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U ittreksel
College van burgemeester schepenen

29 maart?O21

Aanweziq: Luc Van Hove, Burgemeester - Voorzitter
Geens Joris, Van Staeyen Steven, Lauwereys Jelle,
Willems Rudolf, Schepen
Annick Smeets, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Maes Mieke, Schepen

VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET VELLEN VAN EEN
BOOM - HALLEBAAN 30

Dossiern um mer omgevi ngsloket : OMV-2O 2 LO27 906
Dossiernummer gemeente: 2O21OOO34
Inrichtin ummer: /

Het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op het Decreet van 25 april 20L4 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 waterbeleÍd.

Gelet op het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu.

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
m i I ieueffectra pporta ge.

Gelet op het Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal
handelsvestigingsbeleid.

Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Gelet op de aanvraag ingediend door Elisabeth Verboven met als contactadres
Hallebaan 30 te 2240 Tandhoven, per beveiligde zending verzonden op 16 februari
202L.

Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 26
februari 2O2L
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Gelet op de aanvraag die de volgende handelingen omvat: stedenbouwkundige
handelingen.

1. BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Hallebaan 30,2240
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 1, sectie B, perceelnummer 2IgF2
Het betreft een aanvraag tot het vellen van één boom,

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

Verounninqshistoriek
- 7 april 1954: het bouwen van een woning (dossier 87i,.1^54.02)
- 20 maart 2017: nieuwe aanbouw na afbraak veranda (dossier 87t.L-20I7.27)

Openbaar onderzoek
De aanvraag werd getoetst aan de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de
Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergu nning.

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

Adviezen

Er dienden geen adviezen Íngewonnen te worden

Scheidinqsmuren: standpunt eioenaars aanpalende percelen

Het standpunt van de aanpalende eigenaar werd niet ingewonnen aangezien de
aanvraag geen betrekking heeft op de oprichting van scheidingsmuren of muren die
in aanmerking komen voor gemene eigendom conform artikel 53 van het besluit van
de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2OL4 betreffende de
omgevingsvergunning.

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

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

Liooino votoens de plannen van aanleq, uitvoerinqsolannen, verkavelinoen.

De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit
gewestpla n in woongebied.

De woongehieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede
ruimtetijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare
n u tsv oo rz i e n i n g e n, vo o r toe ri sti sch e vo o rzi e n i n g e n I v oo r a g ra ri sch e

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

De aanvraag is gesitueerd in een Bijzonder Plan van Aanleg "Schriekvelden",
goedgekeurd op 3 april 2007.

Gelet op artikel 0.3, Algemeen geldende voorschriften : 8, Vellen van bomen: "De
ontbossing en het vellen van bomen kan slechts worden toegelaten voor zover zulks
noodzakelijk is met het oog op de oprichting van de gebouwen en het nemen van
toegang tot die gebouwen."

Overwegende dat de aanvraag omvat het vellen van één dode boom die niet wordt
geveld voor het oprichten van gebouwen en het nemen van toegang tot die
gebouwen, De boom wordt geveld omwille van de onstabiele conditie die mogelijks
een gevaar kan vormen voor de veiligheid van passanten en constructies.

De aanvraag is niet gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming maar in strijd met
het algemeen voorschrift met betrekking tot het vellen van bomen die niet
worden geveld voor het oprichten van gebouwen en het nemen van toegang
tot die gebouwen.

Overwegende dat er op het perceel verschillende vergunningen werden afgeleverd
maar deze niet volledig in overeenstemming zijn met de toestand op het aangeleverd
inplantingsplan. Dat het bouwen van het bijgebouw tot tegen de linker zijdelingse
perceelsgrens niet vrijgesteld is van omgevingsvergunning. Gezien er geen

documenten over het bijgebouw werden bijgevoegd kan deze ook niet beoordeeld
worden. Het plaatsen van constructies zonder vergunning kan niet worden
bestendigd. Dat gezien de aanvraag enkel het vellen van een boom omvat er geen
dossierstukken zijn bijgevoegd om de vergunningstoestand van het bijgebouw te
beoordelen. Bijgevolg maakt deze geen onderdeel uit van de huidige aanvraag en

wordt het bijgebouw niet vergund,

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
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projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. Er diende geen screeningsnota of
project-MER toegevoegd te worden aan de aanvraag,

Goede ruimteliike ordenino
De aanvraag omvat het vellen van een boom in de tuinzone van een vrijstaande
ééngezinswoning, De omgeving wordt voornamelijk gekenmerkt door vrijstaande- en
halfopen ééngezinswoningen.

