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

Verontschuldiqd : Luc Van Hove, Burgemeester

VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET SLOPEN VAN EEN

LUIFEL EN OPEN BERGING. HET BOUWEN VAN EEN NIEUWE OVERK/APPING
EN HET REGULARISEREN VAN EEN WEIDEPADDOCK - CAUWENBERGLEI 53

Dossiernummer omgevi ngsloket: OMV-2O20129455
Dossiernummer gemeente: 2O2OOO283
Inrichtin ummer: 2O2OO93O-OOO7

Het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op het Decreet van 25 april 2OI4 betreffende de omgevingsvergunning.

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering
van het decreet van 25 april 2OL4 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
m il ieueffectra pporta ge.

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 Íngediend door Dirk Vermeiren met als contactadres
Cauwenberglei 53 te 2243 Zandhoven, per beveiligde zending verzonden op 13
november 2020.

Gelet op de vraag voor bijkomende informatie op 9 december 2O2O en ontvangen op
18 december 202O.
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Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 11
januari 202t.

Gelet op de aanvraag die de volgende handelingen omvat: stedenbouwkundige
handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting,

1. BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Cauwenberglei 53, 2243
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 3, sectie B, perceelnummer 185D.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een luifel en open berging, het bouwen
van een afdak voor stalling van landbouwvoertuigen en materiaal en het
regulariseren van een weidepaddock,

De aanvraag omvat de volgende rubrieken uit de indelingslijst:

Rubriek
nummer

Omschrijving Hoeveelheid Klasse

32.4 rijscholen, inrichtingen voor ruiter-, draf-,
ren- en mensport, inrichtingen voor verhuur
en africhting van paarden en andere
zadeldieren

1 binnen- piste 2

15. 1.10 Al dan niet overdekte ruimte waarin de
volgende voertuigen gestald worden: 3 tot
en met 25 motorvoertuigen of
aanhangwagens, die geen personenwagens,
bromfietsen, motorfietsen of voertuigen
zoals gedefinieerd in artikel3,73o, van de
spoorcodex van 30 augustus 2013 zijn

15 voer-tuigen 3

9.4,3,c)
1o

Inrichtingen waarin grote zoogdieren zoals
paard- en runderachtigen andere dan
mestkalveren gefokt of gehouden worden, in
een agrarisch gebied met plaatsen voor 20
tot en met 200 gespeende dieren

40 stuks
waarvan 38
volw, paarden
en 2 volw.
pony's

2

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

Verounninoshistoriek
Steden bouw ku nd io e vera u n n i no en

30 augustus 2001: paardenfokkerij met bijhorend woongedeelte (dossier
87t.L-2000,1340)
3 november 2004: loods voor paardenhouderij (dossier 87I.L-2002.187)
30 mei 2007: luifel bij bestaand landbouwbedrijf (dossier 87L.I-2007.52)
23 juli 2008: luifel bij bestaand landbouwbedrijf (dossier 87LL-2008,104)
31 augustus 2011: luifel bij bestaand landbouwbedrijf (dossier 87L.I-
20 1 1 ,84)
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Er zijn geen afgeleverde milieuvergunningen op het perceel

Openbaar onderzoek

Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse
Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2OL4 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 22 januari 2021 tot 20 februari 2O2L Er werden geen

bezwaa rsch riften ontva ngen,

Adviezen

IGEAN

Gelet op het gunstig advies van IGEAN ontvangen op 19 februari 2021 met ref
ZAN289.

Departement Landbouw en Visserií

Gelet op het ongunstig advies van Landbouw en Visserij ontvangen op 3 maart2OZI
met ref. 2021_000286-v1.

- "Het Departement Landbouw en Verstrekt zodoende een ongunstig advies voor
zowel de bouw van het nieuwe afdak als voor de regularisatie van de buitenpiste'"

Pidpa - Riolering

Gelet op het gunstig advies van Pidpa - Riolering ontvangen op 26 januari 2021

Provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid

Gelet op het ongunstig advies van Provincie Antwerpen - Dienst Integraal
Waterbeleid ontvangen op 3 maart 2021 met ref' DWAD-2021-0096'

- "Ongunstig, aangezien de aanvraag niet voldoet aan de GSV.'

Het advies is ongunstig omwille van gebreken en onduidelijkheden in het aanvraag
dossier.

Scheidinqsmuren: standpunt eiqenaars aanoalende 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 2OL4 betreffende de
omgevingsvergunning.

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

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

2. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR DE
OMGEVINGSAMBTENAAR

Lioqino voloens de plannen van aanleo, uitvoerinosplannen, verkavelinoen.
De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit
gewestplan in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens
bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf
noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid
voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens
pa ra - a g ra ri sch e bed rijve n.

Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met
industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten
minste 300m van een woongebied of op ten minste 100m van een
woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De
afstand van 300m en 700m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande
bedriiven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de
bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de
landbouw- en bosgebieden (artikel 77 van het Koninklijk Besluit van 28 december 7972
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de
gewestplannen).

De aanduiding "landschappelijk waardevol gebied" is een overdruk van het landetijk
gebied. Deze aanduiding overkoepelt zowel de agrarische gebieden als de bos- en
natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, parkgebieden en
bufferzones.

In principe zijn dus dezelfde bestemmingen en handelingen toegelaten als bepaald voor
de grondkleur.

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 omvat het slopen van een luifel en open berging, het bouwen van een
afdak voor stalling van landbouwvoertuigen en materiaal en het regulariseren van
een weidepaddock bij een bestaand vergund landbouwbedrijf. Het landbouwbedrijf is
een gemengd bedrijf dat bestaat uit een fokkerij, paardenhouderij en akkerbouw.

Gelet op aftikel 11.4.1van het Koninklijk Besluit betreffende

Gelet op artikel Il.4.1van het Koninklijk Besluit betreffende de inrichting van de
toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen waarbij para-
agrarisch activiteiten eveneens zijn toegelaten in agrarisch gebÍed.

Gelet op de omzendbrief van I juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing
van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen waarbij het stallen van paarden,
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met minstens 10 paarden, nog kan beschouwd worden als een para-agrarisch
bedrijf,

Dat er vergunningen gekend zijn voor het oprichten van een paardenfokkerij,
loodsen voor paardenhouderij en luifels aan een bestaand landbouwbedrijf. De

aanvrager is opgenomen in het KruispuntBank voor Ondernemingen als landbouwer
in hoofdberoep, met een'gemengd bedrijf". De aanvraag heeft betrekking op het
landbouwkundige karakter van het bedrijf namelijk het plaatsen van een nieuwe
overkapping voor het stallen van voertuigen voor de akkerbouw, voor het
regulariseren van de weidepaddock voor de paardenfokkerij.

