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Uittreksel
College van burgemeester en schepenen

26aPnl 2O21

Aanwezio l Joris Geens, voor de Burgemeester - Voorzitter
Van Staeyen Steven, Lauwereys Jelle, Willems Rudolf,
Maes Mieke, Schepen
Annick Smeets, Algemeen directeur

Verontschu ldÍod : Luc Van Hove, Burgemeester

VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET VERK/AVELEN VAN
EEN GEDEELTE VAN HET PERCEEL NAAR EEN LOT VOOR VRIJSTAANDE
BEBOUWING. HET SLOPEN VAN CONSTRUCTIES EN HET VELLEN VAN EEN

BOOM - BLAUWHOEF 10

Dossiernummer omgevingsloket: OMV-2O2O111881
Dossiernu m mer gemeente t 2O2OOO2L9
Inrichtin ummer: /

Het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op het Decreet van 25 april 2AL4 betreffende de omgevingsvergunning.

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering
van het decreet van 25 april2OL4 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 Bèsluit 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
m ilieueffectra pportage.

Gelet op het Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal
handelsvestig ingsbeleid,

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

Gelet op de aanvraag ingediend door Marie-José De Cnodder met als contactadres
Draaiboom 53 te 224O Zandhoven, per beveiligde zending verzonden op 19
september 2AZA.
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Gelet op de vraag voor bijkomende informatie op 15 oktober 2020 en ontvangen op
17 december 202O.

Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossler op 15
januarí 202t.

Gelet op de aanvraag die de volgende handelingen omvat:

- verkavelen van gronden: het verkavelen van een gedeelte van het perceel
naar één lot voor vrijstaande bebouwing.

- stedenbouwkundige handelíngen: het vellen van een boom en het slopen van
constructies.

1. BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Blauwhoef 10, 2242
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 2, sectie C, perceelnummer 37S.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen één perceel voor vrijstaande bebouwing,
het slopen van de bestaande constructies en het vellen van één boom.

Aanqevraaode duur en faserinq
De vergunningsaanvraag wordt geheel gedaan voor onbepaalde duur. Er wordt geen
fasering aangevraagd.

Verounninoshistoriek
Niet van toepassing.

Ooenbaar onderzoek

Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse
Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april2O1-4 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 22januari 2021 tot 20 februari 2A2L. Er werden geen
bezwaarsch riften ontvangen.

Adviezen

Fluvius

Gelet op het gunstig advies met offerte van Fluvius ontvangen op 26 januari 2021
met ref. 351397 47293.

Pidpa - Distributieleid ingen

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Pidpa - Distributieleidingen
ontvangen op 15 februari 2021 met ref. 193489.
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"Er is geen uitbreiding nodig van het distributienet in de openbare weg. De
ontwikkeling is aansluitbaar op de bestaande hoofdleiding diameter 90mm van het
drinkwaternet.
Zodra de bouwvergunning wordt afgeleverd kan een aansluiting op ons
drinkwaternet worden aangevraagd via https: //www.pidpa.be/ons-
aa n bod/d rinkwater ieuwe-aansl uiti ng.
Atle informatie en voorwaarden op technisch en administratief vlak kunt u

terugvinden op onze website: https://www.pidpa.be/ons-aanbod/drÍnkwater"

Pidpa - Riolerino

Gelet op het voonruaardelijk gunstig advies met offerte van Pidpa - Riolering
ontvangen op 4 februari 2A2t met ref. L-2L-750/193489'

Proximus

Gelet op het advies van Proximus ontvangen op 28 januari 202I.

- "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 onze
klantendienst via het nummer 0800 22 800. In functie van de beschikbare
capaciteit van onze infrastructuur op dat moment, bekijken we de mogelijkheden
om een aansluiting te voorzien."

Telenet

Gelet op het advies van Telenet ontvangen op 10 februari 2021 met ref. 25060900.

- "Wij zijn nagegaan welke aanpassing van de infrastructuur van Telenet nodig is
om de loten uit deze verkavetings- of bouwaanvraag te kunnen aansluiten. Hieruit
btijkt dat de nodige infrastructuur al aanwezig is en dat er geen uitbreiding van
het Tetenet netwerk dient te gebeuren. Er wordt van ons geen verdere
voorwaarde opgetegd, Deze vaststelling omvat niet de aftak- en aansluitkosten
van de abonnee. Deze worden met de latere abonnee verrekend."

Scheidi nosmu ren : standpunt eioenaa rs aa noalende oercelen

Het standpunt van de aanpalende eigenaar 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 2074 betreffende de
omgevingsvergunning.

Beslissinq van de oemeenteraad inzake oemeenteweoen

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.
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2. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR DE
OMGEVINGSAMBTENAAR

Liqqins volqens de plannen van aanleo, uitvoerinqsolannen. verkavelinoen.
De aanvraag ligt ín het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit
gewestplan in woongebied met landelijk karakter.