De boom is gelegen in de achtertuin van een vrijstaande ééngezinswoning nabij de
aangrenzende eigendommen. Door hevige wind zijn er reeds twee bomen
gesneuveld en deze boom zou mogelijks ook een gevaar kunnen vormen voor
constructies en passanten indien deze zou omvallen. Op de foto's zijn geen uiterlijke
kenmerken zichtbaar dat zou kunnen aantonen dat de boom zich in een dode
toestand zou bevinden, noch werd dit in de beschrijving aangehaald. De eigenares
wenst de boom graag te vellen ter beschermÍng van de omgelegen constructies en
passanten,

Overwegende dat de boom bepaalde beeldbepalende eigenschappen heeft waardoor
er kan gesteld worden dat het vellen ervan een afbreuk zal vormen aan het visuele
karakter van het perceel. Vanwege deze afbreuk wordt er een heraanplant opgelegd
en dient er één nieuwe inheemse boom te worden aangeplant in het volgend
plantseizoen op het eigen perceel in de tuinzone.

Overwegende dat de boom mogelijks kan zorgen voor een gevaarlijke toestand en de
heraanplant is het vellen van de boom aanvaardbaar.

Gelet op bovenstaande motÍvering 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 niet 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 díe over een vergunning, een plan of programma moet beslissen,
draagt er zorgt voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeurlng te
weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste
voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect
ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het
schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de verminderíng van de
infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem,
gecompenseerd. [...]. De beslissing dÍe de overheid neemt in het kader van g7 wordt
gemotÍveerd, waarbij in elk geval de doelstellingen en de beginselen van het
integraa I waterbeleid worden getoetst. "
De aanvraag ligt niet in een recent overstroomd gebied of in een
overstromingsgebied.

Het vellen van één boom zal geen invloed hebben op de waterhuishouding van de
omgeving.
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Natuurtoets
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 rfqoed- / a rcheoloo ietoets

De aanvraag moet geen bekrachtigde archeologienota bevatten zoals bedoeld in het
Decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013.

Het perceel van de aanvraag betreft geen beschermd monument (cultuurhistorisch
landschap, stads - of dorpsgezicht, archeologische site) of vastgesteld erfgoed
(bouwkundig erfgoed, landschapsatlas, historische tuinen en parken, houtige
beplantingen, archeologische zones).

3. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR HET COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

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

BESLUIT:

Artikel 1.

De aanvraag ingediend door Elisabeth Verboven inzake het vellen van één boom,
gelegen te Hallebaan 30, 2240 Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 1, sectie B,

perceelnummer 218F2, 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. Er dient één nieuwe inheemse boom te worden aangeplant in het eerstvolgend
plantseizoen in de tuin. De boom dient tot volle wasdom gebracht te worden;

3. Bij de heraanplant dienen de regels omtrent de inplanting van bomen ten
opzichte van de aangrenzende eigendommen te worden gerespecteerd,
namelijk op minimum 2 m uit de perceelsgrenzen;

4. Het bijgebouw zichtbaar op het inplantingsplan maakt geen onderdeel uit van
de aanvraag en wordt 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. 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 bracht van de instelli van een administratief
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Van Hove
Burgemee r - Voorzitter

