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VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET AANLEGGEN VAN
EEN ZWEMVIJVER EN VERHARDINGEN - DONCK 13

Dossiernummer omgevingsloket: OMV-2O2 1OO9O82
Dossiernummer gemeente: 2O21OOOL7
Inrichtingsnummer:

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 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 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 i I 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 ingediend door Kristof Brabants met als contactadres Donck 13

te 2240 Zandhoven, per beveiligde zending verzonden op 18 januari 2021-

Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 8
februari 202L.

Gelet op de aanvraag die de volgende handelingen omvat: stedenbouwkundige
handelingen.

Gemeente & OCMW Zondhoven $ Lierseboon l2 -224A Zcndhoven ! I



&zandh%Z?tu_t Dienst Omgeving
03-410 16 39

omgeving@zandhoven, be

1. BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Donck L3, 2240 Zandhoven,
kadastraal bekend afdeling 1, sectie C, perceelnummer 592L3,

Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een zwemvijver met verhardingen.

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

Verounninoshistoriek
- 7 juni 1950: het bouwen van een woning (dossier 871.1-50.01)
- 20 september 2OO6: het aanleggen van een basketbalveld (dossier 87L.t-

2006.t26)
- 25 oktober 2006: het vellen van bomen (dossier 87L.t-2006.125)
- 31 januari 2OO7: het verbouwen van de woning en garage (dossier 87L.t-

2006.223)

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 2014 betreffende de
omgevingsvergunning.

De vereenvoudigde vergunningsprocedure wordt gevolgd. De aanvraag moet niet
openbaar gemaakt worden.

Adviezen

Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden

Scheidinqsmuren: standpunt eioenaars aanpalende percelen

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 2OI4 betreffende de
omgevingsvergunning,

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

Het betreffende dossier omvat geen aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van
een gemeenteweg.
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2. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR DE
OMGEVINGSAMBTENAAR

Liooinq volqens de plannen van aanleo, uitvoerinosplannen, verkavelino€n.

De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout, De aanvraag ligt volgens dit
gewestpla n 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
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare
n u tsvoo rzi en i n g e n, v o o r to e ri sti sch e voo rzi e n i n g e n, v oo r a g ra ri sch e

bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden
toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellíjke omgeving (artikel 5 van
het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing
van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen).

De aanvraag is 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 aanleggen van een zwemvijver met verhardingen.

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

Overwegende dat er een vergunning gekend is van 20 september 2006 (dossier
87L.1-2OO6.L26) voor het aanleggen van een basketbalveld met een oppervlakte
van ca. L26 m2 en voor het verplaatsen van de oprit naar de rechterzijde van het
perceel van 31 januari 2OO7 (dossier 87L.t-2006.223), waarbij de oppervlakte van
de oprit L52 m2 bedraagt, Dat er op het huidig plan zichtbaar is dat er een
parkeerplaats, tuinpaden en een terras werden aangelegd in de voor-, zij- en
achtertuin. Dat het aanleggen van de verhardingen niet vrijgesteld waren van
omgevingsvergunning. De beoordeling van de verhardingen gebeurd in de rubriek
"Goede ruimtelijke ordening".

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 screeningsnota of
project-MER toegevoegd te worden aan de aanvraag'

