
1
OMBER-2020-0421

Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
Zitting van 8 oktober 2020

DOSSIERGEGEVENS

Referentie omgevingsloket: 2019140384
Referentie provincie: OMBER-2020-0421

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bijstellen van aan 
verkaveling voor het verkavelen van een perceel naar vier loten voor gekoppelde 
ééngezinswoningen, op een terrein gelegen te Fruithoflaan 2 A/B/C/D, 2240 Zandhoven, 
met kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, nr. 456 L 0 door: 

 Koenraad Wouters, Poederleese weg 22, 2275 Lille, vertegenwoordigd in de 
beroepsprocedure door Koen Van den Wyngaert (advocaat), de Merodelei 112, 2300 
Turnhout.

Het college van burgemeester en schepenen van Zandhoven heeft op 18 mei 2020 een 
weigering afgeleverd.

Tegen dat besluit heeft de aanvrager op 16 juni 2020 een beroep bij de deputatie van de 
provincie Antwerpen ingesteld. De beroeper wordt vertegenwoordigd door Koen Van den 
Wyngaert, Schuermans Advocaten, de Merodelei 112, 2300 Turnhout.

Het beroep werd ontvankelijk en volledig verklaard op 14 juli 2020.

Het beroep moet worden behandeld volgens de gewone procedure zonder POVC

OMSCHRIJVING VAN DE VERGUNNINGSAANVRAAG

VERGUNNINGSAANVRAAG ZOALS INITIEEL INGEDIEND OP 8 november 2019

De vergunningsaanvraag omvat:

 stedenbouwkundige handelingen
 het verkavelen van gronden (of bijstellen ervan)

Omschrijving van de aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat de sloop van een tuinhuis in de tuinzone van de woning gelegen aan 
Osseweg 2.

Omschrijving van de aanvraag voor het bijstellen van verkaveling van gronden.

DIENST OMGEVINGSBEROEPEN
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
03 240 57 33
omgevingsberoepen@provincieantwerpen.be
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De aanvraag betreft het voorzien van vier loten voor gekoppelde eengezinswoningen. De 
loten worden voorzien in de tuinzone van de woning Osseweg 5. De loten worden 
georiënteerd naar de Fruithoflaan. 

De loten hebben een voortuinstrook van 10m, een bouwvrije zijtuinstrook van 3m en een 
tuinzone van 11m diep. Het bouwvolume bestaat uit een getrapt bouwprofiel van 15-13-
9m met een zadeldak voor het hoofdvolume. De bouwbreedte bedraagt 7m. De 
bestemming is eengezinswoning. 

In bouwvrije zijtuinstroken kan carport of garage worden opgericht met een terugsprong 
t.o.v. de voorgevellijn van 6m. 

In de tuinzone is een bijgebouw toegelaten met een maximum oppervlakte van 12m. 

Aangevraagde duur en fasering

De vergunningsaanvraag werd gedaan geheel voor onbepaalde duur.

Er werd geen fasering aangevraagd. 

GEKENDE HISTORIEK

RELEVANTE VERGUNNINGEN/AANVRAGEN

16/11/1987: verkavelingsvergunning

BESTREDEN BESLISSING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning 
geweigerd.

De motivering luidt (samengevat) als volgt: 

 Gelet op artikel 2.01.1° Profiel: kroonlijsthoogte op de grafisch tekening van het 
profiel is 6 m tot op een bouwdiepte van 13m. 

 Gelet op artikel 2.05 Minimumdiepte van de kavels: “Gemeten vanaf de 
voorgevelbouwlijn : de diepte van de strook voor hoofdgebouwen, vermeerderd met 
16 m.” 

 Gelet op het grafisch van het Bijzonder Plan van Aanleg Bogaerevelden nr. 4 dat stelt 
dat de voortuinstrook eindigt aan de voorgevelbouwlijn. 

 Overwegende dat verkaveling opstelt dat de woning wordt opgetrokken tot een 
kroonlijsthoogte van maximum 6,50 m, de tuindiepte 11 m zal bedragen in plaats van 
16 m en dat de voortuinstrook op het grafisch plan werd doorgetrokken voor een 
gedeelte in de zijtuinstrook.