Annick Smeets
Algemeen directeur

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 aftikel 78 van het
omgevingsvergunn i ngsdecreet heeft een omgevingsvergu nn ing een
zakelijk karakter en wordt zij verleend onder voorbehoud van de

rechten die betrekking hebben o het onroerend

Burgem
nick

Voor eensluidend uittreksel,
Zandhoven, 29 maart 2021

eets
directeur

Luc an Hove
- Voorzitter
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Vervot von de omgevingsvergunning - uitlreksel uil het decreel von 25 opril 2014 belrefÍende de
omgevingsvergunning

AÉikel 99. $ l. De omgevingsvergunning vervoll von rechtswege in elk von de volgende gevollen:
I 
o ols de verwezenlijking von de vergunde sïedenbouwkundige hondelingen niet wordi gestort binnen

de lwee joor no hei verlenen von de definiiieve omgevingsvergunning;
2o ols het uitvoeren von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen meer don drie opeenvolgende
joren wordl onderbroken;
3" ols de vergunde gebouwen niel winddicht zijn binnen vijf joor no hel verlenen von de definiiieve
omgevingsvergunning;
4o ols de exploitoiie von de vergunde octiviteil of inrichting niet binnen vijf joor no hei verlenen von de
definilieve omgevingsvergunning oonvongt;
5o ols de kleinhondelsoctivileiten niet binnen vijf joor no het verlenen von de definilieve
omgevingsvergunning oonvongen.

De termijn, vermeld in hel eerste lid, I ", kon evenwel. op veaoek von de vergunninghouder. voor een
periode von twee joor verlengd worden ols hij oontoont dot de niel-verwezenlijking heï gevolg is von
een vreemde ooaook die hem niel kon worden toegerekend. De vergunninghouder dient de
oonvroog von de verlenging, op sÍroffe von vervol, mel een beveiligde zending en minsÍens drie
moonden vóór hef verslr'rjken von de oorspronkelijke vervoltermijn von iwee jocr in bij de overheid die
de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de oonvroog von de verlenging olleen ols:

1o er geen sproke is von een vreemde ooaook die niet oon de vergunninghouder kon worden
toegerekend;
2o de oongevroogde en vergunde hondelingen strijdig zijn mel inmiddels gew'tj/gde
stedenbouwkundige voorschriflen of verkovelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt hoor beslissing uiïerlijk de dog von het verslrijken von de oorspronkelijke
vervolÍermijn von lwee joor. Bij ontstenÍenis von een beslissing wordt de verlenging geocht te z'tjn

goedgekeurd. Als de verlenging wordl goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid,3o
en 4o, ook mel twee joor verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkel'rjk melding mookl von de verschillende fosen von hel
bouwproject, worden de lermijnen von lwee, drie of v'rjf joor, vermeld in heÍ eerste lid, gerekend per
fose. Voor de tweede fose en de volgende fosen worden de termijnen von veryol bijgevolg gerekend
vonof de oonvongsdotum von de fose in kwestie.

$ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitotie von een ingedeelde inrichting of octiviteil vervolt von
rechlswege in elk von de volgende gevollen:
lo ols de exploitolie von de vergunde octiviteif of inrichting meer don v'tjf opeenvolgende joren wordÍ
onderbroken;
2o ols de ingedeelde inrichting vernield is wegens brond of ontploffing veroozookt Íen gevolge von de
exploilolie;
3o ols de exploitotie op vr'rjwillige bosis volledig en definitief wordi siopgezet overeenkomstig de
voorwoorden en de regels, vermeld in het decreet von 9 moori 2001 Íot regeling von de vrijwillige,

volledige en definitieve stopzetting von de productie von olle dierlijke mesl, ofkomsiig von een of
meerdere diersoorlen, en de uitvoeringsbesluiten eryon. De Vloomse Regering kon nodere regels

bepolen voor de inkennisstelling von de stopzetting.

S 2/l. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren von kleinhondelsoctiviteiten vervolt von rechlswege
ols de kleinhcndelsoctivileiten meer don vijf opeenvolgende joren worden onderbroken.

S 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen von de vegeiotie vervolt von rechlswege ols het
wijzigen von de vegetotie niet binnen twee joor no hel verlenen von de definitieve
omgevingsvergunnin g oonvongt.

