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VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN
FUNCTIEWIJZIGING VAN WOONEENHEID NAAR KANTOOR

2BUSl

Dossiern u m me r om g evi n gsloket: O MV-2O
Dossiernummer gemeente: 2O21OOO41
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Inrichtingsnummer:
Het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op het Decreet van 25 april2OL4 betreffende de omgevingsvergunning.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering
van het decreet van 25 april 20L4 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 Besluít 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 ilieueffectrapportage.
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 Marc Van Gansen met als contactadres
Woeringenstraat 15 bus B te 2560 Nijlen, per beveiligde zending verzonden op 22
februari 2021.
Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 5
maart 2021.
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Gelet op de aanvraag die de volgende handelingen omvat: stedenbouwkundige
handelingen.

1.

BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Bruggestraat 2 bus I,2240
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 1, sectie C, perceelnummer 204D5.

Het betreft een aanvraag tot een functiewijziging van wooneenheid naar kantoor,

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

Verounninoshistoriek

-

7 mei 2018: weigering: slopen woning met handelsruimte, berging en
tuinmuur en bouwen meergezinswoning met 8 wooneenheden en
ondergrondse parkeerplaatsen (dossier 87 7.L-20L7.779)
11 februari 2OL9: vergunning: slopen van woning met handelsruimte, berging
en tuinmuur en het bouwen van een meergezinswoning met B wooneenheden
en ondergrondse parking (dossier 201800139)

Openbaar onderzoek
De aanvraag werd getoetst aan de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de
Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2Ot4 betreffende de
omgevingsvergunning.
De vereenvoudigde vergunningsprocedure wordt gevolgd. De aanvraag moet niet
openbaar gemaakt worden.

Adviezen
Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden

Scheidinosmuren: standount eioenaars aanpalende 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 20L4 betreffende de
omgevingsvergunning.

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

2.

INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR DE
OMGEVINGSAMBTENAAR

Liooinq votoens de olannen van aanleo. uitvoerinosolannen. verkavelinoên.
De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit
gewestplan in woongebied.
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kteinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede
ruimtetijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden
afgezonderd, vaor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze
bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninkliik
besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen).
De aanvraag is niet gesitueerd in een bijzonder plan van aanleg'
De aanvraag is gesitueerd in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Hoven, 2de
herziening, goedgekeurd bij besluit bestendige deputatie van 16 december 2010
De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.
De aanvraag omvat een functiewijziging van wooneenheid naar kantoor in een

bestaande meergezinswon ing.
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de
stedenbouwku nd ige voorsch riften.

Mer-screeninq
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 screeníngsnota of
project-MER toegevoegd te worden aan de aanvraag'

Goede ruimtelijke ordenino
De aanvraag omvat een functiewijziging van wooneenheid naar een kantoor in een
bestaande meergezinswoning. De Bruggestraat is een gemeenteweg gelegen in het
centrum van Zandhoven. De omgeving laat zich voornamelijk kenmerken door
ééngezinswoningen, gemeenschapsvoorzieningen, handelszaken en
meergezinswon ingen .

De aanvraag is gelegen in een RUP waar bestemming meergezinswoning is
toegekend waarbij een complementaire functie zoals een vrij beroep, kantoor,
handel, dienstverlenÍng, horeca en ambacht het volledige gelijkvloers mag Ínnemen
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Bijgevolg is de aanvraag voor een functiewijziging van wooneenheid naar kantoor in
een bestaande meergezinswoning op het gelijkvloers functíoneel inpasbaar.
De meergezinswoning kent ín totaal acht wooneenheden waarvan twee gelegen op
het gelijkvloers. Wooneenheid 0.2, op het gelijkvloers langs de rechterzijde, wordt
volledig omgevormd tot kantoor en heeft een nuttige vloeroppervlakte van 65,61
m2. Er worden geen constructieve aanpassingen uitgevoerd en de gevels worden
eveneens niet gewijzigd. Het bestaande beeld zal identiek blijven zoals op de
vergunning van 11 februari 2019 (ref. 201800139). Het kantoor zal dienst doen als
vastgoedkantoor.

