
&zandh';Z?tuil Dienst Omgeving
03-410 16 39

omgeving@zandhoven. be

Uittreksel
College van burgemeester en schepenen

19a ril2O21

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

Verontschu ld igd :

VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET REGULARISEREN
VAN HET ONTBOSSEN VAN EEN GEDEELTE VAN HET PERCEEL -
KAPELLEBAAN 28

Dossiern ummer omgevi n gsloket: OMV-2O2 OL7 57 50
Dossiernummer gemeente: 2O2OOO319
Inrichtin ummer:

Het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op het Decreet van 25 apríl2OL4 betreffende de omgevingsvergunning.

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering
van het decreet van 25 april 20t4 betreffende de omgevingsvergunning,

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Gelet op het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid.

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene
en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid.

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

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

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 Nick Brans met als contactadres Kapellebaan
28 te 2240 Zandhoven, per beveiligde zending verzonden op 2L december 2020.

Gelet op de vraag voor bijkomende informatie op 15 januari 2027 en ontvangen op
16 februari 202I.
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Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 22
februari 202L.

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

1. BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Kapellebaan 28, 2240
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 1, sectie A, perceelnummer 136L.

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van het ontbossen van een gedeelte
van het perceel.

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

Verounninoshistoriek
- 7 december 1962: verkaveling (dossier 87L2-62.01/Z)
- 28 maart 1969: het bouwen van een woning met garage (dossier 87L.t-

6e.08)
- 15 januari 2018: melding voor het aanbouwen aan een woning

Overwegende dat in akteneming van 15 januari 2018 staat opgenomen dat de
garage niet conform de voormelde vergunning werd uitgevoerd. Dat het bijgebouw
nog steeds in dezelfde toestand aanwezig is.

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 2OL4 betreffende de
omgevingsvergu nning.

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

Adviezen

Agentschap voor Natuur en Bos

Gelet op het ongunstig advies van Agentschap voor Natuur en Bos ontvangen op 24
februari 2021 met ref .2t-204LI3.

- "Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsaanvraag in
strijd is met
-volgende direct werkende norm (en) :

-Artikel 76 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
van 27. 70. l997(voorkomen van vermijdbare schade)

- volgende doelstelling(en) of zorgplicht(en) :
-Artikel 14 91 (zorgplicht) en artikel 6 Decreet betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997
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- Artikel 2, artikel 7B en artikel 47 Bosdecreet van 13.06'1990

Om bovenstaande redenen verleent het Agentschap voor Natuur en Bos
verleent een ongunstig advies voor deze aanvraag'

Gelet op artikel 4,3,3, VCRO kan de vergunningverlenende overheid de
vergunning niet toekennen, tenzij ze daarbii voldoet aan de bepalingen
van het Natuurdecreet, art, 76$7, door voorwaarden op te leggen om
vermijdbare natuurschade te voorkomen, te beperken, of indien dat niet
mogelijk is, te herstellen.

Indien de vergunningverlenende overheid op deze wijze de vergunningsaanvraag
toch wenst te verlenen, dan dient alsnog het goedgekeurde
boscompensatievoorstel met inbegrip van haar voorwaarde(n) op het gebied van
compenserende maatregelen integraal deel uit te maken van de
steden bo uw ku nd i g e ve rg u n n i n g.

Daarbij zijn onderstaande direct werkende normen van toepassing:
-Artikel 90 bis Decreet Bosdecreet van 13.06.1990
-Artikel 2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels
inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing
van 16.02.2001

Volgende voorwaarden moeten (indien de vergunning verleend wordt)
letterlijk in de vergunningsvoorwaarden van de omgevingsvergunning
worden opgenomen:

o De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, $5, derde lid, van
het Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbíj
gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 21-2041 13.
o De te ontbossen oppervlakte bedraagt 675 mz. Deze oppervlakte valt niet
meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.
. De bosbehoudsbijdrage van € 2470.50 dient binnen de 4 maanden, vanaf de
datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort te
worden. Het overschriivingsformulier voor het vereffenen van de
bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden
overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt."

Scheidinosmuren: standount eioenaars aanoalende oercelen

Het standpunt van de aanpalende eigenaar werd niet ingewonnen aangezien de
aanvraag geen betrekking heeft op de oprichting van scheidingsmuren of muren die
in aanmerking komen voor gemene eigendom conform artikel 53 van het besluit van
de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 20t4 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.

