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Uittreksel
College van burgemeester en schepenen

26a ril2O21

Aanweziq:

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
CONSTRUCTIES. HET VERBOUWEN VAN EEN VRIJSTAANDE
EENGEZINSWONING EN HET BOUWEN VAN EEN BIJGEBOUW - FATIMALAAN

764

Dossiernummer omgevingsloket: OMV-2O20 17O8 13
Dossiernummer gemeente: 2O2OOO31 1
Inrichtin
ummer: /
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op het Decreet van 25 april 2OL4 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 i ieueffectra pporta ge.
I

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 Paul Van Breda met als contactadres
Fatimalaan 76A te 2243 Zandhoven, per beveiligde zending verzonden op 16
december 2020.
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Gelet op de vraag voor bijkomende informatie op 5 januari 2O2I en ontvangen op
januari 202t.
Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 15
januari 2O2L.

6

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 76A, 2243
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 3, sectie B, perceelnummer 33lY.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van constructies, het verbouwen van een
vrijstaande ééngezinswoning en het bouwen van een bijgebouw.

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

Verounninoshistoriek
- 20 juni 1988: het bouwen van een woning (dossier 871,1-88.40)

-

L2 maart 1990: het bouwen van een tuinhuis (dossier B7L.L-gO.47)
28 november L994: het aanbouwen van een garage (dossier 87L.I-94.167)
2L april 2010: het aanleggen van een zwemvijver (dossier 87L.L-2009.2L6)

Openbaar onderzoek
Overeenkomstig de crÍteria van aftikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse
Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 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 29 januari 2021 tot 27 februari 202L. Er werden geen
bezwaarsch riften ontvangen.

Adviezen
Pidpa

-

Riolering

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Pidpa
maart 2021 met ref. L-21-864/L93507.

-

-

-

Riolering ontvangen op

1

"De aansluitinq op d
toegestaan (zoals wordt aevraagd in de beschrijvende nota). Een mogeliikheid is
wel dat er op privaat terrein een IBA (individuele behandeling van afualwater)
wordt geplaatst. Hiermee kan de eigenaar vrijstellina van saneringsbijdraae
aenieten.
Een voldoende gedimensioneerde (volgens 'Waterwegwijzer bouwen en
verbouwen') en goed erkende voorbehandelingsinstallatie (septische put) op de

Gemeenle & CCMW Zcndhoven {9 Lierseboon 12 -2240 Zondhoven i

2

&zandh%n?tu*(

Dienst Omgeving
03-410 16 39
omgevi ng @za nd hoven. be

afuoer van alle afualwater is verpticht. De minimum inhoud dient 3.000 liter te
bedraaen.
Zowe! het fecale afualwater als het overige sanitaire afualwater dienen
aanaesloten te worden op de septische out, zo lana er nog aeen riolering in de
straat ligt."

Scheidinosmuren: standpunt eioenaars aanoalende 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 2014 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,

2.

INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR DE
OMGEVINGSAMBTENAAR

Liooinq voloens de plannen van aanleq, uitvoerinosplannen, verkavelinqen.
De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit
gewestplan in agrarisch gebied.
De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin.
Behoudens bijzondere bepatingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de
voor het bedrijf noodzaketijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens
verbtijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf
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 woongebíed 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 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 Koninklijk Besluit
van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerpgewestplannen 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 omvat het slopen van constructies, het verbouwen en uitbreiden van
een vrijstaande ééngezinswoning en het bouwen van een bijgebouw. Het betreft hier
een zonevreemde woning.

Overwegende dat er van de woning een vergunning gekend is van 20 juni 1988 met
ref .87L.1-88,40 en dat de woning nog steeds in overeenstemming is met de laatst
afgeleverde vergunning. Dat er enkele vergunningen gekend zijn voor een tuinhuis
en een garage maar geen vergunnÍngen voor alle bijgebouwen in de tuin. Dat gezien
alle bijgebouwen, garage en tuinhuis inclusief, gesloopt worden het onderzoeken van
de historiek van de constructies niet langer noodzakelÍjk is.
De aanvraag is principieel in strijd met de bestemming van het van kracht zijnde
gewestplan maar voldoet aan de zonevreemde basisrechten.

Artikel 4.4.L2. van de VCRO stelt: "In alle bestemmingsgebieden geldt dat de
vigerende bestemmingsvoorschriften op zichzelf geen weigeringsgrond vormen bij de
beoordeling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor het
verbouwen van een bestaande zonevreemde woning, op voorwaarde dat het aantal
woongelegenheden beperkt blijft tot het bestaande aantal."
Artikel 4.4.L5. van de VCRO stelt: "Het uitbreiden van een bestaande zonevreemde
woning is vergunbaah voor zover het bouwvolume beperkt blijft tot ten hoogste
1000 m3 en op voorwaarde dat het aantal woongelegenheden beperkt blíjft tot het
bestaande aantal. De mogelijkheden, vermeld in het eerste lÍd, gelden niet in: 70
ruimtelijk kwetsbare gebÍeden, met uitzonderÍng van parkgebieden; 20
recreatiegebieden, zÍjnde de als dusdanig door een plan van aanleg aangewezen
gebieden, en de gebieden, geordend door een ruimtelijk uitvoeringsplan, dÍe onder
de categorie van gebiedsaanduiding << recreatie >> sorteren."
Overwegende dat de woning niet gelegen is in ruimtelijk kwetsbaar gebied of
recreatiegebied en het volume van de woning volgens de aanvraag 603 ms bedraagt
dat wordt uitgebreid tot een volume van 996,75 mt, het bestaande aantal
woongelegenheden, namelijk één, blijft ongewijzigd.
Gezien de wonÍng, een niet verkrotte constructie die hoofdzakelijk vergund is,
gelegen in zonevreemd gebied zijn de betreffende artikel van zonevreemde
woningen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van toepassing.