Overwegende dat de leefruimte een kantoor wordt, de eerste slaapkamer wordt een
keuken, de tweede slaapkamer wordt een kantoorruimte en de inkom, toilet,
wasplaats en badkamer blijven ongewijzigd. De parkeerplaats met referentie P6 en
berging 1 zal in functie van het kantoor worden aangekocht.
De actíviteiten binnen het kantoor worden beperkt en zijn hoofdzakelijk op afspraak
om de dÍenstverlening te optimalíseren,

Overwegende dat de kantoorfunctie zich zal inpassen in het gebouw en de omgeving
gezien de ligging nabij het centrum van Zandhoven en een openbare parking met
voldoende parkeerru imte.
Overwegende dat een kantoorfunctie geen hinderlijke activÍteiten is en compatibel is
met de woonomgeving en de overige functies die in het centrum van Zandhoven
aanwezig zijn.
Gelet op de overeenstemming van het gevraagde met de voorschriften van het
voornoemd RUP, worden de voorschriften geacht de criteria van een goede
ruimtelijke ordening weer te geven, zoals bepaald in artikel 4.3.t.52.3o van de
VCRO.

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

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

Artikel B 5 1. Van dit decreet luidt als volgt:
"De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen,
draagt er zorgt voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te
weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste
voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect
ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het
schadeliik effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de
infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem,
gecompenseerd. [...]. De beslissing die de overheid neemt in het kader van $1 wordt
gemotiveerd, waarbij in elk geval de doelstellingen en de beginselen van het
integraaI waterbeleid worden getoetst."
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De aanvraag ligt niet in een recent overstroomd gebied of in een
overstromingsgebied.
De normen vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013
houdende de vaststelling van een vernieuwde gewestelijke stedenbouwkundige
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen
en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn niet van toepassing.
De aanvraag omvat een functiewijziging van een woongelegenheid naar een kantoor
in een bestaande meergezÍnswonÍng. Een functiewijziging zonder bijkomende werken
zal geen invloed hebben op de waterhuishouding van de omgeving, Er wordt geen
bijkomende dakoppervlakte of verharding voorzien,

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.

rfooed - / a rcheoloo ietoets
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),
E

3.

INHOUDELITKE 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 Marc Van Gansen inzake een functiewijziging van
wooneenheid naar kantoor, gelegen te Bruggestraat 2 bus 1, 2240 Zandhoven,
kadastraal bekend afdeling 1, sectie C, perceelnummer 204D5, te vergunnen,

Artikel

1.

2.

De werken moeten uitgevoerd worden volgens de ingediende en

goedgekeurde plannen en mits de naleving van verder genoemde bepalingen;

2. De nodige maatregelen
3.

moeten getroffen worden ter voorkoming van
beschadiging enlof bevuiling van de openbare wegenis met zijn
aanhorigheden;
In geval van nieuwbouw, wijziging van een onroerend goed, enz. aangifte te
doen bij de Federale Overheidsdienst Financiën, dienst Opmetingen en
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waarderingen via de daarvoor bedoelde aanvraagformulieren om het
kadastraal inkomen van het gebouw te bepalen.

4.

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 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 aÊikel 78 van het
omgevin g svergu nn in gsdecreet heeft een omg evingsverg unni ng een
zakelijk karakter en wordt zij verleend onder voorbehoud van de
bu erl
rechten die betrekki hebben op het onroerend oed,
Namens het college van burgemeester en schepenen,

Annick Smeets
Algemeen directeur

Joris Geens
Voor de Burgemeester Voor eenslu idend uittreksel,
Zandhoven, 26 april 202I.
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uit het decreet von 25 opril 2014 belreÍfende de