 Overwegende dat drie loten een perceelsoppervlakte hebben van +/-367 m² en één 
lot van 490,33 m², met voornamelijk bijkomende voortuinstrook. Dat de tuindiepte 
slechts 11 m is waardoor er geen bijgebouwen worden toegelaten. Dat de percelen te 
beperkt zijn in oppervlakte en tuindiepte waardoor de bezettingsgraad van het te 
verkavelen perceel te verzadigd wordt. 

 De omgeving laat zich voornamelijk kenmerken door vrijstaande woningen op grotere 
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percelen. Dat de verkavelingsbijstelling een te hoge bezettingsgraad beoogt voor de 
omgeving en deze zich niet zal inpassen. 

 Het project bevindt zich aan de rand van de wijk Bogaerevelden, een verdichting is 
hier gewenst doch staat de gevraagde verdichting niet in verhouding met de 
bestaande bebouwing. 

 Gelet op bovenstaande motivering aangaande de ruimtelijke ordening ter plaatse, de 
geldende regels en de beleidsmatige gewenste ontwikkelingen, meent de 
omgevingsambtenaar dat het aangevraagde niet verenigbaar is met de omgeving en 
de goede ruimtelijke ordening.

ARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT HET BEROEP

BEROEPER

Het beroepschrift van Koenraad Wouters luidt (samengevat) als volgt:

 Volgens de bestreden beslissing is de aanvraag niet in overeenstemming met de 
voorschriften van dit BPA. De discussie betreft de tuindiepte die volgens de aanvraag 
11 m is en volgens het BPA 16 m zou moeten bedragen, althans zo ziet de gemeente 
het.

 Ten eerste voorzien die voorschriften niet uitdrukkelijk in een minimumdiepte van de 
zone voor de achtertuin.

 Ten tweede bepaalt artikel 2.01.4°, tweede lid van de voorschriften van het BPA het 
volgende:

o De afstand tot de achtergrens van het perceel moet in elk geval minimum 5 m 
bedragen, zonder dat hij evenwel kleiner mag zijn dan de hoogte van de 
vrijstaande achtergevel.

 Hiermee is de onjuistheid van het standpunt hetwelk in de bestreden beslissing werd 
ingenomen meteen aangetoond.

 Ten derde, bevat artikel 2.05 van de voorschriften van het BPA enkel een 
minimumdiepte voor de kavels, zonder zich dus uit te spreken over de achtertuinzone 
zelf. Waar de minimale kaveldiepte 31 m moet zijn, voorziet de aanvraag immers in 
een kaveldiepte tussen 36,73 m en 36,78 m.

 Ondergeschikt merkt verzoeker alleszins op dat het BPA waarvan sprake dateert van 
1975 en bijgevolg ouder dan 15 jaar is.

 Er wordt gesteld dat de projectlocatie de aangevraagde verdichting niet zou tolereren. 
 Er kan allicht (en hopelijk) toch geen discussie meer bestaan over het gegeven dat 

percelen met een oppervlakte van 1.000 of meer m² niet meer van deze tijd zijn en 
als dusdanig geen relevant aanknopingspunt meer zouden mogen vormen.

 Vrij recent (sinds 1 januari 2018) is in art. 4.3.1, §2 VCRO het criterium van 
ruimtelijk rendement ingeschreven dat er in wezen op gericht is om zuinig om te 
gaan met ruimte, zulks mede in functie van een duurzame ruimtelijke ordening.

 De twee woningen (Boomgaerdstraat 4 en 6) zijn bovendien gelegen vlakbij en tegen 
de projectlocatie zodat die woningen en hun typologie het meest kenmerkend zijn 
voor het beoordelen van de verenigbaarheid van de aanvraag met de onmiddellijke 
omgeving. 

 Er zijn bovendien ook in de nabije omgeving diverse andere voorbeelden terug te 
vinden met een gelijkaardige bebouwing en perceelsgrootte. Men denke bijvoorbeeld 
aan de bebouwing die het gevolg is van de aanname van het gemeentelijk ruimtelijk 
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uitvoeringsplan “Bogaerevelden” van 2018 (gelegen op ca. 150 meter van de 
projectlocatie). Dit RUP was een gedeeltelijke herziening van het BPA Bogaerevelden 
(p. 7 en p. 31 toelichtingsnota RUP).

