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VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN
FUNCTIEWIJZIqING EN RENOVATIE VAN EEN LANDBOUWWONING NAAR
EEN RESIDENTIELE WONING - FATIMALAAN 51

Dossiern u mmer omgevi n gsloket: OMV-2O 2 LOO2392
Dossiernummer gemeente: 2O21OOO16
Inrichtin snummer:

Het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op het Decreet van 25 april2OL4 betreffende de omgevingsvergunning.

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering
van het decreet van 25 april 2OI4 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 2OO4 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
m i I ieueffectra pporta g e.

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 Laure Olieslagers met als contactadres Markt 8

bus F te 2290 Vorselaar en Senne Schoors met als contactadres Oosterwijk 44 te
2260 Westerlo, per beveiligde zending verzonden op 15 januari 2O2L'

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

Gemeente & CCMW lcnclhoven r$ Liersebccn l2 -2240 Zondlrcven ! l

melissa.soetemans
Doorhalen



&zandh" };ZW
Dienst Omgeving

03-410 16 39
omgevi ng@zand hoven. be

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

1. BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Fatimalaan 57, 2243
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 3, sectie B, perceelnummer 290L.

Het betreft een aanvraag tot een functiewijziging en renovatie van een bestaande
landbouwwoning naar een residentiële woning.

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

Verounninoshistoriek
Sted en bouw ku n d ig e ve rg u n n i n g en

- 13 maart 1926: het bouwen van een boerderij (dossier 87t,1-26,01)
- 5 september 1983: rundveestal en open veldschuur (dossier 87L.I-83.62)

Milieuvergunningen

- van l oktober 1990 tot l september 20L1: landbouwbedrijf met een stal voor
35 grote zoogdieren, opslagplaats 45 ms stalmest opslagplaats 85 m3
drijfmest, 1200 liter mazout, melkinstallatie, hogedrukspuit, Rubrieken
L7.3.6.Iob), 28.2,c)1", 9.4.3.c)1o (Dossier 752.2-90.23)

Tot op maart 1997 was er op het perceel een professionele landbouwbedrijfszetel
gevestigd. De gepensioneerde landbouwer heeft de woning bewoond tot zijn
overlijden op 18 september 20L3. De woning werd sindsdien niet meer bewoond.

Ooenbaar onderzoek
Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse
Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2OI4 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 12 februari 2O2t tot 13 maart 202L. Er werden geen
bezwaa rsch riften ontva ngen.

Adviezen

Pidpa - Riolering

Gelet op het gunstig advies van Pidpa - Riolering ontvangen op 26 februari 2021 met
ref. L-21-852/193662.
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Departement Landbouw & Visserii

Gelet op het gunstig advies van Departement Landbouw & Visserij ontvangen op 30

maart 2021 met ref .2O2L 00095 v1.

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 2Ot4 betreffende de

omgevingsvergu n ning.

In het kader van het openbaar onderzoek werden de aanpalende eigenaars wel

aangeschreven en werden er geen bezwaren ontvangen'

Beslissino van de oemeenteraad inzake oemeenteweqen

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

Laooino voloens de plannen van aanleo, uitvoerinosplannen, verkavelinoeh.

De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit
gewestplan in agrarÍsch gebied.

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin.
Behoudens bijzondere bepalÍngen mogen de agrarÍsche gebieden enkel bevatten de
voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens
verblijfsgetegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedriif
uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. 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, tenzii het een woongebÍed
met landetijk karakter betreft. De afstand van 300m en 100m geldt evenwel niet in
geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. 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
Koninktijk 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'
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De aanvraag betreft een functiewijziging en renovatie van een bestaande
landbouwwoning naar een residentiële ééngezinswoning, De schuur wordt dan een
woning bijgebouw.

Overwegende dat er voor de landbouwwoning twee vergunningen gekend zijn. De
eerste van 13 maart 1926 (dossier 871.1-26.01) en een uitbreiding van 5 september
1983 (dossier 871.1-83,62) en dat het bouwjaarvan de landbouwwoning in het
kadaster bekend staat tussen 1919 en 1930. Dat er in de voormelde vergunningen
en luchtfoto's van I97L zichtbaar is dat de woning in zijn huidige oppervlakte en
volume reeds aanwezig was, Tot op maart 1997 was er op het perceel een
professionele landbouwbedrijfszetel gevestigd, De gepensioneerde landbouwer heeft
de woning bewoond tot zijn overlijden op 18 september 2013. De woning is
sindsdien niet meer bewoond geweest.

Overwegende dat er voor de bestaande schuur een vergunning gekend is van 5
september 1983 (dossier 871.1-83.62) en deze met uitzondering van een aanbouw
aan de achtergevel van de schuur nog in overeenstemming is met de laatst vergunde
toestand. De schuur werd ingeplant op 6,50 m uit de achtergevel van de rundveestal
aan de woning, heeft een breedte van 15 m en een bouwdiepte van 9 m. Dat er
zichtbaar is op het bestaand inplantingsplan bij de aanvraag dat de schuur een
breedte heeft van 15 m en een bouwdiepte van 15,50 m. Er werd geen historiek of
dossierstukken bijgevoegd bij de aanvraag wanneer de uitbreiding plaatsvond, deze
niet zichtbaar op de foto's bij de aanvraag en er bijgevolg geen beoordeling kan
gebeuren. Dat er op de luchtfoto (bron google) zichtbaar is dat er een aanbouw aan
de achtergevel van de vergunde schuur werd geplaatst, Dat deze aanbouw, in het
rood aangeduid op de luchtfoto, niet wordt opgenomen in deze
omgevingsvergunning en niet vergund wordt.

Overwegende dat er geen vergunning gekend is voor de verhardingen maar op de
luchtfoto van 797I (bron geopunt) er reeds verhardingen op het perceel aanwezig
waren, Dat de verhardingen in de huidige toestand in oppervlakte zijn afgenomen
maar de bestaande verhardingen nog steeds op dezelfde locatie gelegen zijn dan te
zien op de luchtfoto van 1971 (bron geopunt), Dat er kan gesteld worden dat de

vergu
idinq
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bestaande verhardingen om vergund geachte verhardingen betreffen met een
gezamenlijke oppervlakte van 524 m2.

