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Uittreksel 
College van burgemeester en schepenen 

12 augustus 2019 
 
Aanwezig: Luc Van Hove, Burgemeester - Voorzitter 

Geens Joris, Van Staeyen Steven, Soetemans Hans, 
Willems Rudolf, Maes Mieke, Schepen 
Leen Boeckmans, Algemeen directeur wnd 

Verontschuldigd: 
 

 

 
WEIGEREN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PLAATSEN EN 
UITBATEN VAN EEN GEOTHERMISCHE WARMTEPOMP TE DENNENLAAN 95 

 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2019004274 
Dossiernummer gemeente: 201900074 

Inrichtingsnummer: 20190114-0008 

 

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 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende 
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 
milieueffectrapportage.  

Gelet op de aanvraag ingediend door de heer Thor Moiné met als contactadres 
Scheldehoek 2 bus a, 9260 Wichelen, per beveiligde zending verzonden op 23 april 
2019.  

Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 02 
mei 2019. 

Gelet op de aanvraag die de volgende handelingen omvat: exploitatie van een 
ingedeelde inrichting.  

 

1. BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Dennenlaan 95, 2243 
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 3, sectie B, perceelnummer 629E.  
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Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een verticale bodemwarmtewisselaar ten 
behoeve van het verwarmen van een privéwoning door middel van een 
geothermische warmtepomp.  

De aanvraag omvat de volgende rubrieken uit de indelingslijst:  

Rubrieknum
mer 

Omschrijving Klasse 

55.1.2° Verticale boring dieper dan het dieptecriterium en die 
gelegen zijn binnen een beschermingszone type III, 
met een diepte van minder dan 500 meter ten opzichte 
van het maaiveld 

2 

 

Vergunningshistoriek 

- Dossier 201800089: sloop van een woning & herbouw van en woning met 
zwembad 
 

Openbaar onderzoek 

Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse 
Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning is de gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag 
openbaar gemaakt worden. 

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 10 mei 2019 t.e.m. 08 juni 2019. Er 
werden geen bezwaren ingediend.  

Adviezen 

Op 17 juli 2019 werd advies gevraagd aan pidpa - dienst waterwinning en milieu 
voor ligging in beschermingszones. De eindconclusie van het advies luidt als volgt: 
ongunstig: 

Het perceel ligt binnen de beschermingszone 3 van de waterwinning te 
Grobbendonk.  

Elke boring in de ondergrond in de nabijheid van een drinkwaterwinning vormt 
steeds een potentieel risico op verontreiniging. 

Het aanbrengen van een warmtepompinstallatie in de boring/ondergrond vormt 
een bijkomend risico omdat geen enkele installatie voor 100 % vrij is van 
defecten, zeker niet als de installatie ouder wordt. Aangezien er meestal 
speciale vloeistoffen doorheen dergelijke systemen circuleren, kan de 
watervoerende laag verontreinigd worden bij lekken. 

Warmteuitwisselingsystemen in de ondergrond veroorzaken abnormale en 
grotere temperatuursvariaties in het grondwater. Deze temperatuursvariaties 
geven in meer of mindere mate aanleiding tot wijzigingen in de waterkwaliteit 
van het grondwater, zeker in een kwetsbare waterlaag. Hoe significant deze 
wijzigingen zijn voor een drinkwaterwinning is nog onvoldoende bekend. 
Bijgevolg is bijzondere waakzaamheid noodzakelijk om de kwaliteit van het 
grondwater niet te wijzigen of onomkeerbaar aan te tasten. 

Omwille van de kwetsbaarheid van de drinkwaterwinning te Grobbendonk en de 
potentiële risico’s voor verontreiniging, zijn wij geen voorstander van de 
plaatsing van een geothermische pomp in de ondergrond binnen 
beschermingszones van de drinkwaterwinning. Ons advies is dan ook negatief.  
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Op 20 juni werd advies gevraagd aan de intercommunale IGEAN. De eindconclusie 
van het advies is ongunstig.  

Het perceel ligt binnen de beschermingszone III van de waterwinning te 
Grobbendonk. 

Elke boring in de ondergrond in de nabijheid van een drinkwaterwinning vormt 
steeds een potentieel risico op verontreiniging. Het aanbrengen van een 
warmtepompinstallatie in de boring/ondergrond vormt een bijkomend risico 
omdat geen enkele installatie voor 100 % vrij is van defecten, zeker niet als de 
installatie ouder wordt. Aangezien er meestal speciale vloeistoffen doorheen 
dergelijke systemen circuleren, kan de watervoerende laag verontreinigd 
worden bij lekken. 

Warmteuitwisselingsystemen in de ondergrond veroorzaken abnormale en 
grotere temperatuursvariaties in het grondwater. Deze temperatuursvariaties 
geven in meer of mindere mate aanleiding tot wijzigingen in de waterkwaliteit 
van het grondwater, zeker in een kwetsbare waterlaag. Hoe significant deze 
wijzigingen zijn voor een drinkwaterwinning is nog onvoldoende bekend. 
Bijgevolg is bijzondere waakzaamheid noodzakelijk om de kwaliteit van het 
grondwater niet te wijzigen of onomkeerbaar aan te tasten. 