Arlikel t9. S l. De omgevingsvergunning vervolt vqn rechtswege in elk von de volgende gevollen:
lo ols de verwezenlijking von de vergunde sledenbouwkundige hondelingen niel wordt geslort binnen
de twee joor no het verlenen von de definitieve omgevingsvergunning;
2o ols het uitvoeren von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen meer don drie opeenvolgende
joren wordt onderbroken;
3o qls de vergunde gebouwen niet Wnddicht zijn binnen vijf joor no het verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning;
4o qls de exploitotie vqn de vergunde octiviteit of inrichting niet binnen v'rjf joor no het verlenen von de
definitieve omgevingsvergunning oonvongt;
5o ols de kleinhqndelsoctiviteilen niel binnen vijf joor nq het verlenen von de definilieve
omgevingsvergunning oonvongen.
De termijn, vermeld in het eerste lid, lo, kon evenwel, op vezoek von de vergunninghouder, voor een
periode von twee joor verlengd worden ols hij oontoonl dot de niet-verwezenlÏking hel gevolg is von
een vreemde oorzqok die hem niel kon worden toegerekend. De vergunninghouder dient de
oonvroog von de verlenging, op slroffe von vervol, meï een beveiligde zending en minstens drie
moonden vóór het verslrijken von de oorspronkelljke vervollermijn von lwee joor in blj de overheid die
de vergunning heeft verleend. Die overheid weigerl de oonvroog von de verlenging olleen ols:
lo er geen sproke is von een vreemde oorzoqk die niet qqn de vergunninghouder kon worden
toegerekend;
2o de oongevroogde en vergunde hondelingen sÍrijdig z'rjn mel inmiddels gewijzigde
stedenbouwkundige voorschrifien of verkovelingsvoorschrif ten.
De overheid bezorgt hoor beslissing uiterlijk de dog vqn hel verstrijken von de oorspronkelijke
vervoltermijn von twee joor. B'rj ontstenJenis von een beslissing wordl de verlenging geochi te z'tjn
goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de iermijnen, vermeld in hel eerste lid,3o
en 4o, ook met ïwee joor verlengd.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding moqkt vqn de verschillende fqsen von het

bouwproject, worden de termijnen vqn twee, drie of v'rjf joor, vermeld in het eerste lid, gerekend per
Íqse. Voor de tweede Íose en de volgende fosen worden de termijnen von vervql bijgevolg gerekend
vonof de oonvongsdotum von de fose in kwestie.
g 2. De omgevingsvergunning voor de exploitolie von een ingedeelde inrichling of octiviteil vervoll von
rechtswege in elk von de volgende gevollen:
lo ols de exploitoiie von de vergunde octiviteit of inrichting meer don vijf opeenvolgende joren wordl

onderbroken;

de ingedeelde inrichting vernield is wegens brond of ontploffing veroozookt ten gevolge von de
exploitotie;
3o ols de exploitotie op vrijwillige bosis volledig en definitief wordï slopgezet overeenkomstig de
voorwoorden en de regels, vermeld in het decreet vqn 9 moqrt 2001 Íol regeling von de vrljwillige.
volledige en deÍinitieve stopzetting vqn de productie von olle dieíiike mest, ofkomstig von een of
meerdere diersoorten, en de uifuoeringsbesluiïen ervon. De Vloomse Regering kon nodere regels
bepolen voor de inkennisstelling von de slopzelling.
2o ols

S

2/l . De omgevingsvergunning voor heï uitvoeren von kleinhondelsoctiviieiten vervolt von rechtswege
de kleinhondelsocliviteilen meer don vijf opeenvolgende joren worden onderbroken.

ols

g 2/2.De omgevingsvergunning voor het wijzigen von de vegetotie vervolt von rechtswege ols het
wijzigen von de vegelolie niet blnnen twee joor no hel verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning oonvongt.