Genreenle & CCN4W Zondhorzen '$ Lierseboon i2 -2?-40 Zclrdhoven i 3



&zandh%ZW Dienst Omgeving
03-410 16 39

omgeving@za ndhoven. be

2. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR DE
OMGEVINGSAMBTENAAR

Liooinq voloens de plannen van aanleq, uitvoerinqsplannen, verkavelinoen,
De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit
gewestplan in natuurgebied.

De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, duinen,
rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. In deze gebieden mogen
jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden
als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk.

De aanvraag is niet gesitueerd in een bijzonder plan van aanleg.

De aanvraag is niet gesitueerd in een ruimtelijk uÍtvoeringsplan.

De aanvraag is gelegen binnen de omschrijving van een goedgekeurde, niet
vervallen verkaveling van 7 december 1962 met ref. 87L2-62.0t/2, met ref,
5.OO/I962/0002/OL, en het lot 4 betreft.

De aanvraag omvat het regulariseren van een ontbossing voor een gedeelte van het
perceel dat gelegen is in een zonevreemde verkaveling.

De verkavelingsvoorschriften voormelden niets omtrent het ontbossen van het
perceel maar gezien de verkavelingsvoorschriften het mogelijk maken om zowel
hoofdgebouwen als bijgebouwen te plaatsen, impliceert dit als gevolg dat het terrein
ontbost kan worden in functie van de realisatie. Het verkavelingsplan vermeldt ook
niet dat het perceel of een gedeelte ervan als bos moet behouden blijven, De
aanvraag is bijgevolg niet in strijd met de verkaveling

De aanvraag is in overeenstemming met de verkavelingsvoorschriften maar
niet met de onderliggende gewestplanbestemming.

Overwegende dat er op de luchtfoto van 1971 (bron geopunt) zichtbaar is dat enkel
het achterste gedeelte van het perceel om een bos betreft. Het gedeelte van het
perceel waar de woning gelegen is, het voorste gedeelte, was reeds ontdaan van
bomen en betreft als sinds 1971 tot op heden om geen bos meer. Op de luchtfoto
van 25 maart 2018 (bron geopunt) is zichtbaar dat het achterste gedeelte reeds
ontbost werd, Bijgevolg heeft de aanvraag enkel betrekking op het gedeelte waar tot
op 27 maart 20L7 (bron geopunt) nog een bos aanwezig was.

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.

Adviezen

De omgevingsambtenaar beoordeelt de ontvangen adviezen als volgt: het ontvangen
advies van Agentschap van Natuur en Bos was ongunstig gezien de strijdÍgheid met
het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en het bosdecreet.
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Getet op artikel 4.3.3. VCRO kan de vergunningverlenende overheid de vergunning
niet toekennent tenzij ze daarbij voldoet aan de bepalingen van het Natuurdecreet,
art. 7657, door voorwaarden op te leggen om vermiidbare natuurschade te
voorkomen, te beperken, of indien dat niet mogeliik is, te herstellen.

Gezien de negatieve impact van de ontbossing op het groene karakter van de
omgeving wordt een heraanplant van inheemse bomen met plantmaat t8/20
opgelegd. De bomen komen te staan op deze zone die men heeft ontbost. Door een
heraanplant op te leggen wordt de natuurschade beperkt en gedeeltelijk herstelt,

Het goedgekeurde boscompensatie voorstel wordt als voorwaarde aan de
omgevingsvergu nning gekoppeld.

Goede ruimteliike ordeninq

De aanvraag omvat het regulariseren van een ontbossing op het achterste gedeelte
van het perceel. De omgeving laat zich kenmerken door vrijstaande
ééngezinswoningen, open weilanden, bosgroepen en percelen in al dan niet
landbouwverband. Het perceel is gelegen in een verkaveling van 7 december t962
(dossier 87t.2-62.}L/Z), voor de inwerkingtreding van het gewestplan'

De regularisatie voor de ontbossing wordt gevraagd voor een oppervlakte van 675
m2. Het bos was enkel gelegen op de achterzijde van het perceel, waar het
bijgebouw gelegen is, het voorste gedeelte van het perceel, waar de woning staat,
was reeds ontdaan van bomen. De luchtfoto's van L97L tot op heden (bron geopunt)
bevestigen dat enkel het achterste gedeelte van het perceel bebost was tot op 27
maart 2Ot7 (bron geopunt), Het perceel is gelegen in een zonevreemde en niet
vervallen verkaveling in natuurgebied. Momenteel zijn er slechts enkele beperkte
groenelementen, waaronder eikenbomeo, oP het perceel aanwezig'

Overwegende dat er voorzichtig omgesprongen dient te worden met het vellen van
bomen in zonevreemde verkavelingen in ruimtelijk kwetsbare bestemmingsgebieden.
Door het bijna volledig ontbossing van het perceel, uitgezonderd de strook met
eiken, zijn bijna alle groenelementen op het perceel verdwenen. Rondom bevinden
zich verschillende bossen en ook op woonkavels in de omgeving zijn bomen
aanwezig, De ontbossing heeft daardoor het groene karakter van de omgeving
aangetast en dit kan niet aanvaard worden. Dit wordt bevestigd in het ongunstig
advies van ANB. Aangezien de aanvraag een regularisatie omvat is het behouden
van het bestaande niet meer mogelijk.