Onder woongebied met een landelijk karakter wordt verctaan de landelijke dorpen,
de landelijke gehuchten en de bestaande en af te werken lintbebouwing. Deze laatste
wordt doorgaans ook afwerkingsgebied genoemd.

Woongebieden met landelijk karakter zijn in hoofdzaak bestemd << voor woningbouw
in het algemeen en tevens voor landbauwbedrijven. Zowel bewoning als landbouw zijn
bijgevolg de hoofdbestemmingen van het gebied, en beide bestemmingen staan er op
gelrike voet. Daarnaast kunnen eveneens de andere inrichtingen, voorzieningen en
activiteiten, bedoeld in artikel 5.1.0. worden toegelaten. (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 nÍet 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 omvat het verkavelen van een gedeelte van het perceel voor één lot
voor vrijstaande bebouwing, het slopen van de constructies en het vellen van een
boom.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming van het van kracht
zijnde 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 milieueffectrappoft
opgemaakt te worden.

Ooenbaar onderzoek
De omgevingsambtenaar beoordeelt de standpunten en bezwaren, die ontvangen
werden tijdens het openbaar onderzoek als volgt: het openbaar onderzoek vond
plaats van 22 januari 2021 tot en met 20 februari 202L en er werden geen
bezwaarschriften ontvangen tijdens deze periode.
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Adviezen

De omgevingsambtenaar beoordeelt de ontvangen adviezen als volgt: de ontvangen
adviezen waren gunstig of gunstig met voorwaarden en dat deze gevolgd worden. De

voorwaarden vermeld in de adviezen dienen bijgevolg gevolgd te worden. De kosten
voor de uitbreidingen van de nutsvoorzieningen zijn ten laste van de verkavelaar.

Goede ruimteliike ordeninq

De aanvraag omvat het verkavelen van een gedeelte van het perceel, het
tuingedeelte, voor het creëren van één lot voor vrijstaande bebouwing, het slopen
van constructies en het vellen van een boom. De omgeving laat zich voornamelÍjk
kenmerken door vrijstaande ééngezinswoningen, open weilanden, hoeves, enkele
bosgroepen en bossen. Het perceel wordt omsloten door twee gemeentewegen,
namelijk Draaiboom en Blauwhoef. Het gedeelte van het perceel gelegen aan de
Draaiboom is reeds bebouwd en maakt geen deel uit van de verkaveling. Het
gedeelte aan de Blauwhoef, dat nu in gebruik Ís als tuinzone bij de woning
Draaiboom nr. 53, wordt verkaveld naar één lot voor vrijstaande bebouwing voor
ééngezinswoning. Het perceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg
uit asfalt en voorzien van elektriciteit.

Het perceel heeft een oppervlakte van 1.043 m2, volledig gelegen in woongebied met
landelijk karakter. Na de splitsing bedraagt het bebouwde gedeelte met de woning
dat uit de verkaveling wordt gesloten 559 mz en het nieuwe lot 484 m2. Beide loten
zijn nog voldoende groot en sluiten aan bij de overige percelen in de omgeving.

Overwegende dat alle bestaande constructies op het nieuwe lot worden gesloopt en
een boom geveld,

Overwegende dat het perceel een bebouwd perceel betreft gelegen in woongebied
met landelijk karakter, met langs de overzijde van de straat agrarisch gebÍed. De

aangrenzende percelen werden reeds ontwikkeld. De omgeving kenmerkt zich door
vrijstaande ééngezinswoningen waardoor het functioneel inpasbaar is in de
omgeving. De verkaveling is een verdere verdichting van het woongebied met
vrijstaande ééngezi nswonin gen.

Overwegende dat het perceel een breedte heeft van 17 m en een totale lengte van
ca. 60 m. De bestaande woning werd ingeplant langs de Draaiboom en het perceel
zal na de verkaveling een lengte hebben van 33 m, Het nieuwe lot zal zich situeren
langs Blauwhoef en het perceel zal een breedte hebben van 17,86 m vooraan
(omwille van de schuin lopende rooilijn), een lengte hebben van 31,97 m langs de
linkerzijde en25,54 m langs de rechterzijde en een breedte achteraan van 16,88 m'

De bouwzone wordt voorzien op 5 m uit de rooilijn (evenwijdig met de rooilijn), op 3
m uit beide zijdelingse perceelsgrenzen, op 10 m uit de achterste perceelsgrens, een
maximale kroonlijsthoogte van 6.5m (gemeten vanaf het maaiveld) en een
nokhoogte van 12 m (gemeten vanaf het maaiveld). Het vloerpeil mag maximaal
0,30 m hoger lÍggen dan de as van Blauwhoef. De woning dient opgericht te worden
binnen het voormelde gabarit en kan voorzien worden met een plat dak of een
hellend dak tot 60".