! 3. Als de gevollen, vermeld in porogroof l. betrekking hebben op een gedeelte vqn het bouwproject
vervolt de omgevingsvergunning olleen voor hel niet-ofgewerkle gedeelle von een bouwproject. Een
gedeelte is eerst ofgewerkt qls het, in voorkomend gevol no de sloping von de niet-ofgewerkte
gedeelten, kon worden beschouwd ols een ofzonderlijke conslructie die voldoet oon de bouwÍysische
vereisten.
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Als de gevollen, vermeld in porogrooÍ

I of 2, olleen betrekking hebben op een gedeelle von de
exploitotie von de ingedeelde inrichting of ocÍiviteit, vervoll de omgevingsvergunning olleen voor dol

gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig ols de exploitotie von een ingedeelde
inrichting of ocliviteit von een project door een wijlging von de indelingslijst von klosse I nqor klqsse 2
overgool of omgekeerd.
ln gevol de exploitotie von een ingedeelde inrichting of qctiviteit von een project door een wijziging
von de indelingslijsl von klosse I of 2 noor klosse 3 overgoot, geldt de vergunning ols oklenome en
blijven de bijzondere voorwoqrden gelden.

l0l. De termijnen von twee, drie of vijÍ joor, vermeld in qrtikel 99, in voorkomend gevol verlengd
conÍorm ortikel 99, $ I worden geschorst zolong een beroep toÍ vernietiging von de
omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor Vergunningsbetwislingen, overeenkomstig
hoofdsluk 9 behoudens indien de vergunde hondelingen in strijd zljn mel een vóór de definitieve
uitsprook von de Rood vqn krocht geworden ruimtelijk uilvoeringsplon. ln dot lootste gevol blijft het
evenluele recht op plonschodevergoeding desqlnieltemin behouden.
Arlikel

De termijnen vqn twee, drie of vijÍ joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ I, worden geschorsl lijdens het uitvoeren von de orcheologische opgroving, omschreven in
de bekrochtigde orcheologienoto overeenkomstig ortikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreet vqn
12 juli 2013 en in de bekrochtigde noto overeenkomstig ortikel 5.4.1ó von hel
Onroerenderfgoeddecreet von l2 juli2O13, met een moximumtermijn von een joor vonof de

oonvongsdotum von de orcheologische opgroving.
De termijnen von iwee, drie of v'tjÍ joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ 1, worden geschorst tijdens het uilvoeren von de bodemsoneringswerken von een
bodemsoneringsproject wooivoor de OVAM overeenkomstig orïikel 50, S 1, von het Bodemdecreet von
27 oktober 200ó een conformiteitsqttest heeft ofgeleverd, met een moximumtermijn von drie joor vonoÍ
de oonvongsdotum von de bodemsoneringswerken.
De termijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ l, worden geschorsl zolong een bekrochtigd stokingsbevel, zools vermeld in titel Vl von de
VCRO, nieï wordl ingetrokken, hetz'rj niet wordt opgeheven bij een in krocht von gewijsde gegone
beslissing. De schorsing eindigt von rechtswege wonneer geen opheffing von het stokingsbevel wordl
gevorderd of geen intrekking wordt gedoon binnen een termijn von twee joor vonof de bekrochliging
von het stokingsbevel.

Arlikel 102. $ l. Een omgevingsvergunning voor het verkqvelen von gronden woorblj geen nieuwe
wegen worden oongelegd of het trqcé von bestqonde gemeenlewegen niet moel worden gewijzigd,
verbreed of opgeheven, vervolt vqn rechtswege qls:
o
I binnen een termijn von vljf joor no de oÍgifte von de definilieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon toï regislrotie von de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor of de vesliging von
erfpocht of opslolrechl ten oqnzien von ten minsÍe één derde vqn de kovels;
2o binnen een lermijn von tien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon lot dergelijke registrotie ten oqnzien von ien minsle twee derde von de kovels.
Voor de toepossing vqn het eerste lid:
o
I wordt met verkoop gelijkgesïeld: de nolqlenschopsverdeling en de schenking, met dien verstonde
dot slechts één kovel per deelgenool oÍ begunstigde in oonmerking komt;
2o koml de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor, of de vestiging von erfpocht of
opsïolrecht von de verkoveling in hoor geheel niei in oonmerking;
3o komt olleen de huur die erop gerichl is de huurder te lqten bouwen op het gehuurde goed in
oonmerking.
Voor de toepossing von het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor hei verkovelen von gronden, met verkoop gelijkgesteld.
$ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorbij nieuwe wegen worden
oongelegd of woorbij het trocé von bestoonde gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven
wordl, vervolt vqn rechlswege ols:
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lo binnen een termijn von vljf joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon tot de oplevering von de onmiddellijk uit te voeren lqsten of tot het verschoffen von
woorborgen betrefÍende de uitvoering von deze losten op de wljze, vermeld in ortikel 75;
2" binnen een termijn von tien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon tot registrotie von de in porogroof I vermelde rechÍshondelingen ten qonzien von ten
minste één derde von de kovels;
3o binnen een termijn von vijftien joor no de ofgifte von de definiÍieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon tot registrotie von de in porogroof I vermelde rechlshqndelingen ten oqnzien von ten
minste twee derde von de kqvels.
Voor de toepossing von het eersle lid wordt tijdige bebouwing door de verkoveloor conform de

omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden, met verkoop gelijkgesteld.
5 3. Als de omgevingsvergunning voor heï verkqvelen von gronden uitdrukkelijk melding mookt von de
verschillende fosen vqn het verkqvelingsproject, worden de termijnen von veryol, vermeld in de
porogrofen I lot en met 2, gerekend per fose. Voor de tweede en volgende Íosen worden de
termijnen von vervol dientengevolge gerekend vonof de oonvongsdotum vqn de betrokken fose.
$ 4. Het vervol, vermeld in porogroof 1 en 2,2" en 3", geldï slechts ten oonzien vqn het niet bebouwde,
verkochte, verhuurde oÍ qon een erfpocht of opstolrecht onderworpen gedeelte von de verkoveling.
$ 5. Onverminderd porogrooÍ 4, kon het vervol von rechtswege niet worden tegengesteld oon
personen die zich op de omgevingsvergunning voor het verkqvelen von gronden beroepen ols lj
kunnen oonlonen dot de overheid no het vervql en ien oqnzien von een of meer von hun kovels
binnen de verkoveling, wijzigingen oqn deze omgevingsvergunning heeft ioegesïqon of
sledenbouwkundige of bouwvergunningen of sledenbouwkundige oïteslen heeÍt verleend in zovene
deze door de hogere overheid of de rechter niet onrechtmofig werden bevonden.
von
S ó. De Vloomse Regering kon mooÍregelen treffen oongoonde de kennisgeving von het vervol
rechtswege.

Artikel 103. De lermijnen von vijf, tien of v'rjftien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorst zolong een
beroep tot vernieliging von de omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdsluk 9, behoudens qls de verkoveling in skijd is met een
vóór de dotum von de definiiieve uitsprook von de Rood vqn krocht geworden ruimtelljk
uilvoeringsplon. ln dot lootste gevol blijft het evenluele rechï op plonschodevergoeding desolniettemin
behouden.
,l02,

worden geschorst iijdens hel uitvoeren
De termijnen von vijf, lien of v'rjflien joor, vermeld in qrtikel
vqn de orcheologische opgroving, omschreven in de bekrochtigde orcheologienoto overeenkomslig
oriikel 5.4.8 vqn het Onroerenderfgoeddecreet von 12 juli 2013 en in de bekrochiigde nolo
overeenkomstig ortikel 5.4..l ó von het Onroerenderfgoeddecreet von l2iuli 2013, met een
moximumlermijn von een joor vonof de qonvongsdolum von de orcheologische opgroving.

De termijnen von vijf, tien oÍ vijfiien joor, vermeld in orlikel 102, worden geschorst tijdens het uitvoeren
von de bodemsqneringswerken von een bodemsqneringsproject woqryoor de OVAM overeenkomstig
ortikel 50, g l, von het Bodemdecreei vqn 27 oklober 200ó een conformiteitsottest heeft ofgeleverd,
mel een moximumtermijn von drie joor vonoÍ de oonvongsdolum von de bodemsqneringswerken.
De termijnen von vijf, lien of vijftien joor, vermeld in oriikel lO2, worden geschorsl zolong een
bekrochtigd stokingsbevel, zools vermeld in litel Vl, niet wordt ingetrokken, helz'rj niet wordl opgeheven
bij een in krocht von gewijsde gegone beslissing. De schorsing eindigt von rechlswege wonneer geen
opheffing von het stokingsbevel wordl gevorderd of geen inlrekking wordt gedoon binnen een termijn
vqn twee joor vonof de bekrqchtiging von het stokingsbevel.