5 3. Als de gevollen, vermeld in porogroof l, betrekking hebben op een gedeelte von het bouwprojecÍ,
vervolt de omgevingsvergunning olleen voor hei niet-ofgewerkte gedeelte von een bouwprojecl. Een

gedeelle is eersl ofgewerki ols hel, in voorkomend gevol no de sloping von de niel-ofgewerkïe
gedeellen, kon worden beschouwd ols een ofzonderlijke construcïie die voldoet oon de bouwfysische
vereisien.
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Als de gevollen, vermeld in porogroof 1 of 2, qlleen belrekking hebben op een gedeelte von de
exploitolie von de ingedeelde inrichting of octiviteit, vervoli de omgevingsvergunning olleen voor dot
gedeelte.

Arlikel 100. De omgevingsvergunning bl'rjfÍ onverkort geldig ols de exploilolie von een ingedeelde
inrichting of ocïiviteit von een project door een wijziging von de indelingslijsï von klosse I noor klosse 2
overgoot of omgekeerd.

ln gevol de exploilolie von een ingedeelde inrichting of ocliviteil von een project door een wijziging
von de indelingslijst von klosse I of 2 noor klosse 3 overgoot, geldi de vergunning ols oktenome en
blijven de bijzondere voonaroorden gelden.

Artikel l0l. De termijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd
conform ortikel 99, $ 1 worden geschorsl zolong een beroep tot vernietiging von de
omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomsiig
hoofdsiuk 9 behoudens indien de vergunde hondelingen in str'rjd zijn met een vóór de definilieve
uitsprook von de Rood von krochÍ geworden ruimtelijk uitvoeringsplon. ln dol loolsÍe gevol blijft heï
eventuele recht op plonschodevergoeding desolnietlemin behouden.

De Íermijnen von lwee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
oriikel 99, $ 1, worden geschorst Í'rjdens het uilvoeren von de orcheologische opgroving, omschreven in
de bekrochÍigde orcheologienoto overeenkomstig ortikel 5.4.8 von hel Onroerenderfgoeddecreet von
12 jvli 2013 en in de bekrochïigde nolo overeenkomstig ortikel 5.4..ló von hel
Onroerenderfgoeddecreei von 12 juli 2013, met een moximumlermijn von een joor vonof de
oonvongsdolum von de orcheologische opgroving.

De termijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in orïikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
oriikel 99, $ l, worden geschorst tijdens het uitvoeren von de bodemsoneringswerken von een
bodemsoneringsproject wooryoor de OVAM overeenkomstig orïikel 50, S l, von het Bodemdecreet von
27 oklober 200ó een conformiteitsoliesi heefl ofgeleverd. meÍ een moximumtermijn von drie joor vonof
de oonvongsdotum von de bodemsoneringswerken.

De iermijnen von Íwee, drie of v'ljf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ 1. worden geschorsÍ zolong een bekrochtigd stokingsbevel. zools vermeld in titel Vl von de
VCRO, niei wordt ingetrokken, heïz'tj niet wordï opgeheven bij een in krocht von gewijsde gegone
beslissing. De schorsing eindigt von rechtswege wonneer geen opheffing von het siokingsbevel wordl
gevorderd of geen intrekking wordt gedoon binnen een termijn von iwee joor vonof de bekrochïiging
von heï slokingsbevel.