Goede ruimteliike ordeninq

De aanvraag omvat het aanleggen van een zwemvijver met verhardingen in de
tuinzone van een vrijstaande ééngezinswoning. De omgeving laat zich kenmerken
door vrijstaande- en halfopen ééngezinswoningen, open weilanden, enkele
bosgroepen en percelen in al dan niet landbouwgebruik. De aanvraag is functioneel
inpasbaar op het perceel. Verhardingen en een zwemvijver zijn constructies horende
bij een ééngezinswoning.
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De woning werd ingeplant op 74 m uit de rooilijn, op ca. 3,10 m uit de rechter
zijdelingse perceelsgrens, op ca, 3,30 m uit de linker zijdelingse perceelsgrens, heeft
een breedte van 8,56 m en een lengte van L7 m. De woning werd vervaardigd met
een gelijkvloers, eerste verdieping en tweede verdieping onder een hellend dak. Op
10 m uit de achtergevel van de woning werd een garage opgericht tot tegen de
rechter zijdelingse perceelsgrens met een breedte van 8,50 m en een lengte van
8,50 m vervaardigd uit enkel een gelijkvloers met een plat dak. De vergunning van
31 januari 2OO7 voor het verbouwen van de woning en garage (dossier 87I.L-
2006.223) stelde echter dat de oprit aan de linkerzijde werd afgebroken en
heraangelegd aan de rechterzijde in functie van het op te richten garage aan de
rechterzijde, Dat er in de voortuin een parkeerplaats en in de zijtuin tuinpaden
werden behouden en er achter de woning en langs de garage tuinpaden werden
aangelegd. Het aanleggen van de tuinpaden en één bijkomende parkeerplaats in de
voortuin is aanvaardbaar. De bestaande verharding rondom de woning, exclusief
oprit naar de garage en toegangspad naar de voordeur van de woning, bedraagt 98
m2. De oprit heeft een oppervlakte van 152 m2.

De nieuwe zwemvijver wordt opgericht op 8 m uit de achtergevel van de garage. De
zwemvijver heeft een lengte van 10,60 m, een breedte van4,10 m, met een
uitsprong aan de rechterzijde met een breedte van 2,50 m en een lengte van 4,10
m. De diepte van de zwemvijver bedraagt 1,58 m en wordt ingeplant op 2,50 m uit
de rechter zijdelingse perceelsgrens. De zwemvijver heeft een oppervlakte van 53,71
m2, Aansluitend aan de zwemvijver worden twee terrassen aangelegd met een
oppervlakte van 2t,50 mz, De totale oppervlakte van de zwemvijver met de
terrassen zal75,2L m2 bedragen.

Overwegende dat de bestaande oppervlakte aan verhardingen rondom de woning
(exclusief oprit en toegangspad naar de woning) 98 mz bedragen, de oprit (strikt
noodzakelijk) 152 m2 en het vergund basketveld achteraan 126 mz. Dat er
bÍjkomend een zwembad met terras wordt aangelegd waardoor de totale oppervlakte
aan niet strikt noodzakelijke verhardingen 299,2t m2 zal bedragen.

De oppervlakte van het perceel bedraagt L627 m2 waarvan299,2L m2 niet strikt
noodzakelijke verhardingen, wat ca. 18,38o/o bedraagt van de perceelsoppervlakte,
I52 m2 strikt noodzakelijke verharding, wat ca. 9,34o/o bedraagt, en 179 m2
bebouwing (woning en garage), wat ca. tlo/o bedraagt, Dat er in totaal ca. 630 m2 in
bebouwing of verharding aanwezig zal zijn op het perceel, wat ca. 39o/o omvat van
het perceel dat verhard zal worden. Dat 39olo van de totale perceelsoppervlakte een
aanvaardbare verhouding is gezien 6to/o zal worden ingenomen door groenaanleg.
De verhardingen werden op voldoende afstand uit de perceelsgrens geplaatst zodat
het hemelwater kan infÍltreren op eigen terrein.

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

Artikel 8 S 1. Van dit decreet luidt als volgt:
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"De overheid die over een vergunningt een plan of programma moet beslissen,
draagt er zorgt voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeurÍng te
weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste
voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadeliik effect
ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het
schadelijk effect wordt hersteld of, Ín de gevallen van de vermindering van de
infittratie van hemelwater of de vermíndering van ruimte voor het watersysteem,
gecompenseerd. [...]. De bestissing dÍe de overheid neemt in het kader van $7 wordt
gemotiveerd, waarbij in elk geval de doelstellingen en de beginselen van het
integraal waterbeleid worden getoetst. "

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

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.

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.

Erfooed- / 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).

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 Kristof Brabants inzake het aanleggen van een
zwemvijver met verhardingen, gelegen te Donck L3, 2240 Zandhoven, kadastraal
bekend afdeling 1, sectie C, perceelnummer 59213, te vergunnen.

