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Maes Mieke, SchepenVerontschuldiqd :

VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET BIJSTELLEN VAN
EEN VERKAVELING; VERKAVELEN VAN GEDEELTE VAN EEN LOT íLOT 3327
VOOR EEN VRIISTAANDE EENGEZINSWONING . SCHAAFLAAN 54

Dossiernummer omgevingsloket: OMV-2O2OO96312
Dossiernummer gemeente: 2O2OOO21 3
Inrichtin ummer:

Het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning'

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning,

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Gelet op het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid.

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene
en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid.

Gelet op het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu.

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
mi lieueffectra ppoftage,

Gelet op het Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal
handelsvestig in gsbeleid.

Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen'

Gelet op de aanvraag ingediend door Thierry Hendrickx en Elke Oofts met als
contactadres Schaaflaan 56 te 2240 Zandhoven, per beveiligde zending verzonden
op 8 september 2020.

Gelet op de vraag voor bijkomende informatie op 22 september 202O en ontvangen
op 18 oktober 2020.

Gemeerrïe & OCMW Zcndhoven q! Llersebccn l2* 2240 Zcndhover"r



&zandh %Zi,r.*r
Dienst Omgevíng

03-410 16 39
omgeving @zandhoven.be

Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 22
oktober 2O2O.

Gelet op de aanvraag die de volgende handelingen omvat: bijstellen van een
verkaveling: tuingedeelte van lot 332 afsplitsen voor een vrijstaande
ééngezinswoning.

1. BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Schaaflaan 54, 2242
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 2, sectie B, perceelnummer 42483.
Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van een verkaveling: het verkavelen van
een gedeelte van 1 lot, lot 332 uit de verkaveling, voor een vrijstaande
ééngezinswoning.

Aanoevraaqde duur en faserino
De vergunningsaanvraag wordt geheel gedaan voor onbepaalde duur. Er wordt geen
fasering aangevraagd.

Verounninoshistoriek
- 22 december 1964: verkaveling (dossier 87I.2-64.22/PB)

Het betreft lot 332 van de verkavelÍng.

- 23 januari 1969: het bouwen van een woning (dossier B7L.I-69.02)
- 26 mei 1997: het bouwen van een woning en carport (dossier 871-97.64)
- 23 mei 2007: het bouwen van een carport met bergruimte (dossier 87L.L-

2007.89)
- 4 november 2009: het plaatsen van zonnepanelen (dossier 87t.1-2009,210)

Openbaar onderzoek
Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse
Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april2014 betreffende de
omgevingsvergunning is de gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag
openbaar gemaakt worden,

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar
onderzoek vond plaats van 20 november 2Q2A tot 19 december 2020. Er werd één
bezwaarsch rift ontva ngen.

De bezwaarschriften handelt over:

1. Privacyhinder: voorgestelde bouwzone op 6 m van de perceelsgrenzen en de
woning dat een mogelijke dakoppervlakte van 340 m2 kan omvatten brengt
de privacy van de aangrenzende percelen in het gedrang. De verkaveling
voorziet ruime percelen waarbij de privacy, rust en een groene omgeving
vooropgesteld worden.

2. Wateroverlast: het perceel krijgt een oppervlakte van 1.010 m2 waarop er
bijgebouwen tot een oppervlakte van 75 m2, een tuinhuis van 10 mz, een
zwembad van 50 m2, een terras met een mogelijke oppervlakte van 45 mz en
opritten/toegangspaden met een oppervlakte van ca. 32 mz mogelijks kunnen
aangelegd worden, Hierdoor zou er een mogelijke verharding zijn van ca. 552
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m2 wat meer dan de helft van het perceel bedraagt. Gezien de ligging Ín

mogelijk overstromingsgevoelig gebied zou een dergelijke
verhouding/verharding niet mogelijk mogen zijn'

3. Bouwovertreding: de huidige bewoners van de Schaaflaan 56 hebben reeds
onvergund een reliëfwijziging uitgevoerd. Een gedeelte van het perceel werd
opgehoogd waardoor er ernstige wateroverlast werd veroorzaakt voor het
naburige perceel. Dit is in strijd met de verkavelingsvoorschriften en het
burgerlijk wetboek. Indien het nieuwe perceel opgedeeld wordt en men hier
ook reliëfwijzigingen toepast zal de wateroverlast zich uitbreiden en zal het
naburig perceel nog meer overlast ervaren, Indien de overheid toch tot een

vergunning overgaat zou er de volgende maatregel als last opgelegd moeten
worden in de voorschriften: "geen reliëfwíjzigingen toegestaan en de
verkavelaar moet op eigen kosten de nodige maatregelen nemen om
wateroverlast bij aanpalende percelen tegen te gaan"'

4. Impact omgeving: door het perceel op te delen in kleinere percelen creëert
men een precedent om meerdere percelen in de verkaveling te gaan splitsen
Hierdoor komt er mogelijk een verdubbeling van de woningen en de
bijhorende verkeersbewegingen.

Adviezen

Provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid

Gelet op het advies van Provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid
ontvangen op 27 december 2O2O.

- "perceel weg van de waterloop wordt afgesplitst. Perceel langs waterloop blijft
groot genoeg om 5 m zone te kunnen vriiwaren."

Pidpa - Riolerina

Gelet op het gunstig advies met offerte van Pidpa - Riolering ontvangen op 22
januari 2021 met ref, L-21-666/52525L2O.

Fluvius

Gelet op het gunstig advies met offerte van Fluvius ontvangen op 5 februari 2O2l
met ref. 35L74O.

Telenet

Gelet op het gunstig advies van Telenet ontvangen op 8 januari 2021 met ref.
25059166.