Overwegende dat de woning met bijgebouw (deels) reeds vergund werden op 28
maart 1969 (dossier 871.1-69.08) en door de inplanting van deze constructies met
aanhorige opritten, de naast gelegen percelen reeds werden ingenomen als tuin,
leidt dit tot geen kwalitatieve locatie voor het behouden van een bos. Het vellen van
alle bomen zal een invloed hebben op het groene karakter van de omgeving
waardoor een heraanplant is aangewezen om het groene karakter te herstellen. Dat
het perceel voldoende ruim is om een herbeplanting op te leggen waarbij de zone
onder de bomen in gebruik kan worden genomen als tuinzone, zodat het perceel zich
integreert in het omliggende landschap. Bijgevolg wordt er opgelegd om de te
ontbossen zone opnieuw aan te planten met inheemse hoogstammige bomen, met
plantmaat 18/20, waarbij de bomen volledig tot volle wasdom gebracht dienen te
worden,

Overwegende dat met de ontbossing en aanleg van een tuin met gazon het groene
karakter van de omgeving wordt aangetast en niet bestendigd kan worden, wordt
een heraanplant met nieuwe inheemse bomen met plantmaal lS/20 in de ontbossen
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zone opgelegd waardoor het ontbossen van een gedeelte van het perceel
aanvaardbaar is. De zone wordt daarna niet meer als bos beschouwd maar als tuin
met bomen,

Gelet op de omgevingsvergunning van 1 maart 2O2L voor het regulariseren van de
woning, tuinhuis en bijgebouw met ontbossing van een gedeelte van de tuin op het
naastgelegen perceel Kapellebaan 24 (gemeentelijk dossierkenmerk 2O2QQQ23L):
dat ook hier een heraanplant met inheemse bomen 18/20 werd opgelegd om hier
een tuinzone met bomen te maken,

Gelet op de overeenstemming van het gevraagde met de voorschriften van de
voornoemde verkavelingsvergunning, worden de voorschriften geacht de criteria van
een goede ruimtelijke ordening weer te geven, zoals bepaald in artikel 4.3.L. 52.3o
van de VCRO.

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 mits een heraanplant.

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 B S 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 vergunníng of door goedkeuring te
weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste
voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programmat dat geen schadelÍjk effect
ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, Índien dit niet mogelijk is, dat het
schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de
infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem,
gecompenseerd. [...]. De beslissing die de overheíd neemt in het kader van g7 wordt
gemotiveerd, waarbij in elk geval de doelstellingen en de begÍnselen van het
i n teg ra a I wate rbe I e i d wo rd en g etoetst. "
De aanvraag ligt niet in een recent overstroomd gebied of in een
overstromingsgebied.

Het regulariseren van het ontbossen van een gedeelte van het perceel zal geen
invloed hebben op de waterhuishouding van de omgevÍng,

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

De werken of activiteiten hebben schade veroorzaakt aan de natuur. Mits de
heraanplant wordt de schade gedeeltelijk hersteld.

""'i""""'
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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 Nick Brans inzake het regulariseren van een ontbossing
van een gedeelte van het perceel, gelegen te Kapellebaan 28, 2240 Zandhoven,
kadastraal bekend afdeling 1, sectie A, perceelnummer 136L, 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. Aanplanten van hoogstammige inheemse bomen met plantmaat 18/20 in de
te ontbossen zone. De bomen dienen tot volle wasdom te worden gebracht en
verspreid te staan in de te ontbossen zone. De bomen dienen op minsten 2 m
van de perceelsgrenzen te worden aangeplant.

3, Het strikt navolgen van het advies met voorwaarden en het goedgekeurd
boscompensatievoorstel van Agentschap voor Natuur en Bos:

- "De vergunning wordt verleend op grond van aftikel 90bis, $5, derde lid, van het
Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde
com pensatieformulier met kenmerk: 2 1-2041 13.

- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 675 m2. Deze oppervlakte valt niet meer
onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.