Beroepsmogelijkheden
omgevingsvergunning

- uitlreksel

uit het decreel vqn 25 opfil 2014 behefÍende de

Artikel 52. De Vlqomse Regering oÍ de gewestelijke omgevingsombtenoor zijn bevoegd in lootste
odminislrotieve oonleg voor beroepen tegen uitdrukkel'rjke of stilzw'rjgende beslissingen von de
deputotie in eerste odministrotieve oonleg.
De Vloomse Regering bepoolt in welke gevollen de gewestelijke omgevingsomblenoor over het
beroep kon beslissen.
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De deputotie is voor hoor ombtsgebied bevoegd in lootste odministrqlieve oonleg voor beroepen
tegen uildrukkelijke of stilzwijgende beslissingen von het college von burgemeesler en schepenen in
eerste odministrqtieve oonleg.

Artikel 53. Het beroep kon worden ingesteld door:
o
I de vergunningsoonvroger, de vergunninghouder of de exploitont;
2o hel betrokken publiek;
3o de leidend qmbtenqor von de odviesinstonlies of bij zijn oÍwezigheid zijn gemochtigde ols de
qdviesinstqntie tijdig odvies heeÍt verstrekt of ols oqn hem ten onrechte niet om qdvies werd vezocht;
4o het college von burgemeester en schepenen qls het t'rjdig odvies heeft verslrekt of ols het ten
onrechte niet om odvies werd verzocht;
Êo

de leidend ombtenqor von hel Deporiement Omgeving of, b'rj z'rjn ofwezigheid, zijn gemochtigde;
de leidend ombtenqqr von hel Agentschop lnnoveren en Ondernemen of b'lj zijn oÍwezigheid zijn
gemochtigde, ols het project vergunningsplichtige kleinhqndelsoctiviteiten omvot;
80 de leidend ombtenoor von het ogentschop, bevoegd voor notuur en bos, of, b'rj z'rjn ofwezigheid, z'rjn
gemochligde ols hei project vergunningsplichlíge Wrjlgingen von de vegetolie omvot.
óo
70

Artikel 54. Het beroep wordt op strqÍfe von onontvonkel'rjkheid ingesleld binnen een termijn von dertig
dogen die ingoot:
lo de dog no de dolum vqn de betekening von de beslreden beslissing voor die personen of insionties
oon wie de beslissing betekend wordt;
2o de dog no het verstrijken von de beslissingstermijn ols de omgevingsvergunning in eersle
odmi nistrotieve oonleg stilzw'rjgend geweigerd wordt;
30 de dog no de eerste dog von de oonplokking von de bestreden beslissing in de overige gevollen.
Arllkel 55. Het beroep schorst de uitvoering von de bestreden beslissing tot de dog no de dqtum von
de betekening von de beslissing in lootste odministrolieve oonleg.
ln ofwijking von het eerste lid werkt hel beroep niet schorsend ten oonzien von:
1o

de vergunning voor de verdere exploitotie vqn een ingedeelde inrichting of octiviteit wqorvoor ten

minste twqolf moonden voor de einddotum von de omgevingsvergunning een vergunningsoonvroog

ingediend;
2" de vergunning voor de exploilotie no een proefperiode qls vermeld in orlikel ó9;
3" de vergunning voor de exploitotie von een ingedeelde inrichting of octivileit die vergunningsplichtig
is geworden door oonvulling of wijziging von de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordl op slrqÍfe von onontvonkelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de
bevoegde overheid, vermeld in oriikel 52.
Als met toepossing von ortikel 3l/l bij de Vloomse Regering een georgoniseerd odministrolief beroep
werd ingesteld legen het besluit von de gemeenteroqd over de oonleg, wijziging, verplootsing of
opheffing von een gemeenleweg, bevoi het beroep op stroffe von onontvqnkelijkheid een ofschrift
von het beroepschrift b'rj de Vlqqmse Regering.

