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Uittreksel 
College van burgemeester en schepenen 

15 februari 2021 
 

Aanwezig: Luc Van Hove, Burgemeester - Voorzitter 
Geens Joris, Van Staeyen Steven, Lauwereys Jelle, 
Willems Rudolf, Maes Mieke, Schepen 

Annick Smeets, Algemeen directeur 
 

Verontschuldigd: 

 

 

 
VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EXPLOITATIE VAN EEN 

TUINBOUWBEDRIJF MET GRONDWATERWINNING, WITTE HOEVE 4, 2242 
ZANDHOVEN 

 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2020127439 

Dossiernummer gemeente: 202000225 
Inrichtingsnummer: 20200925-0040 

 

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 
milieueffectrapportage.  

Gelet op het Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal 

handelsvestigingsbeleid. 

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

Gelet op de aanvraag ingediend door Philippe Persijn met als contactadres Witte 

hoeve 4 te 2242 Zandhoven, per beveiligde zending verzonden op 29 september 
2020.  

Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 05 

november 2020. 
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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 Witte hoeve 4, 2242 
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 2, sectie B, perceelnummer 242F.  

Het betreft een aanvraag tot het uitbaten van een tuinbouwbedrijf voor het kweken  

van groenten met een grondwaterwinning. Het gaat om een bestaand bedrijf dat de 
hervergunning aanvraagt.  

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.  

De aanvraag omvat de volgende rubrieken uit de indelingslijst:  

Rubriek-
nummer 

Omschrijving Klasse Aard  

15.1.1°  Stallen van 5 voertuigen voor werk op de 
inrichting (heftruck, vrachtwagen, 

tractor,....) 

3 Nieuw  

16.3.2°a) Koelinstallatie met een geïnstalleerde totale 
drijfkracht van 5 kW 

3 Nieuw  

17.3.2.1.1.1°
b) 

Opslag van 10.000 liter petroleum (7.980 
kg) in een bovengrondse dubbelwandige 

houder 

3 Her-
nieuwing 

17.4 De opslag van gevaarlijke producten in 
kleine verpakkingen  

3 Nieuw 

43.1.2°b) 9 branders met elk een warmtevermogen 
van 92,8 kW (Totaal: 835,2 kW) 

2 Her-
nieuwing 

53.8.1°b) Het exploiteren van een grondwaterwinning 
van maximaal 25 m³/dag en 4.000 m³/jaar 

2 Her-
nieuwing 

en 
uitbreiding 

 

Aangevraagde duur en fasering 

De vergunningsaanvraag wordt geheel gedaan voor onbepaalde duur.  

Vergunningshistoriek 

- Dossier 871.1-78.2: het bouwen van een serre 
- Dossier 871.1-78.1: het bouwen van een woning met serre 
- Dossier 871.1-84.71: het bouwen van een serre 

- Dossier 99.A.04: grondwaterwinning van maximum 3 m³/dag en 1200 
m³/jaar 

- Dossier 871.1-2005.183: bouwen woning en loods bij bestaande serres 

- Dossier 2007.2.03: uitbreiding grondwaterwinning met een tuinbouwbedrijf, 
rubrieken 53.8.2, 17.3.5.2, 17.3.6.1°b) en 43.1.2.b) 

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 
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omgevingsvergunning is de gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag 
openbaar gemaakt worden. 

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 13 november 2020 tot en met 12 
december 2020. Er werden 0 bezwaren ingediend.  

Adviezen 

Op 05/11/2020 werd advies gevraagd aan intercommunale IGEAN. De eindconclusie 
van het advies luidt als volgt: voorwaardelijk gunstig.  

 ‘De opslag van petroleum gebeurt in een bovengrondse dubbelwandige tank, 
 de exploitant geeft geen informatie in zijn aanvraag over het voorzien van een 
 lekdetectiesysteem en waarschuwingsbeveiliging. Bijgevolg stellen wij voor 

 deze op te nemen als bijzondere voorwaarde: “De exploitant dient binnen 5 
 maanden na ontvangst van de vergunning een keuringsattest in bij de 
 gemeente van de opslag van 7,98 ton petroleum in een bovengrondse 

 dubbelwandige tank.”’  

Op 05/11/2020 werd advies gevraagd aan de Vlaamse Milieumaatschappij, dienst 
grondwater en lokaal waterbeheer. Het advies luidt als volgt: gedeeltelijk gunstig.  