Artikel '102. 
S 1 Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorbij geen nieuwe

wegen worden oongelegd of hel ïrocé von besloonde gemeentewegen niet moet worden gewijzigd,
verbreed of opgeheven, vervolÍ von rechlswege ols:
I o binnen een termijn von vijf joor no de ofgifie von de definiïieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon tot registrotie von de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor of de vestiging von
erfpocht of opstolrechl len oonzien von ten minsie één derde von de kovels;
2o binnen een termijn von Íien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niel is

overgegoon tot dergelijke regisirolie len oonzien von ten minste iwee derde von de kovels.
Voor de toepossing von hel eerste lid:
l" wordt mel verkoop gelijkgesteld: de nolotenschopsverdeling en de schenking, mel dien verstonde
doi slechts één kovel per deelgenoot of begunstigde in oonmerking komt;
2" koml de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor, of de vestiging von erfpochi of
opstolrecht von de verkoveling in hoor geheel niet in oonmerking;
3o koml clleen de huur die erop gerichl is de huurder ie lolen bouwen op het gehuurde goed in
oonmerking.
Voor de toepossing von het eersÍe lid wordi iijdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor heï verkovelen von gronden, mef verkoop gelijkgesÍeld.

$ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorbij nieuwe wegen worden
oongelegd of woorbij het trocé von besloonde gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven
wordt. vervolï von rechtswege ols:
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lo binnen een termijn von vijf joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon tot de oplevering von de onmiddellijk uil Íe voeren losten of iot heÍ verschoffen von
woorborgen betreffende de uilvoering von deze losten op de wijze, vermeld in ortikel 75;

2" binnen een lermijn von ïien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning nieï is

overgegoon iol registroÍie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen ten oonzien von len
minste één derde von de kovels;
3o binnen een termijn von vijftien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon tol regisïroïie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen ien oonzien von ten
minsïe iwee derde von de kovels.
Voor de toepossing von het eerste lid wordt lijdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden, met verkoop gelijkgesteld.

$ 3. Als de omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden uitdrukkel'ljk melding mookï von de
verschillende fosen von hei verkovelingsproject, worden de Íermijnen von vervol, vermeld in de
porogrofen I tol en mei 2, gerekend per fose. Voor de Íweede en volgende fosen worden de
lermijnen von vervol dienÍengevolge gerekend vonof de oonvongsdotum von de belrokken fose.

$ 4. Het vervol, vermeld in porogroof 1 en 2,2" en 3", geldl slechis ten oonzien von het níet bebouwde,
verkochte, verhuurde of oon een erfpocht of opstolrechÍ onderworpen gedeelte von de verkoveling.

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

kunnen oontonen dot de overheid no het vervol en len oonzien von een of meer von hun kovels
binnen de verkoveling, wijzigingen oon deze omgevingsvergunning heeft toegestoon of
sledenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige ottesten heeft verleend in zoverre
deze door de hogere overheid of de rechler niet onrechimoÍig werden bevonden.
$ ó. De Vloomse Regering kon mootregelen lreffen oongoonde de kennisgeving von het vervol von
rechlswege.

Artlkel 103. De termijnen von vijf, lien of vijfiien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorsi zolong een
beroep tol vernietiging von de omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9, behoudens ols de verkoveling in strijd is met een
vóór de doium von de definitieve uilsprook von de Rood von krocht geworden ruimlelijk
uitvoeringsplon. ln dol looisÍe gevol blijft het evenÍuele recht op plonschodevergoeding desolnieïlemin
behouden.

De lermijnen von v'ljf, tien of vijftien joor, vermeld in orlikel 
,l02, worden geschorst tijdens het uilvoeren

von de orcheologische opgroving, omschreven in de bekrochtigde orcheologienolo overeenkomstig
ortikel 5.4.8 von hel Onroerenderfgoeddecreet von 12 juli 2013 en in de bekrochiigde nolo
overeenkomstig ortikel 5.4. I ó von het Onroerenderfgoeddecreet von l2 juli 2013, met een
moximumtermijn von een joor vonof de oonvongsdotum von de orcheologische opgroving.

De termijnen von vijf, tien of vijftien joor, vermeld in ortikel 
,l02, worden geschorsÍ tijdens het uilvoeren

von de bodemsoneringswerken von een bodemsoneringsproject wooryoor de OVAM overeenkomstig
ortikel 50, $ l, von het Bodemdecreeï von 2Z oktober 200ó een conformiÍeitsotlest heefï ofgeleverd,
met een moximumtermijn von drie joor vonof de oonvongsdotum vqn de bodemsoneringswerken.