Overwegende dat het een vergunde landbouwwoning betreft.

Gelet op artikel 4.4.23 betreffende zonevreemde functiewijziging waarbij er kan
worden afgeweken van de bestemmingsvoorschriften mits er aan alle voorwaarden
voldaan is:

1) Het gebouw of het gebouwencomplex beantwoordt op het ogenblik van de

aanvraag aan alle hiernavolgende vereisten:

a) Het gebouw of het gebouwencomplex bestaat

b) Het gebouw of het gebouwencomplex is niet verkrot

c) Het gebouw of gebouwencomplex is hoofdzakelijk vergund

d) Het gebouw of het gebouwencomplex is niet gelegen in:

- Ruimtelijk kwetsbare gebieden, met uitzondering van parkgebieden en
agrarische gebieden met ecologisch belang of ecologische waarde,

- Recreatiegebieden, zijnde de als dusdanig dor een plan van aanleg
aangewezen gebieden, en de gebieden, geordend door een ruimtelijk
uitvoeringsplan, die onder de categorie van gebiedsaanduiding'recreatie' sorteren

2) De functiewijziging komt voor op een door de Vlaamse Regering vast te stellen
lijst, waarin nadere regelen en bijkomende voorwaarden voor de betrokken
wijzigingen van gebruik kunnen worden bepaald.

1) Overwegende dat er uit de foto's af te leiden is dat de woning bestaat en niet
verkrot is. GezÍen er een inschrijving is geweest tot en met 18 september 2013
wordt dit feit ook ondersteund. De woning werd opgericht tussen 1919 en 1930 met
een vergunning van 13 maart 1926 en een uitbreiding van 15 september 1983. De

landbouwwoning bestaat uit een woongedeelte en een stalgedeelte met een totaal
volume van 1.699,38 m3 en er kan gesteld worden dat het om een hoofdzakelijk
vergunde constructie betreft, zowel functie als constructie, De woning is niet gelegen
in ruimtelijk kwetsbaar gebied waardoor er voldaan wordt aan 1)'

2) Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst
toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen, in het bijzonder artikel 11 dat het
mogelijk maakt om een vergunning te verlenen voor het qeheel of qedeeltelijk
wijzigen van het gebruik van een eventueel leegstaand landbouwbedrijf, met als
nieuw gebruik uitsluitend wonen, op voorwaarde dat al de volgende voorschriften
nageleefd worden:

1o de bedrijfswoning en de fysiek aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch
opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij de bedrijfswoning, krijgen
als nieuw gebruik wonen, met uitsluiting van meergezinswoningen maar met
inbegrip van tijdelijke verblijfsgelegenheden op voorwaarde dat landbouw als
nevenbestemming nog aanwezig blijft;

2" de bedrijfsgebouwen van het landbouwbedrijf mogen niet afgesplitst worden van
de bedrijfswoning en kunnen alleen een nieuw gebruik krijgen als
woningbijgebouwen of als accommodatie voor tijdelijke verblijfsgelegenheden op
voorwaarde dat landbouw als nevenbestemming nog aanwezig blijft.

Overwegende dat de landbouwwoning de nieuwe functie wonen krijgt met een

afzonderlijke garage die niet toegankelijk is vanuit de woning. Dit omdat het volume
van de woning met stal meer dan 1000 m3 omvat, het woongedeelte wordt minder
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dan 1000 m3, en slechts een maximum van 1000 m3 in gebruik mag worden
genomen voor bewoning. De garage en de schuur worden woningbijgebouwen bij het
woongedeelte.

Overwegende dat het totale volume van het gebouw verkleind wordt naar 1.3L8,79,
het volume bestaand, vergund en niet verkrot is. De woning is niet gelegen in
ruimtelijk kwetsbaar gebied of gebieden met ecologisch belang. Dat de
functiewijziging vastgesteld is in de lijst van toelaatbare zonevreemde
functiewijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering, De aanvraag voldoet aan
artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Gelet op artikel 4.4.I2 van deVCRO dat stelt: "In alle bestemmingsgebieden getdt
dat de vígerende bestemmingsvoorschriften op zichzelf geen weigeringsgrond
vormen bii de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor
het verbouwen van een bestaande zonevreemde woning, op voorwaarde dat het
aantal woongelegenheden beperkt blijft tot het bestaande aantal."

Gelet op artikel 4.4.L2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voor het
verbouwen van een zonevreemde woning. De landbouwwoning werd opgericht voor
1962. Dat het totaal volume ca. 1.699,38 ms bedraagt en verkleind wordt tot een
volume van 1.3L8,79 ms. Momenteel is het woongedeelte rechts in het gebouw en
links het stalgedeelte, de aanvragers wensen deze graag om te draaien. Het volume
van het woongedeelte zal 998,35 m3 bedragen en wordt vervaardigd in het
stalgedeelte van de vergunde constructie en blijft onder de 1000 m3. Het overige
gedeelte wordt afgesplitst van het woonvolume en wordt in gebruik genomen als
garage met zolder, enkel van buiten toegankelijk. De woning kent één
woongelegenheid en dit blijft ongewijzigd.

Overwegende dat het volume ca. 1.699,38 me bedraagt en deze beperkt wordt
verkleind naar 1 .3L8,79 m3, omwille van het gedeeltelijk slopen van de aanbouw
langs de achterzijde van het gebouw, en dat het nieuwe volume, éen volume van
L.378,79 ms, behouden blijft, Het bestaand aantal woongelegenheden, namelijk één,
hetzelfde blijft en de aanvraag bijgevolg voldoet aan artikel 4.4.12 van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening.