 ‘Er wordt ONGUNSTIG advies uitgebracht voor de aangevraagde diepte van de 
 grondwaterwinning. De diepte van de winning wordt beperkt tot maximaal 60 
 m. Er kan DEELS GUNSTIG advies uitgebracht worden voor de ambtshalve 

 onderzochte  bijkomende grondwaterwinning die gelegen is Witte Hoeve 4 te 
 Zandhoven met volgende kenmerken: 

• Aard van de winning: een winning met een diepte van 60 m 

• Bestemming van het grondwater: beregening serre 
• Watervoerende laag: het Zand van Diest (HCOV 0252) 
• Grondwaterlichaam: CKS_0200_GWL_1 

• Vergunningsduur: onbepaalde duur 
• Te vergunnen debieten: eerste 2 jaar maximaal 25 m³ per dag en 4000 

m³/j  vervolgens maximaal 12 m³/d en 1222 m³/j 

 en dit mits naleving van de algemene milieuvoorwaarden (titel II van het 
 VLAREM, hoofdstuk 4.3) en sectorale milieuvoorwaarden (titel II van het 
 VLAREM, hoofdstuk 5.53) en de hieronder vermelde bijzondere voorwaarden: 

 BIJZONDERE VOORWAARDEN 

 * Er moet bijkomende hemelwateropvang voorzien worden; Het opgevangen 
 regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor 

 laagwaardige toepassingen; 

 * Uiterlijk 6 maanden na het verlenen van de vergunning moet de bestaande 
 boorput conform Bijlage 5.53.1 van Vlarem II opgevuld worden. Het bewijs 

 van opvulling moet conform de VLAREL erkenningsregeling van boorbedrijven 
 door de uitvoerder overgemaakt worden via eDOV; 

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen 

Er worden geen afwijkingen aangevraagd.  
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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 landschappelijk waardevol 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. 

 

Mer-screening 

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van 
projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. Er diende geen screeningsnota of 

project-MER toegevoegd te worden aan de aanvraag.  

 

Adviezen 

De omgevingsambtenaar beoordeelt de ontvangen adviezen als volgt:  

- Advies IGEAN: het advies wordt gevolgd. Het is aangewezen de geadviseerde 
bijzondere voorwaarde op te nemen in de vergunning, om bodemvervuiling 

als gevolg van lekkage of overvullen van de petroleumtank te voorkomen.  
- Advies VMM, dienst grondwater: gelet op de aanvullende nota van de 

aanvrager, ontvangen op 5 februari 2021, die motiveert dat  

o De kwaliteit van het water van essentieel belang is voor de uitbating 
van de inrichting 

o Er geen extra opvang van hemelwater mogelijk is door plaatsgebrek op 

de site 

 wordt het advies niet gevolgd. Er is inderdaad weinig tot geen mogelijkheid 
 op het terrein om in regenwateropvang van de serres te voorzien. Het debiet 

 van 4000m³/jaar is overeenkomstig de waterbehoefte van de aangegeven 
 teelten. Er wordt 400m³ regenwater hergebruikt afkomstig van de loods en de 
 woning. Het druist tegen het rechtszekerheidsbeginsel in om een bijzondere 

 voorwaarde op te leggen die een nieuwe vergunningsprocedure inhoudt. Het 
 opleggen van extra hemelwateropvang houdt afbraak van bestaande en 
 vergunde constructies in wegens het huidige ruimtegebrek, die een nieuwe 

 omgevingsvergunningsaanvraag impliceren. Bovendien gaat het om een 
 bestaande en vergunde grondwaterwinning met een diepte van 85 meter. De 
 hervergunning wordt niet onmogelijk geacht gezien de betreffende 

 grondwaterlaag in goede toestand is.  

 

Watertoets 

De inrichting is volgens de VMM-zoneringsplannen gelegen in collectief te 
optimaliseren buitengebied. 
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Er wordt geen bedrijfsafvalwater geloosd op de inrichting.  

Het grondwater wordt aangewend voor de beregening van spinazie en courgettes. De 

exploitant voegt een berekening van de waterbehoefte bij zijn aanvraag, deze 
resulteert in 4.387,5 m³ water voor een oppervlakte teelt van 6.500 m². 

Het hemelwater van de loods en de bedrijfswoning wordt opgevangen in 2 
hemelwaterputten van 10.000 l en 7.000 l en wordt aangewend voor de beregening 
van de planten.  

Het hemelwater dat op de serre valt wordt momenteel niet opgevangen maar kan 
infiltreren in de bodem. 