De aanvraag is principieel in strijd met de bestemming van het van kracht
zijnde gewestplan maar voldoet aan de zonevreemde basisrechten.
Overwegende dat achter de woning een vrijstaande garage van 40m2, op 3,5m van
de zijdelingse perceelsgrens, met een hoogte van 3,5m en binnen een straal van
30m van de woning voldoet de garage aan artikel 2.L.11o van het
vrijstellingenbesluit, Er zijn geen andere bijgebouwen op het terrein aanwezig.
Overwegende dat er een vergunning gekend is voor het aanleggen van een parking
in de voortuin, enkele tuinpaden en een zwemvijver van 30 m2 in de tuin, Dat de
bestaande verhardingen niet volledig in overeenstemming zijn met de vergunning
van 21 april 2010 met ref. 87L.L-2009.216, namelijk

-

de huidige zwemvijver met een oppervlakte van 48m werd op deze plaats niet
vergund en werd ook groter uitgevoerd dan vergund.
Terras en tuinpad werd anders uÍtgevoerd dan vergund.
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Gelet op artikel 2.1.8o dat een vrijstelling voorziet voor de plaatsing van nietoverdekte constructies in zijtuin en achtertuin, ingeplant tot op 1 meter van de
perceelsgrens of tot tegen een bestaande scheidingsmuur, voor zover de
gezamenlijke oppervlakte van dergelijke constructies, met inbegrip van alle
bestaande niet-overdekte constructies in zÍjtuin en achtertuin, 80 vierkante meter
niet overschrijdt en deze staan niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied en staan binnen
een straal van 30m van een hoofdzakelijk vergunde residentiële woning of
bedrijfswoning,
Overwegende dat de vrijstelling niet van toepassing is op niet overdekte constructies
in de voortuin en dat deze steeds vergunningsplichtig zijn, uitgezonderd de strikt
noodzakelijk toegang, Gelet op de vergunning van 2I aprll2010 voor de parking in
de voortuin.
Overwegende dat de parking bijgevolg niet mee geteld moet worden aangezien voor
artikel 2.1.8o de gezamenlijke oppervlakte van niet - overdekte constructies in de
zijtuin en achtertuin geteld moeten worden.
Overwegende dat de tuinpaden, terras en zwemvijver gezamenlijk 80mz oppervlakte
hebben, op minstens 1m van de perceelsgrenzen staan en binnen een straal van 30
m van de woning voldoen deze aan het vrijstellingenbesluit.

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,

Openbaar onderzoek
De omgevingsambtenaar beoordeelt de standpunten en bezwaren, die ontvangen
werden tijdens het openbaar onderzoek als volgt: het openbaar onderzoek vond
plaats van 29 januari 2021 tot en met 27 februari 2O2I en er werden geen
bezwaarschriften ontvangen tijdens deze periode,

Adviezen
De omgevingsambtenaar beoordeelt de ontvangen adviezen als volgt: het ontvangen
advies is gunstig met voorwaarden en dat deze gevolgd wordt. De voorwaarden
vermeldt in het advies dienen bijgevolg gevolgd te worden.

Goede ruimteliike ordeninq
De aanvraag omvat het slopen van alle bijgebouwen, het verbouwen en uitbreiden
van een vrijstaande ééngezinswoning en het bouwen van een bijgebouw. Het perceel
is gelegen in agrarisch gebied en de omgeving laat zich kenmerken door vrijstaande
ééngezinswoningen, hoeves, bosgroepen, weilanden en percelen in landbouwgebruik
De aanvraag is principieel in strijd met de bestemming van het gewestplan maar
voldoet aan de zonevreemde basisrechten, de aanvraag is inpasbaar. De woning
blijft een ééngezinswoning,
Overwegende dat er van de woning een vergunning gekend is van 20 juni 1988 met
ref.871.1-88.40 en dat de woning nog steeds in overeenstemming is met de laatst
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afgeleverde vergunning. Dat er enkele vergunningen gekend zijn voor een tuinhuis
en een garage maar geen vergunningen voor alle bijgebouwen in de tuin. Dat gezien
alle bijgebouwen, garage en tuinhuis inclusief, gesloopt worden het onderzoeken van
de historiek van de constructies niet langer noodzakelijk is.
Overwegende dat de bijgebouwen, gelegen in de tuinzone van de woning, allemaal
worden gesloopt samen met enkele verhardingen,
De woning werd ingeplant op 20 m uit de rooilijn, heeft een breedte van 12 m, een
lengte van 9,50 m, een kroonlijsthoogte van 3,36 m en een nokhoogte van 7,L2 m
vervaardigd met een hellend dak, De uitbreiding is gelegen links van de woning op
4,66 m uit de voorgevel, op 3,50 m uit de linker zijdelingse perceelsgrens, heeft een