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

bekrochtigd stokingsbevel, zools vermeld in titel Vl, niet wordl ingeirokken, hetzij niel wordl opgeheven
bij een in krochl von gewijsde gegone beslissing. De schorsing eindigt von rechtswege wonneer geen
opheffing von het slokingsbevelwordl gevorderd of geen intrekking wordt gedoon binnen een termijn
von lwee joor vonof de bekrochtiging von heÍ stokingsbevel.

Beroepsmogelijkheden - uillreksel uit hel decreel von 25 opril 2014 belreÍÍende de
omgevingsvergunning

Artlkel 52. De Vloomse Regering of de gewestel'rjke omgevingsombÍenoor zijn bevoegd in lootste
odminisirotieve oonleg voor beroepen legen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen von de
deputotie in eersÍe odminislroÍieve oonleg.

De Vloomse Regering bepoolt in welke gevollen de geweslelijke omgevingsomblenoor over hel
beroep kon beslissen.
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De deputolie is voor hoor ombtsgebied bevoegd in lootste odministroiieve oonleg voor beroepen
tegen uitdrukkel'tjke of stilzw'rjgende beslissingen von het college von burgemeester en schepenen in
eerste odministroiieve oonleg.

Arlikel53. Het beroep kon worden ingesleld door:
lo de vergunningsoonvroger, de vergunninghouder of de exploitont;
2o het betrokken publiek;
3" de leidend omblenoor von de odviesinstonlies of bijzijn ofwezigheid zijn gemochtigde ols de
odviesinsïontie lijdig odvies heeft versirekt of ols oon hem ten onrechte niet om odvies werd vezocht;
4o hel college von burgemeesïer en schepenen ols hel lijdig odvies heefl verslrekt of ols hel ïen
onrechte niet om odvies werd verzochl;
50 ...;
ó" de leidend omblenqor von hel Deportement Omgeving of, bij zijn ofwezigheid, zijn gemochtigde;
Z" de leidend ombienoor von hel Agentschop lnnoveren en Ondernemen of b'rj z'rjn ofwezigheid zijn
gemochïigde, ols het project vergunningsplichtige kleinhondelsoclivileiten omvot;
8o de leidend ombienoor von het ogentschop, bevoegd voor notuur en bos, of, bij z'ljn ofwezigheid, z'rjn
gemochtigde ols hei project vergunningsplichïige w'rjzigingen von de vegelolie omvot.

Artikel 54. HeÍ beroep wordt op stroffe von ononlvonkel'rjkheid ingesteld binnen een Íermijn von dertig
dogen die ingooi:
lo de dog no de dotum von de betekening von de bestreden beslissing voor die personen of instonties
oon wie de beslissing betekend wordl;
2o de dog no het verslrijken von de beslissingstermijn ols de omgevingsvergunning in eersie
od minislrotieve oonle g stilzw'rjgend gewei gerd wordl;
3" de dog no de eerste dog von de oonplokking von de bestreden beslissing in de overige gevollen.

Artikel 55. Het beroep schorsl de uitvoering von de bestreden beslissing Íot de dog no de dolum von
de betekening von de beslissing in lootste odminisÍrotieve oonleg.

ln ofwijking von hei eersle lid werkt het beroep nieï schorsend ten oqnzien von:
1" de vergunning voor de verdere exploitotie von een ingedeelde inrichting of ocliviteiÍ woorvoor ten
minste twoolf moonden voor de einddotum von de omgevingsvergunning een vergunningsoonvroog is

ingediend;
2o de vergunning voor de exploitotie no een proefperiode ols vermeld in ortikel ó9;
3" de vergunning voor de exploitoiie von een ingedeelde inrichting of ocliviteit die vergunningsplichtig
is geworden door oonvulling of wijziging von de indelingslijst.

Artikel56. Het beroep wordt op stroffe von onontvonkelijkheid per beveiligde zending ingesteld b'rj de
bevoegde overheid, vermeld in ortikel52.