- De bosbehoudsbijdrage van € 2470.50 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum
waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het
overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal
rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra
de vergunning van kracht wordt."

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

5. In geval van nieuwbouw, wijziging van een onroerend goed, enz. aangifte te
doen bij de Federale Overheidsdienst Financiën, dienst Opmetingen en
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Van Hove
Burgem - Voorzitter

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

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 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
omgevingsvergunningsdecreet heeft een omgevingsvergunning een
zakelijk karakter en wordt zij verleend onder voorbehoud van de

erl ke rechten die betrekkin hebben o het onroerend oed.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Annick Smeets
Algemeen directeur

Smeets
directeur

Voor eensluidend uittreksel,
Zandhoven, 19 april 202L.

Bu
Luc Van VE

rzitter
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Vervol von de omgevingsvergunning - uittreksel uit hel decreel von 25 opril 2014 belrefÍende de
omgevingsvergunning

Artikel 99. S l. De omgevingsvergunning vervolt von rechtswege in elk von de volgende gevollen:
'l o ols de verwezenlijking von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen niet wordt gestort binnen
de twee joor no hei verlenen von de definiiieve omgevingsvergunning;
2o ols hel uilvoeren von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen meer don drie opeenvolgende
joren wordt onderbroken;
3o ols de vergunde gebouwen nieï winddichï zijn binnen vijf joor no het verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning;
4" ols de exploitotie von de vergunde octiviteiï of inrichiing niet binnen vijf joor no het verlenen von de
definitieve omgevingsvergunning oonvongt;
5o ols de kleinhondelsoctiviteilen nieï binnen vijf joor no hei verlenen von de definilieve
omgevingsvergunning oonvongen.

De lermijn, vermeld in het eerste lid. l', kon evenwel, op veaoek von de vergunninghouder, voor een
periode von twee joor verlengd worden ols hij oontooni dol de niel-verwezenlijking het gevolg is von
een vreemde ooaook die hem nieÍ kon worden toegerekend. De vergunninghouder dient de
oonvroog von de verlenging, op sïroffe von veryol, met een beveiligde zending en minstens drie
moonden vóór het verstrijken von de oorspronkel'rjke vervolïermijn von twee joor in bij de overheid die
de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de oonvroog von de verlenging olleen ols:

1o er geen sproke is vcn een vreemde oozook die niei oon de vergunninghouder kon worden
ïoegerekend;
2o de oongevroogde en vergunde hondelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde
stedenbouwkundige voorschriften of verkovelingsvoorschrifïen.

De overheid bezorgt hoor beslissing uiterlijk de dog von het verstrijken von de oorspronkelijke
vervolÍermijn von twee joor. Bij onÍsïentenis von een beslissing wordt de verlenging geochÍ te zijn

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

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding mookl von de verschillende fosen von hei
bouwprojecl, worden de termijnen von iwee, drie of vijf joor, vermeld in het eersie lid, gerekend per
fose. Voor de lweede fose en de volgende fosen worden de lermijnen von vervol bijgevolg gerekend
vonof de oonvongsdotum von de fose in kwestie.

$ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitotie von een ingedeelde inrichting of octiviteit vervoll von
rechiswege in elk von de volgende gevollen:
I o ols de exploiloiie von de vergunde octivileii of inrichting meer don vijf opeenvolgende joren wordt
onderbroken;
2o ols de ingedeelde inrichting vernield is wegens brond of ontploffing veroozookt ten gevolge von de
exploitotie;
3o ols de exploilotie op vrijwillige bosis volledig en definilief wordï stopgezet overeenkomstig de
voorwoorden en de regels, vermeld in hel decreet von 9 moort 2001 tot regeling von de vrijwillige,
volledige en definitieve slopzetting von de productie von olle dierlijke mest, ofkomstig von een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten erycn. De Vloomse Regering kon nodere regels
bepolen voor de inkennisstelling von de sïopzetting.

$ 2/.l. De omgevingsvergunning voor hel uitvoeren von kleinhondelsqctiviteiten vervolt von rechtswege
ols de kleinhondelsocïiviïeilen meer don vijf opeenvolgende joren worden onderbroken.

$ 2/2. De omgevingsvergunning voor hel wijzigen von de vegetolie vervolt von rechtswege ols het
wijzigen von de vegetotie niel binnen twee joor no heï verlenen von de definitieve
om gevingsvergunning oonvongt.