Gelet op artikel 4.4.t5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voor het
uitbreiden van een zonevreemde woning in het bestaand bouwvolume, voor zover
het woonvolume beperkt blijft tot ten hoogste 1000 m3 en op voorwaarde dat het
aantal woongelegenheden beperkt blijft tot het bestaande aantal. Het volume van de
woning met stalgedeelte bedraagt momenteel 1.699,38 m3, Het woongedeelte wordt
gewisseld met het stalgedeelte en wordt uitgebreid tot een maximum woonvolume
van 998,35 m3. Het aantal woongelegenheden, namelijk één, blijft ongewijzigd.

Overwegende dat het woonvolume 998,35 ms zal bedragen en deze wordt opgericht
in het stalgedeelte, waarbij het totale volume, een volume van 1,318,79 m3,
behouden blijft. Het bestaand aantal woongelegenheden, namelijk één, hetzelfde
blijft en de aanvraag bijgevolg voldoet aan artikel 4.4.15 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening.
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Gezien de woning, een niet verkrotte constructie die hoofdzakelijk vergund is,
gelegen in zonevreemd gebied zijn de betreffende artikels voor zonevreemde
woningen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van toepassing'

Gelet op artikel 4.4.L8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voor het
herbouwen van een zonevreemde constructie op een gewijzigde plaats : - dat de
bestaande vergunde verharding van 524 m2 gedeeltelijk wordt verplaatst van de
linkerzijde naar de rechterzijde en zo dichter aansluit op nieuwe garage, De oprit van
de garage en schuur kan dan gecombineerd worden. Overwegende dat de positie van
het woongedeelte en garage is omgewisseld omwille van de zonoriëntatie is het
verplaatsen van de vergunde verharding het gevolg van een betere terreinbezetting
en kwalitatief concept en levert een betere plaatselijke aanleg op. Er wordt voldaan
aan artikel 4.4.18 van de VCRO.

De aanvraag is strijd met de bestemming volgens het van kracht zijnde
gewestplan maar het wijzigen van de functie, het uitbreiden van het
woongedeelte in het stalgedeelte en het renoveren van een boerderijwoning
naar een residentiële eengezinswoning voldoet aan de zonevreemde
basisrechten.

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.

Openbaar onderzoek

De omgevingsambtenaar beoordeelt de standpunten en bezwaren, die ontvangen
werden tijdens het openbaar onderzoek als volgt: het openbaar onderzoek vond
plaats van L2 februari 2021 tot en met 13 maart 2O2I en er werden geen
bezwaarschriften ontvangen tijdens deze periode.

Adviezen

De omgevingsambtenaar beoordeelt de ontvangen adviezen als volgt: de ontvangen
adviezen waren gunstig en gunstig met te volgen richtlijnen, voorwaarden en
regelgeving en dat de adviezen gevolgd worden. Bijgevolg dienen de te volgen
richtlijnen, voorwaarden en regelgeving gevolgd te worden'

Goede ruimteliike ordenino

De aanvraag omvat een functiewijziging, van een landbouwwoning naar een
residentiële ééngezinswoning, het wisselen van het woongedeelte in het stalgedeelte
en het renoveren van het volledige volume. De landbouwactiviteiten zijn reeds
gestopt en de woning werd niet meer bewoond sinds 18 september 2013, na het
overlijden van de landbouwer. De omgeving laat zich voornamelijk kenmerken door
vrijstaande ééngezinswoningen, hoeves in al dan niet landbouwverband, open
weilanden en enkele bosgroepen. Gezien de activiteiten zijn stopgezet en de woning
niet meer bewoond werd sinds 2013 is het invullen van de bestaande
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landbouwwoning met een residentiële functie gewenst. De residentiële functÍe is niet
storend voor de omgeving en de hoeve blijft zijn karakter en verschijningsvorm
behouden waardoor ook de nieuwe functie goed zal inpassen in de omgeving. In de
omgeving komen voornamelijk residentiële woningen voor. Het perceel grenst aan
een woongebied en aan een woonuitbreidingsgebied. De invulling van de hoeve met
schuur naar een residentiële woning met bijgebouwen sluit aan bij de rest van de
woningen, De aanvraag voldoet aan de zonevreemde basisrechten en is functioneel
inpasbaar in de omgeving en veroorzaakt geen hinder voor aanpalende eigenaars. Er
worden geen andere uitbreidingwerken uitgevoerd en het bestaand vergund volume
blijft behouden en wordt zelfs verkleind. De bebouwingsgraad op het terrein zal
afnemen,

Overwegende dat de landbouwwoning met stalgedeelte een totaal volume heeft van
1699,38 m3 en deze wordt verkleind tot een volume van 1 .378,79 ms. Voor de
verbouwing wordt het bijgebouw achteraan de woning en de garage links van de
woning afgebroken waarbij 660lo Vên de buitenmuren behouden blijven. Het
woongedeelte komt aan de linkerzijde van het gebouw en heeft een
maximumvolume van 998,35 mg. Het overige gedeelte wordt garage met zolder en
is enkel van buiten uit toegankelÍjk. Doordat de garage naar de rechterzijde van het
gebouw wordt geplaatst, wordt de inrit verplaatst naar de rechterzijde van het
perceel.

De woning werd ingeplant op ca. 7,17 m uit de rooilijn, heeft een breedte van 27,40
m, een bouwdiepte van 16 m, een kroonlijsthoogte van 3,88 m, gemeten vanaf het
maaiveld, en een nokhoogte van 7,85 m, vervaardigd met een hellend dak. Het
gelijkvloers van het gebouw bestaat uit een stalgedeelte en woongedeelte. Het
woongedeelte bestaat uit een woonkamer, leefruimte en keuken, De eerste
verdieping bestaat uit drie slaapkamers en een zolder boven het stalgedeelte.

Overwegende dat het gebouw op dezelfde plaats blijft en op voldoende afstand van
de perceelsgrenzen zal er geen hinder naar privacy voor de aangelanden.