Als mel loepossing von ortikel 3l/l b'rj de Vloomse Regering een georgoniseerd odminisÍrolief beroep
werd ingesteld tegen het besluit von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplootsing of
opheffing von een gemeenteweg, bevot het beroep op slroffe von ononlvonkelijkheid een ofschrift
von hel beroepschrifi bijde Vloomse Regering.

Degene die het beroep insÍelt, bezorgi op sÍroffe von onontvonkelijkheid gelijktijdig en per beveiligde
zending een ofschrifl von het beroepschrift oon:
lo de vergunningsoonvroger beholve ols h'rj zelf het beroep insiell;
2o de deputotie ols die in eerste odministrotieve oonleg de beslissing heeft genomen;
30 het college von burgemeesÍer en schepenen beholve ols het zelf hel beroep instelt.

De Vloomse Regering bepoolt, evenlueel met inbegrip von een onontvonkelijkheidssonctie, nqdere
regels met belrekking lot de opbouw en de inhoud von het beroepsschrift en de bew'rjsslukken die bij
het beroep moeten worden gevoegd opdol het op ontvonkelijke wijze wordÍ ingesïeld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52, of de provinciole respectievelijk gewestelijke
omgevingsombtenoor ondeaoekl het beroep op zijn ontvonkelijkheid en volledigheid.
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Als niel olle sÍukken ols vermeld in ortikel 5ó, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kon de bevoegde
overheid of de provinciole respectievelijk gewesielijke omgevingsombtenoor of de door hem
gemochtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vrogen om binnen een termijn von veertien
dogen die ingooÍ de dog no de vezending von het vervolledigingsvezoek. de onlbrekende gegevens
of documenïen oon het beroep toe ïe voegen.

Als de beroepsindiener noloot de onïbrekende gegevens of documenÍen binnen de termijn. vermeld in

hel lweede lid, oon heï beroep toe le voegen, wordt het beroep ols onvolledig beschouwd.

Artikel 57l1. Beroepen inzoke omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhondelsocÍiviteiten omvolten
en die louter geboseerd zijn op economische crilerio in functie von economische doelstellingen, zijn

ononlvonkel'rjk.

Artikel 58. Het resultool von hel ondezoek, vermeld in ortikel 57, wordi oon de beroepsindiener binnen
een termijn von derlig dogen die ingoot de dog no de dolum von de vezending von het beroepschrift
per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of ononivonkelijkheid heefl von rechÍswege de slopzelting von de
beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebrocht von:
1" de beroepsindiener;
2" de vergunningsoonvroger;
3" de depulotie ols die in eerste odministrolieve oonleg de beslissing heeft genomen;
4" het college von burgemeesler en schepenen.

Beroepsmogelijkheden - regeling von hel besluil von de Vloomse Regedng decreel von 25 opril 2014
belreÍÍende de omgevingsvergunning

Het beroepschrifl bevot op stroffe von onontvonkelijkheid:
I o de noom, de hoedonigheid en het odres von de beroepsindiener;
2o de identificciie von de beslreden beslissing en von het onroerend goed, de inrichling of exploitotie
die het voorwerp uitmookl von die beslissing;
3o ols het beroep wordl ingesleld door een lid von het betrokken publiek:

o) een omschrijvíng von de gevolgen die h'rjingevolge de bestreden beslissing ondervindt of
woorsch'rjn lijk ondervindt;

b) b) het belong doi hij heefï b'rj de besluilvorming over de ofgifte of b'tjstelling von een
omgevingsvergunning of vcn vergunningsvoorwoorden;

4" de redenen woorom het beroep wordi ingesteld.

Hei beroepsdossier bevoi de volgende bewijsstukken:
l" in voorkomend gevol, een bewijs von beloling von de dossierloks;
2" de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig ochl;
3" in voorkomend gevol, een invenloris von de overiuigingssiukken, vermeld in punl 2"

Als de bewijsstukken, vermeld in heÍ lweede lid. onibreken, kon hieroon verholpen worden
overeenkomsïig ortikel 57. lweede lid. von het decreet von 25 opril 2014.