breedte van 6,50 m over een lengte van ca. 4,20 m, een breedte van 5,90 m over
een lengte van ca, L4,47, een kroonlijsthoogte van 3,51 m vervaardigd met een plat
dak. De totale lengte van de nieuwe aanbouw zal L8,67 m bedragen. Aansluitend
aan de rechter zijgevel van de nieuwe aanbouw wordt er een muur verlengd over
een lengte van ca, 5,15 m op gelijke hoogte van de aanbouw, namelijk ca.3,51 m,
De muur kent enkel een esthetisch karakter en omvat geen volume gezien deze niet
overdekt wordt.
Overwegend dat de woning met aanbouw een totale diepte krijgt van ca. 23m zonder
tuinmuur en garage. Dat dit een diepe insnijding is in het agrarisch gebied, doch
aansluitend en achter het perceel er ook grote constructies staan waardoor in de
insnijding in de open ruimte beperkt wordt en de aanbouw hier ruimtelijk bij
aansluit.
Overwegende dat er aan de bestaande woning enkele aanpassingen worden gedaan
in functie van de verbouwingswerken en om de nieuwe aanbouw aan te sluiten. Een
gedeelte van een keukenmuur wordt verwijderd en de berging wordt aangepast
zodat deze een gedeelte in de nieuwe aanbouw komt. Het overige gedeelte en de
indeling van de woning blijft ongewijzigd. De nieuwe aanbouw zal in gebruik worden
genomen als carport, inkom, een gedeelte berging, een wasplaats, bureel en
badkamer.
De aanvraag is principieel in strijd met de bestemming van het van kracht zijnde
gewestplan maar voldoet aan de zonevreemde basisrechten.

Artikel 4.4.L2. van de VCRO stelt: "In alle bestemmingsgebieden geldt dat de
vÍgerende bestemmíngsvoorschriften op zichzelf geen weigeringsgrond vormen bij de
beoordeling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor het
verbouwen van een bestaande zonevreemde woning, op voorwaarde dat het aantal
woongelegenheden beperkt blijft tot het bestaande aantal."
Artikel 4.4.I5. van de VCRO stelt: "Het uitbreiden van een bestaande zonevreemde
woning is vergunbaah voor zover het bouwvolume beperkt blíjft tot ten hoogste
1000 m3 en op voorwaarde dat het aantal woongelegenheden beperkt blijft tot het
bestaande aantal. De mogelijkheden, vermeld in het eerste lid, gelden niet in: 70
ruimtelijk kwetsbare gebieden, met uitzondering van parkgebíeden; 2"
recreatiegebieden, zijnde de als dusdanig door een plan van aanleg aangewezen
gebieden, en de gebieden, geordend door een ruimtelijk uitvoeríngsplan, die onder
de categorie van gebiedsaanduidÍng << recreatie >> sorteren."
Overwegende dat de woning niet gelegen is in ruimtelijk kwetsbaar gebied of
recreatiegebied en het volume van de woning volgens de aanvraag 603 ms bedraagt
dat wordt uitgebreid tot een volume van 996,75 mt, het bestaande aantal
woongelegenheden, namelijk één, blijft ongewijzigd. Er worden verder geen
uitbreidingswerken uitgevoerd aan de woning. De aanvraag voldoet aan de
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betreffende artikels van zonevreemde woningen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening,
Op 4 m uit de achtergevel van de nieuwe aanbouw en op 3,50 m uit de linker
zijdelingse perceelsgrens wordt er een bijgebouw geplaatst met een breedte van
4,30 m, een lengte van 9,30 m en een kroonlijsthoogte van 3,50 m, gemeten vanaf
het maaiveld, vervaardigd met een plat dak. Dat het plaatsen van een bijgebouw bij
een residentiële woning in agrarisch gebied enkel mogelijk is indien deze volledig
voldoet aan het vrijstellingenbesluit.
De gevels worden vervaardigd met roodbruin gevelmetselwerk, gevelaccenten in
grijs metaal en grijs beton, het buitenschrijnwerk in grijs aluminium en de dorpels in
a rduin,

Overwegende dat er rondom de woning verschillende verhardingen en een
zwemvijver behouden worden.
Overwegende dat er nog voldoende onbebouwde ruimte op het perceel overblijft en
de draagkracht bijgevolg niet overschreden wordt,
Overwegende dat de werken geen impact hebben 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.

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 vergunning, een plan of programma moet beslissen,
draagt er zorgt voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te
weígeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste
voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programmat dat geen schadelijk effect
ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogeliik is, dat het
schadetijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de
infittratie 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 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
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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 richtlÍjnen,

Natuuftoets
Er werd geen beschrijvende nota wat betreft effecten op de natuur aan de aanvraag
toegevoegd,
De werken of activiteiten veroorzaken geen vermijdbare schade aan de natuur.

rfooed - / a rcheoloo ietoets
De aanvraag moet geen bekrachtigde archeologienota bevatten zoals bedoeld in het
Decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013.
Het perceel van de aanvraag betreft geen beschermd monument (cultuurhistorisch
landschap, stads - of dorpsgezicht, archeologische site) of vastgesteld erfgoed
(bouwkundig erfgoed, landschapsatlas, historische tuinen en parken, houtige
beplantingen, archeologische zones).
E

3,

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 Paul Van Breda inzake het slopen van alle bijgebouwen
en het verbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning en het bouwen van een
bijgebouw, gelegen te Fatimalaan 76A,2243 Zandhoven, kadastraal bekend afdeling
3, sectie B, perceelnummer 33lY, te vergunnen.