Overwegende dat een weidepaddock een gebruikelijke constructie is voor een
paardenhouderij, maar ook voor een paardenfokkerij'

Overwegende dat de eigendomsaktes van de 12 merries, waarmee destijds gefokt
werd, werd bijgevoegd en deze merries nog steeds in eigendom zijn. Dat er een

extra merrie werd aangekocht om geleidelijk aan de activiteiten te hervatten. Dat uit
de boekhouding van 2020 blijkt dat het een leefbaar landbouwbedrijf omvat.

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

Mer-screenino

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'

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 2021tot en met 20 februari 2O2L en er werden geen

bezwaarschriften ontvangen tijdens deze periode.

Adviezen

De omgevingsambtenaar beoordeelt de ontvangen adviezen als volgt: gelet op het
advies van Departement Landbouw en Visserij waarin wordt gesteld dat het bedrijf
niet ontegensprekelijk meer uitgaat van een volwaardige en professionele
paardenfokkerij, de enige vorm van paardenhouderij die onder landbouwactiviteiten
kan gevat worden. Elke andere vorm van paardenhouderij, ongeacht het
beroepsmatig karakter, moet beoordeeld worden als zonevreemde activiteit in

agrarisch gebied, Dat er vergunningen gekend zijn voor het oprichten van een
paardenfokkerij, loodsen voor paardenhouderij en luifels aan een bestaand
landbouwbedrijf. De aanvrager is opgenomen in het KruispuntBank voor
Ondernemingen als landbouwer in hoofdberoep, met een 'gemengd bedrijf', Het
gemengd karakter van het bedrijf heeft betrekking op de teelt van gewassen in
combinatie met het fokken van dieren. De aanvraag heeft betrekking op het
landbouwkundige karakter van het bedrijf voor het bouwen van een nieuwe
overkapping, met name de akkerbouw, en de paardenfokkerij voor het regulariseren
van de weidepaddock. Er werden recent drie nieuwe machines aangekocht in functie
van het landbouwkundige karakter van het bedrijf en die drie machines zullen
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gestald worden onder de nieuwe overkapping, De akkerbouw staat in functie van de
rest van het landbouwbedrijf, mede een zoogkoeienhouderij, alle geteelde gewassen
(gras, bieten en maïs) worden volledig aangewend voor het bedrijf, Bijgevolg is het
bouwen van een nieuwe overkapping, voor het stallen van landbouwmachines en
materiaal, in functie van het landbouwkundige karakter, in overeenstemming met de
gewestplanbestemming.

Dat er een eigendomsakte van de 12 merries, waarmee destijds gefokt werd, werd
bijgevoegd en deze merries nog steeds in eigendom zÍjn, Dat er een extra merrie
werd aangekocht om geleidelijk aan de activiteiten van paardenfokkerij te hervatten,
die omwille van ziekte tijdelijk onderbroken zijn. Dat uit de boekhouding van 2020
blijkt dat het een leefbaar landbouwbedrijf omvat. Dat gezien er vergunningen
werden afgeleverd voor het oprichten van een paardenfokkerij, die terug hervat zal
worden, het beweiden van de dieren tijdens de natte maanden aanhorig is aan een
dergelijk bedrijf. Dat het plaatsen van een weidepaddock in functie staat van een
reeds vergund bedrijf, het een professionele paardenfokkerij omvat, en daarmee ook
in overeenstemming is met de gewestplanbestemming.

Het advies van het departement landbouw en visserij wordt daarom niet bijgetreden.

Gelet op het advies van Provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid waarin
wordt gesteld dat de aanvraag niet voldoet aan de gewestelijke verordening
hemelwater en er onvoldoende dossierstukken werden aangeleverd.

Het advies haalt de volgende punten aan:

- De bestaande vijver wordt gebruikt als infiltratie of buffervoorziening, doch is
deze geen eigendom van de aanvrager en is er bijgevolg geen buffer of
i nfi ltratievoorzien in g.

- Ontbreken van informatie over de bestaande riolering en de aanwezigheid van
de bestaande infiltratieputten en buffervoorzieningen waardoor het bestaande
dakoppervlakte (1565, 5mt) wel in rekening moet worden genomen bij de
berekeningen in addendum B25.

- In addendum B.25 zijn de berekeningen gebaseerd op een dakoppervlakte van
437,58m2 waar de plannen een oppervlakte van 389,30m vermelden.

- Aanwezigheid van de gracht niet op alle plannen ingetekend
- Bepaalde delen van het terrein komen niet in aanmerking voor infiltratie

omwille van de hoge grondwaterstand, Indien infiltratie niet mogelijk is dient
met een buffervoorziening met vertraagde afvoer te voorzien.

Overwegende dat een eigendomsakte van de vijver waarnaar verwezen wordt dat
deze in gebruik wordt genomen als infiltratiebekken, in eigendom is van de
aanvrager, De aanvrager heeft deze aangekocht op 22 januari 2020.

Overwegende dat aanvrager in zijn extra nota stelt dat het perceel meerdere
omgevingsvergunningen die telkens aan de toenmalige geldende normen van
hemelwateropvang voldeden. Bijgevolg dient de bestaande, vergunde, toestand niet
bij de berekeningen van de nieuwe aanvraag opgenomen te worden en is de
gewestelijke verordening hemelwater enkel van toepassing op de nieuwe en de te
regulariseren constructies,

Overwegende dat de stelling van de aanvrager niet kan bijgetreden en dat de
verordening stelt dat alle bestaande dakoppervlakten en verhardingen die nog niet
zijn aangesloten op de bestaande voorzieningen wel moeten in rekening worden
gebracht. Rondom de constructie is er verharding aanwezig in de vorm van
stelconplaten waarbij het regenwater niet wordt opgevangen maar infiltreert tussen
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en naast de platen. De gewestelijke verordening hemelwater is bijgevolg niet van
toepassing op de verharding.

Overwegende dat de bestaande dakconstructie een oppervlakte heeft van 1565,5m2
en daardoor groter is dan het nieuwe dakoppervlakte moet voor het bestaande
dakoppervlak ook een oppervlakte van 389,3m2 in rekening worden gebracht,

Overwegende dat een foutieve waarde gebruikt is in Addendum B25, dit werd reeds
aangepast in het aangepast Addendum B25.