De gevelbreedte, nokhoogte en kroonlijsthoogte van het oorspronkelijke gebouw
blijven grotendeels behouden maar de bouwdiepte wordt beperkt verkleind. De
gevels worden langs de buitenzijde geïsoleerd en afgewerkt met een nieuwe
gevelsteen. De nieuwe breedte bedraagt 23,86 m, de bouwdiepte L2,84 m, een
kroonlijsthoogte van 3,78 m, gemeten vanaf het maaiveld, een nokhoogte van 7,59
m en wordt vervaardigd met een hellend dak. Het nieuw volume bestaat uit een
woongedeelte en een garage met daarboven zolder. Het woongedeelte bestaat op
het gelijkvloers uit een leefruimte, keuken, inkom, bureau, koele berging en een
wasplaats. De eerste verdieping bestaat uit een afzonderlijke zolder boven de
garage, een badkamer, nachthal, drie slaapkamers en een vide. Gezien het volume
verkleind wordt en de volumetrie analoog is aan de bestaande vorm sluit de woning
aan de bij rest van de woningen in de straat.

Overwegende dat er op de luchtfoto van 197L (bron geopunt) reeds verhardingen
rondom de woning zichtbaar waren die hergebruikt kunnen worden. Deze
verhardingen kennen een oppervlakte van 524 m2 en worden gebruikt als oprit voor
zowel de garage als achter gelegen woningbijgebouw, tuinpaden, oprit en terras. Dat
er op het plan zichtbaar is dat er ca. 635 m2 wordt aangelegd en het bijkomend
aanleggen van verhardingen niet bestendigd kan worden. Mede dat de aan te leggen
verhardingen een nuttig gebruik dienen de hebben en niet louter een verharde oprit
naar achter gelegen weiland. Bijgevolg worden alle verhardingen samen beperkt en
dienen deze dichter nabij de vergunde constructies te worden aangelegd zodat de
verhardingen niet het agrarisch gebied verder insnijden, Gezien de aanbouw aan de
schuur niet wordt opgenomen in de huidige vergunning wordt het bijkomend
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aanleggen van nieuwe verharding en oprit naar de achterzijde van de schuur niet
vergund. De oprit naar de schuur dient verplaatst te worden naar de voorzijde, waar
op de foto's zichtbaar is dat de voordeur van de schuur zich bevindt, in de groen
gearceerde zone op het aangepast inplantingsplan, en krijgt een breedte van
maximum 3,50 m en mag aangesloten worden aan de oprit aan de rechterzijde van
het perceel. Het verplaatsen van de oprit naar de rechterzijde van de woning, in
functie van de garage en oprit naar de schuur, wordt toegelaten'

De gevels van de woning worden vervaardigd in gekaleide gevelsteen, gevelaccenten
in hout, het buitenschrijnwerk in zwart aluminium of hout, de dorpels in blauwe
hardsteen en het dak in rode dakpannen, Het zijn gebruikelijke kwalitatieve
materialen die passend zijn in het straatbeeld en horen bij het uitzicht van de hoeve'

Overwegende dat de aanvraag geen impact zal hebben op de mobiliteit en er
voldoende mogelijkheden zijn voor het stallen van wagens op het eigen perceel.

Overwegende dat het terrein niet opgehoogd wordt'

Overwegende dat er voor de bestaande schuur een vergdnning gekend is van 5
september 1983 (dossier 871.1-83,62) en deze met uitzondering van een aanbouw
aan de achtergevel van de schuur nog in overeenstemming is met de laatst vergunde
toestand. De schuur werd ingeplant op 6,50 m uit de achtergevel van de rundveestal
aan de woning, heeft een breedte van 15 m en een bouwdiepte van 9 m. Dat er
zichtbaar is op het bestaand inplantingsplan bij de aanvraag dat de schuur een
breedte heeft van 15 m en een lengte van 15,50 m. Er werd geen historiek of
dossierstukken bijgevoegd bij de aanvraag wanneer de uitbreiding plaatsvond, deze

niet zichtbaar op de foto's bij de aanvraag en er bijgevolg geen beoordeling kan
gebeuren. Dat er op de luchtfoto (bron google) zichtbaar is dat er een aanbouw aan

de achtergevel van de vergunde schuur werd geplaatst, Dat deze aanbouw, in het
rood gearceerd op het aangepast inplantingsplan, niet wordt opgenomen Ín deze
omgevingsvergunning en niet vergund wordt,

Overwegende dat de bestaande schuur als functie woningbijgebouw zal krijgen.

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.

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 5 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 vergunning of door goedkeuring te
weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste
voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect
ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dít niet mogeliik is, dat het
schadetÍjk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de
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infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem,
gecompenseerd. [...]. De beslissing die de overheid neemt in het kader van g7 wordt
gemotiveerd, waarbij in elk geval de doelstellingen en de beginselen van het
Íntegraa I waterbeleid worden getoetst. "
De aanvraag ligt niet in een recent overstroomd gebied of in een
overstromingsgebied.

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. Volgens de
aanstiplijst hemelwater, gevoegd bij het dossier, voldoet de aanvraag aan de
gestelde bepalingen,

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

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

De werken of activiteiten veroorzaken geen vermijdbare schade aan de natuur.

E rfooed- / a rcheoloq 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. INHOUDELITKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR HET COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

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

BESLUIT:

Artikel 1.

De aanvraag ingediend door Laure Olieslagers en Senne Schoors inzake een
functiewijziging en renovatie van een boerderijwoning naar een residentiële woning,
gelegen te Fatimalaan 51, 2243 Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 3, sectie B,
perceelnummer 290L, te vergunnen.

Artikel 2.
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1. De werken moeten uitgevoerd worden volgens de ingediende en
goedgekeurde plannen en mits de naleving van verder genoemde bepalingen;

2. De richtlijnen, voorwaarden en regelgeving vermeldt in de adviezen, onder de
rubriek "adviezen" stipt na te leven;

3. De verharding naar de schuur dient aanqepast te worden, naar de voorziide
van de schuur met aansluiting aan de nieuwe oprit, in de groen gearceerde
gedeelte op het nieuw inplantingsplan;

4. De aanbouw aan de schuur met verhardino. in het rood gearceerd op hêt
nieuw inplantinosplan, worden niet mee vergund;

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

6. 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, i nfi ltratie-voorzien i n 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

7. 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.