- "Wij zijn nagegaan welke aanpassing van de infrastructuur van Telenet nodig
is om de loten uit deze verkavelings- of bouwaanvraag te kunnen aansluiten.
Hieruit blijkt dat de nodige infrastructuur al aanwezig is en dat er geen
uitbreiding van het Telenet netwerk dient te gebeuren, Er wordt van ons geen
verdere voorwaarde opgelegd, Deze vaststelling omvat niet de aftak- en
aansluitkosten van de abonnee. Deze worden met de latere abonnee
verrekend. Aanvragen tot het verplaatsen van apparatuur zullen aan de
aanvrager aangerekend worden. Wij blijven steeds tot uw dienst voor verdere
informatie."
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Proximus

Gelet op het gunstig advies van Proximus ontvangen op 30 december 202O

"Met aandacht hebben wij uw adviesvraag onderzocht. Proximus voorziet geen
uitbreidingen voor de aansluiting van dit project.
Aanvragen tot aansluiting op het Proximus netwerk kunnen door de aanvrager
gericht worden naar onzeklantendienst via het nummer 0800 22 800. In
functie van de beschikbare capaciteit van onzeinfrastructuur op dat moment,
bekijken we de mogelijkheden om een aansluiting te voorzien."

Pidpa - Distributieleidinoen

Gelet op het gunstig advies van Pidpa - Distributieleidingen ontvangen op 27 januari
2021 met ref. 193352.

- "Er is geen uitbreiding nodig van het distributienet in de openbare weg. De
kavels zijn aansluitbaar op de bestaande hoofdleiding diameter 90mm van het
drinkwaternet.
Zodra de bouwvergunning wordt afgeleverd kan een aansluiting op ons
d rinkwaternet worden aangevraagd via https : //www. pidpa. be/ons-
aa n bod/d ri n kwater/ n i euwe -a a nsl u iti ng.
Alle informatie en voorwaarden op technisch en administratief vlak kunt u
terugvinden op onze website: https://www.pidpa.be/ons-aanbod/drinkwater:"

Scheidinosmuren: standount eioenaars aanoalende oercelen
Het standpunt van de aanpalende eigenaars werd niet ingewonnen aangezien de
aanvraag geen betrekking heeft op de oprichting van scheidingsmuren of muren die
in aanmerking komen voor gemene eigendom conform artikel 53 van het besluit van
de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2OL4 betreffende de
omgevingsvergunning.

Beslissinq van de oemeenteraad inzake qemeenteweoen

Het artikel 31 van het decreet Omgevingsvergunning voorziet dat als de aanvraag de
aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de
gemeenteraad hierover moet beslissen.

Het betreffende dossier omvat geen aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van
een gemeenteweg.

2. INHOUDELIJKE BEOORDETING VAN HET DOSSIER DOOR DE
OMGEVINGSAMBTENAAR

Liqoino voloens de olannen van aanleq, uitvoerinosplannen, verkavelinoen.
De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit
gewestplan in woongebied.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedriif voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden
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afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare
n u tsvoorzÍ e n i n g e n, voo r toeri sti sch e voo rz i en i ng e n, voo r a g ra ri sch e

bedrijven, Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden
toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5
van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen)'

De aanvraag is niet gesitueerd in een bijzonder plan van aanleg.

De aanvraag is niet gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is gelegen binnen de omschrijving in een goedgekeurde, niet vervallen
verkaveling ref . 87L.2-22/PB, ref. RO0096/017, van 22 december L964, gewijzigd op
29 juni 2007 met ref. RO096/0017(3) en dat het kavel 332 betreft'

Het tuingedeelte, dat onbebouwd is, wordt afgesplitst om een nieuwe kavel te
creëren voor het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning'

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming van het
gewestplan.

Mer-screenino

De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van bijlage III van het besluit inzake
projectmilieueffectrapportage van 10 december 2004 en latere wijzigingen. Door de
aanvrager werd een project-MER-screeningsnota opgesteld. Op basis van een
toetsing aan de criteria van bijlage II van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid en latere wijzigingen, oordeelt de
gemeentelijke omgevingsambtenaar dat het voorgenomen project geen aanzienlijke
gevolgen kan hebben voor het milieu. Bijgevolg dient geen milieueffectrapport
opgemaakt te worden.

Ooenbaar onderzoek

De omgevingsambtenaar beoordeelt de standpunten en bezwaren, die ontvangen
werden tijdens het openbaar onderzoek als volgt:

1. Overwegende dat het oprichten van een woning op 6 m uit de zijdelingse
perceelsgrenzen een ongebruikelijke afstand is voor verkavelingen in

woongebied. Gemiddeld is de afstand dat er gehanteerd wordt in verkavelingen,
RUP's en BPA'5, uit de zijdelingse perceelsgrenzen ten op zichte van het
hoofdgebouw,3 m. Voorverkavelingen op ruime percelen wordt de afstand van
6 m vaker gehanteerd, gezien de woningen gelegen zijn op ruime percelen en

om voldoende tuinruimte te kunnen waarborgen' De afstand van het
hoofdgebouw op minimum 6 m uit de zijdelingse perceelsgrenzen is

aanvaardbaar en zal de privacy, rust en de groene omgeving vooropgesteld in

de verkaveling niet in het gedrang brengen. Gezien de ligging op een
hoekperceel, inplanting op 6 m uit de zijdelingse perceelsgrenzen en deze
volledig ingesloten wordt door de naast gelegen percelen heeft de woning geen

tuinzone met de voorgestelde bouwzone. Dat het voorzien van een bijgebouw
door de grootte van de bouwzone niet mogelijk is en de woning onvoldoende
ruimte heeft voor groenaanplant. Dat gezien de omgeving zich laat kenmerken
door woningen op ruime percelen met tuinen dient dit aangepast te worden.
Bijgevolg wordt de bouwzone op het grafisch plan van de verkaveling aangepast
zodat de woning moet gericht worden op de Schaaflaan en er tuinruimte wordt
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voorzien, Op die manier wordt de woning op voldoende afstand van de woning
van de bezwaarhebbenden ingeplant.

Dit deel van het bezwaarschrift wordt gedeeltelijk weerhouden.