Overwegende dat de vijver een omvang heeft van +/-480m2, een omtrek van +/-
105 m en inhoud van +/- 960 m3 waardoor er met de grondwaterstanden van 20 cm

onder het maaiveld nog steeds 96.000 I aan volume en 21 m2 aan
infiltratieoppervlakte aanwezig blijft, Deze zijn hogere waardes dan berekend in

Addendum 825 (902,5 I en L,44 m2).Indien de bestaande dakoppervlakte van
389,3m2 mee in rekening wordt gebracht wordt er nog ruimschoots voldaan aan de
inhoud en oppervlakte van de gevraagde infiltratievoorziening.

Overwegende dat het advies van de provincie Antwerpen, dienst Integraal
Waterbeleid niet wordt bijgetreden en de aanvraag wel voldoet aan de gewestelijke
verordening hemelwater.

Overwegende dat de overige adviezen gunstig waren met voorwaarden.

Goede ruimteliike ordeninq

De aanvraag omvat het slopen van een luifel en open berging, het bouwen van een
afdak voor stalling van landbouwvoertuigen en materiaal en het regulariseren van
een weidepaddock. De omgeving laat zich kenmerken door weilanden, enkele
bosgroepen, hoeves, enkele vrijstaande ééngezinswoningen en percelen met al dan
niet landbouwactiviteiten. Gezien het gedeelte van de aanvraag, het slopen van een

luifel en open berging, in functie staat van een volwaardige landbouwactiviteit en de
regularisatie van de weidepaddock mede in functie staat van een landbouwactiviteit
waarvoor meerdere vergunningen gekend zijn, is de aanvraag functioneel inpasbaar'

Overwegende dat de constructies aanwezig op het perceel reeds werden opgericht in

functie van een volwaardige landbouwactiviteit. Dat er vergunningen gekend zijn
voor het oprichten van een paardenfokkerij, loodsen voor paardenhouderij en luifels
aan een bestaand landbouwbedrijf. De aanvrager is opgenomen in het
KruispuntBank voor Ondernemingen als landbouwer in hoofdberoep, met een
'gemengd bedrijf'. Het gemengd karakter van het bedrijf heeft betrekking op de teelt
van gewassen in combinatie met het fokken van dieren. De aanvraag heeft
betrekking op het landbouwkundige karakter van het bedrijf voor het oprichten van
een nieuwe overkapping, met name de akkerbouw, en de paardenfokkerij voor het
regulariseren van de weÍdepaddock. Er werden recent drie nieuwe machines
aangekocht, in functie van het landbouwkundige karakter, die gestald zullen worden
onder de nieuwe overkapping. De akkerbouw staat in functie van de rest van het
landbouwbedrijf, mede een zoogkoeienhouderij, alle geteelde gewassen (gras, bieten
en maïs) worden volledig aangewend voor het bedrijf. Bijgevolg is het bouwen van
een nieuwe overkapping, voor het stallen van landbouwmachines en materiaal, in

functie van het landbouwkundige karakter, in overeenstemming met de
gewestplanbestemming.

Dat er een eigendomsakte van de 12 merries, waarmee destijds gefokt werd, werd
bijgevoegd en deze merries nog steeds in eigendom zijn. Dat er een extra merrie
werd aangekocht om geleidelijk aan de activiteiten te hervatten, die omwille van
ziekte tijdelijk onderbroken zijn. Dat uit de boekhouding van 2020 blijkt dat het een
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leefbaar landbouwbedrijf omvat waarvan de hoofdinkomsten worden gegenereerd uit
landbouwactiviteiten, Dat gezien er vergunningen werden afgeleverd voor het
oprichten van een paardenfokkerij, die terug hervat zal worden, het beweiden van de
dieren tijdens de natte maanden aanhorig is aan een dergelijk bedrijf, Dat het
plaatsen van een weidepaddock in functie staat van een reeds vergund bedrijf, het
een professionele paardenfokkerij omvat, en daarmee ook in overeenstemming is
met de gewestplanbestemming.

De bestaande berging, gelegen vrijstaand achter het bestaand gebouw, en de luifel
gelegen links van het bestaand gebouw beide worden gesloopt. Het nieuwe afdak
wordt geplaatst aansluitend aan de achtergevel van het bestaand gebouw, op ca,
16,16 m uit de dichtstbijzijnde zijdelÍngse perceelsgrens, heeft een breedte van
45,80 m, een lengte van 8,50 m, een kroonlijsthoogte van 4,60 m en een nokhoogte
van 5,82 m vervaardigd met een dakhelling van 30o. Het betreft een volledig open
overdekte constructie, op de bestaande verharding die ongewijzigd blijft en zal in
gebruik worden genomen voor het stallen van landbouwvoertuigen en
landbouwmateriaal. Er werden recent drie nieuwe machines aangekocht, in functie
van het landbouwkundige karakter, die gestald zullen worden onder de nieuwe
overkapping. De akkerbouw staat in functie van de rest van het landbouwbedrijf,
mede een zoogkoeienhouderij, alle geteelde gewassen (gras, bieten en maïs) worden
volledig aangewend voor het bedrijf, Dat het plaatsen van een nieuwe overkapping
bijgevolg inpasbaar is op het perceel en het bedrijf. De schaalgrootte is gebruikelijk
voor het stallen van voertuigen en sluit aan bij het bestaande gebouw,

Het nieuwe afdak betreft een metalen constructie, open, en het dak zal vervaardigd
worden met zwarte golfplaten, Het betreffen duurzame en kwalitatieve materÍalen.

De aanvraag omvat mede de regularisatie van een weidepaddock. Dat deze werd
opgericht in functie van de paardenfokkerij om de paarden droog te stallen in de
natte maanden zonder de weide kapot te lopen. De grond werd gekeerd, de zavel
werd boven gehaald en de zwarte onder gestoken. De hoofdfunctie blijft behouden,
namelijk het beweiden van de paarden, Occasioneel wordt er op de weidepaddock
gewerkt met de paarden, wat ook een activiteit is bij een paardenfokkerij. Gezien de
paddock beperkt is oppervlakte en aansluit bij de gebouwen is deze functioneel
inpasbaar,

Overwegende dat het overige gedeelte van het perceel, het bestaande gebouw met
paardenhouderij, luifels en woning, ongewijzigd blijven en nog steeds in
overeenstemming zijn met de laatst vergunde toestand. De aanvraag betreft om een
hoofdzakelijk vergund gebouw, in zowel functie als constructie.