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

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

eerste odministrotieve oonleg bevoegd is. olle beschikbore informolie en documenlen opvrogen die
nuitig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op slroffe von vervol, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift oon of h'tj gehoord wil
worden.

Als de vergunningsoonvroger gehoord wil worden, brengl h'lj het bevoegde bestuur doorvon
uitdrukkel'rjk op de hoogle met een beveiligde zending uiterl'rjk v'ljftien dogen nodot hij een ofschrift von
hel beroepschrift ols vermeld in orïikel 5ó von het decreet von 25 opril 20i4, heeft onlvongen, op
voorwoorde dot hij niet de beroepsindiener is.

Beroepsmogel'rjkheden - regeling "wegenberoep" (hel Decreel von 3 mei 2019 houdende de
gemeenlewegen)
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ArÍikel 3l /,l. S 1. Tegen het besluiï von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplootsing of
opheffing von een gemeenteweg kon in het koder von een schorsend odministrolief beroep iegen de
vergunningsbeslissing een georgoniseerd odminislrotief beroep worden ingesteld bij de Vloomse
Regering door de personen of insÍonties, vermeld in ortikel 53. De vereisle, vermeld in ortikel 53, tweede
lid, is ook von toepossing op hel beroep legen het besluit von de gemeenterood.

Hel beroep leidi tot de vernietiging von het beslreden besluil of tot de ofw'ljzing von het beroep op
grond von de ononivonkelijkheíd of de ongegrondheid eryon.

$ 2. Het beroep wordt op slroffe von onontvonkelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de
Vloomse Regering binnen een lermijn von dertig dogen, die ingoot op:
1o de dog no de dolum von de belekening von de bestreden beslissing voor die personen of instonties
oon wie de beslissing betekend wordl;
2" de dog no hei verstrijken von de beslissingstermijn ols de omgevingsvergunning in eersie
odminisirolieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordl;
3o de dog no de eersie dog von de oonplokking von de besïreden beslissing in de overige gevollen.

De indiener von het beroep bezorgl op slroffe von ononlvonkelijkheid gelijkt'rjdig met de beveiligde
zending von het beroep oon de Vloomse Regering, een ofschrift von hel beroepschrift mei een
beveiligde zending oon het college von burgemeester en schepenen en oon de bevoegde
beroepsinstoniie, vermeld in ortikel 52.

$ 3. Het college von burgemeester en schepenen bezorgi het volledige dossier of een ofschrifi doorvon
onmiddellijk no de onlvongst von het ofschrift von het beroepschrift, oon het Deportement Mobiliteit en
Openbore Werken.

$ 4. De Vloomse Regering neemÍ een beslissing over het beroep binnen een ïermijn von negenlig
dogen, die ingooÍ de dog no de ontvongst von het dossier, vermeld in porogroof 3. Die iermijn is een
termijn von orde.

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

$ 5. Het besluit von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplootsing of opheffing von een
gemeenteweg kon olleen worden vernietigd:
1o wegens strijdigheid met hel decreel von 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
2o wegens sfrijdigheid met de doelstellingen en principes, vermeld in oriikel 3 en 4 von het decreeÍ von
3 mei 20.l9 houdende de gemeenlewegen, en in voorkomend gevol het gemeentelijk beleidskoder en
ofwegingskoder, vermeld in oriikel ó von hetzelfde decreel;
3o wegens de niet-noleving von een substoniiële vormvereisle.

(NVDR: lngevolge het delegotiebesluil (BVR 25/7 /2014) is de minisler, bevoegd voor MobiliÍeit 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 bij de gemeenie, woor u de oonvroog hebi ingediend. b'rj de provincie, en ook b'rj de
Vloomse odministrotie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de
behondeling von uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmoken von stotistieken en
voor welenschoppelijke doeleinden. U hebt het rechl om uw gegevens in deze bestonden in 1e k'ljken
en zo nodig de verbetering ervon oon te vrogen.
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