Artikel 2,

1. De werken moeten uitgevoerd worden volgens de ingediende en
ekeurde annen en mits de nalevin van verder enoemde be alinoed en;
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2. De nodige maatregelen moeten getroffen worden ter voorkoming van
beschadiging en/of bevuiling van de openbare wegenis met zijn
aanhorigheden;

3. In geval van nieuwbouw, wijziging van een onroerend goed, enz. aangifte te
doen bij de Federale Overheidsdienst Financiën, dienst Opmetingen en
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 aftikel78 van het
omgevingsverg u nn ingsdecreet heeft een omgevingsvergu nn ing een
zakelijk karakter en wordt zij verleend onder voorbehoud van

rechten die betrekki hebben het onroerendbu
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Vervol von de omgevingsvergunning - uillreksel uit het decreel von 25 oprll 2014 belrefÍende de
omgevingsvergunning

AÉikel 99. S l. De omgevingsvergunning vervoll von rechtswege in elk von de volgende gevollen:

I o ols de verwezenl'rjking von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen niet wordt gesïort binnen
de twee joor no het verlenen von de definilieve omgevingsvergunning;
2o ols hei uitvoeren von de vergunde siedenbouwkundige hondelingen meer don drie opeenvolgende
joren wordt onderbroken;
3o ols de vergunde gebouwen nieÍ winddicht z'ljn binnen vijf joor no hel verlenen von de definiïieve
omgevingsvergunning;
4. ols de exploiiotie von de vergunde octivileiÍ of inrichiing niet binnen v'rjf joor no het verlenen von de
definitieve omgevingsvergunning oonvongt;
5o ols de kleinhondelsocliviteiten niel binnen vijf joor no het verlenen von de definilieve
omgevingsvergunning oonvongen.

De lermijn, vermeld in het eerste lid, I ", kon evenwel, op veaoek von de vergunninghouder, voor een
periode von lwee joor verlengd worden ols hij oontoont dol de niet-verwezenlijking het gevolg is von
een vreemde oozook die hem niet kqn worden toegerekend. De vergunninghouder dient de
oonvroog von de verlenging, op stroffe von vervol, meÍ een beveiligde zending en minstens drie

moonden vóór het verstrijken von de oorspronkel'tjke vervollermijn von twee joor in bij de overheid die
de vergunning heeft verleend. Die overheid weigerl de oonvroog von de verlenging olleen ols:

l" er geen sproke is von een vreemde ooaook die niet oon de vergunninghouder kon worden
loegerekend;
2" de oongevroogde en vergunde hondelingen sïr'rjdig z'rjn mel inmiddels gewijzigde
sÍedenbouwkundige voorschriften of verkovelingsvoorschrifïen.

De overheid bezorgt hoor beslissing uiterlijk de dog von het verstr'tjken von de oorspronkelijke
vervoltermijn von twee joor. Bij ontslentenis von een beslissing wordt de verlenging geochl te zijn

goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de lermijnen, vermeld in hel eerste lid, 3o

en 4", ook mel twee joor verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding mookt von de verschillende fosen von hel
bouwprojeci, worden de termijnen von lwee, drie of vijf joor, vermeld in het eersie lid, gerekend per

fose. Voor de lweede fose en de volgende fosen worden de termijnen von vervol bijgevolg gerekend

vonof de oonvongsdotum von de fose in kwestie.

g 2. De omgevingsvergunning voor de exploilolie von een ingedeelde inrichting of octivileii vervclï von
rechtswege in elk von de volgende gevollen:
I o ols de exploilotie von de vergunde octiviteit of inrichling meer don vijf opeenvolgende joren wordt
onderbroken;
2o ols de ingedeelde inrichting vernield is wegens brond of ontploffing veroozookt ien gevolge von de
exploilolie;
3o ols de exploitoiie op vr'rjwillige bosis volledig en definitief wordl stopgezet overeenkomstig de
voon,roorden en de regels, vermeld in hei decreei von 9 moort 200'l tot regeling von de vrijwillige,

volledige en definitieve slopzelïing von de produclie von olle dierlijke mest, ofkomstig von een of
meerdere diersoorlen, en de uilvoeringsbesluiten eryon. De Vloomse Regering kon nodere regels

bepolen voor de inkennisstelling von de stopzelting.

$ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uilvoeren von kleinhondelsociiviteiten vervolt von rechtswege
ols de kleinhondelsoclivileiten meer don v'rjf opeenvolgende joren worden onderbroken.

5 2/2.De omgevingsvergunning voor heï w'ljzigen von de vegetoiie vervolt von rechtswege ols hel
wijzigen von de vegeïctie niet binnen lwee joor no het verlenen von de definiÍieve
om gevingsvergunning oonvongl.

g 3. Als de gevollen. vermeld in porogroof 1, betrekking hebben op een gedeelle von het bouwproject,
vervoli de omgevingsvergunning olleen voor het nieÍ-ofgewerkle gedeelte von een bouwproject. Een

gedeelte is eerst ofgewerkt ols heÍ, in voorkomend gevol no de sloping von de niet-ofgewerkle
gedeelten. kon worden beschouwd ols een ofzonderl'rjke conslructie die voldoeï oon de bouwfysische
vereisten.
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Als de gevollen, vermeld in porogroof 1 of 2, olleen betrekking hebben op een gedeelte von de
exploitolie von de ingedeelde inrichting of octiviÍeit, vervolt de omgevingsvergunning olleen voor dol
gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning bl'rjft onverkort geldig ols de exploitolie vcn een ingedeelde
inrichÍing of octiviÍeit von een projecl door een w'ljziging von de indelingsl'ljst von klosse I noor klosse 2
overgoot of omgekeerd.

ln gevol de exploiloiie von een ingedeelde inrichting of ocliviteit von een project door een w'rjziging
von de indelingslijst von klosse I of 2 noor klosse 3 overgoof, geldÍ de vergunning ols oklenome en
bl'rjven de bijzondere voorwoorden gelden.

Artikel l0l. De iermijnen von Íwee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd
conform ortikel 99, $ 1 worden geschorsl zolong een beroep lot vernietiging von de
omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig
hoofdsïuk 9 behoudens indien de vergunde hondelingen in strijd zijn mel een vóór de definilieve
uilsprook von de Rood von krochl geworden ruimtelijk uitvoeringsplon. ln dot loolsie gevol blijft het
eveniuele recht op plonschodevergoeding desolnieÍtemin behouden.

De lermijnen von twee, drie of v'rjf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
orlikel 99, $ i, worden geschorsl t'rjdens 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 overeenkomsiig ortikel 5.4.1ó von het
Onroerenderfgoeddecreet von 12 juli 2013, meï een moximumtermijn von een joor vonof de
oonvongsdotum von de orcheologische opgroving.

De lermijnen von iwee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
oriikel 99, $ l, worden geschorsÍ t'rjdens hei uiivoeren von de bodemsoneringswerken von een
bodemsoneringsproject wooryoor de OVAM overeenkomslig ortikel 50, $ l, von het Bodemdecreet von
27 oklober 200ó een conformileilsotlest heefi ofgeleverd, met een moximumtermijn von drie joor vonof
de oonvongsdotum von de bodemsoneringswerken.

De termijnen von Íwee, drie of v'rjf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ 1, worden geschorsi zolong een bekrochtigd stokingsbevel, zools vermeld in titel Vl von de
VCRO, niei wordt ingetrokken, heizij niet wordl opgeheven bij een in krocht von gewijsde gegone
beslissing. De schorsing eindigl von rechiswege wonneer geen opheffing von het stokingsbevel wordt
gevorderd of geen intrekking wordl gedoon binnen een termijn von lwee joor vonof de bekrochtiging
von het slokingsbevel.

Artikel 102. S l. Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorbij geen nieuwe
wegen worden ocngelegd of het trocé von besloonde gemeentewegen niei moet worden gewijzigd,
verbreed of opgeheven, vervolt von rechtswege ols:
I " binnen een ïermijn von v'ljf joor no de ofgifte von de definiïieve omgevingsvergunning nieÍ is
overgegoon tot registroÍie von de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor of de vesÍiging von
erfpocht of opsiolrechï ten oonzien von ten minsie één derde von de kovels;
2" binnen een lermijn von tien joor no de ofgifte von de definilieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon tot dergelijke regisÍrolie ten oonzien von len minste twee derde von de kovels.
Voor de loepossing von hel eersÍe lid:
I 