Overwegende dat de luifel op voldoende afstand staat van de perceelsgrenzen.

Overwegende dat er geen impact is op de mobiliteit.

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

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

5"' "' ' "
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Watertoets
Overeenkomstig hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003
(Belgisch Staatsblad 14 november 2003) betreffende het algemeen waterbeleid moet
de aanvraag getoetst worden aan de doelstellingen en de beginselen van het
integraal waterbeleid (de watertoets).

Artikel 8 g 1. Van dit decreet luidt als volgt:

"De overheid die over een vergunningt een plan of programma moet beslissen,
draagt er zorgt voor, door het weigeren van de vergunnÍng of door goedkeuring te
weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste
voorwaarden of aanpassÍngen aan het plan of programma, dat geen schadeliik effect
ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelÍik 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 $7 wordt
gemotiveerd, waarbij in etk geval de doelstellingen en de beginselen van het
integraal waterbeleid worden getoetst. "
De aanvraag ligt niet gedeeltelijk in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en
gedeelte in effectief overstromingsgevoelig gebied.

Overwegende dat de weidepaddock geen invloed heeft op de waterhuishouding in de
omgeving en dat de luifel op de bestaande verharding wordt geplaatst. Er wordt
geen bijkomende ruimte aan water ingenomen. Door het voldoen aan de
gewestelijke verordening hemelwater wordt de impact beperkt'

Overwegende dat de provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid een
ongunstig advies heeft verleend omwille van onduidelijkheden en verkeerde
gegevens, Dat de aanvrager de onduidelijkheden heeft verduidelijkt en de juiste
gegevens heeft aangeleverd,

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

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

De bouwheer moet, voor een huisaansluiting, rekening houden met de door HidroRio
opgestelde richtlijnen.

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

Er werd een voortoets aan de aanvraag toegevoegd. Het resultaat van de voortoets
is groen. Er worden geen effecten op speciale beschermingszones verwacht.

De werken of activiteiten veroorzaken geen vermijdbare schade aan de natuur,
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E Éqoed- / 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).

Milieuaspecten
Voor zover uit de plannen en de inhoud van het dossier afgeleid kan worden, wordt
voldaan aan de sectorale voorwaarden uit Vlarem II.
Overeenkomstig art, 5.9.6.1.$2 Vlarem II is het verboden inrichtingen omvattende 1

of meer paardenstallen, ongeacht het aantal dieren dat in de inrichting wordt
gehouden, te exploiteren die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een
waterwingebied en/of een beschermingszone type I, II of III. Aangezien de inrichting
niet gelegen is in een waterwingebied of beschermingszone is hieraan voldaan.

Verder zijn geen afstandsregels van toepassing voor paardenstallen.

Er worden geen effecten op de bodem verwacht.

Mestopslag gebeurt niet in de inrichting. Stallen worden dagelijks droog gereinigd,
Eventueel reinigingswater van de stallen komt terecht in een daarvoor voorziene
sapopvang.

De inrichting kan hinder veroorzaken op de volgende vlakken:

- Mobiliteit: de hoeveelheid transportbewegingen voor de inrichting is zeer
beperkt tot ongeveer 2 a 3 transportbewegingen per maand, Dit kan als
aanvaardbaar ingeschat worden.

- Geluid: Er wordt geen hinder verwacht van geluid afkomstig van de inrichting.
- Geur: stallen worden dagelÍjks gereinigd en de mestopslag gebeurt niet op de

inrichting. De inrichting is gesitueerd in landbouwgebied. Geurhinder wordt
daarom niet verwacht en eventuele geur afkomstig van de paarden wordt als
aanvaardbaar beschouwd.

- Licht: er wordt geen lichthinder verwacht van de inrichting

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,

Vero u n n i nosvoorwaa rden

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

- 5,9 (dieren),
- 5.15 (garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor

motorvoertuigen)

"""""':'
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- 5.32(ontspanningsinrichtingen en schietstanden)

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

Er is geen aanleiding om bijzondere vergunningsvoorwaarden op te leggen.

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 Dirk Vermeiren inzake het slopen van een luifel en open
berging, het bouwen van een afdak voor stalling van landbouwvoertuigen en
materiaal en het regulariseren van een weidepaddock, gelegen te Cauwenberglei 53,
2243 Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 3, sectie B, perceelnummer 185D, te
vergunnen,

Artikel 2,

De aanvraag omvat:

Rubrieknum
mer

Omschrijving Hoeveel
heid

Klasse

32.4. rijscholen, inrichtingen voor ruiter-, draf-,
ren- en mensport, inrichtingen voor verhuur
en africhting van paarden en andere
zadeldieren

1

binnen-
piste

2

15. 1.10 Al dan niet overdekte ruimte waarin de
volgende voertuigen gestald worden: 3 tot en
met 25 motorvoertuigen of aanhangwagens,
die geen personenwagens, bromfietsen,
motorfietsen of voertuigen zoals gedefinieerd
in artikel 3,73o, van de spoorcodex van 30
augustus 2OL3 zijn

15 voer-
tuigen

3

9.4,3, c) 1o Inrichtingen waarin grote zoogdieren zoals
paard- en runderachtigen andere dan
mestkalveren gefokt of gehouden worden, in
een agrarisch gebied met plaatsen voor 20
tot en met 200 gespeende dieren

40 stuks
waarvan
38 volw.
paarden
en2
volw.
pony's

2

Zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

Rubriek-
nummer

Omschrijving Hoeveelheid
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32.4 rijscholen, inrichtingen voor ruiter-, draf-, ren-
en mensport, inrichtingen voor verhuur en
africhting van paarden en andere zadeldieren

1 binnenpiste

15. 1. 10 Al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende
voertuigen gestald worden: 3 tot en met 25
motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen
personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of
voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 3, 73o,
van de spoorcodex van 30 augustus 2013 zijn

15 voertuigen

9.4.3.c) 1o Inrichtingen waarin grote zoogdieren zoals
paard- en runderachtigen andere dan
mestkalveren gefokt of gehouden worden, in
een agrarisch gebied met plaatsen voor 20 tot
en met 200 gespeende dieren

40 stuks waarvan
38 volwassen
paarden en 2
volw.assen
pony's

Artikel 3,

De volgende voorwaarden of lasten worden opgelegd

1. De werken moeten uitgevoerd worden volgens de ingediende en
goedgekeurde plannen en mits de naleving van verder genoemde bepalingen;