Overwegende dat de zone achter de woning wordt beschouwd als zone voor
bijgebouwen doch deze maar 10m diep is, ca. 168mz groot en daardoor beperkt is in
oppervlakte en waardoor de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen beperkt
dient te worden tot een maximum van 40 m2. Hierdoor blijft er voldoende ruimte
over voor groenaanplant. Het bijgebouw dient vrijstaand van het hoofdgebouw
opgericht te worden, met een kroonlijsthoogte van maximum 3 m en een nokhoogte
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van maximum 4,50 m met een hellend dak van maximum 45o. Bijgebouwen
opgericht tot tegen de perceelsgrens dienen opgericht te worden met een plat dak
met een kroonlijsthoogte van maximum 3 m. Bijgebouwen met een hellend dak
moeten opgericht worden op 3m van de perceelsgrenzen indien de nokhoogte meer
dan 3,5m bedraagt. Bijgebouwen met een hellend dak tot en met 3,5m nokhoogte
moeten op minstens 1m van de perceelsgrens worden geplaatst. Om toch een
zekere bouwvrije zone te hebben tussen woning en bijgebouw moet het bijgebouw
worden íngeplant op minstens 5m uit de achtergevelbouwlijn. In de zijtuin of
voortuin mogen geen gebouwen worden geplaatst.

Er is voldoende ruimte om op eigen terrein parkeergelegenheid te voorzíen.

Overwegende dat de boom geveld wordt omdat deze in bouwzone komt te staan.

De schaal is in overeenstemmÍng 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.

Wateftoets
Overeenkomstig hoofdstuk ïIï, 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 watertoets).

ArtÍkel B S 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 Ql wordt
gemotiveerd, waarbij in elk geval de doelstellingen en de beginselen van het
integraaI waterbeleid worden getoetst."

De aanvraag ligt niet in een recent overstroomd gebied of in een
overstrom ingsgebied.

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, infiltratievoozieningen, buffervoorzieningen
en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn niet van toepassing bij het
verkavelen van gronden maar wel bij latere omgevingsvergunningsaanvragen voor
het bouwen van een woning.

De bouwheer moet, voor een huisaansluiting, rekening houden met de door HÍdroRio
opgestelde richtlijnen.
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Natuuftoets
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 rcheoloo ietoets

De aanvraag moet geen bekrachtigde archeologienota bevatten zoals bedoeld in het
Decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 20t3'

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. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR HET COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

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

BESLUIT:

Artikel 1.

De aanvraag ingediend door Marie-José De Cnodder inzake het verkavelen van een
gedeelte van het perceel voor het creëren van één lot voor vrijstaande bebouwing,
het slopen van de constructies en het vellen van een boom, gelegen te Blauwhoef
IO,2242 Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 2, sectie C, perceelnummer 37S, te
vergunnen.

Artíkel 2.

1. Dat de verkaveling wordt uitgevoerd volgens bijoevoegd plan en aangepaste
verkavelinosvoorschriften in tabelvorm ;

2. De nodige maatregelen moeten getroffen worden ter voorkoming van
beschadiging enlof bevuiling van de openbare wegenis met zijn
aanhorigheden;

3. Het verwijderen van de grensoverschrijdende constructies en het vellen van
de boom moet ten laatste gebeuren met de omgevingsvergunningsaanvraag
voor het bouwen van de nieuwe woning.

4. Alle kosten of lasten, zoals bepaald in de adviezen van de
nutsmaatschappijen, gehecht aan deze vergunning zijn ten laste van de
verkavelaar;

5. Het melden van de start en het einde van de werken aan het
gemeentebestuur via het omgevingsloket.

Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet
binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking' op de hoogte
werd ebracht van de instel van een administratief
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Namens het college van burgemeester en schepenen,

Dienst Omgeving
03-410 16 39

omgeving@zand hoven.be

Joris Geens
Voor de Burgemeester -

Voor de

Annick Smeets
Algemeen directeur

Smeets
een directeur

Voor eensluidend uittreksel,
Zandhoven, 26 april 2021.