o wordt met verkoop gelijkgesÍeld: de nolotenschopsverdeling en de schenking, met dien versÍonde
doi slechts één kovel per deelgenool of begunsÍigde in oonmerking komt;
2o komi de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor, of de vesiiging von erfpocht of
opstolrecht von de verkoveling in hoor geheel niet in oonmerking;
3" komt olleen de huur die erop gericht is de huurder 1e lolen bouwen op het gehuurde goed in
oonmerking.
Voor de toepossing von het eersÍe |id wordi I'rjdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden, mei verkoop gelijkgesteld.

$ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorbij nieuwe wegen worden
congelegd of woorbij hel Írocé von bestoonde gemeeniewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven
wordt, vervolt von rechïswege ols:
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I " binnen een termijn von v'rjf joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon tot de oplevering von de onmiddellijk uil te voeren losten of Íot het verschoffen von
woorborgen belreffende de uitvoering von deze loslen op de w'rjze, vermeld in orlikel 75;

2o binnen een termijn von lien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon tol regislrolie von de in porogroof I vermelde rechÍshondelingen ten oonzien von len
minste één derde von de kovels;
3" binnen een termijn von v'ljftien joor no de cfgifte von de definilieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon toÍ registrolie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen ten oonzien von len
minste Íwee derde von de kovels.
Voor de Íoepossing von het eersle lid wordt tijdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden, met verkoop gelijkgesteld.

$ 3. Als de omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden uitdrukkelijk melding mookt von de
verschillende fosen von hel verkovelingsproject, worden de termijnen von veryol. vermeld in de
porogrofen I lol en met 2, gerekend per fose. Voor de tweede en volgende fosen worden de
termijnen von vervol dientengevolge gerekend vonof de oonvongsdotum von de betrokken fose.

$ 4. Het vervol, vermeld in porogroof 1 en2,2" en 3", geldt slechls ten oonzien von het niet bebouwde,
verkochte, verhuurde of oon een erfpochi of opslolrechi onderworpen gedeelte von de verkoveling.

$ 5. Onverminderd porogroof 4, kon het vervol von rechtswege niet worden tegengesield oon
personen die zich op de omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden beroepen ols z'tj

kunnen oontonen dol de overheid no het vervol en ten oonzien von een of meer von hun kovels

binnen de verkoveling, wijzigingen oon deze omgevingsvergunning heeft ïoegesloon of
stedenbouwkundige of bouwvergunningen of sledenbouwkundige ottesten heeft verleend in zoverre

deze door de hogere overheid of de rechler niei onrechtmotig werden bevonden.

$ ó. De Vloomse Regering kon mootregelen lreffen oongoonde de kennisgeving von het vervol von
rechtswege.

Artikel 103. De termijnen von v'rjf. tien of vijftien joor. vermeld in ortikel 102, worden geschorsÍ zolong een
beroep tol vernietiging von de omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomsÍig hoofdstuk 9, behoudens ols de verkoveling in str'tjd is met een
vóór de dotum von de definitieve uiisprook von de Rood von krochÍ geworden ruimielijk
uitvoeringsplon. ln dot lootste gevol blijft het eventuele recht op plonschodevergoeding desolnieitemin
behouden.

De termijnen von vijf, tien of vijftien joor, vermeld in ortikel '102, worden geschorst tijdens hei uitvoeren
von de orcheologische opgroving, omschreven in de bekrochtigde orcheologienolo overeenkomstig
orïike|5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreef von 12 juli2013 en in de bekrochtigde noto
overeenkomsiig oriikel 5.4. I ó von het Onroerenderfgoeddecreet von I 2 juli 201 3, met een
moximumlermijn von een joor vonof de oonvongsdolum von de orcheologische opgroving.