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

3. Riolering moet uitgevoerd worden volgens de bestaande reglementering,
waaronder

a) De toepassing van het gescheiden stelsel is verplicht:

Afvalwater en hemelwater moeten afzonderlijk afgevoerd worden. De riolering
moet uitgevoerd worden overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van
5 juli 2013 houdende vaststelling van een vernieuwde stedenbouwkundige
verorden in g i nza ke hemelwaterputten, infiltratie-voorzien in gen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater én aan
de bepalingen van nieuw goedgekeurde gemeentelijke verordeningen op dit vlak,
indien deze op het ogenblik van de aanvraag van de stedenbouwkundige
vergunning van toepassing mochten zijn.

b) Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van WC's moet naar de openbare
riolering worden afgevoerd via een primaire voorbehandeling (septische put).

c) De bouwheer is verplicht aan te sluiten op de wachtleiding van het
openbaar rioleringsnet en moet voor het aanbrengen van het rioleringsnet op zijn
bouwperceel kennis nemen van

i) De ligging van de wachtleiding

ii) De richtlijnen van HidroRio met betrekking tot deze aansluiting en de
aansluiting uit te voeren volgens deze richtlijnen

HidroRio is te contacteren via 0800 90 300 (gratis), www.hidrorio.be of
klant@pidpa.be

4. 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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Voor eensluidend uittreksel,
Zandhoven, 26 april 202L.

Voor de Burgemeester - V

V de eester -
Voorzitter

Dienst Omgeving
03-410 16 39

omgeving@zandhoven. be

Joris Geens

Geens

waarderingen via de daarvoor bedoelde aanvraagformulieren om het
kadastraal inkomen van het gebouw te bepalen.

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 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
omgevingsvergu n n ingsdecreet heeft een omgevingsvergunn ing een
zakelijk karakter en wordt zij verleend onder voorbehoud van de
bu rechten die betrekki hebben het onroerend goed.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Annick Smeets
Algemeen directeur

Smeets
en directeur
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Vervol von de omgevingsvergunning - uitlreksel uil het decreel von 25 opril 2014 belreflende de
omgevingsvergunning

Artikel 99. S L De omgevingsvergunning vervolt von rechïswege in elk von de volgende gevollen:
I o ols de verwezenlijking von de vergunde sÍedenbouwkundige hondelingen niet wordl gestorl binnen
de lwee joor no heÍ verlenen von de definitieve omgevingsvergunning;
2" ols het uitvoeren von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen meer don drie opeenvolgende
joren wordt onderbroken;
3o ols de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf joor no het verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning;
4o ols de exploitotie von de vergunde oclivileit of inrichting niet binnen v'ljf joor no het verlenen von de
definitieve omgevingsvergunnin g oonvongt;
5o ols de kleinhondelsoctiviteiten niet binnen vijf joor no heï verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning oonvongen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, l', kon evenwel, op veaoek von de vergunninghouder, voor een
periode von twee joor verlengd worden ols hij oontoont dot de niet-verwezenlijking hel gevolg is von
een vreemde oozook die hem niet kon worden toegerekend. De vergunninghouder dienl de
oonvroog von de verlenging, op stroffe von vervol, meÍ een beveiligde zending en minstens drie
moonden vóór het verslrijken von de oorspronkelijke vervoltermijn von lwee joor in b'rj de overheid die
de vergunning heeft verleend. Die overheid weigerl de oonvroog von de verlenging olleen ols:
1" er geen sproke is von een vreemde ooaook die niet oon de vergunninghouder kon worden
toegerekend;
2o de oongevroogde en vergunde hondelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde
stedenbouwkundige voorschrifien of verkovelingsvoorschriflen.

De overheid bezorgt hoar beslissing uiterlijk de dcg von hei verstr'ljken von de oorspronkelijke
vervollermijn von twee jcor. B'tj onlstentenis von een beslissing wordt de verlenging geocht te z'rjn
goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd. worden de ïermijnen, vermeld in heï eerste lid,3o
en 4o, ook mei twee joor verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding mookt von de verschillende fosen von heÍ
bouwproject, worden de termijnen von Íwee, drie of vijf joor, vermeld in het eerste lid, gerekend per
fose. Voor de tweede fose en de volgende fosen worden de term'rjnen von vervol bijgevolg gerekend
vonof de oonvongsdotum von de fose in kwesÍie.

$ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitotie von een ingedeelde inrichling of octivileit vervolt von
rechlswege in elk von de volgende gevollen:
lo ols de exploitolie von de vergunde octiviteiÍ of inrichting meer don vijf opeenvolgende joren wordt
onderbroken;
2o ols de ingedeelde inrichiing vernield is wegens brond of ontploffing veroozookt ten gevolge von de
exploiïoiie;
3o ols de exploitotie op vrijwillige bosis volledig en definitief wordÍ siopgezet overeenkomslig de
voorwoorden en de regels, vermeld in hei decreet von 9 moorl 2001 tot regeling von de vr'rjwillige,
volledige en definitieve stopzetling von de productie von olle dierlijke mest, ofkomsiig von een of
meerdere diersoorlen, en de uitvoeringsbesluiien eryon. De Vloomse Regering kon nodere regels
bepolen voor de inkennisslelling von de siopzeÍting.

$ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren von kleinhondelsocliviteilen vervoll von rechtswege
ols de kleinhondelsoctiviteilen meer don v'rjf opeenvolgende joren worden onderbroken.

$ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen von de vegelolie vervoll von rechÍswege ols het
wijzigen von de vegetotie niet binnen twee joor no hei verlenen von de definitieve
om gevingsvergunning oonvongÍ.

$ 3. Als de gevollen, vermeld in porogroof l, betrekking hebben op een gedeelte von het bouwprojecl,
vervoli de omgevingsvergunning olleen voor hei niel-ofgewerkte gedeelte von een bouwproject. Een
gedeelÍe is eersl ofgewerkt ols het, in voorkomend gevol no de sloping von de niet-ofgewerkïe
gedeelÍen, kon worden beschouwd ols een ofzonderlijke construcïie die voldoet oon de bouwfysische
vereisten.
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Artikel 3l/,l. $ 1 . Tegen het besluil von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplootsing of
opheffing von een gemeenteweg kon in heï koder von een schorsend odminisïrotief beroep ïegen de
vergunningsbeslissing een georgoniseerd odminisirolief beroep worden ingesteld b'rj de Vloomse
Regering door de personen of insÍonlies, vermeld in ortikel 53. De vereisle, vermeld in ortikel 53. tweede
lid, is ook von toepossing op het beroep iegen het besluit von de gemeenierood.