De serre heeft een oppervlakte van 6500 m². Een volume van 3166 m³ aan 

hemelwater kan hier opgevangen worden. De VMM vraagt dan ook als bijzondere 
voorwaarde op te nemen dat het hemelwater van de serre ook opgevangen wordt en 
aangewend wordt voor de beregening van de planten. Dat maakt dat minder water 

onttrokken moet worden.  

Het totale teelt oppervlak bedraagt 6.500 m² wat zich vertaalt in een watervraag van 
in totaal 4.387.500 liter ofwel 4.387,5 m³. 400 m³ water kan hergebruikt worden 

van de hemelwateropvang van de woning en loods. De waterbehoefte die overblijft 
volgens de aanvrager is: 3.987,5 m³, of afgerond 4.000 m³/jaar. 

Opvangen van extra hemelwater is volgens de aanvrager niet mogelijk gezien 

plaatsgebrek op het betrokken perceel. Het opleggen van extra hemelwateropvang 
houdt afbraak van bestaande en  vergunde constructies in. 

 

Natuurtoets 

Er werd een gunstige voortoets aan de aanvraag toegevoegd.  

De inrichting is gelegen op ca. 931 m van een speciale beschermingszone. 

Het resultaat van de voortoets geeft aan dat er geen risico is op betekenisvolle 
aantasting van de actuele en mogelijk toekomstige habitats in habitatrichtlijngebied 
ten gevolge van direct ruimtebeslag, eutrofiëring via lucht, verzuring via lucht en 

wijzigingen grondwaterstand. 

De activiteiten veroorzaken geen vermijdbare schade aan de natuur.  

 

Milieuaspecten 

Voor zover uit de plannen en de inhoud van het dossier afgeleid kan worden, wordt 
voldaan aan de sectorale voorwaarden uit Vlarem II. 

- Bodem  

De opslag van petroleum gebeurt in een bovengrondse dubbelwandige tank, de 
exploitant geeft geen informatie in zijn aanvraag over het voorzien van een 

lekdetectiesysteem en waarschuwingsbeveiliging. Als bijzondere voorwaarde wordt 
opgelegd om de tank te laten inspecteren en een attest daarvan te bezorgen aan de 
gemeente.  

Er worden geen onaanvaardbare risico’s verwacht betreffende de bodem.  

- Geluid 

Apparaten die geluid produceren staan binnen.  
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Geluid afkomstig van transporten wordt onder de normale uitbating van het bedrijf 
beschouwd. Er is geen aanwijzing dat transporten buiten de normale uitbatingsuren 

gebeuren.  

Er wordt geen hinder verwacht betreffende geluid.  

- Mobiliteit 

Het gaat om een bestaand bedrijf. Er wordt geen verhoging van de 
mobiliteitsbewegingen verwacht op basis van de voorliggende aanvraag. Het bedrijf 

is goed bereikbaar via goed uitgeruste wegen.  

Er wordt geen hinder verwacht betreffende de mobiliteit.  

- Licht en straling  

De ruimtes zullen enkel verlicht worden in functie van de werkzaamheden op het 
bedrijf. Het licht in het gebouw zal niet langer dan nodig aanblijven. Er zal zoveel 
mogelijk gebruik worden gemaakt van natuurlijk licht. 

Er wordt geen hinder verwacht betreffende licht of straling.  

 

Gelet op bovenstaande motivering aangaande de hinderaspecten meent de 

omgevingsambtenaar dat het aangevraagde op vlak van hinder en risico’s voor de 
mens en het milieu, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden, 
aanvaardbaar is. 

 

Vergunningsvoorwaarden 

De exploitant vraagt geen afwijking op de algemene en sectorale voorwaarden van 

Vlarem ll aan.  

De volgende milieuvoorwaarden vastgesteld in Vlarem II en zijn bijlagen, zijn van 
toepassing en moeten door de exploitant worden nageleefd:  

deel 5 hoofdstukken  

- 5.15 (garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor 
motorvoertuigen) 

- 5.16 (behandelen van gassen) 
- 5.17 (opslag van gevaarlijke producten) 
- 5.43 (stookinstallaties) 

- 5.53 (winning van grondwater) 

Bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant steeds geacht de meest actuele versie 
van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. 