 Verder is ook de redenering in het bestreden besluit dat met deze aanvraag een 
dichtheid van 25 woningen/ha wordt gehaald, niet van aard op redelijke en 
evenredige wijze een weigering te verantwoorden. In het hoger besproken 
gemeentelijk RUP wordt in een zone die tot voor kort deel uitmaakte van hetzelfde 
BPA gesproken over naar een dichtheid van min. 15 woningen/ha en max. 20 
woningen/ha.

 De projectlocatie is zeker centraal (genoeg) gelegen om de aangevraagde verdichting 
te verantwoorden.

ADVIEZEN1

College van burgemeester en schepenen

Tijdens de beroepsprocedure: ongunstig advies ontvangen op 25 augustus 2020

Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

 Bevestiging standpunt bestreden beslissing

Gemeentelijke omgevingsambtenaar

Verslag eerste aanleg : ongunstig 

Het verslag luidt (samengevat) als volgt: 

 Zie bestreden beslissing

Provincie, dienst integraal waterbeheer (DIW)

Tijdens de beroepsprocedure: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 27 juli 2020
Tijdens eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 25 maart 2020

Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

 Voorwaarden: 

o Er mag geen ruimte voor water verloren gaan. De percelen mogen niet 
opgehoogd worden, tenzij voor de woning en de strikt noodzakelijke 
toegangen tot de woning. 

o Er dient een veilig bouwpeil van minimaal 10.42mTAW (vloerpas) opgenomen 
te worden voor de woningen.

Pidpa – Riolering

Eerste aanleg ontvangen op 22 januari 2020: gunstig

Fluvius

1 De wijze waarop wordt omgegaan met de adviezen van de adviesinstanties, het adviserend schepencollege en 
de provinciale omgevingsambtenaar of POVC, lees je verder onder ‘Beoordeling’.
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Eerste aanleg ontvangen op 13 januari 2020: gunstig

Telenet

Eerste aanleg ontvangen op 20 december 2019: voorwaardelijk gunstig

o “Onze studiedienst stelde vast dat er een netuitbreiding nodig is om alle loten 
van dit project aansluitbaar te maken; - Er werd een offerte opgesteld en ter 
goedkeuring doorgestuurd naar de aanvrager. In deze offerte houden we 
rekening met het aanleggen van nutsleidingen in overleg met andere 
nutsmaatschappijen. Dit is kostenbesparend en beperkt de hinder. We 
stemmen de uitvoeringstermijnen dan ook af op de plannen van de andere 
werken.”

Proximus

Eerste aanleg ontvangen op 30 december 2019: gunstig

Provinciale omgevingsambtenaar

Verslag: ongunstig.

OPENBAAR ONDERZOEK EN KENNISGEVING2

In eerste aanleg is een openbaar onderzoek georganiseerd. Tijdens het openbaar 
onderzoek werden twee bezwaarschriften ontvangen. De bezwaren luiden (samengevat) 
als volgt: 

 Door het creëren van vier loten zal de rust en privacy van de directe omgeving 
verloren gaan; 

 De verkaveling is tegen het bestaande karakter van de omgeving dat momenteel 
enkel bestaat uit vrijstaande woningen; 

 Is er een MER opgemaakt? 
 Beperkte voorziening van autostaanplaatsen waardoor er overlast zal ontstaan voor 

de naburige percelen. De straat heeft een beperkte breedte waardoor er om elkaar te 
kruisen de berm wordt gebruikt. Als de auto’s van de bijkomende woningen zich gaan 
parkeren op deze bermen is er geen doorgang meer mogelijk; 

 Op het verkavelingsplan werd de grond ingetekend als zijnde één bouwgrond voor 
één ééngezinswoning. Dit is enkel voor winstmaximalisatie zonder rekening te houden 
met de leefbaarheid van de omgeving; 

 Hoe kan een dergelijk project dat in overstromingsgevoelig gebied gelegen is 
aanvaard worden rekening houdend met de ‘zorg’ om het milieu; 

 Heeft de aanvrager gedacht aan de mogelijke belasting op de meerwaarde dat er 
gecreëerd wordt met de grond? 

 De woonscore, een moderne wijze om de waarde van een woonplaats te ‘meten’, 
bedraagt in de Fruithoflaan slechts 5,3 op 10. Is het verantwoord om een de score te 
belasten met een dergelijke aanvraag? 