Het beroep leidt tot de vernietiging von het besÍreden besluiï of lot de ofwijzing von het beroep op
grond von de ononlvonkelijkheid of de ongegrondheid ervon.

$ 2. Het beroep wordt op stroffe von ononïvonkelijkheid mel een beveiligde zending ingediend bij de
Vloomse Regering binnen een iermijn von dertig dogen. die ingoot op:
1o de dog no de doium von de betekening von de bestreden beslissing voor die personen of instonties
oon wie de beslissing belekend wordi;
2o de dog no het verstrijken von de beslissingstermijn ols de omgevingsvergunning in eerste
odministrotieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3o de dog no de eerste dog von de oonplokking von de bestreden beslissing in de overige gevollen.

De indiener von hei beroep bezorgt op stroffe von ononlvonkelijkheid gel'tjkt'tjdig mei de beveiligde
zending von het beroep oon de Vloomse Regering, een ofschrift von het beroepschrift met een
beveiligde zending oon het college von burgemeester en schepenen en oon de bevoegde
beroepsinstontie, vermeld in ortikel 52.

$ 3. Hel college von burgemeester en schepenen bezorgl het volledige dossier of een ofschrifl doorvon
onmiddellijk no de onivongst von het ofschrift von het beroepschrifl, oon het Deportement MobiliÍeit en
Openbore Werken.

$ 4. De Vloomse Regering neemÍ een beslissing over hel beroep binnen een ïermijn von negentig
dogen, die ingooi de dog no de onlvongsl von het dossier, vermeld in porogroof 3. Die lermijn is een
termijn von orde.

De Vloomse Regering brengt de indiener von hei beroepschrift, de bevoegde overheid en de
gemeenle onmiddellijk op de hoogte von hoor beslissing.

$ 5. Het besluit von de gemeenterood over de ocnleg, wijziging, verplootsing of opheffing von een
gemeenleweg kon olleen worden vernietigd:
lo wegens strijdigheid mel het decreel von 3 mei 20.l9 houdende de gemeentewegen;
2o 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 hei gemeeniel'rjk beleidskoder en
ofwegingskoder, vermeld in ortikel ó von hetzelfde decreet;
3o wegens de niet-noleving von een substontiële vormvereiste.

(NVDR: lngevolge heï delegotiebesluil (BYR 25/7 /2014) is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en
Openbore Werken, bevoegd voor dil "wegenberoep". Dit beroep kon niel digitool worden ingesield.)

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslogen in een of meer bestonden. Die bestonden kunnen zich
bevinden bij de gemeente, woor u de oonvroog hebt ingediend. bij de provincie, en ook b'rj de
Vloomse odministrotie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de
behondeling von uw dossier. Ze kunnen ook gebruikï worden voor het opmoken von stotistieken en
voor weïenschoppel'tjke doeleinden. U hebt hel recht om uw gegevens in deze bestonden in te kijken
en zo nodig de verbelering ervon oon te vrogen.

""""'i""""'
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Als niet olle sÍukken ols vermeld in ortikel 5ó, derde lid, b'rj het 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 veertien
dogen die ingoot de dog no de vezending von het vervolledigingsveaoek, de onlbrekende gegevens

of documenlen oon het beroep loe te voegen.

Als de beroepsindiener noloot de ontbrekende gegevens of documenien binnen de termijn, vermeld in

het tweede lid, oon het beroep toe ïe voegen, wordt het beroep ols onvolledig beschouwd.

Artikel 57ll . Beroepen inzoke omgevingsvergunningen die uilsluitend kleinhondelsocliviteiten omvotlen
en die louter geboseerd z'rjn op economische criterio in functie von economische doelstellingen, zijn

onontvonkelijk.

Artikel 58. Het resultoot von heÍ ondezoek. vermeld in orlikel 57, wordt oon de beroepsindiener binnen
een termijn von deriig dogen die ingool de dog no de dotum von de vezending von het beroepschrifï
per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvonkelijkheid heeft von rechlswege de stopzetting von de
beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordï Íer kennis gebrocht von:
l" de beroepsindiener;
2" de vergunningsoonvroger;
3" de depulotie ols die in eerste odministrotieve oonleg de beslissing heeft genomen;
4" hel college von burgemeester en schepenen.

Beroepsmogel'rjkheden - regeling von het besluit von de Vloomse Regering decreel von 25 opril 2014

belreffende de omgevlngsvergunning

Het beroepschrifï bevot op stroffe von onontvonkelijkheid:
l" de noom, de hoedonigheid en hel odres von de beroepsindiener;
2" de idenlificctie von de besÍreden beslissing en von het onroerend goed, de inrichting of exploitotie
die hel voorwerp uilmooki von die beslissing;
3" ols heÍ beroep wordl ingesïeld door een lid von het betrokken publiek:

o) een omschrijving von de gevolgen die hijingevolge de bestreden beslissing ondervindt of
woorschijnlijk ondervindï;

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

4" de redenen woorom het beroep wordt ingesteld.

Hel beroepsdossier bevot de volgende bewijssiukken:
l" in voorkomend gevol, een bewijs von betoling von de dossierïoks;
2" de overluigingsstukken die de beroepsindiener nodig ocht;
3" in voorkomend gevol, een inventoris von de overtuigingssïukken, vermeld in punt 2o.

Als de bewijsstukken, vermeld in hel lweede lid, ontbreken, kon hieroon verholpen worden
overeenkomsiig ortikel5T, tweede lid. von hel decreeï von 25 opril2O14.

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

Hel bevoegde bestuur kcn bij de beroepsindiener, de vergunningsoonvroger of de overheid die in
eerste odminislroiieve oonleg bevoegd is, olle beschikbore informotie en documenlen opvrogen die
nuttig zijn voor hei dossier.

De beroepsindiener geeft, op siroffe von vervol, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift oon of hij gehoord wil

worden.

Als de vergunningsoonvroger gehoord wil worden, brengÍ hij het bevoegde bestuur doorvon
uitdrukkel'rjk op de hoogle met een beveiligde zending uiterl'rjk vijftien dogen nodot hij een ofschrift von
het beroepschrifl ols vermeld in ortikel 5ó von het decreel von 25 opril 2014, heefi ontvongen, op
voorwoorde dot hij niel de beroepsindiener is.

