SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 147
van BERT MOYAERS
datum: 7 december 2017

aan PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Centra Sport Vlaanderen - Milieuvergunningen
Met betrekking tot de exploitatie van de meeste Sport Vlaanderen-centra is de VLAREM
II-regelgeving van toepassing. Daarin kunnen onder meer ook een aantal infrastructurele
voorwaarden worden opgelegd.
Bij het overgemaakte investeringsprogramma 2017 van de Sport Vlaanderen-centra valt
het op dat hiervoor geen uitgaven worden voorzien. Ik verneem bovendien dat de
milieuvergunning(en) van sommige centra onvolledig zou(den) zijn of weldra ten einde
zou(den) lopen.
1.

Kan de minister per Sport Vlaanderen-centrum een overzicht geven van de datum
van de afgeleverde huidige milieuvergunning(en), de duur ervan en de datum van
het verlopen van deze vergunning(en)?

2.

Omvat(ten) de verkregen milieuvergunning(en) per centrum de totaliteit van de
accommodaties?
a)

Graag een overzicht per centrum van welke deelinfrastructuur eventueel (nog)
niet werd vergund.

b)

Waarom werd hieromtrent tot nu toe geen initiatief genomen om zich hiermee,
conform de wetgeving, in orde te stellen?

3.

Welke werken dienen per centrum nog te worden uitgevoerd in het kader van de
verkregen milieuvergunning(en)? Waarom werden deze nog niet uitgevoerd?

4.

Welke stappen werden de voorbije drie maanden ondernomen voor het verkrijgen
van een nieuwe milieuvergunning voor deze centra waarvan de milieuvergunning
kortelings dreigt te verlopen?
a)

Volstaan deze stappen om tijdig een nieuwe vergunning te krijgen?

b)

Waarom werd desgevallend niet vroeger geanticipeerd?

PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

ANTWOORD

op vraag nr. 147 van 7 december 2017
van BERT MOYAERS

1. Overzicht van de milieuvergunningen van de centra van Sport Vlaanderen:
Centrum Sport
Vlaanderen
Willebroek
Hasselt
Brugge - Saelens
Gent
Woumen
Waregem
Herentals
Brugge - Pathoekeweg
Blankenberge
Hofstade
Genk
Oordegem
Hofstade - zwembad
Nieuwpoort
Liedekerke

Datum verlenen
vergunning
16 oktober 1997
23 december 1997
22 januari 1998
4 maart 1999
17 juni 1999
16 december 1999
1 maart 2001
10 januari 2002
1 juli 2004
24 maart 2005
14 december 2025
22 mei 2008
3 juni 2010
16 mei 2017
17 augustus 2017

Einddatum vergunning
16 oktober 2017
23 december 2017
22 januari 2018
4 maart 2019
17 juni 2019
16 december 2019
1 maart 2021
10 januari 2022
1 juli 2024
24 maart 2025
14 december 2025
22 mei 2028
3 juni 2030
Onbeperkt (meldingsplichtige
activiteiten)
Onbeperkt (omgevingsvergunning)

2, 3 en 4.
Er zijn inderdaad een aantal zaken i.v.m. de VLAREM II-regelgeving (milieuvergunningen)
die moeten en zullen worden aangepakt. Daar is in het verleden te weinig proactief mee
omgesprongen, maar dit wordt sinds kort aangepakt. De centra worden thans systematisch
doorgelicht. Indien daaruit zaken ivm de VLAREM-wetgeving naar boven komen, worden
de nodige maatregelen genomen.
-

-

Voor Sport Vlaanderen Oordegem is een dossier opgemaakt voor de volledige
scheiding van hemelwater en afvalwater. Dit dossier werd echter ‘on hold’ geplaatst in
het kader van de visienota 2020 voor alle centra van Sport Vlaanderen. Wanneer er
duidelijkheid komt over de toekomst van Sport Vlaanderen Oordegem, wordt een
beslissing genomen over deze werken.
Voor Sport Vlaanderen Willebroek is gebleken dat de activiteiten volgens de
indelingslijst van Vlarem niet langer vergunningsplichtig maar meldingsplichtig zijn.
Een melding is in voorbereiding en wordt nog deze maand ingediend.
Voor Sport Vlaanderen Hasselt werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend in
september. Na het aanleveren van bijkomende gegevens werd de aanvraag op 19
december 2017 ontvankelijk en volledig verklaard.
Voor Sport Vlaanderen Brugge is een omgevingsvergunningsaanvraag in voorbereiding
en wordt nog deze maand ingediend.

Het is duidelijk dat voor deze laatste drie centra niet tijdig een nieuwe vergunning zal
kunnen verkregen worden. Naast hetgeen hoger al is vermeld, vereiste ook de moeilijke

opstart van het omgevingsloket een extra tijdsinvestering. Op basis van de ervaringen met
de huidige dossiers werden nu werkschema’s opgesteld waardoor in de toekomst tijdig zal
geanticipeerd worden op dergelijke zaken.