De opslag van petroleum gebeurt in een bovengrondse dubbelwandige tank, de 
exploitant geeft geen informatie in zijn aanvraag over het voorzien van een 
lekdetectiesysteem en waarschuwingsbeveiliging. Als bijzondere voorwaarde wordt 

opgelegd  

- de petroleumtank dient te worden geïnspecteerd en een attest daarvan moet 
binnen 6 maanden na afgifte van de vergunning bezorgd worden aan de 

gemeente.  
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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 Philippe Persijn inzake de hernieuwing van de 
vergunning en wijziging van een tuinbouwbedrijf met grondwaterwinning, gelegen te 
Witte hoeve 4, 2242 Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 2, sectie B, 

perceelnummer 242F, te vergunnen: 

De volgende rubrieken/activiteiten worden vergund:  

Rubriek-

nummer 

Omschrijving hoeveelheid 

15.1.1°  Stallen van 5 voertuigen voor werk op de inrichting 

(heftruck, vrachtwagen, tractor,....) 

5 

16.3.2°a) Koelinstallatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht 
van 5 kW 

5 KW 

17.3.2.1.1.1°
b) 

Opslag van 10.000 liter petroleum (7.980 kg) in een 
bovengrondse dubbelwandige houder 

7980 kg 

17.4 De opslag van gevaarlijke producten in kleine 
verpakkingen  

5000 
liter/kg 

43.1.2°b) 9 branders met elk een warmtevermogen van 92,8 kW 
(Totaal: 835,2 kW) 

835,2 KW 

53.8.1°b) Het exploiteren van een grondwaterwinning met een 
diepte van maximaal  meter en een debiet van  
maximaal 25 m³/dag en 4.000 m³/jaar 

25m³/dag 
en 4000 
m³/jaar 

 

Artikel 2.  

De volgende voorwaarden of lasten worden opgelegd:  

- Bijzondere milieuvoorwaarden:  

1. de petroleumtank dient te worden geïnspecteerd en een attest daarvan moet 
binnen 6 maanden na afgifte van de vergunning bezorgd worden aan de 
gemeente. 

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 omgevingsvergunning een 
zakelijk karakter en wordt zij verleend onder voorbehoud van de 
burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend goed. 
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Namens het college van burgemeester en schepenen, 
 

Annick Smeets 
Algemeen directeur 

Luc Van Hove 
Burgemeester - Voorzitter 

 

Voor eensluidend uittreksel, 

Zandhoven, 15/02/2021. 
 
Annick Smeets  Luc Van Hove 

Algemeen directeur 
 
 

 

 

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

omgevingsvergunning 

 
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen 
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende 
jaren wordt onderbroken; 
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning; 
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de 
definitieve omgevingsvergunning aanvangt; 
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning aanvangen. 
 
De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een 
periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van 
een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de 
aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie 
maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die 
de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als: 
1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden 
toegerekend; 
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde 
stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften. 
 
De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke 
vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn 
goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° 
en 4°, ook met twee jaar verlengd. 
 
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het 
bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per 
fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend 
vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie. 
 
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van 
rechtswege in elk van de volgende gevallen: 
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt 
onderbroken; 
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de 
exploitatie; 
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de 
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, 
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of 
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels 
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting. 
 
§ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege 
als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken. 
 
§ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het 
wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning aanvangt. 
 
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, 
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een 
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte 
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische 
vereisten. 
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Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de 
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat 
gedeelte. 
 
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 
overgaat of omgekeerd. 
 
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging 
van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en 
blijven de bijzondere voorwaarden gelden. 
 
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd 
conform artikel 99, § 1 worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de 
omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig 
hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve 
uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het 
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. 
 
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform 
artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in 
de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 
12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de 
aanvangsdatum van de archeologische opgraving. 
 
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform 
artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een 
bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 
27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf 
de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. 
 
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform 
artikel 99, § 1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de 
VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt 
gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging 
van het stakingsbevel. 
 
Artikel 102. § 1. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarbij geen nieuwe 
wegen worden aangelegd of het tracé van bestaande gemeentewegen niet moet worden gewijzigd, 
verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege als: 
1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar of de vestiging van 
erfpacht of opstalrecht ten aanzien van ten minste één derde van de kavels; 
2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot dergelijke registratie ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels. 
Voor de toepassing van het eerste lid: 
1° wordt met verkoop gelijkgesteld: de nalatenschapsverdeling en de schenking, met dien verstande 
dat slechts één kavel per deelgenoot of begunstigde in aanmerking komt; 
2° komt de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of 
opstalrecht van de verkaveling in haar geheel niet in aanmerking; 
3° komt alleen de huur die erop gericht is de huurder te laten bouwen op het gehuurde goed in 
aanmerking. 
Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, met verkoop gelijkgesteld. 
 
§ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarbij nieuwe wegen worden 
aangelegd of waarbij het tracé van bestaande gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven 
wordt, vervalt van rechtswege als: 
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1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot de oplevering van de onmiddellijk uit te voeren lasten of tot het verschaffen van 
waarborgen betreffende de uitvoering van deze lasten op de wijze, vermeld in artikel 75; 
2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot registratie van de in paragraaf 1 vermelde rechtshandelingen ten aanzien van ten 
minste één derde van de kavels; 
3° binnen een termijn van vijftien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot registratie van de in paragraaf 1 vermelde rechtshandelingen ten aanzien van ten 
minste twee derde van de kavels. 
Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, met verkoop gelijkgesteld. 
§ 3. Als de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden uitdrukkelijk melding maakt van de 
verschillende fasen van het verkavelingsproject, worden de termijnen van verval, vermeld in de 
paragrafen 1 tot en met 2, gerekend per fase. Voor de tweede en volgende fasen worden de 
termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase. 
§ 4. Het verval, vermeld in paragraaf 1 en 2, 2° en 3°, geldt slechts ten aanzien van het niet bebouwde, 
verkochte, verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling. 
§ 5. Onverminderd paragraaf 4, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld aan 
personen die zich op de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden beroepen als zij 
kunnen aantonen dat de overheid na het verval en ten aanzien van een of meer van hun kavels 
binnen de verkaveling, wijzigingen aan deze omgevingsvergunning heeft toegestaan of 
stedenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige attesten heeft verleend in zoverre 
deze door de hogere overheid of de rechter niet onrechtmatig werden bevonden. 
§ 6. De Vlaamse Regering kan maatregelen treffen aangaande de kennisgeving van het verval van 
rechtswege. 
 
Artikel 103. De termijnen van vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, worden geschorst zolang een 
beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9, behoudens als de verkaveling in strijd is met een 
vóór de datum van de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk 
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin 
behouden. 
 
De termijnen van vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, worden geschorst tijdens het uitvoeren 
van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig 
artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota 
overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een 
maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. 
 
De termijnen van vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, worden geschorst tijdens het uitvoeren 
van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig 
artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, 
met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. 
 
De termijnen van vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, worden geschorst zolang een 
bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven 
bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen 
opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn 
van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel. 
 
 
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. 
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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. 
 
Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep 
werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of 
opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift 
van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering. 
 
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. 
 

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke 
omgevingsambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. 
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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. 
 
Beroepsmogelijkheden – regeling “wegenberoep” (het Decreet van 3 mei 2019 houdende de 

gemeentewegen) 
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Artikel 31/1. §1. Tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of 
opheffing van een gemeenteweg kan in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de 
vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse 
Regering door de personen of instanties, vermeld in artikel 53. De vereiste, vermeld in artikel 53, tweede 
lid, is ook van toepassing op het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad. 
 
Het beroep leidt tot de vernietiging van het bestreden besluit of tot de afwijzing van het beroep op 
grond van de onontvankelijkheid of de ongegrondheid ervan. 
 
§ 2. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de 
Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op: 
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. 
 
De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig met de beveiligde 
zending van het beroep aan de Vlaamse Regering, een afschrift van het beroepschrift met een 
beveiligde zending aan het college van burgemeester en schepenen en aan de bevoegde 
beroepsinstantie, vermeld in artikel 52. 
 
§ 3. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt het volledige dossier of een afschrift daarvan 
onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, aan het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken. 
 
§ 4. De Vlaamse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van negentig 
dagen, die ingaat de dag na de ontvangst van het dossier, vermeld in paragraaf 3. Die termijn is een 
termijn van orde. 
 
De Vlaamse Regering brengt de indiener van het beroepschrift, de bevoegde overheid en de 
gemeente onmiddellijk op de hoogte van haar beslissing. 
 
§ 5. Het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een 
gemeenteweg kan alleen worden vernietigd: 
1° wegens strijdigheid met het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen; 
2° wegens strijdigheid met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 
3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval het gemeentelijk beleidskader en 
afwegingskader, vermeld in artikel 6 van hetzelfde decreet; 
3° wegens de niet-naleving van een substantiële vormvereiste. 
 
 
(NVDR: Ingevolge het delegatiebesluit (BVR 25/7/2014) is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en 
Openbare Werken, bevoegd voor dit “wegenberoep”. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld.) 
 
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. 