2. Er kan gesteld worden dat met het verkavelen van het tuingedeelte naar een
perceel voor een vrijstaande ééngezinswoning een verwaarloosbaar effect zal
hebben op de waterhuishouding indien men de te volgen maatregelen correct
opvolgt, Tijdens de procedure wordt er advies gevraagd aan Provincie
Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid. Zij beoordelen of de aanvraag
inpasbaar is en wat er daarvoor nog bijkomend aangelegd/aangepast dient te
worden. De waterhuishoudÍng naar de omgeving wordt mede gecontroleerd. De
impact kan bijgevolg door het bijkomend voorzien van één extra lot
aanvaardbaar zijn, doch stellen de verkavelingsvoorschriften een grote
verharding en bouwzone op wat mogelijks kan leiden dat meer dan 50o/o van het
perceel zal worden ingenomen door verhardingen en constructies. Dat dergelijke
verhoudingen niet bestendigd kunnen worden in overstromingsgevoelig gebied.
Dat de verkavelingsvoorschriften en het grafisch plan worden aangepast zodat
de verhardingen en bebouwing beperkt blijven. De aanvrager van de
toekomstige omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning dient mede
ten allen tijde maatregelen te treffen om geen wateroverlast te veroorzaken bij
de naburige percelen.

Dit deel van het bezwaarschrift wordt weerhouden.

3. Overwegende dat er op het inplantingsplan van de aanvraag zichtbaar is dat de
Moerstraat lager gelegen is dan de Schaaflaan en dat het perceel beperkt, met
uitzondering van de bouwzones en de oprit, hoger gelegen is. Dat deze
langsheen de perceelsgrenzen in verhouding staat ten opzichte van de hoogte
van de as van de twee gemeentewegen. Op de vergunning voor het bouwen van
de woning Schaaflaan 56 van 26 mei 7997, voor het bouwen van een woning en
carport (dossier 87L-97.64), werd er een wijziging in het terreinprofiel
aangevraagd. Het bestaand terreinprofiel had een hoogte van -0,40 m, -0,20 m,
-0,30m en 0 m, de woning werd ingeplant op 0,60 m, de carport op 0,40 m en
langs de perceelsgrenzen zou deze aansluiten tot niveau 0 m, niveau 0 m is
gelijk met de as van de gemeentewegen. Dat niveau 0 m op het inplantingsplan
vergeleken kan worden met de hoogte ca. 9,99 m langs de Schaaflaan en ca.
9,7O m langs de Moerstraat. Dat het verschil tussen het perceel ca. 0,10 m tot
0,20 m bedraagt langsheen de perceelsgrenzen aan de straatzijde. Dat de
vergunde toestand in overeenstemming is met de bestaande toestand, doch een
verdere ophoging niet wenselijk is. Er kan gesteld worden dat het verder
ophogen langs de perceelsgrenzen zal leiden dat er hemelwater van het nieuwe
perceel afgewenteld wordt naar de naast gelegen eigendommen wat niet
bestendigd kan worden. In de voorschriften zal er worden opgenomen dat het
terrein niet opgehoogd mag worden.

Dit deel van het bezwaarschrift wordt gedeeltelijk weerhouden.

4. Overwegende dat de mogelijkheid tot het splitsen van een perceel steeds
beoordeeld dient te worden aan de hand van verschillende factoren. Het perceel
heeft voldoende perceelsoppervlakte met een ligging op een hoekperceel. Het
splitsen van het perceel met aangepaste verkavelingsvoorschriften en grafisch
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plan waardoor het splitsen met het behoud van het uitzicht zoals een ruim
perceel behouden kan blijven. Visueel zal het bijkomend lot zich inpassen in de
reeds bebouwde omgeving en het straatbeeld niet verstoren. Het extra lot zal
geen nadelige invloed hebben op de mobiliteit in de omgeving'

Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden.

Adviezen

De omgevingsambtenaar beoordeelt de ontvangen adviezen als volgt: de ontvangen
adviezen waren gunstÍg of gunstig met voorwaarden en/of bijgevoegde offertes en

dat deze gevolgd worden. De voorwaarden opgesteld in de adviezen dienen gevolgd
te worden.

Goede ruimteliike ordenino
De aanvraag betreft het verkavelen van het tuingedeelte van één lot, lot 332 uit de
verkaveling, voor een vrijstaande ééngezinswoning. Het perceel kent een totale
oppervlakte van 2.358 m2, na de splitsing bedraagt het reeds bebouwde lot 1.348
m2 en de nieuwe verkaveling 1.010 m2, wat voldoende oppervlakte is en gebruikelijk
van grootte voor dergelijke percelen in woongebied. De nieuwe voorschriften zijn
enkel van toepassing op het nieuwe lot dat gecreëerd wordt. Voor de bestaande
woning blijven de oorspronkelijke verkavelingsvoorschriften van toepassing.

Overwegende dat het lot een bebouwd perceel is gelegen in een verkaveling, op een
hoekperceel, als laatste lot in de straat, met naastgelegen agrarisch gebied. De

aangrenzende percelen, gelegen in de verkaveling, langs de over- en achterzijde
(Moerstraat en Schaaflaan) werden reeds ontwikkeld. Het lot blijft met de splitsing
de bestemming van ééngezinswoning behouden, de omgeving kenmerkt zich dan
ook voornamelijk door vrijstaande ééngezinswoningen op ruimere percelen waardoor
het functioneel inpasbaar is in de omgeving. De verkavelingswijziging is een verdere
verdichting van het woongebied met ééngezinswoningen.

Overwegende dat het perceel gelegen is op een hoekperceel dat twee
gemeentewegen, de Schaaflaan en de Moerstraat, met elkaar verbindt. Het perceel
betreft het laatste lot, samen met deze van de overzijde, van de doodlopende straat,
de Schaaflaan. Het gebied naast het perceel betreft om agrarisch gebÍed.