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

gedeelte is eerst ofgewerkt ols het, in voorkomend gevol no de sloping von de niel-ofgewerkle
gedeelten, kon worden beschouwd ols een ofzonderlijke construcïie die voldoet oon de bouwfysische
vereislen.
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Als de gevollen, vermeld in porogroof 1 oÍ 2, olleen beirekking hebben op een gedeelle von de
exploiïoiie von de ingedeelde inrichting of ocliviteit, vervolt de omgevingsvergunning olleen voor dot
gedeelle.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig ols de exploiïoïie von een ingedeelde
inrichting of ocliviteiï von een project door een w'rjziging von de indelingsl'rjst vcn klosse I noor klosse 2
overgoot of omgekeerd.

ln gevol de exploiiotie von een ingedeelde inrichting of ocliviteit von een projeci door een wijziging
van de indelingslijst von klosse I of 2 noor klosse 3 overgool, geldï de vergunning ols oktenome en
blijven de bijzondere voorwoorden gelden.

Artikel l0l. De termijnen von ïwee, drie of v'rjf joor. vermeld in ortikel 99. in voorkomend gevol verlengd
conform criikel 99, $ 1 worden geschorst zolong een beroep iol vernieliging von de
omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor Vergunningsbetwislingen, overeenkomslig
hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde hondelingen in strijd zijn met een vóór de definiïieve
uilsprook von de Rood von krocht geworden ruimtelijk uiivoeringsplcn. ln dot loolste gevol blijft hel
eventuele rechï op plonschodevergoeding desolnieilemin behouden.

De termijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ 1, worden geschorsï ïijdens het uitvoeren von de orcheologische opgroving, omschreven in
de bekrochtigde orcheologienoto overeenkomstig ortikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreet von
l2 juli 2013 en in de bekrochÍigde nolo overeenkomstig ortikel 5.4..ló von het
Onroerenderfgoeddecreel von 12 juli 2013. met een moximumtermijn von een joor vcnof de
oonvongsdotum von de orcheologische opgroving.

De lermijnen von twee, drie of v'rjf joor, vermeld in orïikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ l, worden geschorst tijdens hel uitvoeren von de bodemsoneringswerken von een
bodemsoneringsproject wooryoor de OVAM overeenkomslig ortikel 50. S l, von heÍ Bodemdecreet von
27 oklober 200ó een conformileiÍsottesl heefï ofgeleverd, mel een moximumtermijn von drie joor vonof
de oonvongsdolum von de bodemsoneringswerken.

De lermijnen von twee, drie of v'tjf joor. vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
orïikel 99, $ 1, worden geschorst zolong een bekrochtigd stokingsbevel, zools vermeld in titel Vl von de
VCRO, nieÍ wordt ingeirokken, hetzij niet wordï opgeheven bij een in krocht von gewijsde gegone
beslissing. De schorsing eindigi von rechlswege wonneer geen opheffing von het stokingsbevel wordï
gevorderd of geen inÍrekking wordt gedocn binnen een lermijn von twee joor vonof de bekrochtiging
von het slokingsbevel.

Artikel 102. S l. Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorbij geen nieuwe
wegen worden oongelegd of het trocé von bestoonde gemeentewegen niet moet worden gewijzigd,
verbreed of opgeheven, vervolt von rechiswege ols:
I 

o binnen een Íermijn von v'tjf joor no de cfgifïe von de definitieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon tot regisÍrotie von de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor of de vesïiging von
erfpocht of opstolrechl len oonzien von len minsle één derde von de kovels;
2" binnen een termijn von tien joor no de ofgifte von de definiïieve omgevingsvergunning niel is

overgegoon tot dergelijke regisirotie len oonzien von ïen minsle twee derde von de kovels.
Voor de Íoepossing von het eersie lid:
I " wordï mel verkoop gelijkgesleld: de nolotenschopsverdeling en de schenking, met dien verstonde
dot slechts één kovel per deelgenool of begunstigde in oonmerking komï;
2" komt de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor, of de vestiging von erfpochl of
opslolrecht von de verkoveling in hoor geheel niet in oonmerking;
3o komt olleen de huur die erop gerichï is de huurder le lolen bouwen op het gehuurde goed in
oonmerking.
Voor de toepossing von het eersÍe lid wordt tijdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden, met verkoop gelijkgesïeld.

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

overgegoon toï de oplevering von de onmiddellijk uit te voeren losten of toï het verschoffen von
woorborgen betreffende de uitvoering von deze losÍen op de wijze, vermeld in ortikel Z5;

2" binnen een termijn von ïien joor no de ofgifte von de definiiieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon ïot regislrotie von de in porogrocf I vermelde rechtshondelingen ten oonzien von ten
minste één derde von de kovels;
3" binnen een termijn von v'rjftien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon tot regisïrolie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen ten oonzien von len
minste twee derde von de kovels.
Voor de toepossing von het eerste lid wordl tijdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden, met verkoop gelijkgesïeld.