Degene die het beroep instell, bezorgt op stroffe von ononfuqnkelijkheid gelljkt'Ídig en per beveiligde
zending een ofschdfl vqn hel beroepschrift oon:
lo de vergunningsoonvroger behqlve ols hlj zelf hel beroep instelt;
20 de deputotie ols die in eerste qdministrotieve oonleg de beslissing heeÍt genomen;
30 het college von burgemeester en schepenen beholve ols hel zelf het beroep instelt.
De Vloomse Regering bepooll, eveniueel mel inbegrip von een onontvonkelijkheidssonctie, nodere
regels met betrekking tol de opbouw en de inhoud von het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij
het beroep moeten worden gevoegd opdot hel op ontvonkelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52, of de provinciole respectievelijk gewestelijke
omgevingsombtenoqr ondezoekt het beroep op zljn onivonkelijkheid en volledigheid.
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Als niel olle slukken ols vermeld in ortikel 5ó, derde lid, bij hei beroep zijn gevoegd, kon de bevoegde

overheid of de provinciole respeclievelijk gewestelljke omgevingsombienoqr of de door hem
gemochtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vrogen om binnen een termijn von veertien
dogen die ingoot de dog nq de vezending von hel vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens
of documenten oon het beroep toe le voegen.
Als de beroepsindiener nqlocl de onlbrekende gegevens of documenlen binnen de termijn, vermeld in
het lweede lid, oon het beroep toe le voegen, wordï hei beroep ols onvolledig beschouwd.

Artikel 57ll . Beroepen inzoke omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhondelsoctiviteiten omvotten
en die louler geboseerd zijn op economische criterio in funciie von economische doelstellingen, zijn
onontvonkelijk.
Artikel 58. Het resultqot von het onderzoek, vermeld in ortikel 57, wordt qon de beroepsindiener binnen
een termijn von dertig dogen die ingoot de dog no de doium von de vezending von het beroepschrift
per beveiligde zending meegedeeld.
De onvolledigheid of onontvonkelijkheid heeft vqn rechtswege de stopzelling von de

beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebrocht von:
1o de beroepsindiener;

de vergunningsoonvroger;
de deputolie ols die in eerste odministrotieve oonleg de beslissing heeft genomen;
4o hei college von burgemeester en schepenen.
2o
3o

Beroepsmogetijkheden - regeling von hel besluil von de Vlqomse Regering decreel von 25 optil2Ol4

belreÍlende de omgevingsverg unning
Het beroepschrifï bevot op stroffe von onontvonkelijkheid:
lo de noom, de hoedonigheid en hel odres von de beroepsindiener;
2o de identificolie von de bestreden beslissing en von het onroerend goed, de inrichting of exploitotie

die het voorwerp uitmookt von die beslissing;
het beroep wordi ingesteld door een lid von het betrokken publiek:
o) een omschrijving von de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of

3o ols

woorschijnlijk ondervindt;
b) het belong dot hij heeft bij de besluitvorming over de ofgifte of bijstelling vqn een
omgevingsvergunning of von vergunningsvoorwoorden;
4o de redenen wooÍom het beroep wordt ingesteld.

b)

Hei beroepsdossier bevot de volgende bew'tjsstukken:
lo in voorkomend gevol. een bewijs von betoling von de dossiertoks;
2o de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig ocht;
3" in voorkomend gevol. een inventqris von de overluigingsstukken, vermeld in punt

2o

de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, onibreken, kqn hieroon verholpen worden
overeenkomstig ortikel 57, iweede lid, von hei decreet von 25 opril 2014.
AIs

Het beroepsdossier wordt ingediend met een onologe of een digitole zending.
Het bevoegde bestuur kon bij de beroepsindiener, de vergunningsoonvroger of de overheid die in

eersle qdministrolieve oonleg bevoegd
nuttig zijn voor het dossier.

is,

olle beschikbore inÍormolie en documenten opvrogen die

De beroepsindiener geeft, op siroffe von vervol, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift oon of hij gehoord wil
worden.
Als de vergunningsoonvroger gehoord wil worden, brengl hlj het bevoegde bestuur doorvon
uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dogen nodot hij een oÍschrift von
het beroepschrift qls vermeld in orlikel 5ó von het decreel von 25 opnl2O14, heeft ontvongen, op
voorwoorde dot hij niet de beroepsindiener is.