De termijnen von vijf, lien of vijfïien joor, vermeld in ortikel 
,l02, worden geschorst tijdens het uiÍvoeren

von de bodemsoneringswerken von een bodemsoneringsprojeci wooryoor de OVAM overeenkomslig
ortikel 50, g I , von het Bodemdecreet von 27 okiober 200ó een conformiteilsolïesl heeft ofgeleverd,
met een moximumtermijn von drie joor vonof de oonvongsdoïum von de bodemsoneringswerken'

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

bekrochtigd stokingsbevel. zools vermeld in titel Vl, niei wordl ingelrokken, hetzij nieÍ wordl opgeheven
bij een in krocht von gewijsde gegone beslissing. De schorsing eindigt von rechiswege wonneer geen
opheffing von het siokingsbevel wordl gevorderd of geen inlrekking wordt gedoon binnen een ïermijn

von iwee joor vonof de bekrochliging von het sÍokingsbevel.

Beroepsmogelijkheden - uillreksel uit het decreel von 25 oprll 2014 belreffende de
omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vloomse Regering of de gewestelijke omgevingsombtenoor zijn bevoegd in lootste
odministrotieve oonleg voor beroepen legen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen von de
deputoÍie in eersle odministrotieve oonleg.

De Vloomse Regering bepooll in welke gevollen de geweslelijke omgevingsombtenoor over hel
beroep kon beslissen.
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De depuÍoïie is voor hoor ombtsgebied bevoegd in loolsÍe odminisirotieve oonleg voor beroepen
Íegen uitdrukkelijke of stilzw'ljgende beslissingen von het college von burgemeester en schepenen in
eersf e odministrotieve oonleg.

Artikel53. Het beroep kon worden ingesleld door:
1o de vergunningsoonvroger, de vergunninghouder of de exploiloni;
2" het betrokken publiek;
3o de leidend omblenoor von de odviesinslonties of b'rjzijn ofwezigheid zijn gemochtigde ols de
odviesinstontie t'tjdig odvies heeft versÍrekt of ols oon hem ten onrechte niel om odvies werd veaocht;
4" het college von burgemeesler en schepenen ols het lijdig odvies heeft verslrekt of ols het ten
onrechte niet om odvies werd veaocht;
qo

óo de leidend ombtenoor von het Deportement Omgeving of, bij z'rjn ofwezigheid, zijn gemochtigde;
7" de leidend ombtenoor von hel Agentschop lnnoveren en Ondernemen of bij zijn ofwezigheid zijn
gemochtigde, ols het projecï vergunningsplichtige kleinhondelsocïiviteiten omvot;
8o de leidend ombÍenoor von het ogentschop, bevoegd voor notuur en bos, of, b'rj zijn ofwezigheid, zijn
gemochtigde ols het project vergunningsplichtige w'rjzigingen von de vegetoiie omvol.

Artlkel 54. Het beroep wordt op slroffe von onontvonkelijkheid ingesleld binnen een lermijn von dertig
dogen die ingoot:
1" de dog no de dotum von de betekening von de bestreden beslissing voor die personen of instonties
oqn wie de beslissing betekend wordt;
2'de dog no hei verstrijken von de beslissingsterm'rjn ols de omgevingsvergunning in eersle
qdministroiieve oonleg siilzwijgend geweigerd wordt;
3o de dog no de eerste dog von de oonplokking von de bestreden beslissing in de overige gevollen.

Arlikel 55. HeÍ beroep schorsl de uiÍvoering von de bestreden beslissing tot de dog no de dotum von
de betekening von de beslissing in looiste odministrotieve oonleg.

ln ofwijking von het eerste lid werkt het beroep niei schorsend len oonzien von:
1o de vergunning voor de verdere exploitotie von een ingedeelde inrichïing of octivileit woorvoor ten
minste lwoolf moonden voor de einddotum von de omgevingsvergunning een vergunningsoonvroog is
ingediend;
2o de vergunning voor de exploitotie no een proefperiode ols vermeld in ortikel ó9;
3o de vergunning voor de exploilotie von een ingedeelde inrichting of octiviteit die vergunningsplichtig
is geworden door oonvulling of wijziging von de indelingsl'rjst.

Artikel56. Het beroep wordi op sÍroffe von onontvonkelijkheid per beveiligde zending ingesteld b'lj de
bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52.