:
ritterz

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 aÉikel 78 van het
omgeving svergu nn ingsdecreet heeft een omgevin g sverg unn i ng een
zakelijk karakter en wordt zij verleend onder voorbehoud van de
bu rechten die hebben het onroerend
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Vervol von de omgevingsvergunning - uitlreksel uil hel decreel von 25 optil 2014 belreÍÍende de
omgevingsvergunning

Artikel ??. S l. De omgevingsvergunning vervqll von rechtswege in elk von de volgende gevollen:
l" ols de verwezenlijking von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen niet wordt gestort binnen
de twee joor no hel verlenen vqn de definilieve omgevingsvergunning;
2" ols heÍ uilvoeren vqn de vergunde stedenbouwkundige hondelingen meer d<:n drie opeenvolgende
joren wordl onderbroken;
3o ols de vergunde gebouwen niet Wnddichl zijn binnen vijf jcor no het verlenen von de definilieve
omgevingsvergunning;
4o qls de exploitotie von de vergunde octiviteil of inrichting niet binnen v'rjf joor no het verlenen von de
deÍinitieve omgevingsvergunning oonvongt;
5o ols de kleinhqndelsoctiviteilen niet binnen vijf joor no het verlenen von de definilieve
omgevingsvergunning oonvongen.

De Íermijn. vermeld in het eerste lid, lo, kqn evenwel, op vezoek von de vergunninghouder, voor een
periode von twee joor verlengd worden ols hij oontoont dot de niet-verwezenlijking het gevolg is von
een vreemde oozook die hem niel kon worden toegerekend. De vergunninghouder dient de
oonvroog vqn de verlenging, op stroffe vqn veryol, met een beveiligde zending en minstens drie
moonden vóór het versirijken von de oorspronkelijke vervoltermijn von twee joor in bij de overheid die
de vergunning heeft verleend. Die overheid weigerl de oonvroog von de verlenging olleen ols:

1o er geen sproke is von een vreemde oozook die niet oon de vergunninghouder kqn worden
toegerekend;
2o de oongevroogde en vergunde hondelingen strijdig z'rjn met inmiddels gewijzigde
stedenbouwkundige voorschrif ten of verkqvelingsvoorschriflen.

De overheid bezorgt hoor beslissing uiterlijk de dog von het verstrijken von de oorspronkelijke
vervollermijn von twee joor. Bij ontstentenis von een beslissing wordl de verlenging geocht te zijn

goedgekeurd. Als de verlenging wordl goedgekeurd, worden de lermijnen, vermeld in het eerste lid.3o
en 4o, ook met twee joor vedengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding moqkt von de verschillende fosen von het
bouwproject, worden de lermijnen von lwee, drie of vijf joor, vermeld in het eerste lid, gerekend per

fose. Voor de tweede fose en de volgende fqsen worden de termijnen von vervol bljgevolg gerekend

vonoÍ de oonvongsdctum vqn de fose in kweslie.

g 2. De omgevingsvergunning voor de exploitotie von een ingedeelde inrichting of qctiviteit vervolt von
rechiswege in elk vqn de volgende gevollen:
l" ols de exploiiolie vqn de vergunde octiviteit of inrichting meer don vijf opeenvolgende joren wordt
onderbroken;
2o ols de ingedeelde inrichting vernield is wegens brond of onlploffing veroozookt ïen gevolge von de
exploitotie;
3o qls de exploitotie op vrijwillige bosis volledig en definilief wordt sïopgezet overeenkomstig de
voorwoorden en de regels, vermeld in het decreet von 9 mqort 2001 tol regeling vqn de vrijwillige,

volledige en definitieve stopzelting vqn de productie von olle dierlijke mest, qfkomslig von een of
meerdere diersoorten, en de uifuoeringsbesluiten ervon. De Vloomse Regering kon nodere regels

bepolen voor de inkennisstelling von de stopzelling.

5 2/l. De omgevingsvergunning voor het uifuoeren von kleinhondelsqctivileiten vervolt von rechtswege
qls de kleinhqndelsocïivitelten meer don v'rjf opeenvolgende joren worden onderbroken.

g 2/2.De omgevingsvergunning voor het w'rjzigen von de vegetolie vervolt von rechtswege ols het
w'rjzigen von de vegeiotie niet binnen twee 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 bouwproiecÍ,
vervolt de omgevingsvergunning olleen voor het niet-ofgewerkte gedeelte vqn een bouwproject. Een

gedeelte is eersl ofgewerkt ols hel, in voorkomend gevol no de sloping von de niet-ofgewerkle
gedeelten, kon worden beschouwd ols een ofzonderl'rjke constructie die voldoet oon de bouMysische
vereisten.
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Als de gevollen, vermeld in porogrooÍ I of 2, olleen betrekking hebben op een gedeelte von de
exploilotie von de ingedeelde inrichting of octiviteit, vervolt de omgevingsvergunning olleen voor dqt
gedeelte.

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

ln gevol de exploitotie von een ingedeelde inrichting of octiviteil van een project door een wijziging
von de indelingsl'tjst von klqsse I oÍ 2 noor klosse 3 overgoot, geldl de vergunning ols oklenome en
blijven de bijzondere voorwoorden gelden.