Beroepsmogelijkheden - regeling "wegenberoep" (hel Decreel von 3 mei 201? houdende de

gemeenlewegen)
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3ll1. $1. Tegen hel besluit von de gemeenleroqd over de oonleg, wijziging, verplootsing of
opheffing vqn een gemeenteweg kon in hel koder von een schorsend odministrotief beroep tegen de
vergunningsbeslissing een georgoniseerd odminisÍrolief beroep worden ingesleld b'rj de Vloomse
Regering door de personen of instonties, vermeld in orlikel 53. De vereiste, vermeld in ortikel 53, tweede
lid, is ook von ioepossing op hei beroep tegen hel besluit von de gemeenterood.
Artikel

Heï beroep leidt tot de vernietiging von het bestreden besluit of tot de ofwijzing von het beroep op
grond von de onontvqnkelijkheid of de ongegrondheid ervqn.
$ 2. Het beroep wordt op stroffe von onontvonkelijkheid met een beveiligde zending ingediend b'rj de
Vloomse Regering binnen een termijn von dertig dogen, die ingoot op:
1o de dog no de dotum von de betekening vqn de bestreden beslissing voor die personen of instonties
oon wie de beslissing betekend wordl;
2'de dog no het verslrijken vqn de beslissingsterm'rjn ols de omgevingsvergunning in eerste
qdministrqtieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3o de dog no de eerste dog von de oonplokking von de beslreden beslissing in de overige gevollen.
De indiener von hei beroep bezorgl op slroffe von onontvonkelijkheid gelijkt'rjdig mel de beveiligde
zending von het beroep qqn de Vloomse Regering, een ofschrift von het beroepschrift met een
beveiligde zending oon het college von burgemeester en schepenen en oqn de bevoegde
beroepsinstonlie, vermeld in qrtikel 52.
$ 3. Het college von burgemeester en schepenen bezorgt hel volledige dossier of een ofschrift doorvon

onmiddellijk no de ontvongst von het ofschrift von hel beroepschrift, oqn het Deportemenl Mobiliteit en

Openbore Werken.
$ 4. De Vloqmse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn von negenlig
dogen, die ingoot de dog no de onivongst von het dossier, vermeld in porogroof 3. Die term'rjn is een
lerm'rjn vqn orde.

De Vloqmse Regering brengt de indiener vqn hel beroepschrift, de bevoegde overheid en de
gemeente onmiddellijk op de hoogte vqn hoor beslissing.
$ 5. Het besluit von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplootsing of opheffing von een
gemeenleweg kon olleen worden vernietigd:
Io wegens strijdigheid mei het decreet von 3 mei 20,l9 houdende de gemeentewegen;
2" wegens strijdigheid met de doelstellingen en principes, vermeld in ortikel 3 en 4 von het decreet von
3 mei 20.l9 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend gevol het gemeentelijk beleidskoder en
oÍwegingskoder, vermeld in qrtikel ó von hetzelfde decreet;
3o wegens de niet-noleving von een substontiële vormvereisïe.

(NVDR: lngevolge het delegotiebesluii (BVR 25/7 /2014) is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en
Openbore Werken, bevoegd voor dil "wegenberoep". Dit beroep kon niet digitool worden ingesteld.)

Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslogen in een oÍ meer beslonden. Die bestonden kunnen zich
bevinden bij de gemeenle, woor u de oqnvroog hebt ingediend, bij de provincie, en ook b'rj de

Vloomse odministrotie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de
behondeling vqn uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmoken von siotistieken en
voor wetenschoppelljke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestonden in te k'rjken
en zo nodig de verbetering ervon oqn le vrqgen.
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