8. 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 nn i ngsdecreet heeft een omgevi n gsverg u nn i ng een
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Vervol von de omgevingsvergunning - uitlreksel uit het decreel von 25 opril 2014 belrefÍende de
omgevingsvergunning

Artikel 99. S l. De omgevingsvergunning vervolt von rechÍswege in elk von de volgende gevollen:

I o ols de verwezenl'rjking von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen niet wordt geslcrï binnen
de lwee joor no het verlenen von de definitieve omgevingsvergunning;
2" ols hel uitvoeren von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen meer don drie opeenvolgende
joren wordï onderbroken;
3o ols de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf joor no het verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning;
4" ols de exploitotie von de vergunde octiviïeit of inrichiing niet binnen vijf joor no het verlenen von de
definitieve omgevingsvergunning oonvongt;
5" ols de kleinhondelsoctiviteiten niet binnen vijf joor no hel verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning oonvongen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, I ", kon evenwel, op vezoek von de vergunninghouder, voor een
periode von twee joor verlengd worden ols hij oontoont dol de niei-verwezenl'rjking het gevolg is von
een vreemde ooaook die hem niet kon worden toegerekend. De vergunninghouder dient de
oonvroog von de verlenging, op stroffe von vervol, met een beveiligde zending en minstens drie

moonden voór hel versirijken von de oorspronkelijke vervoltermijn von twee joor in bij de overheid die
de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de oonvroog von de verlenging olleen ols:

1" er geen sproke is von een vreemde oorzook die niet oon de vergunninghouder kon worden
ioegerekend;
2" de oongevroogde en vergunde hondelingen sirijdig zijn meï inmiddels gew'tjzigde

siedenbouwkundige voorschriften of verkovelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt hoor beslissing uiterlijk de dog von het versïrijken von de oorspronkelijke
vervoliermijn von twee joor. Bij onÍslentenis von een beslissing wordl de verlenging geocht te zijn

goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de iermijnen. vermeld in het eersle lid, 3o

en 4o, ook mei twee joor verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding mookÍ von de verschillende fosen von het
bouwprojecÍ. worden de termijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in het eerste lid, gerekend per

fose. Voor de tweede fose en de volgende fosen worden de termijnen von vervol b'rjgevolg gerekend
vonof de oonvongsdotum von de fose in kwestie.

$ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitotie von een ingedeelde inrichting of octiviteiÍ vervoll von
rechÍswege in elk von de volgende gevollen:
I o ols de exploiïotie von de vergunde oclivileit of inrichting meer don vijf opeenvolgende joren wordt
onderbroken;
2" ols de ingedeelde inrichting vernield is wegens brond of ontploffing veroorzookt ten gevolge von de
exploiïoïie;
3" ols de exploitoÍie op vr'rjwillige bosis volledig en definitief wordi stopgezet overeenkomstig de
voorwoorden en de regels, vermeld in heï decreeÍ von 9 moort 2001 tot regeling von de vr'tjwillige,

volledige en definitieve stopzetting von de produciie von olle dierlijke mest, ofkomstig von een of
meerdere diersoorlen, en de uitvoeringsbesluilen eryon. De Vloomse Regering kon nodere regels

bepolen voor de inkennisstelling von de stopzelting.

$ 2/1. De omgevingsvergunning voor hei uitvoeren von kleinhondelsoctiviïeiien vervoll von rechtswege
ols de kleinhondelsoctivileiten meer don vijf opeenvolgende joren worden onderbroken.

$ 2/2. De omgevingsvergunning voor hel wijzigen von de vegetolie vervolt von rechtswege ols heï
wijzigen von de vegeïolie niei binnen lwee joor no het verlenen von de definitieve
om gevingsvergunnin g oonvongt.

g 3. Als de gevollen. vermeld in porogroof 1, betrekking hebben op een gedeelïe von het bouwproject,
vervoll de omgevingsvergunning olleen voor het niel-ofgewerkle gedeelïe von een bouwproject' Een

gedeelte is eerst ofgewerkl ols het, in voorkomend gevol no de sloping von de nieÍ-ofgewerkte
gedeelten, kon worden beschouwd ols een ofzonderlijke constructie die voldoet oon de bouwfysische
vereisten.
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Als de gevollen, vermeld in porogrooÍ 1 of 2, olleen beirekking hebben op een gedeelte von de
exploitotie von de ingedeelde inrichting of octiviteiÍ, vervoll de omgevingsvergunning olleen voor dot
gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning bl'rjft onverkort geldig ols de exploitotie von een ingedeelde
inrichting of octiviïeit von een project door een w'ljziging von de indelingsl'rjst von klosse I noor klosse 2
overgooï of omgekeerd.

ln gevol de exploiÍotie von een ingedeelde inrichting of octiviteit von een project door een wijziging
von de indelingslijst von klosse I of 2 noor klosse 3 overgoot, geldt de vergunning ols oktenome en
blijven de bijzondere voorwoorden gelden.

Artikel l0l. De lermijnen von lwee, drie of v'rjf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd
conform ortikel 99, $ 1 worden geschorsÍ zolong een beroep tot vernieliging von de
omgevingsvergunning oonhongig is b'rj de Rood voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomsiig
hoofdsÍuk 9 behoudens indien de vergunde hondelingen in sirijd z'rjn met een vóór de definilieve
uilsprook von de Rood von krocht geworden ruimtelijk uitvoeringsplon. ln dot lootste gevol blijft het
eventuele rechl op plonschodevergoeding desolnieïtemin behouden.