 Tijdens het bouwen van de woningen zal de straat één grote werf worden dat 

2 Om te voldoen aan de haar opgelegde motiveringsplicht, is de deputatie, wanneer zij uitspraak doet over een 
beroep, er niet toe gehouden alle standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens de voorafgaande 
administratieve procedure werden geformuleerd, te beantwoorden. Het volstaat aan te geven welke redenen 
haar beslissing verantwoorden. De wijze waarop omgegaan werd met de standpunten, opmerkingen en 
bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek, lees je verder onder ‘Beoordeling’.
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mogelijks beschadigingen met zich meebrengt. Voor wie gaat deze kost zijn? 
 Op het plan van de bijstelling is er te zien dat woning op 3 m dichter aan de bocht 

wordt ingeplant dan er op de oorspronkelijke plannen werd voorzien. Dit gaat 
mogelijks een gevaar vormen voor de veiligheid in de bocht gezien een dichtere 
inplanting de zichtbaarheid verminderd;

 De eigenaar houdt zich niet aan de initieel ondertekende verklaring waar er wordt 
gesteld dat het landelijk karakter behouden dient te blijven door op ieder perceel 
slechts één enkele landelijke woning te bouwen, eveneens dat de verkochte goederen 
dient te worden geëerbiedigd aan de gehele omgeving wat betreft bouwstijl, 
woonvorm, eerbiediging van rust en natuurlijk karakter en afwezigheid van lawaai en 
geluidshinder.

HOREN VAN DE PARTIJEN

Op 6 oktober 2020 werden volgende personen gehoord door de deputatie: 

 Koenraad Wauters (landmeter)
 Koen Van Den Wyngaert (advocaat)

BEOORDELINGSKADER

De vergunningsaanvraag werd in haar totaliteit onderzocht, rekening houdend met de 
terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 
2014 betreffende de Omgevingsvergunning (OVD), het decreet houdende Algemene 
Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), 
het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (DIHB), het decreet Natuurbehoud, en hun 
uitvoeringsbesluiten3

INHOUDELIJKE BEOORDELING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Het project wordt getoetst aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften en 
verkavelingsvoorschriften.

Het project is in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan.

Het project is volgens het gewestplan 16: Turnhout, goedgekeurd op 30 september 
1977, gelegen in woongebieden.

Volgende voorschriften zijn van toepassing: 

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, 
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede 
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden 
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare 

3 De omgevingsvergunning heeft een zakelijk karakter. De vergunningsaanvraag wordt beoordeeld onder 
voorbehoud van de burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend goed, en houdt derhalve geen 
enkele beslissing in omtrent het bestaan en de draagwijdte van deze rechten. Krachtens art. 144 van de 
Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten, zoals het hebben van bouwrecht, erfdienstbaarheden, …, 
tot de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken.
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nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze 
bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor 
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De aanvraag betreft het bijstellen van een verkaveling. De bijstelling omvat de creatie 
van vier nieuwe loten voor halfopen bebouwing met eengezinswoningen. Bijgevolg is de 
aanvraag in overeenstemming met de gewestplanbestemming woongebied. 

Het project is niet in overeenstemming met de voorschriften van het geldende 
bijzonder plan van aanleg (BPA).

Het project is volgens het nr.4-bogaere velden, goedgekeurd op 3 juni 1975, gelegen in 
art. 2 plaatsen bestemd voor gekoppelde en vrijstaande gebouwen..

Art. 4.4.9/1 (VCRO) bepaalt dat:

Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een 
omgevingsvergunning afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van een 
bijzonder plan van aanleg, voor zover dit plan ouder is dan vijftien jaar op het ogenblik 
van de indiening van de aanvraag.

Afwijkingen kunnen niet toegestaan worden voor wat betreft wegenis, openbaar groen en 
erfgoedwaarden.