$ 3. Als de omgevingsvergunning voor het verkcvelen von gronden uitdrukkelijk melding mookt vcn de
verschillende fosen von hei verkovelingsproject, worden de lermijnen von vervol, vermeld in de
porogrofen I tot en me| 2, gerekend per fose. Voor de tweede en volgende fosen worden de
termijnen von vervol dienlengevolge gerekend vonof de oonvongsdoÍum von de betrokken fose.

$ 4. Het vervol, vermeld in porogroof I en2,2" en 3", geldt slechls ïen oonzien von het niet bebouwde,
verkochte, verhuurde of oon een erfpocht of opstolrechï onden,lorpen gedeelte von de verkoveling.

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

kunnen oontonen doi de overheid no heÍ vervol en ten oonzien von een of meer von hun kovels

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

deze door de hogere overheid of de rechter niel onrechïmotig werden bevonden.
$ ó. De Vloomse Regering kon mootregelen treffen oongoonde de kennisgeving von heï vervol von
rechtswege.

Artikel 103. De termijnen von vijf, Íien of vijfÍien joor. vermeld in ortikel 'l02, worden geschorst zolong een
beroep tot vernietiging von de omgevingsvergunning conhongig is bij de Rood voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9, behoudens ols de verkoveling in strijd is met een
vóór de dotum von de definitieve uitsprook von de Rood von krochÍ geworden ruimtelijk
uitvoeringsplon. ln dci lootste gevol blijft hel eventuele recht op plonschodevergoeding desolnieilemin
behouden.

De termijnen von vijf. tien of vijftien joor, vermeld in ortikel 102. worden geschorsÍ tijdens heÍ uitvoeren
von de orcheologische opgroving, omschreven in de bekrochtigde orcheologienoto overeenkomsiig
ortikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreet vcn 12 jvli 2013 en in de bekrochiigde noto
overeenkomsÍig ortikel 5.4.,ló von heÍ Onroerenderfgoeddecreel von l2 juli 2013, met een
moximumtermijn von een jocr vonof de oonvongsdoÍum von de orcheologische opgroving.

De termijnen von v'rjf, lien of vijftien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorst tijdens het uilvoeren
von de bodemsoneringswerken von een bodemsoneringsproject wooryoor de OVAM overeenkomstig
ortikel 50, g 1, von hel Bodemdecreet von 27 oktober 200ó een conformiieitsoïtest heeft cfgeleverd,
met een moximumlermijn von drie joor vonof de oonvongsdotum von de bodemsoneringswerken.

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

bekrochtigd slckingsbevel, zools vermeld in titel Vl, niet wordt ingetrokken, heizij niet wordt opgeheven
bij een in krocht von gewijsde gegone beslissing. De schorsing eindigt von rechtswege wonneer geen
opheffing von heï stokingsbevel wordï gevorderd of geen inirekking wordt gedoon binnen een lermijn
von lwee joor vonof de bekrochtiging von het stokingsbevel.

Beroepsmogelijkheden - uiïlreksel uit het decreel von 25 opril 2014 belreffende de
omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vloomse Regering of de gewestelijke omgevingsomblenoor zijn bevoegd in looisle
odminisfrotieve oonleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of sïilzwijgende beslissingen von de
depulotie in eerste odministroÍieve oonleg.

De Vloomse Regering bepoolt in welke gevollen de geweslelijke omgevingsombtenoor over het
beroep kon beslissen.
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De deputotie is voor hoor ombtsgebied bevoegd in lootste odministrotieve oonleg voor beroepen
tegen uitdrukkelijke of slilzwijgende beslissingen von het college von burgemeester en schepenen in
eersÍe odministrotieve oonleg.

AÉikel53. Het beroep kon worden ingesield door:
1o de vergunningsoonvroger, de vergunninghouder of de exploiionÍ;
2o het betrokken publiek;
3o de leidend ombtenoor von de odviesinstonties of b'rjzijn ofwezigheid zijn gemochtigde ols de
odviesinstontie t'tjdig odvies heeft verstrekl of ols oon hem ten onrechte niet om odvies werd vezocht;
4" het college von burgemeester en schepenen ols het tijdig odvies heefl verstrekt of ols het ien
onrechte niei om odvies werd veaochÍ;
AO

óo de leidend ombtenoor von het Deporiemeni Omgeving of, bij z'rjn ofwezigheid, zijn gemochiigde;
7" de leidend omblenoor von heÍ Agentschop lnnoveren en Ondernemen of bij zijn ofwezigheid z'ljn
gemochtigde, ols het project vergunningsplichtige kleinhondelsoctiviteiten omvot;
8o de leidend ombtenoor von het ogentschop, bevoegd voor notuur en bos, of, bij zijn ofwezigheid, z'rjn
gemochtigde ols het project vergunningsplichtige wijzigingen von de vegetotie omvoÍ.