De fermijnen von iwee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ l, worden geschorst tijdens het uitvoeren von de orcheologische opgroving, omschreven in
de bekrochtigde orcheologienotc overeenkomstig oriikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreet von
12 juli 2013 en in de bekrochïigde noto overeenkomstig ortikel 5.4..ló von het
Onroerenderfgoeddecreet von 12 jvli 2013, met een moximumtermijn von een joor vonof de
oonvongsdotum von de orcheologische opgroving.

De lermijnen vcn lwee, drie of v'rjf joor. vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ 1, wor.den geschorst t'rjdens heÍ uitvoeren von de bodemsoneringswerken von een
bodemscneringsproject wooryoor de OVAM overeenkomstig ortikel 50, S l, von hel Bodemdecreel von
27 oklober 200ó een conformileilsotlest heeft ofgeleverd, mel een moximumtermijn von drie joor vonof
de oonvcngsdotum von de bodemsoneringswerken.

De termijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in oriikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ l. worden geschorsï zolong een bekrochtigd stokingsbevel, zools vermeld in titel Vl von de
VCRO, niet wordt ingetrokken, hetz'lj niet wordt opgeheven bij een in krochl von gewijsde gegone
beslissing. De schorsing eindigt von rechtswege wonneer geen opheffing von hel stokingsbevel wordt
gevorderd of geen intrekking wordi gedoon binnen een lermijn von ïwee joor vonof de bekrochliging
von hel stokingsbevel.

Artikel '102. 
S l. Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorbij geen nieuwe

wegen worden oongelegd of hel lrocé von bestoonde gemeeniewegen niei moet worden gewijzigd,
verbreed of opgeheven, vervolt von rechtswege ols:
lo binnen een termijn von v'rjf joor no de ofgifle von de definitieve omgevingsvergunning niei is

overgegoon tot registrotie von de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor of de vestiging von
erfpocht of opstolrechi ien oonzien von ten minsie één derde von de kovels;
2o binnen een iermijn von Íien joor no de ofgifïe von de definitieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon tot dergelijke registrolie ten oonzien von len minste twee derde von de kovels.
Voor de ioepossing von het eerste lid:
lo wordi meÍ verkoop gel'tjkgesteld: de nclotenschopsverdeling en de schenking. met dien verstonde
dot slechts één kovel per deelgenool of begunstigde in oonmerking koml;
2o koml de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor, of de vestiging von erfpocht of
opstolrecht von de verkoveling in hoor geheel nieÍ in oonmerking;
3o komt olleen de huur die erop gerichl is de huurder te loien bouwen op hei gehuurde goed in
oonmerking.
Voor de ioepossing von hel eersle lid wordl tijdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor heï verkovelen von gronden, met verkoop gelijkgesteld.

$ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorb'rj nieuwe wegen worden
oongelegd of woorbij het trocé von bestoonde gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven
wordt, vervolt von rechtswege ols:
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I o binnen een lermijn von vijf joor no de ofgifte von de definiiieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon 1oï de oplevering von de onmiddellijk uiï ie voeren loslen of tol het verschoffen von

woorborgen belreffende de uitvoering von deze losïen op de wijze, vermeld in ortikel 75;

2o binnen een lermijn von tien joor no de ofgifte von de definiïieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon tot regisïrolie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen ten oonzien von ten

minste één derde von de kovels;
3" binnen een termijn von vijfiien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning nieï is

overgegoon tol registrolie von de in porcgroof I vermelde rechtshcndelingen ien oonzien von ten

minste lwee derde von de kovels.
Voor de toepossing von heÍ eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkoveloor conform de

omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden. met verkoop gelijkgesield.
g S. nts dó omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden uitdrukkelijk melding mookl von de
verschillende fosen von heï verkovelingsproject, worden de termijnen von vervol. vermeld in de
porogrofen I tot en mel 2, gerekend per fose. Voor de tweede en volgende fosen worden de
termifnen von vervol dienlengevolge gerekend vonof de oonvongsdotum von de belrokken fose.

$ a. Éet vervol, vermeld in porogroof 1 en2,2" en 3", geldl slechts ten oonzien von het niel bebouwde,
verkochïe, verhuurde of oon een erfpochi of opslolrechÍ onderworpen gedeelte von de verkoveling.

$ 5. Onverminderd porogroof 4, kon het vervol von rechtswege nieï worden tegengesteld oon

[ersonen die zich op de omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden beroepen ols zij

kunnen oonionen dot de overheid no hel vervol en len oonzien von een of meer von hun kovels

binnen de verkoveling. wijzigingen oon deze omgevingsvergunning heeft Íoegestoon of
stedenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige otleslen heeft verleend in zoverre

deze door de hogere overheid of de rechter niet onrechtmctig werden bevonden.

$ ó. De Vlcomse Regering kon moolregelen treffen oongoonde de kennisgeving von hei vervol von

rechtswege.

Artikel 103. De termijnen von vijf, tien of vijftien joor. vermeld in ortikel 
,l02, worden geschorsï zolong een

beroep tol vernieiiging von de omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor
Vergunningsbelwistingen, overeenkomstig hoofdsluk 9, behoudens ols de verkoveling in strijd is meï een

vóór de doïum von de definilieve uitsprook von de Rood von krocht geworden ruimtelijk

uitvoeringsplon. ln doï lootsle gevol blijft hel eventuele recht op plonschodevergoeding desolniettemin
behouden.

De termijnen vcn vijf, tien of vijfiien joor, vermeld in ortikel 
,l02, worden geschorst lijdens het uitvoeren

von de orcheologische opgroving. omschreven in de bekrochtigde orcheologienoto overeenkomsiig
ortikel 5.4.8 von het OnroerenderfgoeddecreeÍ von l2 juli 20,l3 en in de bekrochtigde noto
overeenkomstig oriikel 5.4. 1 ó von het Onroerenderfgoeddecreeï von I2 juli 2013, met een
moximumtermijn von een joor vonof de oonvongsdotum von de orcheologische opgroving'

De termijnen von vijf, lien of vijftien joor, vermeld in ortikel 'l02, worden geschorst tijdens het uitvoeren
von de bodemsoneringswerken von een bodemsoneringsproject wooryoor de OVAM overeenkomslig
ortikel 50, S 1, von het Bodemdecreet von 27 oklober 2OOó een conformiÍeitsoltest heeft ofgeleverd,
met een moximumtermijn von drie joor vonof de convongsdotum von de bodemsoneringswerken.