Overwegende dat het perceel een breedte langs de Schaaflaan heeft van 70,60 m en

langs de Moerstraat een breedte heeft van 35 m. De woning werd ingeplant
achteraan het perceel, vanuit de Moerstraat, en langs de linkerzijde van het perceel,
gezien vanuit de Schaaflaan. Het nieuwe lot zal zich situeren langs de hoek van de
Moerstraat en de Schaaflaan. Het lot heeft een breedte langs de Schaaflaan van 30
m en een breedte langs de Moerstraat van 35 m. Het reeds bebouwd gedeelte zal
enkel nog een aansluiting hebben langsheen de Schaaflaan, met een breedte van
40,60 m en naast de bestaande woning is nog een zijtuin van 13,60m,

Overwegende dat het lot wordt voorzien op B m uit beide rooilijnen, Moerstraat en

Schaaflaan, op maximaal 6 m van de zijdelingse perceelsgrenzen geplaatst. Dat de
voorgevel van de woning moet gericht worden op de Schaaflaan zodat de bouwzone
beperkt kan worden in diepte zodat er een tuinruimte ontstaat. De bouwzone wordt
beperkt tot 13m, wat aansluit bij de bouwdiepte van Schaaflaan 56. Op die manier
blijft er voldoende afstand van de perceelsgrens met Moerstraat 44zodat de inkijk
beperkt wordt. De voorschriften omtrent bijgebouwen en verharden wordt beperkt
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zodat er nog mogelijkheid is tot groenaanleg zodat de draagkracht van het perceel
niet wordt overschreden en aansluit bij de andere percelen die bestaan uit een
woning met onbebouwde tuinruimte.

De kroonlijsthoogte bÍj hellende- en platte daken bedraagt maximaal 7 m en de
dakhellÍng dient tussen de 0o tot 55o te bedragen wat een gebruikelijk gabarit is
voor nieuwbouwwoningen.

Gezien de ligging in woongebied, in een verkaveling op ruimere percelen, waar de
percelen groter zijn en de woningen verder vanuit de zijdelingse perceelsgrenzen
worden ingeplant, is de afstand uit de oorspronkelijke verkaveling, 6 m uit de
perceelsgrenzen, aangewezen en wordt deze ook gehanteerd met de perceelsgrens
met Schaaflaan 56.

Gezien de beperkte diepte van het perceel en het gegeven dat de achtergrens
samenvalt met de zijgrens van de Moerstraat 44 is er weinig ruimte voor
bijgebouwen, doch is een bijgebouw een gebruikelijke constructie in een tuin. Door
het beperken van de bouwzone in combinatie met de algemene voorschriften van de
oorspronkelijke verkaveling die het mogelijk maken om in de zijtuin van Moerstraat
44 een garage te voorzien die wordt ingeplant op minimum 5m uit de
voorgevelbouwlijn langsheen de Moerstraat is, is het aanvaardbaar om een
bijgebouw in de tuin te voorzien op minstens 5m uit de voorgevelbouwlijn van de
Moerstraat 44. Gezien de achteftuin grenst aan de zijtuin van de Moerstraat 44 mag
het bijgebouw enkel de functie hebben als tuinhuis. Andere functies (vb overdekt
terras/ga ragelhobbyruimte) geven hi nder.

Er kan voldoende ruimte op eigen terrein voorzien worden voor parkeergelegenheid.

Afsluitingen van de perceelsgrenzen krijgen een maximale hoogte van 2 m en
moeten voorzien worden met een haag of draadafsluiting.

De schaal is in overeenstemming met de toegelaten en gebruikelijke hoofdgebouwen
op dergelijke percelen en het veroorzaakt dan ook geen hinder noch visueel, noch
vormelijk,

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

Watertoets
Overeenkomstig hoofdstuk III, afdeling I, artikel B van het decreet van 18 juli 2003
(Belgisch Staatsblad 14 november 2003) betreffende het algemeen waterbeleid moet
de aanvraag getoetst worden aan de doelstellingen en de beginselen van het
integraal waterbeleid (de wateftoets).

Artikel I 5 1. Van dit decreet luidt als volgt:

"De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen,
draagt er zorgt voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te
weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste
voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect
ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het
schadeliik effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de
infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem,
gecompenseerd. [...]. De beslissing die de overheid neemt in het kader van $7 wordt
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gemotiveerd, waarbij in elk geval de doelstellingen en de beginselen van het
integraal waterbeleid worden getoetst. "
De aanvraag ligt in een mogelijks overstromingsgevoelig gebied. Het advies van de
provincie Antwerpen werd gevraagd en dit was gunstig.

De bouwheer moet de regenwaterafvoer aansluiten op het bestaande gescheiden
rioleringsstelsel binnen de eigen terreingrenzen.

De normen vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013
houdende de vaststelling van een vernieuwde gewestelijke stedenbouwkundige
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen
en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn niet van toepassing bij een

bijstelling van een verkaveling maar wel bij omgevingsvergunningsaanvragen voor
het bouwen van een woning.

NatuuÊoets
Er werd geen beschrijvende nota wat betreft effecten op de natuur aan de aanvraag
toegevoegd.

De werken of activiteiten veroorzaken geen vermijdbare schade aan de natuur.

E rfooed - / a rcheoloqietoets
De aanvraag moet geen bekrachtigde archeologienota bevatten zoals bedoeld in het
Decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013.

Het perceel van de aanvraag betreft geen beschermd monument (cultuurhistorisch
landschap, stads - of dorpsgezicht, archeologische site) of vastgesteld erfgoed
(bouwkundig erfgoed, landschapsatlas, historische tuinen en parken, houtige
beplantingen, archeologische zones).

3. INHOUDETIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR HET COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de
beoordeling door de gemeentelijke omgevingsambtenaar en sluit zich hierbij aan,

BESLUIT:

Artikel 1.

De aanvraag ingediend door Thierry Hendrickx en Elke Oorts inzake het bijstellen
van een verkaveling: het verkavelen van een gedeelte van 1 lot (lot 332) voor
vrijstaande bebouwing, gelegen te Schaafla an 54, 2242 Zandhoven, kadastraal
bekend afdeling 2, sectie B, perceelnummer 42483, te vergunnen.