Artikel54. Het beroep wordt op stroffe von ononlvonkelijkheid ingesteld binnen een termijn von derlig
dogen die ingoot:
lo de dog no de dotum von de betekening von de bestreden beslissing voor die personen of instonÍies
oon wie de beslissing betekend wordl;
2" de dog no het verstrijken von de beslissingstermijn ols de omgevingsvergunning in eersle
odministrolieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordÍ;
3o de dog no de eerste dog von de oonplokking von de bestreden beslissing in de overige gevollen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uilvoering von de bestreden beslissing iot de dog no de doÍum von
de beÍekening von de beslissing in loolste odminisïrotieve oonleg.

ln ofw'ljking von het eerste lid werkt hei beroep niet schorsend ten oonzien von:
lo de vergunning voor de verdere exploilotie von een ingedeelde inrichting of octivileit wooryoor ten
minsïe lwoolf moonden voor de einddotum von de omgevingsvergunning een vergunningsoonvroog is

ingediend;
2" de vergunning voor de exploilotie no een proefperiode ols vermeld in ortikel ó9;
3" de vergunning voor de exploilotie von een ingedeelde inrichling of octiviÍeit die vergunningsplichlig
is geworden door convulling of wijziging von de indelingsl'rjst.

Artikel5ó. Het beroep wordt op sïrcffe von ononlvonkelijkheid per beveiligde zending ingesteld bijde
bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52.

Als met ïoepossing von ortikel 3ll1 bij de Vloomse Regering een georgoniseerd odministrotief beroep
werd ingesteld tegen het besluii von de gemeenïerood over de oonleg, wijziging, verplootsing of
opheffing von een gemeenleweg, bevot heï beroep op stroffe von onontvonkelijkheid een ofschrift
von het beroepschrifi bij de Vloomse Regering.

Degene die het beroep inslelï, bezorgl op stroffe von ononïvonkelijkheid gelijktijdig en per beveiligde
zending een ofschrifi von het beroepschrift oon:
1o de vergunningsoonvroger beholve ols h'rj zelf heï beroep inslelt;
2" de deputotie ols die in eerste odministrotieve oonleg de beslissing heeft genomen;
3o het college von burgemeester en schepenen beholve ols het zelf het beroep instelt.

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

Artikel5T. De bevoegde overheid, vermeld in oriikel52, of de provinciole respectievelijk gewestelijke
omgevingsombtenoor onderzoekt het beroep op zijn ontvonkelijkheid en volledigheid.

Genree nÍe & CCMW Zcndi-roveen $ Liersebc-r an't2 - 2-240loncJl'roire r', i tZ



&zandh%Z?tu*t Dienst Omgeving
03-410 16 39

omgevi ng @za nd hoven. be

Als niet olle stukken ols vermeld in ortikel5ó, derde lid, bijhet beroep zijn gevoegd, kon de bevoegde
overheid of de provinciole respectievelijk gewestel'rjke omgevingsombïenoor of de door hem
gemochtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vrogen om binnen een termijn von veertien
dogen die ingoot de dog no de vezending von het vervolledigingsveaoek, de ontbrekende gegevens
of documenÍen oon het beroep toe te voegen.

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

hel ïweede lid, oon hel beroep toe te voegen, wordt het beroep ols onvolledig beschouwd.

Artikel 57ll . Beroepen inzoke omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhondelsoctiviteiten omvotten
en die louter geboseerd zijn op economische criterio in functie von economische doelstellingen, zijn

onontvonkel'ljk.

Artikel 58. Het resultoot von het ondeaoek, vermeld in crÍikel 57, wordt oon de beroepsindiener binnen
een termijn von derlig dogen die ingoot de dog nq de dotum von de veaending von heÍ beroepschrift
per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvonkelijkheid heeft von rechtswege de siopzetting von de
beroepsprocedure iot gevolg. De beslissing wordï Íer kennis gebrochl von:
I " de beroepsindiener;
2" de vergunnin gsoonvroger;
3" de depuïoïie ols die in eerste odministroiieve oonleg de beslissing heeft genomen;
4" hel college von burgemeester en schepenen.