Beroepsmogelijkheden - regeling "wegenberoep" (hel Decreet von 3 mei 201 t houdende de
gemeenlewegen)
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De deputotie is voor hoor ombtsgebied bevoegd in loolste odministrotieve oonleg voor beroepen
legen uiidrukkelijke of stilzw'tjgende beslissingen von het college von burgemeester en schepenen in
eerste odminisirolieve oonleg.

Artikel 53. Hel beroep kon worden ingesteld door:
lo de vergunningsoonvroger, de vergunninghouder of de exploitont;
2" hel betrokken publiek;
3o de leidend ombtenoor von de odviesinslonties of b'rjzijn ofwezigheid zijn gemochtigde ols de
odviesinsïonÍie iijdig odvies heeft versireki of ols oon hem ten onrechte niel om odvies werd vezochl;
4'het college von burgemeesier en schepenen ols het iijdig odvies heeft verstrekt of ols hei ien
onrechie niet om odvies werd veaochÍ;
50 ...;

óo de leidend ombtencor von hel Deportemenl Omgeving of, b'rjz'rjn ofwezigheid, zijn gemochiigde;
7o de leidend ombtenoor von het Agentschop lnnoveren en Ondernemen of b'lj zijn ofwezigheid zijn
gemochtigde, ols het project vergunningsplichtige kleinhondelsoctiviteiten omvot;
8o de leidend omblenoor von het ogentschop, bevoegd voor noluur en bos, of, bij z'rjn ofwezigheid, z'rjn
gemochtigde ols hel project vergunningsplichtige wijzigingen von de vegetotie omvot.

Artikel54. Hei beroep wordl op slroffe von onontvonkel'ljkheid ingesteld binnen een lermijn von derlig
dogen die ingoot:
lo de dog no de dotum von de betekening von de bestreden beslissing voor die personen of instonties
oon wie de beslissing betekend wordt;
2" de dog no hel verstrijken von de beslissingstermijn ols de omgevingsvergunning in eerste
odministrotieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordÍ;
3'de dog nc de eersie dog von de oonplokking von de beslreden beslissing in de overige gevollen.

Artikel 55. Hei beroep schorsi de uitvoering von de bestreden beslissing tot de dog no de dolum von
de betekening von de beslissing in looïsïe odminisirotieve oonleg.

ln ofwijking von hel eerste lid werkt het beroep niel schorsend ien oonzien von:
1" de vergunning voor de verdere exploiloiie von een ingedeelde inrichting of octiviteil woorvoor ten
minste lwoolf moonden voor de einddoïum von de omgevingsvergunning een vergunningsoonvroog is
ingediend;
2" de vergunning voor de exploitotie no een proefperiode ols vermeld in ortikel ó9;
3o de vergunning voor de exploilotie von een ingedeelde inrichting of octiviieit die vergunningsplichtig
is geworden door oonvulling of wijziging von de indelingslijst.

Artikel56. Het beroep wordt op sïroffe von ononivonkelijkheid per beveiligde zending ingesteld b'rj de
bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52.

AIs met toepossing von oriikel 3lll b'rj de Vloomse Regering een georgoniseerd odminislroiief beroep
werd ingesteld iegen het besluil von de gemeenierood over de oonleg, wijziging, verploolsing of
opheffing von een gemeenteweg. bevoÍ het beroep op sïroffe von onontvonkelijkheid een ofschrift
von hel beroepschrift bijde Vloomse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgï op stroffe von ononlvonkel'ljkheid gelijkt'rjdig en per beveiligde
zending een ofschrift von hel beroepschrift oon:
1" de vergunningsoonvroger beholve ols h'rj zelf het beroep instell;
2o de deputotie ols die in eersle odministrolieve ocnleg de beslissing heeft genomen;
3o het college von burgemeester en schepenen beholve ols heï zelf het beroep instelt.

De Vloomse Regering bepoolt, eventueel met inbegrip von een onontvonkelijkheidssonctie, nodere
regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud von hel beroepsschrift en de bewijssÍukken die bij
hel beroep moeten worden gevoegd opdot het op ontvonkelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel5T. De bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52, of de provinciole respectievel'rjk gewesÍelijke
omgevingsombtenoor ondezoekt het beroep op z'rjn ontvonkelijkheid en volledigheid.
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I " binnen een termijn von vijf joor no de ofgifte von de definiïieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon toi de oplevering von de onmiddellijk uil 1e voeren losten of tot het verschoffen von
woorborgen betreffende de uilvoering von deze losten op de wijze, vermeld in ortikel Z5;

2o binnen een termijn von tien joor no de ofgifie von de definiÍieve omgevingsvergunning nieÍ is

overgegoon toÍ registrolie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen len oonzien von ien
minsle één derde von de kovels;
3" binnen een termijn von v'rjftien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon lot registrotie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen len oonzien von ten
minsle twee derde von de kovels.
Voor de toepossing von hel eerste lid wordl Íijdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor hei verkovelen von gronden, met verkoop gelijkgesteld.

$ 3. Als de omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden uitdrukkelijk melding mookï von de
verschillende fosen von hel verkovelingsprojecï, worden de termijnen vcn veryol, vermeld in de
porogrofen I toi en mel 2, gerekend per fose. Voor de tweede en volgende fosen worden de
ïermijnen von vervol dienlengevolge gerekend vonof de oonvongsdolum von de beïrokken fose.

$ 4. Heï vervol, vermeld in porogroof 1 en2,2" en 3o, geldt slechts len oonzien von het niel bebouwde,
verkochle, verhuurde of oon een erfpocht of opstolrecht onderworpen gedeelte von de verkoveling.

$ 5. Onverminderd porogroof 4, kon het vervol von rechlswege niel worden legengesleld oon
personen die zich op de omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden beroepen ols zij

kunnen oonlonen dol de overheid no het vervol en len oonzien von een of meer von hun kovels

binnen de verkoveling, w'rjzigingen oon deze omgevingsvergunning heeft toegestoon of
stedenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige otlesten heeft verleend in zoverre

deze door de hogere overheid of de rechler niet onrechtmotig werden bevonden.
g ó. De Vloomse Regering kon mootregelen treffen oongoonde de kennisgeving von hel vervol von
rechiswege.