Artikel 2.

1, De werken moeten uitgevoerd

worden volgens de ingediende en
goedgekeurde plannen en mits de naleving van verder genoemde bepalingen;

2.

De voorwaarden van het advies van Pidpa - Riolering ontvangen op 1 maart
2021 met ref, L-21-864/L935OI stipt na te leven met in het bijzonder:

-

"De aansluitino op d
toeaestaan (zoals wordt aevraagd in de beschriívende notal. Een mogeliikheid is wel
dat er op privaat terrein een IBA (individuele behandeling van afualwatert wordt
qeplaatst. Hiermee kan de eigenaar vriistelling van saneringsbijdrage aenieten.

-

Een voldoende gedimensioneerde (volgens'Waterwegwijzer bouwen en verbouwen')
en goed erkende voorbehandelingsinstallatie (septische put) op de afuoer van alle
afualwater is
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Zowel het fecale afualwater als het overiqe sanitaire afualwater dienen aanaesloten
te worden op de septische put, zo lanq er nog aeen riolerino in de straat liat."
De hoogte van de garage mag maximaal 3,5m. gemeten vanaf het maaiveld
bedragen.
De nodige maatregelen moeten getroffen worden ter voorkoming van
beschadiging en/of bevuÍling van de openbare wegenis met zijn
aanhorigheden;
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
vero rden i n g i nza ke hemelwaterputten, i nfi ltratie-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

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.
7. 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.

6. In geval van nieuwbouw,

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
omgevl ng sverg u nn tn gsdecreet heeft een om9evi ng sver9 u nn tn g een
zakel ijk kara kte r e n wo rdt zii verlee nd o nd er voo rbe h ou d va n d e
h et on roere nd oed
ke rechte n die betrekkin hebben
bu
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Namens het college van burgemeester en schepenen,
Annick Smeets
Algemeen directeur

Joris Geens
Voor de Burgemeester - Voorz
Voor eensluidend uittreksel,
Zandhoven, 26 april 202t.

Smeets
ee directeur

Voo

ens
ster -

Bu

Voorzitter
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Vervol von de omgevingsvergunning
omgevingsvergunning

-

uitlreksel uit hel decreel von 25 opril 2014 belreÍÍende de

Artikel 99. S L De omgevingsvergunning vervolt von rechtswege in elk von de volgende gevollen:
l" ols de vèrwezenlijking von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen niel wordt gesïort binnen
de lwee joor nc hei verlenen von de definiiieve omgevingsvergunning;
2" ols heï uitvoeren von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen meer don drie opeenvolgende
joren
wordt onderbroken;
'3"
ols de vergunde gebouwen niet winddicht z'rjn binnen v'rjf joor no het verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning;
4" ols de èxptoitotie von de vergunde octiviteit of inrichting niet binnen vijf joor no hel verlenen von de
definitieve omgevingsvergunning oonvongt;
5" ols de kleinhondelsoctiviÍeiten nieï binnen vijf joor no het verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning oonvongen.
De Íermijn, vermeld in het eersÍe lid, l', kon evenwel, op veaoek von de vergunninghouder, voor een
periode von twee joor verlengd worden ols hij oonloont doï de nietverwezenlijking hei gevolg is von
een vreemde oozook die hem niet kon worden ïoegerekend. De vergunninghouder dienï de
oonvroog von de verlenging, op stroffe von vervol, met een beveiligde zending en minstens drie
moondeÀ voór hel verstrijken 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:
lo er geen sproke is von een vreemde oozook die niet oon de vergunninghouder kon worden

toegerekend;
2o de oongevroogde en vergunde hondelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde
stedenbouwkundige voorschriften of verkovelingsvoorschriften'
De overheid bezorgt hoor beslissing uiterlijk de dog von het verslrijken von de oorspronkelijke

vervoltermijn von twee joor. Bij ontstentenis von een beslissing wordt de verlenging geochl te zijn
goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd. worden de termijnen, vermeld in het eerste lid,
en 4o, ook meÍ twee joor verlengd.

3o

Als de omgevingsvergunning uildrukkel'rjk melding mookt von de verschillende fosen von hel
bouwproject, worden de iermijnen von twee. drie of vijf joor, vermeld in heÍ eerste lid, gerekend per

fose. Voor de tweede fose en de volgende fosen worden de term'tjnen von vervol bijgevolg gerekend
vonof de oonvongsdotum von de fcse in kweslie.

vervoll von
$ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitotie von een ingedeelde inrichting of octiviteil
rechlswege in elk von de volgende gevollen:
l" ols de exploiÍotie von de vergunde ocliviteit of inrichting meer don vijf opeenvolgende joren wordt
onderbroken;
2" ols de ingedeelde inrichting vernield

is

wegens brond of ontploffing veroozookl len gevolge von de

exploitotie;

3" ols de exploitolie op vrijwillige bosis volledig en definitief wordÍ slopgezeï overeenkomstig de
voorwoorden en de regels, vermeld in heÍ decreel von 9 moorl 200,l tot regeling von de vr'tjwillige,
volledige en definilieve sÍopzelting von de produclie von olle dierlijke mesl, ofkomslig von een of
meerdere diersoorten, en de uiivoeringsbesluiten eryon. De Vloomse Regering kon nodere regels
bepolen voor de inkennisstelling von de stopzetting.