Artikel l0l . De lermijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in oriikel 99, in voorkomend gevol verlengd
conform ortikel 99, g I worden geschorst zolong een beroep tol vernieiiging von de
omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomsiig
hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde hondelingen in strijd zijn met een vóór de deÍinitieve
uitsprook von de Rqod vqn krqcht geworden ruimlelijk uilvoeringsplqn. ln dol lootste gevol blijfl het
eventuele recht op plonschodevergoeding desolnieltemin behouden.

De termijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in orlikel 99, in voorkomend gevol verlengd conÍorm
ortikel 99, $ I, worden geschorsi tijdens het uitvoeren von de orcheologische opgroving, omschreven in
de bekrochligde orcheologienoto overeenkomstig ortikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreet von
1 2 juli 201 3 en in de bekrochtigde noto overeenkomsïig ortikel 5.4. 1 ó von hel
Onroerenderfgoeddecreet von l2 juli 20'l3, met een moximumtermijn von een joor vonof de
oonvongsdotum von de orcheologische opgroving.

De termijnen von ïwee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99. $ l, worden geschorst tijdens het uitvoeren vqn de bodemsoneringswerken von een
bodemsoneringsproject wqoryoor de OVAM overeenkomstig ortikel 50. S l, von het Bodemdecreet vqn
27 oktober 200ó een conÍormiteitsoltesl heeÍi ofgeleverd, met een moximumtermijn von drie joor vonof
de oonvongsdotum von de bodemsoneringswerken.

De termljnen von twee, drie of vijÍ joor, vermeld in qrlikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ I, worden geschorsl zolong een bekochtigd stokingsbevel, zools vermeld in lilel Vl von de
VCRO, niet wordl ingetrokken, helzij niet wordt opgeheven bij een in krocht von gewijsde gegqne
beslissing. De schorsing eindigt vqn rechtswege wqnneer geen opheffing von het slokingsbevel wordt
gevorderd of geen intrekking wordt gedoon binnen een lerm'rjn vqn twee joor vonof de bekrochiiging
von het stokingsbevel.

Arlikel 102. $ 1. Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorbij geen nieuwe
wegen worden oongelegd of hel lrocé von besloonde gemeentewegen niet moet worden gewijzlgd,
verlcreed of opgeheven, vervolt von rechlswege ols:
lo binnen een lermijn von vijf joor no de ofgiÍte von de definitieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon tot registrotie von de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor of de vestiging von
erÍpocht oÍ opslolrecht ten oonzien vqn ien minste één derde von de kovels;
2o binnen een termijn von tien joor no de oÍgifte von de definilieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon tot dergelijke regiskotie ten oonzien von ten minste twee derde von de kovels.
Voor de toepossing von het eerste lid:
lo wordl met verkoop gelijkgesteld: de nololenschopsverdeling en de schenking, met dien verstonde
dol slechls één kovel per deelgenool of begunsiigde in oonmerking koml;
2o komi de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor, of de vesliging von erfpocht of
opstolrecht von de verkoveling in hoor geheel niel in oonmerklng;
3" komt olleen de huur die erop gericht is de huurder le 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 hel verkovelen von gronden, met verkoop gelijkgesteld.

$ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorbij nieuwe wegen worden
oongelegd of woorbij het trocé von beslcqnde gemeentewegen gew'rjzigd, verbreed of opgeheven
wordt, vervolt von rechtswege ols:
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lo binnen een term'rjn von vijf joor no de ofgiÍte von de definitieve omgevingsvergunning niet is

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

2" binnen een term'rjn von tien joor no de ofgifte von de deÍinitieve omgevingsvergunning niet is

overgegoqn tot registrotie vqn de in porogrooÍ I vermelde rechtshqndelingen ten qqnzien von ten
minsÍe één derde von de kqvels;
3" binnen een term'rjn von vijftien joor no de ofgiÍte von de definitieve omgevingsvergunning nlet is

overgegoon tot regislrotie vqn de in porogroof I vermelde rechtshqndelingen len qonzien von ten
minsle iwee derde von de kovels.
Voor de toepossing von het eersle lld wordt tljdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden, mel verkoop gelijkgesteld.
g 3. Als de omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden uitdrukkelijk melding mookl von de
verschillende fosen vqn hel verkovelingsproject, worden de termijnen vqn veryol, vermeld in de
porogrofen I tot en met 2, gerekend per fqse. Voor de lweede en volgende fosen worden de
termijnen von veryol dientengevolge gerekend vonof de oonvongsdotum von de betrokken fose.

$ 4. Het vervql, vermeld in porogroof 1 en 2,2o en 3o, geldl slechts ten oonzien vqn het niet bebouwde,
verkochte, verhuurde oÍ oon een erfpocht of opstolrecht ondewvorpen gedeelte von de verkoveling.