Als met toepossing von oriikel 3l/i bij de Vloomse Regering een georgoniseerd odminisÍrolief beroep
werd ingesteld tegen het besluiÍ von de gemeenlerood over de oonleg, wijziging, verploolsing of
opheffing von een gemeenteweg, bevoÍ het beroep op stroffe von onontvonkelijkheid een ofschrift
von het beroepschrift bijde Vloomse Regering.

Degene die het beroep inslelt. bezorgt op stroffe von onontvonkel'rjkheid gel'ljkï'rjdig en per beveiligde
zending een ofschrift von hei beroepschrift oon:
1o de vergunningsoonvroger beholve ols h'lj zelf het beroep insielt;
2'de deputoïie ols die in eersie odministrotieve oonleg de beslissing heeft genomen;
3' het college von burgemeester en schepenen beholve ols het zelf hel beroep instelt.

De Vloomse Regering bepoolt, eventueel met inbegrip von een onontvonkelijkheidssonciie, nodere
regels met betrekking ïot de opbouw en de inhoud von het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij
heÍ beroep moeten worden gevoegd opdoi het op ontvonkel'rjke wijze wordi ingesleld.

Artikel5T. De bevoegde overheid, vermeld in ortikel52, of de provinciole respeclievelijk gewestelijke
omgevingsombtenoor ondezoekl het beroep op z'rjn onlvonkelijkheid en volledigheid.
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Als niet olle sïukken ols vermeld in ortikel 5ó, derde lid, bij hei beroep zijn gevoegd, kon de bevoegde
overheid of de provinciole respectievelijk gewestel'ljke omgevingsombtenoor of de door hem
gemochtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vrogen om binnen een lermijn von veertien
dogen die ingoot de dog no de veaending von hei vervolledigingsverzoek. de onlbrekende gegevens

of documenten oon het beroep loe te voegen.

Als de beroepsindiener nolooÍ de ontbrekende gegevens of documenten binnen de lermijn, vermeld in

het lweede lid, oon het beroep loe te voegen, wordt heï beroep ols onvolledig beschouwd.

Arlikel 57l1. Beroepen inzoke omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhondelsocliviÍeiten omvotten
en die louler geboseerd zijn op economische criÍerio in functie von economische doelslellingen. zijn

onontvonkelijk.

Arlikel 58. Het resullooi von hel ondezoek, vermeld in ortikel 57, wordl oon de beroepsindiener binnen
een lermijn von dertig dogen die ingoot de dog no de dotum von de vezending von het beroepschrifi
per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of ononlvonkelijkheid heeft von rechiswege de stopzelting von de
beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordÍ ïer kennis gebrochl von:
I o de beroepsindiener;
2o de vergunningsoonvroger;
3o de deputolie ols die in eersle odminisÍroiieve oonleg de beslissing heeft genomen;
4o het college von burgemeester en schepenen.

Beroepsmogelijkheden - regeling von hel besluil von de Vloqmse Regering decreel von 25 opril 2014

belreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrifÍ bevoï op slroffe von ononlvonkelijkheid:
i" de noom, de hoedonigheid en hel odres von de beroepsindiener;
2" de idenlificolie von de bestreden beslissing en von hel onroerend goed, de inrichïing of exploiloiie
die het voorwerp uitmookt von die beslissing;
3" ols hei beroep wordl ingesïeld door een lid von hei belrokken publiek:

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

b) b) het belong dot hij heeft b'rj de besluilvorming over de ofgifte of b'rjstelling von een
om gevingsvergunning of von vergunningsvoorwoorden;

4" de redenen woorom hel beroep wordl ingesteld.

Het beroepsdossier bevot de volgende bewijsstukken:
I " in voorkomend gevol, een bew'tjs von beioling von de dossiertoks;
2o de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig ocht;
3" in voorkomend gevol. een inventoris von de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2o

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, onlbreken, kon hieroon verholpen worden
overeenkomstig ortikel5T, tweede lid, von hel decreet von 25 opril2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend mei een onologe of een digitole zending.

Hei bevoegde bestuur kon bij de beroepsindiener, de vergunningsoonvroger of de overheid die in
eersie odminisÍrolieve oonleg bevoegd is, olle beschikbore informotie en documenten opvrogen die
nuÍtig zijn voor heÍ dossier.