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

von de vegetoiie vervolt von rechlswege ols het
joor
no
het verlenen von de definitieve
wijzigen von de vegelolie niet binnen twee
gevingsvergunning
oonvongl.
om
S 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen

g 3. Als de gevollen, vermeld in porogroof

l, betrekking hebben op een gedeelle von het bouwproject,

vervolÍ de omgevingsvergunning olleen voor het niet-ofgewerkte gedeelte von een bouwproject. Een
gedeelle is eerst ofgewerkl ols hel, in voorkomend gevol no de sloping von de niet-ofgewerkte
gedeelten. kon worden beschouwd ols een ofzonderlijke constructie die voldoet oon de bouwfysische
vereisten.
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Als de gevollen, vermeld in porogroof 1 of 2, olleen betrekking hebben op een gedeelle von de

exploitoïie von de ingedeelde inrichting of ociiviïeit, vervolï de omgevingsvergunning olleen voor doï

gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkori geldig ols de exploitotie von een ingedeelde
inrichting of octiviteiÍ von een project door een wijziging von de indelingslijsi von klosse I noor klosse 2
overgoct of omgekeerd.
ln gevolde exploiiotie von een ingedeelde inrichting of octiviteit von een project door een wijziging
von de indelingslijst von klosse I of 2 noor klosse 3 overgooï, geldt de vergunning ols okÍenome en
blijven de bijzondere voorwoorden gelden.

l0l. De termijnen von ïwee, drie of v'rjf joor, vermeld in ortikel 99. in voorkomend gevol verlengd
conform ortikel 99, $ I worden geschorsi zolong een beroep tot vernietiging von de
omgevingsvergunning oonhongig is b'lj de Rood voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig
hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde hondelingen in str'rjd z'rjn met een vóór de definitieve
uiÍsprook von de Rood von krochÍ geworden ruimtelijk uitvoeringsplon. ln dol lootste gevol blijft het
eveniuele recht op plonschodevergoeding desolnieltemin behouden.
Artikel

De termijnen von Íwee, drie of v'rjf joor, vermeld in orïikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ 1, worden geschorst tijdens hel uilvoeren von de orcheologische opgroving. omschreven in
de bekrochtigde orcheologienoto overeenkomstig ortikel 5.4.8 von heÍ Onroerenderfgoeddecreet von
12 juli 2Ol3 en in de bekrochtigde nolo overeenkomstig orïikel 5.4.1 ó von hel
Onroerenderfgoeddecreet von l2 juli 2013, met een moximumtermijn von een joor vonof de

oonvongsdctum von de orcheologische opgroving.
De termijnen von iwee, drie of v'rjf joor, vermeld in ortikel 99. in voorkomend gevcl verlengd conform
ortikel 99, $ 1, worden geschorsl t'rjdens het uitvoeren von de bodemsoneringswerken von een
bodemsoneringsprojeci woorvoor de OVAM overeenkomstig ortikel 50, S l, von het Bodemdecreet von
27 oklober 200ó een conformiteilsoïïest heeft ofgeleverd, met een moximumtermijn von drie joor vonof
de oonvongsdotum von de bodemsoneringswerken.
De lermijnen von lwee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ 1, worden geschorst zolong een bekrochtigd slokingsbevel, zools vermeld in Íitel Vl von de
VCRO. niet wordl ingetrokken, heÍz'lj niet wordt opgeheven bij een in krochi von gewijsde gegone
beslissing. De schorsing eindigt von rechlswege wonneer geen opheffing von het stokingsbevel wordi
gevorderd of geen intrekking wordt gedoon binnen een termijn von twee joor vonof de bekrochtiging
von hei sÍokingsbevel.