Aftikel 2,

1. De werken moeten uitgevoerd worden volgens bijgevoegd plan en aangepaste
verkavelingsvoorschriften in tabelvorm ;

2. De kosten voor de uitbreiding van de nutsvoorzieningen zijn ten laste van de
verkavelaar.
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c Van Hove
- Voorzitter

,441

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Annick Smeets
Algemeen directeur

Smeets
directeur

Burg

Voor eensluidend uittrekse
Zandhoven, 29 maart

Luc Van Hove
- Voorzitter

3. De nodige maatregelen moeten getroffen worden ter voorkoming van
beschadiging en/of bevuiling van de openbare wegenis met zijn
aanhorigheden;

4. In geval van nieuwbouw, wijziging van een onroerend goed, enz, aangifte te
doen bij de Federale Overheidsdienst Financiën, dienst Opmetingen en
waarderingen via de daarvoor bedoelde aanvraagformulieren om het
kadastraal inkomen van het gebouw te bepalen.

Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet
binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte
werd gebracht van de instelling van een administratief beroep.
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en
verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die
nodig zouden zijn. Op basis van artikel 78 van het
omgevingsvergunningsdecreet heeft een omgevingsvergu n n ing een
zakelijk karakter en wordt zij verleend onder voorbehoud van de

rechten die betrekkin hebben het onroerend
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Vervol von de omgevlngsvergunning - uitlreksel uil hel decreel von 25 qpril 2014 belreÍÍende de
omgevingsvergunning

Arlikel 9?. S l. De omgevingsvergunning vervolt von rechtswege in elk von de volgende gevollen:
l" ols de verwezenlijking von de vergunde siedenbouwkundige hondelingen niei wordt gestort binnen
de twee joor no hel verlenen von de definitieve omgevingsvergunning;
2" ols het uilvoeren von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen meer don drie opeenvolgende
joren wordt onderbroken;
3" ols de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf joor no het verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning;
4o ols de exploitoiie von de vergunde octiviteit of inrichting niet binnen vijf joor no het verlenen von de
definitieve omgevingsvergunning oonvongt;
5" ols de kleinhondelsoctiviteiten niei binnen vijf joor no het verlenen von de deÍinitieve
omgevingsvergunning oonvongen.

De termijn, vermeld in heÍ eerste lid, l', kon evenwel, op vezoek von de vergunninghouder, voor een
periode von iwee joor verlengd worden ols hij oonloont dot de nieÍ-verwezenlijking het gevolg is von
een vreemde oozook die hem nieï kqn worden loegerekend. De vergunninghouder dient de
octnvroog von de verlenging, op stroÍfe von vervol, met een beveiligde zending en minstens drie

moonden vóór het verstrijken von de oorspronkelijke vervoltermijn von ïwee joor in bij de overheid die
de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de oonvroog vqn de verlenging olleen ols:

1" er geen sproke is von een vreemde oozook die niet oon de vergunninghouder kon worden
toegerekend;
2o de oongevroogde en vergunde hondelingen str'rjdig z'ljn mei inmiddels gewijzigde
stedenbouwkundige voorschriften of verkovelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt hoor beslissing uiierl'rjk de dog von het verstrijken von de oorspronkelijke
vervoltermijn von twee joor. Bij ontstentenis von een beslissing wordt de verlenging geocht te zijn

goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3'
en 4o, ook met twee joor verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding mookt von de verschillende fosen von het
bouwprojecl, worden de termijnen von iwee, drie of vijf joor, vermeld in het eerste lid, gerekend per
fose. Voor de tweede fose en de volgende fosen worden de termijnen von vervol bijgevolg gerekend
vonof de oonvongsdotum vqn de fose in kwestie.

$ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitotie von een ingedeelde inrichting of octiviteil vervolt von
rechtswege in elk von de volgende gevollen:
I o ols de exploitotie von de vergunde octiviteit of inrichting meer don vijf opeenvolgende ioren wordt
onderbroken;
2o ols de ingedeelde inrichting vernield is wegens brond of ontplofÍing verooaookt ten gevolge von de
exploitoïie;
3o ols de exploitolie op vrijwillige bosis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomslig de
voorwoorden en de regels, vermeld in het decreeï von 9 moort 2001 tot regeling von de vrijwillige,
volledige en definiïieve stopzetting von de produclie von olle dieíijke mest, ofkomstig von een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervon. De Vloomse Regering kon nodere regels

bepolen voor de inkennisstelling von de stopzetting.

$ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uilvoeren von kleinhondelsqctiviteiten vervoll von rechlswege
ols de kleinhondelsoctiviïeiten meer don v'rjÍ opeenvolgende joren worden onderbroken.

5 2/2.De omgevingsvergunning voor het wijzigen von de vegetotie vervolt von rechtswege ols het
wijzigen von de vegetotie nieÍ binnen lwee joor no het verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning oonvongt.

g 3. Als de gevollen, vermeld in porogroof l, betrekking hebben op een gedeelte von het bouwproject,
vervolt de omgevingsvergunning olleen voor het niet-ofgewerkïe gedeelte von een bouwproject. Een

gedeelte is eerst ofgewerkt qls het, in voorkomend gevol no de sloping von de niet-ofgewerkte
gedeelten, kon worden beschouwd ols een ofzonderlijke constructie die voldoet oon de bouwfysische
vereisÍen.
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Als de gevollen, vermeld in porogroof I of 2, olleen betrekking hebben op een gedeelte von de
exploitoïie von de ingedeelde inrichting of octiviteit, vervolt de omgevingsvergunning olleen voor dot
gedeelte.

Arlikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig ols de exploitotie von een ingedeelde
inrichting of octiviteit von een project door een wijziging von de indelingslijst von klosse I noor klosse 2
overgoot of omgekeerd.

ln gevol de exploitotie von een ingedeelde inrichting of octiviteit von een project door een wijziging
von de indelingslijst von klosse I of 2 noor klosse 3 overgoot, geldt de vergunning ols oktenome en
blijven de bijzondere voonaroorden gelden.