De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, kan slechts worden toegepast voor 
stedenbouwkundige voorschriften van bijzondere plannen van aanleg die een aanvulling 
vormen op:
1° de volgende gebiedsaanduidingen, vermeld in het koninklijk besluit van 28 december 
1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen:
a) woongebieden, met uitzondering van woonparken;
b) industriegebieden in de ruime zin;
c) dienstverleningsgebieden;
d) gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen;
2° de volgende aanvullende voorschriften van het gewestplan:
a) gebieden voor service-residentie;
b) kantoor- en dienstenzones;
c) gebieden voor handelsbeursactiviteiten en grootschalige activiteiten;
d) lokale en regionale bedrijventerreinen;
e) luchthavengebonden bedrijventerreinen;
f) gebieden voor luchthavengerelateerde kantoren en diensten;
g) businessparken;
h) teleport;
i) gebieden voor hoofdkwartierfunctie;
j) gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de vestiging van grootwinkelbedrijven;
k) zones voor kleinhandel en kleine en middelgrote ondernemingen;
l) kleinhandelszones;
m) zones van handelsvestigingen;
n) gebieden voor zeehaven- en watergebonden bedrijven;
o) zeehavengebieden;
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p) gebieden voor watergebonden bedrijven;
q) transportzones;
r) regionale gemengde zones voor diensten en handel;
s) research-, universiteits- en wetenschapsparken;
t) bedrijfsgebied met stedelijk karakter;
u) gemengde woon- en industriegebieden;
v) gemengde gemeenschapsvoorzienings- en dienstverleningsgebied;
w) stedelijke ontwikkelingsgebieden;
x) gebieden voor duurzame stedelijke ontwikkeling;
y) gebieden voor kernontwikkeling.

De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, kan niet worden toegepast voor 
bijzondere plannen van aanleg die voorzien in stedenbouwkundige voorschriften voor 
agrarisch gebied, ruimtelijk kwetsbaar gebied of recreatiegebied in afwijking van het 
gewestplan of voor gebieden die in uitvoering van artikel 5.6.8 van deze codex 
aangeduid zijn als watergevoelig openruimtegebied.

Elke aanvraag tot afwijking overeenkomstig het eerste lid, wordt onderworpen aan een 
openbaar onderzoek.

Het BPA dateert van 1975 is bijgevolg ouder dan 15 jaar. De aanvraag werd 
onderworpen aan een openbaar onderzoek (zie supra). Bijgevolg kan er op een geldige 
wijze worden afgeweken van het BPA.

Het project is niet in overeenstemming met de voorschriften van een 
vergunning voor het verkavelen van gronden die  ouder is dan 15 jaar.

Het project is volgens verkaveling 871.2  gelegen op lot 9.

De verkaveling werd goedgekeurd op 16 november 1987, is bijgevolg ouder dan 15 jaar 
en voorliggende aanvraag betreft een bijstelling ervan. 

WEGENIS

De aanvraag is gelegen aan een voldoende uitgeruste openbare weg, die op het 
ogenblik van de aanvraag reeds bestaat.

De aanvraag is gelegen aan de Fruithoflaan, dewelke een voldoende uitgeruste openbare 
weg betreft conform artikel 4.3.5 VCRO. 

NUTSVOORZIENINGEN

De betrokken adviesinstanties gaven gunstige adviezen en voorwaardelijke 
gunstig advies.

 Pidpa – Riolering - gunstig
 Fluvius - gunstig
 Telenet – voorwaardelijk gunstig
 Proximus - gunstig
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FUNCTIE

De aanvraag voldoet niet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak van 
functionele inpasbaarheid.

De aanvraag is gesitueerd ten zuidwesten buiten de kern van Zandhoven in de wijk 
Bogaerden. De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door vrijstaande 
eengezinswoningen op ruime percelen. 

De aanvraag betreft een bijstelling van een lot van een verkaveling naar vier loten voor 
gekoppelde bebouwing met eengezinswoningen. De aanvraag is in weerwil van hetgeen 
in het beroepschrift wordt geargumenteerd functioneel niet inpasbaar. De verwijzing naar 
de twee gekoppelde woningen aan de achterzijde van de loten betreft overduidelijk de 
uitzondering in de wijk en kan bijgevolg geen deel uitmaken van het referentiebeeld van 
de omgeving. 

De verwijzing naar de bebouwingstypologie in Kriekenlaan kan evenmin aanvaard worden 
aangezien hiervoor een RUP werd opgemaakt in het kader van woonverdichting en de 
percelen waarbinnen voorliggende aanvraag gelegen is, expliciet geen deel uitmaken van 
het RUP. Aldus kan geconcludeerd worden dat woonverdichting, oftewel het verhogen 
van het ruimtelijk rendement, op deze locatie niet gewenst is. 