Artikel 102. S l. Een omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden woorb'rj geen nieuwe
wegen worden oongelegd of het trocé von besloonde gemeentewegen niet moei worden gewijzigd,
verbreed of opgeheven, vervolt von rechlswege ols:
lo binnen een termijn von vijf joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niel is
overgegoon tol regislrotie von de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor of de vestiging von
erfpochï of opstolrecht ten oonzien von ten minsie één derde von de kovels;
2o binnen een iermijn von lien joor no de ofgifte von de definilieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon foÍ dergelijke regislroiie ten oonzien von ïen minste iwee derde von de kovels.
Voor de loepossing von het eersle lid:
I " wordt meï verkoop gel'tjkgesteld: de nolotenschopsverdeling en de schenking, met dien versÍonde
dol slechïs één kovel per deelgenoot of begunsligde in oonmerking komt;
2" komt de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor, of de vestiging von erfpochï of
opslolrecht von de verkoveling in hoor geheel niet in oonmerking;
3" komt olleen de huur die erop gerichl is de huurder te loien bouwen op hel gehuurde goed in
oonmerking.
Voor de loepossing von het eersle lid wordt t'ljdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden, met verkoop gelijkgesteld.
$ 2. Een omgevingsvergunning voor heÍ verkovelen von gronden woorb'rj nieuwe wegen worden
congelegd of woorbij hef trocé von beslocnde gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven
wordt, vervolt von rechtswege ols:
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lo binnen een Íermijn von vijf joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning nieÍ is
overgegoon ioi de oplevering von de onmiddellijk uit te voeren loslen of tot het verschoffen von
woorborgen betreffende de uiÍvoering von deze losten op de wijze, vermeld in ortikel 75;
2o binnen een termijn von tien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon tot registrotie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen ten oonzien von ten
minste één derde von de kovels;
3o binnen een termijn von vijftien jcor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon tot registrotie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen ten oonzien von ten
minste lwee derde von de kovels.
Voor de toepcssing von het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden, met verkoop gelijkgesteld.
von de
$ 3. Als de omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden uitdrukkel'rjk melding mookï
in
de
vermeld
von
veryol,
worden
de
termijnen
verkovelingsprojecÍ,
verschillende fosen von heï
porogrofen I loi en met 2, gerekend per fose. Voor de lweede en volgende fosen worden de
termijnen von vervol dientengevolge gerekend vonof de oonvongsdotum von de belrokken fose.
$ 4. Het vervol, vermeld in porogroo f 1 en 2, 2" en 3" , geldt slechïs ten oonzien von het niet bebouwde,
verkochte, verhuurde of oon een erfpochl of opstolrechl onderworpen gedeelte von de verkoveling.
$ 5. Onverminderd porogroof 4, kon hel vervol von rechtswege niel worden legengesleld oon
personen die zich op de omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden beroepen ols zij
kunnen oonÍonen dot de overheid no hei vervol en ten oonzien von een of meer von hun kovels
binnen de verkoveling, wijzigingen oon deze omgevingsvergunning heefÍ loegestcon of
stedenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige oÍteslen heeft verleend in zoverre
deze door de hogere overheid of de rechter niel onrechlmotig werden bevonden.
$ ó. De Vloomse Regering kon mooïregelen treffen oongoonde de kennisgeving von het vervol von
rechtswege.
Artikel t 03. De termijnen von v'rjf, tien of vijftien joor, vermeld in orïikel 102, worden geschorsÍ zolong een
beroep tot vernietiging von de omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor
Vergunningsbetwisiingen, overeenkomstig hoofdstuk 9, behoudens ols de verkoveling in str'tjd is met een
vóór de doium von de definitieve uiÍsprook von de Rood von krochl geworden ruimtelijk
uitvoeringsplon. ln dot looïsle gevol blijft hel eventuele recht op plonschodevergoeding desolnieltemin

behouden.
De termijnen von vijf, tien of vijfÍien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorst lijdens het uitvoeren
von de orcheologische opgroving, omschreven in de bekrochtigde orcheologienoto overeenkomstig
orfikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreel von l2 juli 2013 en in de bekrochiigde noto
overeenkomstig orlikel 5.4. I ó von het Onroerenderfgoeddecreel von I 2 juli 20,l 3, mel een
moximumtermijn von een joor vonqf de oonvongsdotum von de orcheologische opgroving.
,l02,

worden geschorst ïijdens het uilvoeren
von de bodemsoneringswerken von een bodemsoneringsproject wooryoor de OVAM overeenkomsïig
ortikel 50, g 1 , von hel Bodemdecreei von 27 oktober 200ó een conformiteitsotlest heeft ofgeleverd,
met een moximumtermijn von drie joor vonof de oonvongsdotum von de bodemsoneringswerken.
De termijnen von vijf, tien of vijftien joor, vermeld in ortikel

De lermijnen von vijf, lien of vijfiien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorst zolong een
bekrochtigd stokingsbevel, zools vermeld in titel Vl, niet wordt ingetrokken. heÍzij niet wordt opgeheven
bij een in krocht von gewijsde gegone beslissing. De schorsing eindigt von rechïswege wonneer geen

opheffing von het stokingsbevel wordl gevorderd of geen intrekking wordt gedoon binnen een termijn
von twee joor vonof de bekrochtiging von hel siokingsbevel.
Beroepsmogel'rjkheden
omgevingsvergunning

-

uitlreksel uit het decreel von 25 opril 2014 belrefÍende de

Artikel 52. De Vloomse Regering of de gewestel'rjke omgevingsombtenoor zijn bevoegd in lootste
odministrotieve oonleg voor beroepen tegen uildrukkelijke of slilzwijgende beslissingen von de
deputotie in eerste odminislrotieve oonleg.
De Vloomse Regering bepoolt in welke gevollen de gewestelijke omgevingsombienoor over hel

beroep kon beslissen.
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De depuioiie is voor hoor ombïsgebied bevoegd in lootste odminisirolieve oonleg voor beroepen
legen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen von het college von burgemeesler en schepenen in
eersÍe odministrolieve oonleg.

Arlikel 53. Het beroep kon worden ingesteld door:
1" de vergunningsoonvroger, de vergunninghouder of de exploitont;
2o heï belrokken publiek;
3o de leidend ombienoor von de odviesinslonties of bijzijn ofwezigheid zijn gemochtigde ols de
odviesinstoniie tijdig odvies heeft versirekt of ols oon hem ten onrechte niet om odvies werd vezochl;
40 het college von burgemeesler en schepenen ols hei Í'rjdig odvies heefÍ verstrekt of ols hel Íen
onrechte niet om odvies werd vezocht;
Áo

ó" de leidend ombÍenoor von hel Deportemeni Omgeving of, bij z'rjn ofwezigheid, zijn gemochligde;
7" de leidend ombÍenoor von hei Agentschop lnnoveren en Ondernemen of b'lj zijn ofwezigheid zijn

gemochtigde, ols het projeci vergunningsplichfige kleinhondelsoctiviteiten omvot;
de leidend ombtenoor von het ogenÍschop, bevoegd voor noÍuur en bos, of, bij zijn ofwezigheid,
gemochtigde ols het projecl vergunningsplichtige wijzigingen von de vegetotie omvot.