Beroepsmogelijkheden - regeling von hel besluit von de Vloomse Regering decreel von 25 opril 2014

belrefÍende de omgevingsvergunning

Heï beroepschrift bevoï op slroffe von onontvonkelijkheid:
I " de noom, de hoedonigheid en het odres von de beroepsindiener;
2" de idenlificotie von de besïreden beslissing en von hei onroerend goed, de inrichling of exploiïotie
die het voorwerp uitmookt von die beslissing;
3" ols hel beroep wordl ingesÍeld door een lid von het betrokken publiek:

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

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

4" de redenen woorom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevoi de volgende bewijsstukken:
I 
o in voorkomend gevol, een bew'tjs von betoling von de dossierïoks;

2o de overiuigingssiukken die de beroepsindiener nodig ochl;
3o in voorkomend gevol, een inventoris von de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2o

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kon hieroon verholpen worden
overeenkomstig orïikel 57, ïweede lid, von het decreei von 25 opril 2014.

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

Het bevoegde besiuur kon b'lj de beroepsindiener, de vergunningsoonvroger of de overheid die in
eerste odminisïroÍieve oonleg bevoegd is, clle beschikbore informotie en documenlen opvrogen die
nuÍtig zijn voor hel dossier.

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

Als de vergunningsoonvroger gehoord wil worden. brengt hij het bevoegde bestuur doorvon
uitdrukkelijk op de hoogte mei een beveiligde zending uiterlijk v'rjftien dogen nodot h'lj een ofschrift von
het beroepschrift ols vermeld in ortikel 5ó von het decreeÍ von 25 opril 2014. heeft ontvongen, op
voorwoorde dot hij nieï de beroepsindiener is.

Beroepsmogelijkheden - regeling "wegenberoep" (het Decreel von 3 mei 2019 houdende de
gemeenlewegen)
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Artikel 3l/l . S 1. Tegen het besluit von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplooising of
opheffing von een gemeenteweg kon in heÍ koder von een schorsend odministrolief beroep legen de
vergunningsbeslissing een georgoniseerd odminislrolief beroep worden ingesteld b'rj de Vloomse
Regering door de personen of inslonlies, vermeld in ortikel 53. De vereiste, vermeld in orlikel 53, lweede
lid, is ook von toepossing op hel beroep tegen hel besluit von de gemeenterood.

Het beroep leidt tot de vernieiiging von hei bestreden besluit of tot de ofwijzing von hel beroep op
grond von de onontvonkelijkheid of de ongegrondheid ervon.

$ 2. Het beroep wordt op slroffe von ononivonkelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de
Vloomse Regering binnen een termijn von dertig dogen, die ingoot op:
1' de dog no de doÍum von de beiekening von de beslreden beslissing voor die personen of instonties
oon wie de beslissing belekend wordt;
2o de dog no het verstrijken von de beslissingstermijn ols de omgevingsvergunning in eersie
odministrotieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordï;
3'de dog no de eerste dog von de oonplokking von de besïreden beslissing in de overige gevollen.

De indiener von heÍ beroep bezorgt op stroffe von onontvonkelijkheid gelijktijdig mel de beveiligde
zending von het beroep oon de Vloomse Regering, een ofschrifÍ von hel beroepschrifl met een
beveiligde zending oon het college von burgemeester en schepenen en oon de bevoegde
beroepsinstonlie. vermeld in oriikel 52.

$ 3. Hel college von burgemeesier en schepenen bezorgÍ het volledige dossier of een ofschrift doorvon
onmiddellijk no de ontvongsï von het ofschrift von het beroepschrift, oon heÍ Deportement Mobiliteil en
Openbore Werken.

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

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

$ 5. HeÍ besluil von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplootsing of opheffing von een
gemeenteweg kon olleen worden vernieÍigd:
1o wegens strijdigheid met hel decreet von 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
2" wegens strijdigheid met de doelsiellingen en principes, vermeld in ortikel 3 en 4 von hel decreet von
3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend gevol hel gemeenlel'rjk beleidskoder en
ofwegingskoder, vermeld in ortikel ó von helzelfde decreeÍ;
3o wegens de niet-noleving von een subslonliële vormvereisle.

(NVDR: lngevolge het delegoiiebesluii (BYR 25/7 /2014) is de minisier, bevoegd voor Mobiliteit en
Openbore Werken, bevoegd voor dil "wegenberoep". Dit beroep kon niel digilool worden ingesteld.)

Mededeling

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