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Dienst omgevingsvergunningen

Gouvernementstraat 1

9000 GENT

Datum: 12/02/2020

. äà CC. Vlaamse regering, Departement Omgeving

CC. Gemeente Merelbeke

Betreft: Gebruikmaking van het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie

met betrekking tot de volksgazondheid

Geachte,

Op 25/03/2020 wefd het �034bäluitvan de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele

noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vemeld in het decreet van 20 man 2020

over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid" gepu�024

bliceerd in het Belgisch Staatsblad (BS).

In dit besluit wordt vanaf 20/03/2020 de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

afgekondigd gedurende 120 dagen.

Op 20/03/2020 werd het �034decreetvan 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsi�024

tuatie met betrekking tot de volksgezondheid" goedgekeurd (BS 24/03/2020). Dit decreet laat toe om

in geval van een civie1e noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid stedenbouwkundige han�024

delingen te verrichten zonder omgevingsvergunning/omgevingsmelding, en dit voor constructiac, func-

tiewijzigingen en exploitatië die tot doel hebben de ziekenhuiscapaciteit te veMogen/verbeteren om

de gevolgen van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid te voorkomen of op te

vangen.

Ziphius Vaccines NV wens gebruik te maken van bovenvermeld decreet.

Ziphius Vaccines NV (BE0750.500.975) is een Belgische onderneming actief in de biotech-industrie.

Ziphius Vaccines NV is de rechtspersoon die als bouwheer zal optreden in het kader van bovenver�024

meld decreet van 20 maart 2020.

Voorliggend schrijven geldt als kennisgeving daarioe.

Deze kennisgeving wordt tevens uiterî�463kde dag voor de sîart van de omgevingshandelingen bekend

gemaakt door een aanplakking gedurende minstens dertig dagen van de kennisgeving, en dit ovemen-

komstíg de bepalingen die gelden voor de aanplakking van een af}401chevan een verleende omgevings- à

vergunning.
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�030 A. Een omschr�463vingvan de stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie:

Ziphius Vaocines NV is in het kader van de ontwikkeling naar een COVID19�024vaocinin samenwer�024

king met de Univefsiteiî van Gent op een capaciteitslimiet gebotst in het huidig ondanoekscen�024

trum/faciliteiten. Hiertoe is Ziphius Vaccinä NV genoodzaakt het ondenoekscentrum deels te ver-

laten en op een zo kort mogelijke term�463nbijkomende capaciteit te realiseren. Daarom wordt een

modulair laboratorium gebouwd aanpalend aan het onderzoekscentrum:

.f

Handeling: Het bouwen van een modulair laboratorium met kantoorruimte

Het voomerp van de aanvraag omvat de opbouw van tijdelijke modulaire laboratoria + kantoor-

ruimte op de site van het onderzoekscentrum �030Vakgroepvoeding, Genetica & Ethologie�031van UGent

en deze aansluitend in exploitatie nemen.

Product: Modulaire labo-container

Afmeting: 6m x 3m

Aanîal: 36 stuks

Vloeroppervlakte: 324 m2

Totale oppervlakte: 648 m2 »

De hoogte van de gebouwen bedraagt maximaal de afstand ten opzichte van het dichtstbijzijnde

gebouw. Een minimum afstand van 8m ten opzichte van het dichtstbijzijnde gebouw wordt gehan'

teerd conform de wetgeving brandveiligheid.

Programma:

' Standaard laboratorium

' Chemisch laboratorium

' Bureau Senior researchers

' Bureau Junior researchers

�030Bureau medical writers

- Bureau management

' Gesprek-Iokaal

�030Sanitair

' Keuken

B. De toepasselijke rubrieken van de indelingsl�463st,opgemaakt met toepassingen van artikel 5.2.1.

van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

$!�034

Rubriek 24.3. Omschrijving: Laboratoria die bioîogische, scheikundige, of laboratoria die biologi�024

sche, scheikundige, of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen, proeven, _

analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, waar afval�024

water, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt. �030

Milieu: Klasse 2 2"�031

VLAREBO: 0
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C. Perceelsgegevens:

' Kadastraal perceel: MERELBEKE 1ste afdeling. sec}401eA, perceelnummer 836 c

' Adres: Heidestraat 19, 9820 Merelbeke

' Naam: Vakgroep voeding. Genetica & Ethologie - Campus Heide

Het betrokken perceel is opgenomen in het GR�462P�030Afbakeninggrootstedelijk gebied Gent�030.

In het GR�462P�030Afbakeningèrootstedel�463kgebied Gent�031is de desbetreffende zone bestemd voor

bedrijven van regionaal belang met een van volgende hoofdactiviteiten: productie en verwerking en

bewerking van goederen. met uitsluiting van agrarische productie: verwe}402ningen bewerking van

grondstoffen, met inbegrip van delfstoffen; logistiek (op- en overslag. voorraadbeheer, groupage en

fysieke distributie) en groothandel; dienstverlening aan bedrijven. Alsook: Een beperkte oppervlakte

voor kantoren, onderzoeks- en ontwikkelingsactiv'rteiten gekoppeld aan de productieac}401viteitvan

individuele bedrijven.

We menen u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd.

\Mj danken u voor de aandacht en gevolg aan dit schrijven besteed�032en houden ons uiteraard �031terbe�024

schikking.

Met achtingsvolle groeten,
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