8o

zijn

Artikel54. Het beroep wordÍ op sÍroffe von onontvonkelijkheid ingesteld binnen een termijn von dertig
dogen die ingoot:
1o de dog no de dolum von de belekening von de beslreden beslissing voor die personen of inslonïies
oon wie de beslissing betekend wordt;
2' de dog no het verstrijken von de beslissingslermijn ols de omgevingsvergunning in eersle
odministroiieve oonleg siilzwijgend geweigerd wordt;
3'de dog no de eerste dog von de oonplokking von de besïreden beslissing in de overige gevollen.
Artikel 55. Hei beroep schorsi de uilvoering von de bestreden beslissing lot de dog no de doium von
de betekening von de beslissing in lootste odministrotieve oonleg.
ln ofwijking von hei eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten oonzien von:
1"

de vergunning voor de verdere exploitoiie von een ingedeelde inrichting of ociiviteil woorvoor ten

minsle twoolf moonden voor de einddoïum von de omgevingsvergunning een vergunningsoonvroog

ingediend;
2o de vergunning voor de exploitotie no een proefperiode ols vermeld in orïikel ó9;
3" de vergunning voor de exploilolie von een ingedeelde inrichting of octiviteit die vergunningsplichtig
is geworden door oonvulling of w'rjziging von de indelingslijst.
Artikel 5ó. Het beroep wordï op slroffe von onontvonkel'rjkheid per beveiligde zending ingesteld
bevoegde overheid. vermeld in ortikel 52.

b'rj

de

Als meÍ ïoepossing von ortikel 31/l bij de Vloomse Regering een georgoniseerd odministrotief beroep
werd ingesteld tegen heï besluil von de gemeenierood over de oonleg, wijziging, verploolsing of
opheffing von een gemeenteweg, bevol het beroep op stroffe von ononlvonkelijkheid een ofschrift
von heÍ beroepschrift bijde Vloomse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgl op stroffe von onontvonkelijkheid gelijktijdig en per beveiligde
zending een ofschrift von het beroepschrift oon:
lo de vergunningsoonvroger beholve ols h'lj zelf het beroep insteli;
2o de deputotie ols die in eersle odministroiieve oonleg de beslissing heeft genomen;
3" het college von burgemeester en schepenen beholve ols het zelf het beroep instelt.
De Vloomse Regering bepooll, eventueel met inbegrip von een onontvonkelijkheidssoncÍie, nodere
regels met betrekking Íoi de opbouw en de inhoud von hel beroepsschrifi en de bewijsstukken die bij
hel beroep moeten worden gevoegd opdot het op onlvonkel'ljke wijze wordt ingesteld.

Artikel5T. De bevoegde overheid. vermeld in ortikel52, of de provinciole respecïievelijk gewestelijke
omgevingsomblenoor onderzoekt het beroep op z'rjn onlvonkel'rjkheid en volledigheid.
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derde lid, bijhet beroep zijn gevoegd, kon de bevoegde
overheid of de provinciole respectievel'rjk gewestelijke omgevingsomblenoor of de door hem
gemochïigde de beroepsindiener per beveiligde zending vrogen om binnen een termijn von veertien
dogen die ingoot de dog no de veaending von het vervolledigingsvezoek, de ontbrekende gegevens
of documenÍen oon het beroep toe ïe voegen.
Als niet olle sïukken ols vermeld in ortikel5ó,

de beroepsindiener nolool de onÍbrekende gegevens of documenÍen binnen de iermijn, vermeld in
het tweede lid, oon het beroep loe le voegen, wordt het beroep ols onvolledig beschouwd.

Als

Artikel 57ll . Beroepen inzoke omgevingsvergunningen die uiïsluiiend kleinhondelsoclivileiten omvotten
en die louter geboseerd zijn op economische criterio in funcïie von economische doelslellingen, zijn
onontvonkel'tjk.

Artikel 58. Het resulïoot von het onderzoek, vermeld in ortikel 57, wordl oon de beroepsindiener binnen
een lerm'ljn von dertig dogen die ingoot de dog no de dotum von de verzending von het beroepschrifl
per beveiligde zending meegedeeld.
De onvolledigheid of ononïvonkelijkheid heeft von rechlswege de stopzetting von de
beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordï ter kennis gebrochl von:
lo de beroepsindiener;
2o de vergunningsoonvroger;
3'de deputqtie ols die in eerste odministroiieve oonleg de beslissing heefi genomen;
4o hel college von burgemeesïer en schepenen.