De termijnen von v'ljf. tien of vijftien joor, vermeld in ortikel 
,l02, worden geschorsÍ zolong een

bekrochiigd stokingsbevel, zools vermeld in titel Vl, niet wordÍ ingelrokken, hetzij niet wordl opgeheven
bij een in krachl von gewijsde gegone beslissing. De schorsing eindigt von rechtswege wanneer geen

opheffing von het stokingsbevel wordi gevorderd of geen intrekking wordt gedoon binnen een lermijn

von lwee joor vonof de bekrochtiging von heï stokingsbevel.

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

Artikel 52. De Vloomse Regering of de gewestelijke omgevingsomblenoor zijn bevoegd in lootste

odministrotieve oonleg voor beroepen tegen uildrukkelijke of siilzwijgende beslissingen von de
depulotie in eersie odministroÍieve oonleg.

De Vloomse Regering bepoolt in welke gevollen de gewestelijke omgevingscmblenoor over het
beroep kon beslissen.
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De deputoÍie is voor hoor omblsgebied bevoegd in lootsle odminislrctieve oonleg voor beroepen
tegen uitdrukkelijke of sïilzwijgende beslissingen von heï college von burgemeesler en schepenen in
eerste odminisïroïieve oonleg.

Artikel53. Heï beroep kon worden ingesteld door:
1o de vergunningsoonvroger, de vergunninghouder of de exploitoni;
2o hel beirokken publiek;
3o de leidend omblenoor von de odviesinstonties of bij z'rjn ofwezigheid zijn gemochiigde ols de
odviesinslonÍie tijdig odvies heeft verslrekl of ols oon hem ten onrechte niei om odvies werd veaochÍ;
4" hel college von burgemeester en schepenen ols hel lijdig odvies heeft versïreki of ols het ten
onrechle niet om odvies werd verzocht;
<o

óo de leidend ombtenoor von het Deporiement Omgeving of, bijz'rjn ofwezigheid. zijn gemochtigde;
Zo de leidend ombtenoor von het Agentschop lnnoveren en Ondernemen of b'rj zijn ofwezigheid z'ljn
gemochtigde, ols het projecl vergunningsplichtige kleinhondelsocÍivileiten omvot;
8o de leidend omblenoor von hel ogentschop, bevoegd voor notuur en bos, of, b'rj zijn ofwezigheid. zijn
gemochtigde ols het project vergunningsplichtige wijzigingen von de vegetotie omvoÍ.

Arlikel54. Heï beroep wordt op stroffe von ononÍvonkel'rjkheid ingesteld binnen een termijn von dertig
dogen die ingooi:
lo de dog no de dotum von de beiekening von de besÍreden beslissing voor die personen of insïonties
oon wie de beslissing betekend wordt;
2o de dog no het verslrijken von de beslissingslermijn ols de omgevingsvergunning in eerste
odministrolieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordi;
3'de dog no de eersie dog von de oonplokking von de bestreden beslissing in de overige gevollen.

Artikel 55. Het beroep schorsl de uitvoering von de bestreden beslissing tot de dog no de dotum von
de betekening von de beslissing in loolsle odministrotieve oonleg.

ln ofw'rjking von het eerste lid werki het beroep niet schorsend ien oonzien von:
1o de vergunning voor de verdere exploitolie von een ingedeelde inrichling of octivileit woorvoor ten
minste ïwoolf moonden voor de einddolum von de omgevingsvergunning een vergunningsoonvroog is
ingediend;
2" de vergunning voor de exploilolie no een proefperiode ols vermeld in ortikel ó9;
3o de vergunning voor de exploitotie von een ingedeelde inrichting of ociivileit die vergunningsplichtig
is geworden door oonvulling of w'rjziging von de indelingslijsi.

Artikel 5ó. Het beroep wordt op stroffe von onontvonkel'rjkheid per beveiligde zending ingesteld bij de
bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52.

Als met loepossing von orlikel3l/l bijde Vloomse Regering een georgoniseerd odminislroÍief beroep
werd ingesteld legen het besluil von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplootsing of
opheffing von een gemeenÍeweg, bevot het beroep op stroffe von onontvonkelijkheid een ofschrift
von hel beroepschrifi bijde Vloomse Regering.

Degene die het beroep insteli, bezorgt op stroffe von onontvonkelijkheid gelijkt'rjdig en per beveiligde
zending een ofschrift von het beroepschrifl con:
1o de vergunningsoonvroger beholve ols hij zelf hel beroep instelt;
2o de depulotie ols die in eerste odministrotieve oonleg de beslissing heeft genomen;
3' het college von burgemeester en schepenen beholve ols heï zelf het beroep instelt.

De Vloomse Regering bepoolt, eveniueel met inbegrip von een ononlvonkelijkheidssoncÍie, nodere
regels met beÍrekking tot de opbouw en de inhoud von het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij
het beroep moeten worden gevoegd opdol het op ontvonkel'rjke w'ljze wordl ingesteld.

Artikel5T. De bevoegde overheid, vermeld in ortikel52, of de provinciole respecÍievelijk gewestel'ljke
omgevingsombtenoor onderzoekt hel beroep op zijn ontvonkelijkheid en volledigheid.
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Als niel olle sïukken ols vermeld in ortikel5ó, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kon de bevoegde
overheid of de provinciole respectievel'ljk geweslel'rjke omgevingsomblenoor of de door hem
gemochïigde de beroepsindiener per beveiligde zending vrogen om binnen een termijn von veerlien
dogen die ingooï de dog no de vezending von het vervolledigingsveaoek, de onlbrekende gegevens

of documenten oon het beroep toe ïe voegen.