De beroepsindiener geeft, op siroffe von veryol. uiÍdrukkelijk in zijn beroepschrift oon of hij gehoord wil

worden.

Als de vergunningsoonvroger gehoord wil worden, brengl hij het bevoegde bestuur doorvon
uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dogen nodoÍ hij een ofschrift von
het beroepschrift ols vermeld in ortikel 5ó von hel decreeï von 25 opril 2014, heeft onïvongen, op
voorwoorde dot hij nieï de beroepsindiener is.

Beroepsmogetijkheden - regeling "wegenberoep" (het Decreet von 3 mei 201 t houdende de
gemeenlewegen)
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Arlikel 3l /.l. $ 1 . Tegen het besluil von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplootsing of
opheffing von een gemeenieweg kon in het koder von een schorsend odministrolief beroep tegen de
vergunningsbeslissing een georgoniseerd odminisirotief beroep worden ingesteld b'rj de Vloomse
Regering door de personen of instoniies, vermeld in ortikel 53. De vereisÍe, vermeld in ortikel 53, tweede
lid. is ook von toepossing op heÍ beroep Íegen hei besluit vqn de gemeenierood.

Hei beroep leidt tot de vernieliging von het beslreden besluii of lol de ofw'rjzing von hel beroep op
grond von de ononlvonkelijkheid of de ongegrondheid eryon.

$ 2. Het beroep wordt op stroffe von ononlvonkelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de
Vloomse Regering binnen een termijn von dertig dogen, die ingooi op:
1" de dog no de doÍum von de belekening von de bestreden beslissing voor die personen of instonties
oon wie de beslissing belekend wordt;
2'de dog no het verstrijken von de beslissingsiermijn ols de omgevingsvergunning in eersïe
odminislrotieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3" de dog no de eersÍe dog von de oonplokking von de besireden beslissing in de overige gevollen.

De indiener von hei beroep bezorgt op stroffe von ononlvonkel'rjkheid gelijkt'rjdig met de beveiligde
zending von heÍ beroep oon de Vloomse Regering, een ofschrift von heï beroepschrift meÍ een
beveiligde zending oon heï college von burgemeester en schepenen en oon de bevoegde
beroepsinstontie, vermeld in ortikel 52.

$ 3. Het college von burgemeesler en schepenen bezorgt het volledige dossier of een ofschrift doorvon
onmiddellijk no de ontvongst von het ofschrifl von het beroepschrift, oon het Deportement MobiliteiÍ en
Openbore Werken.

$ 4. De Vloomse Regering neemt een beslissing over heÍ beroep binnen een termijn von negenlig
dogen, die ingoot de dog no de onlvongsl von hel dossier, vermeld in porogroof 3. Die lermijn is een
termijn von orde.

De Vloomse Regering brengt de indienervon heÍ beroepschrift, de bevoegde overheid en de
gemeente onmiddellijk op de hoogÍe von hoor beslissing.

$ 5. Het besluit von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplootsing of opheffing von een
gemeenteweg kon olleen worden vernieiigd:
I 

o wegens sïrijdigheid met heÍ decreel von 3 mei 2019 houdende de gemeenlewegen;
2o wegens sïrijdigheid met de doelstellingen en principes, vermeld in ortikel 3 en 4 von hel decreel von
3 mei 2019 houdende de gemeenÍewegen, en in voorkomend gevol hel gemeentelijk beleidskoder en
ofwegingskoder, vermeld in ortikel ó von hetzelfde decreel;
3o wegens de niet-ncleving von een substonïiële vormvereiste.

(NVDR: lngevolge hei delegoïiebesluil (BVR 25/7 /2014) is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en
Openbore Werken, bevoegd voor dil "wegenberoep". Dil beroep kon niet digitoolworden ingesteld.)

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslogen in een of meer besïonden. Die bestonden kunnen zich
bevinden b'tjde gemeenle, woor u de oonvroog hebt ingediend, bijde provincie, en ook bijde
Vloomse odministrotie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de
behondeling von uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor hei opmoken von stolislieken en
voor weÍenschoppel'ljke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestonden in te k'ljken
en zo nodig de verbetering ervon oon le vrogen.
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