$ 5. Onverminderd porogroof 4, kon hel vervol von rechtswege niet worden tegengesteld oon
personen die zich op de omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden beroepen ols zij

kunnen oontonen dot de overheid no hel vervol en ten oonzien von een of meer von hun kovels

binnen de verkoveling. wijzigingen oon deze omgevingsvergunning heefl toegestqon of
sledenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige otteslen heeÍ1 verleend in zovene
deze door de hogere overheid of de rechïer niet onrechtmolig werden bevonden.
$ ó. De Vloomse Regering kon mootregelen ireffen oongoonde de kennisgeving von het vervol von

rechtswege.

Arlikel lO3. De termijnen von vijf, fien of vijftien joor. vermeld in ortikel 102, worden geschorst zolong een

beroep tot vernietiging von de omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdsiuk 9, behoudens ols de verkoveling in striid is met een
vóór de dolum vqn de definitieve uitsprook von de Rood von krocht geworden ruimtelljk

uilvoeringsplon. ln dot lootste gevol blijft het eventuele recht op plonschodevergoeding desolniettemin
behouden.

De term'rjnen von vijÍ, lien oÍ v'rjflien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorst tijdens het uitvoeren
von de orcheologische opgroving, omschreven in de bekrochtigde orcheologienoio overeenkomsfig
or1kel 5.4.8 von hel Onroerenderfgoeddecreet von l2 juli 2013 en in de bekrochtigde noto
overeenkomstig ortikel 5.4..ló von het Onroerenderfgoeddecreet von 12 juli 2013, meï een
moximumlermijn von een joor vonof de oonvongsdotum von de orcheologische opgroving.

De lermijnen von vijf, tien of vijftien joor, vermeld in ortikel I02, worden geschorst lijdens heÍ uitvoeren
von de bodemsoneringswerken von een bodemsoneringsprojecï wqqrvoor de OVAM overeenkomstig
qrtikel 50, g 1. von het Bodemdecreet von 27 okïober 200ó een conformiteitsqttest heeft ofgeleverd,
met een mqximumterm'rjn von drie joor vonoÍ de qonvongsdolum von de bodemsoneringswerken.

De termijnen von vijf , tien of vijflien joor, vermeld in qrtikel 102, worden geschorst zolong een
bekrochtigd stokingsbevel, zools vermeld in iitel Vl, nieÍ wordt ingetrokken, heizij niel wordt opgeheven
b'rj een in krocht von gewijsde gegone beslissing. De schorsing eindigt von rechtswege wonneer geen

opheÍfing von het stokingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordi gedoon binnen een termijn

von twee joor vonoÍ de bekrochtiging von het slokingsbevel.

Beroepsmogelijkheden - uitlreksel uil hel decreel von 25 opril 2014 belreÍÍende de
omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vloomse Regering of de gewestelijke omgevingsombtenoor zijn bevoegd in lootste
odministroiieve oonleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwiigende beslissingen vqn de
deputotie in eerste odministrotieve oonleg.

De Vlqomse Regering bepoolt in welke gevollen de gewestelijke omgevingsomblenoor over hel
beroep kon beslissen.
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De deputotie is voor hoor omblsgebied bevoegd in lootste odministrotieve oonleg voor beroepen
legen uildrukkelijke of slilzwijgende beslissingen vqn het college von burgemeester en schepenen in
eersle odminislrolieve oonleg.

Arlikel 53. Het beroep kon worden ingesteld door:
1o de vergunningsoonvroger, de vergunninghouder of de exploiionl;
2o het belrokken publiek;
30 de leidend ombtenoor vqn de odviesinstonties of b'rj z'rjn ofwezigheid zijn gemochtigde ols de
odviesinstqnlie Íijdig odvies heefl verstrekt of qls oqn hem ten onrechle niet om qdvies werd vezochl;
40 het college von burgemeester en schepenen ols hel tijdig odvies heefl verstrekt of ols het ten
onrechte niet om odvies werd veaocht;
Êo

ó" de leidend ombtenoor von hel Deportement Omgeving of, bij zijn ofwezigheid, z'rjn gemochtigde;
7o de leidend qmbtenoqr von het Agenlschop lnnoveren en Ondernemen of b'rj z'rjn ofwezigheid zijn
gemochiigde, ols hel project vergunningsplichtige kleinhondelsoctiviteiten omvot;
80 de leidend qmbienoor von het ogenlschcp, bevoegd voor nqtuur en bos, of, bij zijn ofwezigheid, zijn
gemochiigde qls het project vergunningsplichtige wijzigingen von de vegetotie omvoi.