Op basis van alle gegevens opgenomen of verkregen in het kader van de 
omgevingsvergunningsaanvraag, geven wij ongunstig advies, en dient de 
vergunning te worden geweigerd voor de inrichting gelegen te Dennenlaan 95 
(afdeling 3:, sectie: B perceelnr.: 629E), omvattende: 

- 55.1.2: 2 verticale boringen op een diepte van 100 m ten opzichte van het 
maaiveld en gelegen zijn binnen een beschermingszone type III voor een 
warmtepomp met een gesloten systeem voor het verwarmen van een 
privéwoning. 

Op 20 juni werd advies gevraagd aan de Vlaamse milieumaatschappij – dienst 
grondwaterwinningen. Zij heeft geen advies uitgebracht binnen de termijn van 50 
dagen volgend op de ontvangst van de adviesvraag. Het advies wordt geacht 
stilzwijgend gunstig te zijn.  

 

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen 

/ 

 

2. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR DE 

OMGEVINGSAMBTENAAR 
 

Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen. 

De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit 
gewestplan in agrarisch gebied.  

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

De aanvraag is niet gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.  

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.  

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de 

stedenbouwkundige voorschriften. 
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Mer-screening 

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.  

Er worden enkel effecten op de omgeving verwacht door beperkte trillingen tijdens 
de aanlegfase.  

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 gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar dat het voorgenomen project 
geen aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het milieu. Bijgevolg dient geen 
milieueffectrapport opgemaakt te worden. 

Watertoets 

Overeenkomstig hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 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 watertoets). 

Artikel 8 § 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 
schadelijk 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 §1 wordt 
gemotiveerd, waarbij in elk geval de doelstellingen en de beginselen van het 
integraal waterbeleid worden getoetst.”  

De aanvraag ligt niet in een recent overstroomd gebied of in een 
overstromingsgebied. 

De aanvraag ligt in een beschermingszone van een waterwingebied. De betreffende 
beschermingszone is zone 3.  

Natuurtoets 

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.  

Erfgoed-/archeologietoets 

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). 

Milieuaspecten 

Voor zover uit de plannen en de inhoud van het dossier afgeleid kan worden, wordt 
voldaan aan de sectorale voorwaarden uit Vlarem II. 
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Er diende geen voortoets aan de aanvraag toegevoegd te worden.  

 

Gelet op bovenstaande motivering en de afgeleverde adviezen aangaande de 
hinderaspecten en de risico’s, meent de omgevingsambtenaar dat het aangevraagde 
op vlak van hinder en risico’s voor de mens en het milieu, niet aanvaardbaar is. 

 

Vergunningsvoorwaarden 

/ 

 

3. INHOUDELIJKE 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 Thor Moiné inzake het plaatsen van een verticale 
bodemwarmtewisselaar ten behoeve van het verwarmen van een privéwoning door 
middel van een geothermische warmtepomp, gelegen te Dennenlaan 95, 2243 
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 3, sectie B, perceelnummer 629E, wordt 
geweigerd omwille van de ligging in een beschermingszone voor waterwinning en het 
bijhorende risico dat bestaat voor de drinkwaterkwaliteit.  

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 
 

Leen Boeckmans 
Algemeen directeur wnd 

Luc Van Hove 
Burgemeester - Voorzitter 

 

Voor eensluidend uittreksel, 
Zandhoven, 12/08/2019. 

 
Leen Boeckmans  Luc Van Hove 
Algemeen directeur wnd 
 
 
 

 

Burgemeester - Voorzitter 
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Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning 

 

 

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste 

administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de 

deputatie in eerste administratieve aanleg. 

 

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het 

beroep kan beslissen. 

 

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen 

tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in 

eerste administratieve aanleg. 

 

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door: 

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; 

2° het betrokken publiek; 

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de 

adviesinstantie 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. 

 

 

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig 

dagen die ingaat: 

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties 

aan wie de beslissing betekend wordt; 

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste 

administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; 

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen. 

 

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van 

de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg. 

 

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van: 

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten 

minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is 

ingediend; 

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69; 

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig 

is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst. 

 

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de 

bevoegde overheid, vermeld in artikel 52. 

 

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde 

zending een afschrift van het beroepschrift aan: 

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt. 

 

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere 

regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij 

het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld. 
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Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke 

omgevingsambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. 

 

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde 

overheid of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem 

gemachtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien 

dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens 

of documenten aan het beroep toe te voegen. 

 

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

het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd. 

 

Artikel 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten 

en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn 

onontvankelijk. 

 

Artikel 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen 

een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift 

per beveiligde zending meegedeeld. 

 

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de 

beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van: 

1° de beroepsindiener; 

2° de vergunningsaanvrager; 

3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 

4° het college van burgemeester en schepenen. 

 

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning 

 

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:  

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;  

2°  de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie 

die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;  

3°  als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:  

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of 

waarschijnlijk ondervindt; 

b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een 

omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;  

4°  de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.  

 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:  

1°  in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;  

2°  de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;  

3°  in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.  

 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen  worden 

overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.  

 

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.  

 

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in 

eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die 

nuttig zijn voor het dossier.  

 

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil 

worden.  

 

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan 

uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van 

het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op 

voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.  
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Mededeling 

 

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich 

bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de 

Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de 

behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en 

voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken 

en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. 