Artikel 103. De termijnen von vijf, ïien of v'rjftien joor, vermeld in oriikel 
.l02, worden geschorsl zolong een

beroep tot vernietiging von de omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor
Vergunningsbetwislingen, overeenkomslig hoofdsluk 9, behoudens ols de verkoveling in str'tjd is met een
vóór de dotum von de definitieve uilsprook von de Rood von krochl geworden ruimtelijk
uitvoeringsplon. ln dot lootste gevol blijfl het evenluele rechï op plonschodevergoeding desolniettemin
behouden.

De termijnen von v'rjf, tien of vijftien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorst tijdens het uilvoeren
von de orcheologische opgroving, omschreven in de bekrochfigde orcheologienoto overeenkomstig
ortikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreel von l2 juli 2013 en in de bekrochtigde noio
overeenkomstig ortikel 5.4. I ó von het Onroerenderfgoeddecreet von I 2 juli 201 3, met een
moximumtermijn von een joor vonof de oonvongsdolum von de orcheologische opgroving.

De lermijnen von v'rjf, Íien of vijftien joor, vermeld in ortikel 
,l02. worden geschorst tijdens het uitvoeren

von de bodemsoneringswerken von een bodemsoneringsproject wooryoor de OVAM overeenkomstig
ortikel 50, $ l, von hel Bodemdecreet von 27 oklober 200ó een conformiteiïsotiesl heefï ofgeleverd,
met een moximumlermijn von drie joor vonof de oonvongsdolum von de bodemsoneringswerken.

De Íermijnen von vijf, tien of vijftien joor, vermeld in ortikel 
.l02, worden geschorsl zolong een

bekrochtigd sÍokingsbevel, zools vermeld in titel Vl, niet wordt ingelrokken, hetzij niet wordt opgeheven
b'rj een in krocht von gewijsde gegone beslissing. De schorsing eindigt von rechiswege wonneer geen
opheffing von het stokingsbevelwordl gevorderd of geen intrekking wordl gedoon binnen een termijn

von lwee joor vonof de bekrochïiging von hei stokingsbevel.

Beroepsmogelijkheden - uittreksel uit het decreel von 25 opril 2014 belrefÍende de
omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vloomse Regering of de gewestelijke omgevingsomblenoor zijn bevoegd in lootsle
odminisÍrotieve conleg voor beroepen legen uildrukkelijke of stilzwijgende beslissingen von de
deputoïie in eerste odminisirotieve oonleg.

De Vloomse Regering bepoolt in welke gevollen de gewestelijke omgevingsombtenoor over het
beroep kon beslissen.
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Als de gevollen, vermeld in porogroof I of 2, olleen betrekking hebben op een gedeelte von de
exploitoïie von de ingedeelde inrichting of octiviÍeit, vervolï de omgevingsvergunning olleen voor dot
gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkorï geldig ols de exploitotie von een ingedeelde
inrichting of octivileit von een project door een wijziging von de indelingsl'rjst von klosse I noor klosse 2
overgoot of omgekeerd.

ln gevol de exploitotie von een ingedeelde inrichïing of octivileit von een project door een wijziging
von de indelingslijst von klosse I of 2 noor klosse 3 overgool, geldt de vergunning ols oktenome en
bl'rjven de b'rjzondere voorwoorden gelden.

Artikel l0l. De lermijnen von twee, drie of v'ljf joor, vermeld in ortikelgg, in voorkomend gevolverlengd
conform ortikel 99, $ 1 worden geschorst zolong een beroep lot vernietiging von de
omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig
hoofdsluk 9 behoudens indien de vergunde hondelingen in strijd z'rjn met een vóór de definitieve
uitsprook von de Rood von krochï geworden ruimïelijk uilvoeringsplon. ln dot lootsle gevol blijft heÍ
eventuele rechl op plonschodevergoeding desolnieltemin behouden.

De termijnen von twee, drie of vijf joor. vermeld in orlikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ 1, worden geschorsi tijdens het uitvoeren von de orcheologische opgroving, omschreven in
de bekrochtigde orcheologienoto overeenkomstig ortikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreet von
12 juli 2013 en in de bekrochtigde noto overeenkomstig ortikel 5.4.,ló von het
Onroerenderfgoeddecreet von 12 juli 2013, met een moximumtermijn von een joor vonof de
oonvongsdolum von de orcheologische opgroving.

De termijnen von lwee. drie of vijf joor, vermeld in oriikel 99. in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ 1, worden geschorst 1'tjdens het uitvoeren von de bodemsoneringswerken von een
bodemsoneringsproject wooryoor de OVAM overeenkomstig ortikel 50, S l, von het Bodemdecreel von
27 oklober 200ó een conformiteitsoltesl heefi ofgeleverd, met een moximumtermijn von drie joor vonof
de oonvongsdolum von de bodemsoneringswerken.

De termijnen von twee, drie of vijf joor. vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ 1, worden geschorsl zolong een bekrochtigd stokingsbevel, zools vermeld in tiÍel Vl von de
VCRO, niel wordl ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in krochi von gewijsde gegone
beslissing. De schorsing eindigÍ von rechiswege wonneer geen opheffing von het stokingsbevel wordt
gevorderd of geen intrekking wordt gedoon binnen een iermijn von lwee joor vonof de bekrochtiging
von het sickingsbevel.

Artikel 102. $ l. Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorbij geen nieuwe
wegen worden oongelegd of het trocé von besloonde gemeenlewegen niet moeÍ worden gewijzigd,
verbreed of opgeheven, vervolt von rechtswege ols:
I o binnen een Íermijn von vijf joor no de ofgifie von de definilieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon toi registrotie von de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor of de vestiging von
erfpochï of opsiolrecht ten oonzien von ten minsie één derde von de kovels;
2o binnen een lermijn von tien joor no de ofgifïe von de definilieve omgevingsvergunning niet is

overgegqon lot dergelijke registrotie ten oonzien von ten minste lwee derde von de kovels.
Voor de toepossing von het eerste lid:
I " wordt met verkoop gelijkgesteld: de nololenschopsverdeling en de schenking, met dien verstonde
doi slechts één kovel per deelgenoot of begunstigde in oonmerking komi;
2o koml de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor, of de vestiging von erfpocht of
opslolrecht von de verkoveling in hoor geheel niet in oonmerking;
3" komt clleen de huur die erop gerichl is de huurder te lolen bouwen op hei gehuurde goed in
oonmerking.
Voor de toepossing von hel eersle lid wordt t'rjdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor hei verkovelen von gronden, mel verkoop gelijkgesteld.

$ 2. Een omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden woorbij nieuwe wegen worden
oongelegd of woorbij het trocé von besloonde gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven
wordt, vervolt von rechlswege ols:
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