Arlikel 54. Het beroep wordt op stroffe von onontvonkelijkheid ingesteld binnen een termijn von dertig
dogen die ingool:
I o de dog no de dotum von de betekening von de besireden beslissing voor die personen of instonties
oon wie de beslissing belekend wordt;
20 de dog no het verslrijken von de beslissingslermijn ols de omgevingsvergunning in eerste
odminislrqlieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordt;
30 de dog no de eerste dog von de oonplokking von de bestreden beslissing in de overige gevollen.

Arlikel 55. Het beroep schorst de uitvoering von de beslreden beslissing tot de dog no de dotum vqn
de belekening von de beslissing in looiste odminislrqlieve oonleg.

ln ofwijking von het eerste lid werkl het beroep niet schorsend ten oonzien von:
1o de vergunning voor de verdere exploiioiie von een ingedeelde inrichting of octiviieil woorvoor ten
minste twqolf mqqnden voor de einddotum von de omgevingsvergunning een vergunningsoonvroog is

ingediend;
2" de vergunning voor de exploiiotie no een proefperiode ols vermeld in ortikel ó9;
30 de vergunning voor de exploilotie vqn een ingedeelde inrichling of octiviteit die vergunningsplichlig
is geworden door oonvulling of wijlging von de indelingslijst.

AÉikel 56. Het beroep wordt op stroffe von onontvqnkelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de
bevoegde overheid. vermeld in ortikel 52.

Als met toepossing von qrtikel 3l/l bij de Vloqmse Regering een georgoniseerd qdministrolieÍ beroep
werd ingesteld tegen hel besluit von de gemeenterood over de oonleg, wijziging. verplootsing oÍ
opheffing von een gemeenleweg. bevol het beroep op slroffe von ononfuonkelijkheid een ofschrift
von het beroepschÍfl bij de Vloomse Regering.

Degene die het beroep inslelt, bezorgl op shoffe vqn onontvonkelijkheid gelijktijdig en per beveiligde
zending een ofschrift von hel beroepschrift oon:
I o de vergunningsoonvroger beholve ols h'rj zelf het beroep inslelt;
20 de deputotie ols die in eerste odminislrqlieve oonleg de beslissing heefi genomen;
30 het college von burgemeester en schepenen beholve ols het zelf het beroep inslelt.

De Vloomse Regering bepoolt, eventueel met inbegrip vqn een onontvonkelijkheidssonclie, nodere
regels mel betrekking tot de opbouw en de inhoud von het beroepsschrift en de bewijsstukken die b'rj
het beroep moeten worden gevoegd opdot het op onlvonkelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52, of de provinciole respectievelijk gewestelijke
omgevingsombtenoor onderzoekt het beroep op ljn ontvonkelijkheid en volledigheid.

Gerreenle & OC/'viW lcnclhovr-.n qlr i-iersebcon 12 *2)4A lcndlroven i l2



&zandh%nW Dienst Omgeving
03-410 16 39

omgeving @zand hoven. be

Als niel olle stukken ols vermeld in oriikel 5ó, derde lid, bij hel beroep zijn gevoegd, kon de bevoegde
overheid of de provinciole respectievelijk gewestelijke omgevingsombtenoor of de door hem
gemochtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vrogen om binnen een termijn von veerlien
dogen die ingoot de dog nq de vezending von hel vervolledigingsverzoek, de onÍbrekende gegevens
oÍ documenten oqn hel beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nqlqqi de onibrekende gegevens oÍ documenten binnen de termijn, vermeld in

hel lweede lid, qqn hel beroep loe te voegen. wordt het beroep ols onvolledig beschouwd.

Arlikel 57/l.Beroepen inzoke omgevingsvergunningen die uitsluilend kleinhondelsoctivileiten omvotien
en die louter geboseerd zijn op economische criteriq in functie von economische doelstellingen, zijn

ononivonkelljk.

Artikel 58. Hei resullool von het onderzoek, vermeld in qrtikel 57, wordt oon de beroepsindiener binnen
een termijn von dertig dogen die ingoot de dog no de dotum von de vezending von hel beroepschrifl
per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid oÍ onontvonkelijkheid heefi vqn rechtswege de stopzetting von de
beroepsprocedure tol gevolg. De beslissing wordÍ ter kennis gebrochl von:
1o de beroepsindiener;
2o de vergunningsoonvroger;
3o de depulolie ols die in eersie qdministroiieve oonleg de beslissing heeft genomen;
4o het college von burgemeesler en schepenen.