Bijgevolg moet geconcludeerd worden dat de aanvraag functioneel niet inpasbaar is in de 
omgeving. 

SCHAAL, RUIMTEGEBRUIK, BOUWDICHTHEID, VISUEEL-VORMELIJK

De aanvraag voldoet niet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak van de 
schaal, het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en de visueel-vormelijke 
elementen.

De aanvraag is qua schaal niet in verhouding tot de omgeving. 

De verkavelingsvoorschriften stellen twee bouwlagen onder zadeldak voor. In de 
onmiddellijke omgeving is de dominante bouwtypologie, de twee woningen waarnaar 
eerder werd verwezen uitgezonderd, laagbouw. Hierbij wordt slechts één bouwlaag 
voorzien onder schuin dak. 

Het voorgestelde gabarit houdt derhalve een schaalbreuk in met de in de onmiddellijke 
omgeving voorkomende bebouwing.

De aanvraag heeft geen verantwoord ruimtegebruik en bouwdichtheid. 

De relevante omgeving om de aanvraag aan te toetsen betreft het gedeelte van de wijk 
omsloten door Osseweg, Bogaereweg en Poplierenhoeve aangezien deze morfologisch 
een consistent geheel vormt. De kleinste loten binnen dit geheel hebben een oppervlakte 
van +/- 750m². De meerderheid van de loten van hebben een veel grotere oppervlakte 
+/- 1500m².

De argumentatie in het beroepschrift kan gedeeltelijk worden bijgetreden in de zin dat 
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dergelijk grote loten binnen de hedendaagse context niet meer wenselijk / haalbaar zijn. 
Evenwel voorziet de aanvraag in dermate grote schaalbreuk qua ruimtegebruik 
(oppervlaktes loten zijn kleiner dan de helft van de kleinste loten) dat deze niet 
aanvaardbaar is en de draagkracht ter plaatse overstijgt. 

Bovendien is een gedeelte van de wijk middels een RUP bestemd voor woonverdichting. 
Deze situeert zich dichter naar de kern toe en heeft een woondichtheid tussen 15 en 20 
woningen /ha. Voorliggende aanvraag, gelegen buiten de contouren van het RUP en 
bijgevolg niet bestemd voor woonverdichting, een dichtheid van 25 woningen/ha. Dit 
betreft een stedelijke dichtheid die op deze locatie niet inpasbaar is. 

MOBILITEIT

De aanvraag heeft een negatieve mobiliteitsimpact. 

In de wijk waarbinnen de aanvraag  zich situeert is geen openbaar vervoer aanwezig.  De 
dichtstbijzijnde bushalte situeert zich op 500m van de aanvraag en is gelegen op de 
drukke gewestweg N14. Daarbij komt dat de in de onmiddellijke omgeving van de 
aanvraag er geen tot weinig voorzieningen zijn terug te vinden. Een supermarkt 
bijvoorbeeld bevindt zich eveneens op 1,5km afstand. Dit alles samen maakt de locatie 
van voorliggende aanvraag zeer autoafhankelijk. Bovendien betreft het hier vier 
bijkomende eengezinswoningen waardoor de eerder omschreven vaststelling dat de 
locatie niet geschikt is om tot woonverdichting over te gaan, nogmaals bevestigd wordt. 
De mobiliteitsimpact van verdichting op niet goed door openbaar vervoer ontsloten 
locaties is niet aanvaardbaar. 

WATER

Het project ligt niet in signaalgebied.

Het project ligt niet in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 

Het project heeft geen invloed op de hoeveelheid of de snelheid van de afvoer van water 
via het perceel. 

Het project voorziet niet in de toename van het verharde (dak)oppervlakte zodat de 
infiltratie van het hemelwater niet wordt beperkt. Bij een eventuele vergunning zal bij de 
aanvragen voor het bouwen van de woningen evenwel moeten voldaan worden aan de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende hemelwater. 

Er wordt geen bemaling aangevraagd. 

Het project voorziet niet in een lozing op het oppervlaktewater/grondwater.

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE (M.E.R.)