Arllkel '101. De termijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd
conform ortikel 99, g I worden geschorst zolong een beroep toï vernietiging von de
omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig
hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde hondelingen in strijd zijn met een vóór de definilieve
uitsprook von de Rood von krochl geworden ruimtelijk uitvoeringsplon. ln dot lootste gevol blijft hei
eventuele recht op plonschodevergoeding desolniettemin behouden.

De termijnen von twee, drie of v'tjÍ joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ l, worden geschorst tijdens het uilvoeren von de orcheologische opgroving, omschreven in
de bekrochligde orcheologienolo overeenkomsiig ortikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreet von
12 juli 2013 en in de bekrochtigde noto overeenkomstig oriikel 5.4.1 ó von het
Onroerenderfgoeddecreet von 1 2 juli 2013, met een moximumlermijn von een joor vonof de
oonvongsdoÍum von de orcheologische opgroving.

De termijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ l, worden geschorst tijdens het uitvoeren von de bodemsoneringswerken von een
bodemsoneringsproject waoryoor de OVAM overeenkomstig orïikel 50, S l, von het Bodemdecreet von
27 oklober 200ó een conformiteitsoltest heeft ofgeleverd, met een moximumlermijn von drie joor vonof
de oonvongsdotum von de bodemsoneringswerken.

De termijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel gg. in voorkomend gevol verlengd conform
qrtikel 99, $ 1, worden geschorst zolong een bekrochtigd stokingsbevel, zools vermeld in titel Vl von de
VCRO, niet wordt ingeirokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in krochl von gewijsde gegone
beslissing. De schorsing eindigï von rechtswege wonneer geen ophefÍing von het stokingsbevel wordl
gevorderd of geen intrekking wordt gedoon binnen een termijn von Íwee joor vonof de bekrochtiging
von het stokingsbevel.

Arlikel 102. $ l. Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorbij geen nieuwe
wegen worden oongelegd of het trocé von besioonde gemeentewegen niel moet worden gewijzigd,
verbreed of opgeheven, vervqlÍ von rechÍswege ols:
l" binnen een termijn von vijf joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon tot registrotie vqn de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor of de vesliging von
erfpocht of opstolrechi ten oonzien von ien minste één derde vqn de kovels;
2o binnen een termijn von tien joor no de ofgifte von de definilieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon tot dergelijke regisïrotie ten oonzien von ten minsle twee derde von de kqvels.
Voor de toepossing von het eersie lid:
lo wordt met verkoop gelijkgesteld: de nolotenschopsverdeling en de schenking, mel dien verstonde
dot slechts één kovel per deelgenoot of begunstigde in oonmerking komt;
2" komt de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor, of de vestiging von erfpocht of
opstolrecht von de verkoveling in hoor geheel niet in oonmerking;
3o komt qlleen de huur die erop gericht is de huurder Íe loten bouwen op het gehuurde goed in
oonmerking.
Voor de toepossing von het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden, met verkoop gelijkgesteld.

$ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorbij nieuwe wegen worden
oongelegd of woorbij hel trocé von bestoonde gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven
wordt, vervolt von rechtswege ols:
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l" binnen een lermijn von vijf joor no de ofgifte vqn de definitieve omgevingsvergunning niel is

overgegoon tot de oplevering von de onmiddellijk uit te voeren losien of tot het verschoffen von
woorborgen betreffende de uitvoering von deze losten op de wijze, vermeld in ortikel 75;

2" binnen een termijn von tien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon loï regislrotie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen ten oonzien von ten
minsie één derde von de kovels;
3" binnen een termijn von vijflien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon lot registrotie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen ten oonzien von ten
minsle lwee derde von de kovels.
Voor de toepossing von het eerste lid wordt Íijdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden, mel verkoop gelijkgesteld.

$ 3. Als de omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden uitdrukkelijk melding mookt von de
verschillende fosen von heÍ verkovelingsproject, worden de termijnen von vervol, vermeld in de
porogrofen I tot en meï 2, gerekend per fose. Voor de tweede en volgende fosen worden de
termijnen von veryol dientengevolge gerekend vonof de oonvongsdotum von de betrokken fose'

$ 4. Het vervol, vermeld in porogroof 1 en 2,2" en 3', geldt slechls ten oonzien vqn hel niet bebouwde,
verkochte, verhuurde oÍ oon een erfpocht of opstolrecht onderworpen gedeelte von de verkoveling.

$ 5. Onverminderd porogroof 4, kon het veryol von rechtswege niei worden legengesteld oon
personen die zich op de omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden beroepen ols zij

kunnen oontonen dot de overheid no het vervql en ten oonzien von een of meer von hun kovels

binnen de verkoveling, wijzigingen oon deze omgevingsvergunning heeÍt toegestoon of
stedenbouwkundige of bouwvergunningen oÍ stedenbouwkundige ottesten heeft verleend in zoverre

deze door de hogere overheid of de rechler niel onrechtmotig werden bevonden.
g ó. De Vloomse Regering kon mootregelen ïreÍfen oongoonde de kennisgeving von het vervol von
rechtswege.

Artikel 103. De termijnen von vijf. tien of vijftien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorst zolong een
beroep tol vernietiging von de omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor
VergunningsbeÍwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9, behoudens ols de verkoveling in str'tjd is met een
vóór de dotum von de definitieve uitsprook von de Rood von krocht geworden ruimtelijk

uitvoeringsplon. ln dot lqoisle gevol blijft hel eventuele recht op plonschodevergoeding desolniettemin
behouden.

De termijnen von vijf, tien of víjfiien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorst tijdens het uitvoeren
von de orcheologische opgroving, omschreven in de bekrochtigde orcheologienoto overeenkomsiig
oriikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreet von l2juli2Al3 en in de bekrochligde noto
overeenkomstig ortikel 5.4.,ló von het Onroerenderfgoeddecreel von 12 juli 2013, met een
moximumtermijn von een joor vonof de oonvongsdotum von de orcheologische opgroving.