Beroepsmogel'rjkheden - regeling von hel besluil von de Vloomse Regering decreel von 25 opril 2014
belreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevot op stroffe von ononÍvonkelijkheid:
'|
" de noom, de hoedonigheid en het odres von de beroepsindiener;
2" de identificotie von de bestreden beslissing en von het onroerend goed, de inrichting of exploitotie

die het voorwerp uitmookt von die beslissing;
3" ols het beroep wordl ingesteld door een lid von het betrokken publiek:

o) een omschrijving von de gevolgen die hijingevolge de beslreden beslissing ondervindl of
woorschijn l'ljk ondervindt;
b) b) het belong dot hij heeft bij de besluiïvorming over de ofgifte of bijstelling von een
omgevingsvergunning of von vergunningsvoorwoorden;

4o

de redenen woorom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevot de volgende bewijsstukken:
o
I in voorkomend gevol, een bewijs von beÍoling von de dossiertoks;
2o

de overtuigingsslukken die de beroepsindiener nodig ocht;

3o

in voorkomend gevol, een inventoris von de overtuigingsstukken, vermeld in punÍ 2o

Als de bewijsstukken, vermeld in het ïweede lid, ontbreken, kon hieroon verholpen worden
overeenkomslig ortikel 52, tweede lid, von het decreet von 25 opril2014.

Hel beroepsdossier wordl ingediend meÍ een onologe of een digitole zending.
Hel bevoegde besluur kon b'rj de beroepsindiener, de vergunningsoonvroger of de overheid die in
eerste odministrolieve oonleg bevoegd is, olle beschikbore informoiie en documenlen opvrogen die

nuïtig zijn voor hel dossier.
De beroepsindiener geeft, op stroffe von vervol, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift oon of

h'tj

gehoord wil

worden.
Als de vergunningsoonvroger gehoord wil worden, brengt h'tj hel bevoegde bestuur doorvon
uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterl'rjk v'rjfïien dogen nodol hij een ofschrift von
het beroepschrift ols vermeld in ortikel 5ó von het decreet von 25 opril 2014, heeft ontvongen, op

voorwoorde dot

h'rj

niet de beroepsindiener

Beroepsmogelijkheden

is.

- regeling "wegenberoep" (het Decreel von 3 mei 201t houdende de

gemeenlewegen)

Gemeente & OCMW Zcndhoven

$

Lierseboon 12-2240 Zctrdhoven

!

l5

&zandhov gÍl .
chd

Dienst Omgeving
03-410 16 39
omgeving @zandhoven. be

& {;*''le(

S 1. Tegen het besluit von de gemeenierood over de oonleg, wijziging, verplootsing of
opheffing von een gemeenteweg kon in het koder von een schorsend odministroiief beroep legen de
vergunningsbeslissing een georgoniseerd odministrotief beroep worden ingesleld bij de Vloomse
Regering door de personen of instonïies, vermeld in ortikel 53. De vereisle, vermeld in ortikel 53, lweede
lid. is ook von toepossing op het beroep tegen het besluit von de gemeenterood.

Arïikel 3l /,l.

Hel beroep leidt tot de vernietiging von het bestreden besluiÍ of lot de ofw'rjzing von heÍ beroep op
grond von de onontvqnkelijkheid of de ongegrondheid eryon.
$ 2. Het beroep wordl op siroffe von ononlvonkelijkheid mei een beveiligde zending ingediend bij de
Vloomse Regering binnen een termijn von dertig dogen, die ingool op:
io de dog no de dolum von de betekening von de bestreden beslissing voor die personen of instonlies
oon wie de beslissing betekend wordt;
2'de dog no hel verstrijken von de beslissingslermijn ols de omgevingsvergunning in eerste
odminisïrotieve oonleg siilzwijgend geweigerd wordÍ;
3o de dog no de eerste dog von de oonplokking von de bestreden beslissing in de overige gevollen.
De indiener von het beroep bezorgl op stroffe von ononlvonkelijkheid gel'rjkïijdig met de beveiligde
zending von het beroep oon de Vloomse Regering. een ofschrifl von heï beroepschrifi met een
beveiligde zending oon hel 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 ofschrifï von het beroepschrift, oon hei Deportement Mobiliteil en
Openbore Werken.
$ 4. De Vloomse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn von negentig
dogen, die ingoot de dog no de ontvongsï von het dossier. vermeld in porogroof 3. Die lermijn is een

termijn von orde.
De Vloomse Regering brengt de indiener von hel beroepschrift, de bevoegde overheid en de
gemeente onmiddellijk op de hoogle von hoor beslissing.
$ 5. Het besluit von de gemeenlerood over de oonleg, wijziging, verplootsing of opheffing von een

gemeenteweg kon olleen worden vernieÍigd:
lo wegens strijdigheid mel het decreel von 3 mei 20,l9 houdende de gemeenlewegen;
2" wegens sïrijdigheid met de doelsïellingen en principes, vermeld in ortikel 3 en 4 von hei decreel von
3 mei 20.l9 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend gevol het gemeentelijk beleidskoder en
cfwegingskoder, vermeld in ortikel ó von heïzelfde decreet;
3o wegens de nieï-noleving von een subsïoniióle vormvereiste.
(NVDR: lngevolge het delegoïiebesluil (BVR 25/7 /2014) is de minister, bevoegd voor Mobiliteil en
Openbore Werken, bevoegd voor dit "wegenberoep". Dit beroep kon niel digitool worden ingesteld.)

Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslogen in een of meer besÍonden. Die beslonden kunnen zich
b'tj de gemeenie, woor u de oonvroog hebt ingediend, b'rj de provincie, en ook bij de

bevinden

Vloomse odminislroiie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de
behondeling von uw dossier. Ze kunnen ook gebruikl worden voor het opmoken von slotistieken en
voor wetenschoppelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze beslonden in te k'rjken
en zo nodig de verbetering ervon oon le vrogen.
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