Het project is opgenomen in bijlage III van het MER-besluit. Voor de aanvraag 
geldt een screeningsplicht. De screening werd uitgevoerd.

Een project-m.e.r.-screeningsnota maakt deel uit van het aanvraagdossier. De 
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bespreking van de effecten wordt in bovenstaande titels gedaan.

BESLUIT

Artikel 1 Beslissing

Het beroep nummer OMBER-2020-0421 werd ingesteld door Koenraad Wouters 
(aanvrager), tegen de weigering afgeleverd door het college van burgemeester en 
schepenen van Zandhoven op 18/05/2020, voor het bijstellen van aan verkaveling voor 
het verkavelen van een perceel naar vier loten voor gekoppelde ééngezinswoningen.

Geen vergunning wordt verleend.

Artikel 2 Kennisgeving en aanplakking

Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing wordt gelijktijdig en per beveiligde zending 
bezorgd aan de indiener van het beroep en aan de vergunningsaanvrager. Een afschrift 
van de uitdrukkelijke beslissing wordt tevens bezorgd aan personen en instanties 
vermeld in artikel 62 van het omgevingsvergunningsbesluit, voor zover zij zelf niet de 
indiener van het beroep zijn.

Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, of dat de vergunning 
werd geweigerd nadat de gewone procedure doorlopen is, wordt door de aanvrager 
gedurende een periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de 
vergunningsaanvraag betrekking heeft (artikel 59 van het 
Omgevingsvergunningsbesluit). De aanplakking gebeurt uiterlijk 10 dagen na de datum 
waarop hij de beslissing heeft ontvangen.

De gemeente of de stad stelt de tekst voor deze mededeling ter beschikking (artikel 57 
van het Omgevingsvergunningsbesluit).

De aanvrager brengt de gemeente of de stad onmiddellijk op de hoogte van de 
startdatum van de aanplakking en verklaart hierbij dat de affiche conform artikel 20 van 
het Omgevingsvergunningenbesluit werd aangeplakt en aangeplakt zal blijven tot de 
laatste dag van de periode van 30 dagen. De aanvrager voert deze data ook in het 
omgevingsloket in (artikel 59 omgevingsvergunningsbesluit).

De gemeente of de stad vervult de overige bekendmakingsvereisten conform titel 3, 
hoofdstuk 9, afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit, zoals de terinzagelegging 
en de publicatie ervan.

Artikel 3 Start vergunningsduur

De aanvrager mag van een vergunning, afgegeven door de deputatie, gebruikmaken 
vanaf de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve 
aanleg.

De vergunninghouder brengt de gemeente, bij voorkeur via het Vlaams Omgevingsloket, 
op de hoogte van de startdatum van de vergunde werken of handelingen. Na afloop van 
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de vergunde werken of handelingen brengt deze de gemeente op de hoogte van de 
einddatum.

Artikel 4 Verval in geval van vergunning

De termijn waarna de omgevingsvergunning vervalt, staat beschreven in art. 99, 100 en 
101 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de Omgevingsvergunning, of in art. 
102 en 103 ingeval het om een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 
gaat.

Artikel 5 Beroepsmogelijkheid

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen (hierna Raad genoemd) door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder, de exploitant of de persoon die de 
melding heeft verricht;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties, vermeld in artikel 24 of in artikel 42 of 
bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als die instantie tijdig advies heeft verstrekt of als 
aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als 
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn 
gemachtigde;
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn 
afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige 
kleinhandelsactiviteiten omvat;
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn 
afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de 
vegetatie omvat.

De persoon aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem nadelige 
vergunningsbeslissing niet heeft bestreden door middel van het georganiseerd 
administratief beroep bij de deputatie wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden.

Indien het college van burgemeester en schepenen heeft nagelaten een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt zij geacht te hebben 
verzaakt aan haar recht om zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, 
behoudens overmacht.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een vervaltermijn 
van vijfenveertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening, voor die personen of instanties aan wie de 
beslissing betekend wordt;
2° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen. 
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De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het 
Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige 
Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 
2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Contactgegevens van de Raad:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
Ellips-gebouw
Koning Albert II – laan 35 bus 81
1030 Brussel

Antwerpen, in zitting van 8 oktober 2020.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De 
Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

Danny Toelen Luk Lemmens

{pa_handtekening1} {pa_handtekening2}
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