De termijnen von v'rjf, iien of vijftien joor, vermeld in ortikel I02, worden geschorst tijdens hel uitvoeren
vqn de bodemsoneringswerken vqn een bodemsoneringsproject woorvoor de OVAM overeenkomstig
ortikel 50, g l, von het Bodemdecreet vsn 27 okÍober 200ó een conformiteitsottest heeft ofgeleverd,
met een moximumïermijn von drie joor vonof de oonvongsdotum von de bodemsoneringswerken.

De term'rjnen von v'rjÍ, tien oÍ vijftien joor, vermeld in ortikel 
,l02. 

worden geschorst zolong een
bekrochtigd stokingsbevel, zools vermeld in titel Vl, nieï wordt ingeirokken, hetzij niet wordt opgeheven
bij een in krocht von gewijsde gegone beslissing. De schorsing eindigt von rechtswege wonneer geen

opheffing von heÍ stokingsbevel wordt gevorderd of geen inïrekking wordt gedoon binnen een termijn

von twee joor vonof de bekrochtiging von hel stokingsbevel.

Beroepsmogelijkheden - uilheksel uil het decreel von 25 opril 2014 behefÍende de
omgevingsveÍgunnlng

Arlkel 52. De Vloomse Regering oÍ de gewestelijke omgevingsombtenoor zijn bevoegd in lootste
odministrotieve oonleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen vqn de
deputotie in eerste odministrotieve oonleg.

De Vloomse Regering bepoolt in welke gevollen de gewestelijke omgevingsombtenoqr over het

beroep kon beslissen.
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De deputoiie is voor hoor ombtsgebied bevoegd in lootste odministrotieve oonleg voor beroepen
tegen uitdrukkelijke of stilzwljgende beslissingen von het college von burgemeesler en schepenen in
eerste odministrotieve oonleg.

Arlikel 53. Het beroep kon worden ingesteld door:
lo de vergunningsoonvroger, de vergunninghouder of de exploitont;
2" het betrokken publiek;
3" de leidend ombtenoor von de odviesinstonties of bij zijn oÍwezigheid zijn gemochtigde ols de
odviesinsiontie tijdig odvies heefl versïrekt of ols oon hem ten onrechte niet om odvies werd vezocht;
4'het college von burgemeesïer en schepenen ols het ïijdig odvies heeft verstrekt oÍ ols het ten
onrechte niet om odvies werd vezocht;
50 ...;
ó'de leidend ombtenoqr von heÍ Deportement Omgeving of, bij zijn ofwezigheid, zijn gemochtigde;
7" de leidend ombtenoor von het Agenischop lnnoveren en Ondernemen of b'rj zijn ofwezigheid zijn
gemochiigde, ols het project vergunningsplichtige kleinhondelsoctiviteiten omvot;
8'de leidend ombtenqqr von hei ogenïschop, bevoegd voor notuur en bos, of, bij zijn ofwezigheid, zijn
gemochtigde ols het project vergunningsplichtige wijzigingen von de vegeiotie omvot.

Artlkel 54. Het beroep wordt op siroffe von ononlvonkelijkheid ingesteld binnen een termijn von dertig
dogen die ingoot:
l' de dog nq de dotum von de beiekening von de beslreden beslissing voor die personen of instonties
oon wie de beslissing betekend wordt;
2" de dog no heÍ verstrijken von de beslissingslermijn ols de omgevingsvergunning in eerste
qdministrotieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordi;
3o de dog no de eerste dog von de oonplokking von de bestreden beslissing in de overige gevollen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering vqn de beslreden beslissing ioi de dog no de dotum von
de betekenlng von de beslissing in lootste odministrotieve oonleg.

ln ofwijking von het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten oonzien von:
lo de vergunning voor de verdere exploitotie von een ingedeelde inrichting of octiviteit woorvoor ten
minsïe ïwoolÍ moonden voor de einddotum von de omgevingsvergunning een vergunningsoonvroog is
ingediend;
2o de vergunning voor de exploitotie no een proefperiode ols vermeld in ortikel ó9;
3o de vergunning voor de exploitotie von een ingedeelde inrichïing of octiviteit die vergunningsplichtig
is geworden door oonvulling of wijziging von de indelingslijst.

Artikel 5ó. Het beroep wordt op stroÍfe von onontvonkelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de
bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52.

Als met toepossing von ortikel 31/l bij de Vloomse Regering een georgoniseerd odministrotieÍ beroep
werd ingesteld tegen het besluit von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplootsing of
opheffing von een gemeenteweg, bevot het beroep op stroffe von onontvonkelijkheid een ofschrift
von het beroepschrift bij de Vloomse Regering.

Degene die hei beroep instelt, bezorgt op stroffe von onontvonkelijkheid gel'rjktijdig en per beveiligde
zending een ofschrift von heï beroepschrift oon:
l" de vergunningsoonvroger beholve ols hij zelf het beroep instelt;
2' de deputotie ols die in eerste odministrotieve oonleg de beslissing heeft genomen;
3" hel college von burgemeesier en schepenen beholve ols het zelf het beroep instelt.

De Vlqqmse Regering bepoolt, evenlueel met inbegrip von een onontvonkel'rjkheidssonctie, nodere
regels met betrekking lot de opbouw en de inhoud von het beroepsschrifl en de bewijsstukken die bij
het beroep moeten worden gevoegd opdot het op ontvonkelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52, of de provinciole respecÍievelijk gewestel'rjke
omgevingsombtenoor onderzoekt hel beroep op zijn onïvonkelijkheid en volledigheid.
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Als niet olle siukken ols vermeld in ortikel 5ó, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kon de bevoegde
overheid of de provinciole respectievelijk gewesïelijke omgevingsomblenoor of de door hem
gemochtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vrogen om binnen een termijn von veertien

àog"n die ingoot de dog no de veaending von hel vervolledigingsvezoek, de onlbrekende gegevens

of documenten oon het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nolool de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in

het iweede lid, oon het beroep toe te voegen, wordï het beroep ols onvolledig beschouwd.

Arlikel 57ll . Beroepen inzoke omgevingsvergunningen die uitsluilend kleinhondelsoctiviteilen omvotten
en die louter geboseerd zijn op economische criterio in functie von economische doelstellingen, zijn

ononlvonkelijk.