Als de beroepsindiener noloot de onïbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in

hel ïweede lid, oon het beroep loe le voegen, wordt het beroep ols onvolledig beschouwd.

Artlkel 57 /1. Beroepen inzoke omgevingsvergunningen die uiisluitend kleinhondelsocÍiviteiten omvotten
en die louter geboseerd zijn op economische crilerio in functie von economische doelstellingen, zijn

ononivonkel'rjk.

Artikel 58. Het resulïoot von hel ondeaoek, vermeld in ortikel 52, wordt oon de beroepsindiener binnen
een lermijn von derïig dogen die ingoot de dog no de dotum von de veaending von het beroepschrift
per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of ononivonkelijkheid heeft vcn rechÍswege de sÍopzetting von de
beroepsprocedure lot gevolg. De beslissing wordt ïer kennis gebrochl von:
I o de beroepsindiener;
2o de vergunningsocnvroger;
3o de deputotie ols die in eerste odminisirolieve oonleg de beslissing heeft genomen;
4" heÍ college von burgemeesïer en schepenen.

Beroepsmogelijkheden - regeling von hel besluit von de Vloomse Regering decreel von 25 opril20l4
belretÍende de omgevingsvergunning

Hel beroepschrifÍ bevol op stroffe von onontvonkelijkheid:
I o de noom, de hoedonigheid en hel odres von de beroepsindiener;
2" de idenÍificoiie von de bestreden beslissing en von het onroerend goed, de inrichting of exploitotie
die het voorwerp uiÍmookt von die beslissing;
3o ols het beroep wordl ingesleld door een lid von heï betrokken publiek:

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

b) b) heï belong dot hij heefï bij de besluitvorming over de ofgifte of bijstelling von een
omgevingsvergunning of von vergunningsvoonaroorden;

4o de redenen woorom heï beroep wordt ingesleld.

Hel beroepsdossier bevol de volgende bewijsstukken:
lo in voorkomend gevol, een bewijs von beloling von de dossiertoks;
2o de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig ocht;
3o in voorkomend gevol, een invenloris von de overtuigingssÍukken, vermeld in punt 2".

Als de bewijssiukken, vermeld in hei lweede lid, ontbreken, kon hieroon verholpen worden
overeenkomstig orlikel5T, tweede lid, von het decreet von 25 opril2014.

Het beroepsdossier wordl ingediend met een onologe of een digitole zending.

HeÍ bevoegde besluur kon bij de beroepsindiener, de vergunningsoonvroger of de overheid die in

eerste odminislrotieve oonleg bevoegd is, olle beschikbore informotie en documenten opvrogen die
nuliig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op stroffe von vervol, uitdrukkelijk in zijn beroepschrifï 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 uiierlijk vijfiien dogen nodot hij een ofschrift von
het beroepschrift ols vermeld in ortikel 5ó von hel decreet von 25 opril2014, heeft onlvongen, op
voorwoorde dot h'rj niet de beroepsindiener is.

Beroepsmogelijkheden - regeling "wegenberoep" (hel Decreel von 3 mei 201 t houdende de
gemeenlewegen)
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Ariikel 3l/1. S l. Tegen hel besluil von de gemeenterood over de oonleg. wijziging, verplootsing of
opheffing von een gemeenÍeweg kon in hei koder von een schorsend odminislrotief beroep tegen de
vergunningsbeslissing een georgoniseerd odminislrotief beroep worden ingesield bij de Vloomse
Regering door de personen of inslonties, vermeld in ortikel 53. De vereiste, vermeld in ortikel 53, tweede
lid, is ook von toepossing op hel beroep tegen hel besluit von de gemeenterood.

Hei beroep leidt tot de vernieliging von hel bestreden besluiï of tot de ofw'rjzing vcn het beroep op
grond von de onontvonkelijkheid of de ongegrondheid eryon.

$ 2. Het beroep wordt op stroffe von onontvonkelijkheid met een beveiligde zending ingediend bijde
Vloomse Regering binnen een lermijn von derlig dogen, die ingool op:
1" de dog no de dotum von de beïekening von de besïreden beslissing voor die personen of instonties
oon wie de beslissing belekend wordt;
2o de dog no het verslrijken von de beslissingstermijn ols de omgevingsvergunning in eerste
odminislrotieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3'de dog no de eerste dog vcn de oonplokking von de bestreden beslissing in de overige gevollen.

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

$ 3. Het college von burgemeester en schepenen bezorgi het volledige dossier of een ofschrift doorvcn
onmiddellijk no de onivongsl von het ofschrift von hel beroepschrifl, oon het Deportement MobiliteiÍ en
Openbore Werken.

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

De Vloomse Regering brengt de indiener von hel beroepschrift. de bevoegde overheid en de
gemeente onmiddellijk op de hoogte von hoor beslissing.

$ 5. Het besluit vqn de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verploolsing of opheffing von een
gemeenteweg kon olleen worden vernietigd:
1o wegens str'tjdigheid met het decreet von 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
2o wegens strijdigheid met de doelstellingen en principes, vermeld in ortikel 3 en 4 von het decreet von
3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend gevol hel gemeentelijk beleidskoder en
ofwegingskoder, vermeld in ortikel ó von hetzelfde decreet;
3" wegens de niet-noleving von een substontiële vormvereisle.

(NVDR: lngevolge het delegoÍiebesluit (BVR 25/712014) is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en
Openbore Werken, bevoegd voor dit "wegenberoep". Dit beroep kon niet digiÍoolworden ingesteld.)

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslogen in een of meer bestonden. Die bestonden kunnen zich
bevinden b'tjde gemeente, woor u de oonvroog hebt ingediend, bijde provincie, en ook b'rjde
Vloomse odministrolie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de
behondeling von uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmoken von slotisiieken en
voor welenschoppelijke doeleinden. U hebt hel recht om uw gegevens in deze bestonden in le kijken
en zo nodig de verbetering ervon oon te vrogen.
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