BeÍoepsmogelijkheden - regeling vqn het besluil von de Vloomse Regering decreel von 25 opril2O14
belreÍÍende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevot op slroffe von onontvqnkelijkheid:
I o de noom, de hoedqnigheid en hei odres von de beroepsindiener;
2o de identificolie von de besheden beslissing en von het onroerend goed, de inrichting of exploitotie
die het voorwerp uitmookt von die beslissing;
3o ols het beroep wordl ingesteld door een lid vqn het betrokken publiek:

o) een omschrijving von de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of
woorschijnlljk ondervindt;

b) b) het belong dot hij heeft b'rj de besluitvorming over de ofgifte of bljstelling von een
omgevingsvergunning of von vergunningsvoorwoorden;

4o de redenen woorom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevot de volgende bewijsstukken:
I o in voorkomend gevol, een bewijs von betoling von de dossiertoks;
2o de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig ochl;
3o in voorkomend gevol, een inventoris vqn de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2o.

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

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

Het bevoegde bestuur kon bij de beroepsindiener, de vergunningsoonvroger of de overheid die in
eerste odminislrqtieve oonleg bevoegd is, olle beschikbore informolie en documenlen opvrogen die
nuftig zljn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op stroffe von vervql, uitdrukkel'rjk in zijn beroepschrift qon oÍ hij gehoord wil
worden.

Als de vergunningsoonvroger gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur doorvqn
uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dogen nodol hij een ofschrift von
het beroepschriÍt ols vermeld in ortikel 5ó von het decreei vqn 25 opril 2014, heeft ontvongen, op
voorwoorde dot hlj niet de beroepsindiener is.

BeÍoepsmogelijkheden - regeling "wegenberoep" (het Decreel vqn 3 mei 2019 houdende de
gemeenlewegen)
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Artikel 3l/l. $1. ïegen het besluit von de gemeenlerood over de oonleg, wijziging, verploolsing of
opheffing von een gemeenteweg kon in het koder von een schorsend odminislrotief beroep tegen de
vergunningsbeslissing een georgoniseerd odministrotieÍ beroep worden ingesleld bij de Vloomse
Regering door de personen oÍ instonties, vermeld in ortikel 53. De vereiste, vermeld in ortikel 53, tweede
lid, is ook von toepossing op hel beroep tegen he1 besluit von de gemeenterood.

Het beroep leidt tot de vernietiging von het beslreden besluil of lot de ofwijzing vqn het beroep op
grond von de onontvonkelijkheid of de ongegrondheid ervon.

$ 2. Hel beroep wordt op strqffe von onontvonkelijkheid mel een beveiligde zending ingediend bij de
Vloomse Regering binnen een lermljn von dertig dogen, die ingool op:
1o de dog nq de dqtum von de betekening vqn de besireden beslissing voor die personen of instonties
oon wie de besllssing betekend wordt;
2" de dog nq het verstrijken vqn de beslissingstermijn ols de omgevingsvergunning in eerste
odminislrotieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3" de dog no de eerste dog von de oonplokking von de bestreden beslissing in de overige gevollen.

De indiener von het beroep bezorgl op slroffe von onontvonkelijkheid gelijktijdig mel de beveiligde
zending vqn het beroep qon de Vloomse Regering, een ofschrift vqn het beroepschrift met een
beveiligde zending oon het college von burgemeesïer en schepenen en oon de bevoegde
beroepsinstonlie, vermeld in ortikel 52.

$ 3. Het college von burgemeester en schepenen bezorgl het volledige dossier of een qfschrift doorvon
onmiddell'tjk nq de ontvongst von het qfschrift von het beroepschrift, oon hei Deporlement 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 onlvqngst von het dossier, vermeld in porogroof 3. Die termijn is een
termijn vqn orde.

De Vloqmse Regering brengt de indiener von hel beroepschriÍl. de bevoegde overheid en de
gemeenle onmiddellijk op de hoogte von hoor beslissing.

$ 5. Het besluit von de gemeenlerood over de oonleg, wijziging, verploolsing oÍ ophefÍing von een
gemeenteweg kon olleen worden vernieïigd:
1o wegens strijdigheid met het decreet von 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
2o wegens slrijdigheid mei de doelstellingen en principes, vermeld in ortikel 3 en 4 vqn het decreet von
3 mei 20.l9 houdende de gemeentewegen, en in voo*omend gevol het gemeentel'rjk beleidskoder en
ofwegingskoder, vermeld in qrtikel ó von helzelfde decreet;
3" wegens de niet-nqleving von een substonliële vormvereiste.

(NVDR: lngevolge hel delegotiebesluit (BvR 25/7 /2Ol 4) is de minister, bevoegd voor Mobilileil en
Openbore Werken, bevoegd voor dit "wegenberoep". Dit beroep kqn niet digitool worden ingesteld.)

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslogen in een of meer bestcnden. Dle beslonden kunnen zich
bevinden bij de gemeente, woqr u de oqnvroog hebt ingediend, bij de provincie. en ook b'rj de
Vlqomse odminislrqïie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de
behondeling von uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmoken von sïotislieken en
voor wetenschoppelljke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestonden in ïe k'rjken
en zo nodig de verbetering ervcrn oon te vrogen.
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