Artikel 58. Het resultoot von het ondezoek, vermeld in ortikel 57, wordl oon de beroepsindiener binnen

een termijn von dertig dogen die ingoot de dog no de dotum von de vezending von het beroepschrifl
per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvonkelijkheid heefl von rechtswege de stopzetting von de
beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebrochÍ von:
l" de beroepsindiener;
2o de vergunningsoonvroger;
3o de depulotie ols die in eerste odministrotieve oonleg de beslissing heefi genomen;
4'hei college von burgemeester en schepenen.

Beroepsmogelljkheden - regeling vqn hel besluit vqn de Vloomse Regering decreel von 25 opril2014
behetÍende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevqt op stroffe von onontvonkelijkheid:
lo de noom, de hoedonigheid en hel odres von de beroepsindiener;
2" de iden11cotie von de beslreden beslissing en von het onroerend goed, de inrichting of exploiïotie

die het voorwerp uitmoqkl von die beslissing;
3o ols het beroep wordt ingesteld door een lid von het betrokken publiek:

o) een omschr'rjving von de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt oÍ

woorschijnlijk ondervindt;
b) b) het belong dot hij heefi b'rj de besluitvorming over de ofgifte of b'tjstelling von een

omgevingsvergunning of von vergunningsvoorwoorden;
4o de redenen woorom het beroep wordt ingesield.

Het beroepsdossier bevol de volgende bewijsstukken:
l" in voorkomend gevol, een bewijs von betoling von de dossiertoks;
2o de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig ocht;
3" in voorkomend gevol, een inventoris von de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2".

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kqn hieroon verholpen worden
overeenkomstig ortikel 57, tweede lid, von het decreet von 25 opril 2014'

Het beroepsdossier wordt ingediend met een onologe of een digitole zending.

Het bevoegde bestuur kon bij de beroepsindiener, de vergunningsoonvroger of de overheid die in

eerste odministrotieve oonleg bevoegd is, qlle beschikbore inÍormolie en documenten opvrogen die

nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op stroffe von vervol, uitdrukkel'rjk in z'rjn beroepschrift oon of h'rj gehoord wil

worden.

Als de vergunningsoonvroger gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur doorvon
uitdrukkelijk op dó hoogfe meieen beveiligde zending uiterlijk vijftien dogen nodot hij een ofschrift von

hel beroepschrifÍ ols vermeld in orlikel 5ó von het decreet von 25 opril 20.l4, heefi ontvongen, op
voorwoorde dot hij niet de beroepsindiener is'

Beroepsmogelijkheden - regeling "wegenberoep" (het Decreet von 3 mei 201 t houdende de
gemeenlewegen)
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Ariikel 3l/1. $ L ïegen het besluit von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verploolsing of
opheffing von een gemeenteweg kon in het koder von een schorsend odministroiief beroep tógen de
vergunningsbeslissing een georgoniseerd odministrotief beroep worden ingesteld bij de Vloomse
Regering door de personen of instonties, vermeld in ortikel 53. De vereiste, vermeld in ortikel 53, tweede
lid, is ook von toepossing op het beroep tegen hei besluil von de gemeenterood.

Het beroep leidt tot de vernietiging von het bestreden besluit of tot de ofwijzing von het beroep op
grond von de ononlvonkelijkheid of de ongegrondheid ervon.

$ 2. Het beroep wordt op sïroffe von ononlvonkelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de
Vloomse Regering binnen een termijn von dertig dogen, die ingoot op:
I o de dog no de doium von de betekening von de besireden beslissing voor die personen of instonties
oon wie de beslissing betekend wordÍ;
2" de dog no het verstrijken von de besllssingstermijn ols de omgevingsvergunning in eerste
qdministroiieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordi;
3" de dog no de eerste dog von de oonplokking von de besireden beslissing in de overige gevollen.

De indiener von het beroep bezorgt op slroffe von ononlvonkelijkheid gelijktijdig met de beveiligde
zending von het beroep oon de Vloomse Regering, een ofschrift von het beroepschrifi met een
beveiligde zending oon het college von burgemeester en schepenen en oon de bevoegde
beroepsinstontie, vermeld in ortikel 52.

S 3. Het college von burgemeesler en schepenen bezorgt het volledige dossier oÍ een ofschrifl doorvon
onmiddellijk no de ontvongst von het ofschrift von het beroepschrifl, oon het Deportement Mobiliteit en
Openbore Werken.

$ 4. De Vloomse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn von negentig
dogen, die ingoot de dog no de onivongsi von hei dossier, vermeld in porogroof 3. Die terÀijn is een
termijn von orde.

De Vloomse Regering brengi de indiener von hel beroepschrift, de bevoegde overheid en de
gemeente onmiddellijk op de hoogte von hoor beslissing.

$ 5. Het besluit von de gemeenlerood over de oonleg, wijziging, verplootsing of opheffing von een
gemeenteweg kon olleen worden vernieligd:
i" wegens strijdigheid mel het decreel von 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
2o wegens strijdigheid mel de doelstellingen en principes, vermeld in ortikel 3 en 4 von het decreet von
3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend gevol het gemeenlel'ljk beleidskoder en
ofwegingskoder, vermeld in ortikel ó von hetzelfde decreet;
3o wegens de niet-nqleving von een substontiële vormvereiste.

{NVDR: lngevolge het delegotiebesluit IBYR 25/7 /2Ol 4) is de minister, bevoegd voor Mobiliteiï en
Openbore Werken, bevoegd voor dit "wegenberoep". Dit beroep kon niet digitool worden ingesteld.)

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslogen in een of meer bestonden. Die bestonden kunnen zich
bevinden bij de gemeente, woor u de qqnvroog hebt ingediend, bij de provincie, en ook b'rj de
Vloomse odminislrotie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikl voor de
behondeling von uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmoken von stotistieken en
voor wetenschoppelijke doeleinden. U hebt het rechl om uw gegevens in deze bestonden in te kijken
en zo nodig de verbeÍering ervon oon te vrogen.
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