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VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN
FUNCTIEWIJZIGING VAN WOONGELEGENHEID NAAR KIANTOOR
BESTAAND KANTOORGEBOUW . LANGESTRAAT 221 EN 223
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EEN

Dossiernummer omgevingsloket: OMV-2O20163536
Dossiernummer gemeente: 2O2OOO298

Inrichtingsnummer:
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op het Decreet van 25 april20L4 betreffende de omgevingsvergunning.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoerÍng
van het decreet van 25 april 20L4 betreffende de omgevingsvergunning.
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Gelet op het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene
en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne,
Gelet op het decreet van 1B 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 ilieueffectra pportage.
Gelet op het Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal
handelsvestig ingsbeleid.
Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.
Gelet op de aanvraag ingediend door Kristiaan Mintjens met als contactadres
Antwerpsesteenweg 209 te 2390 Malle, per beveiligde zending verzonden op 3
december 2020.
Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 24
december 2020.
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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 Langestraat22t en 223,2240
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 1, sectie A, perceelnummer 232G.

Het betreft een aanvraag tot voor een functiewijziging van woongelegenheid naar
kantoor in een bestaand kantoorgebouw,

Aanoevraaqde duur en faserino
De vergunningsaanvraag wordt geheel gedaan voor onbepaalde duur, Er wordt geen
faserÍng aangevraagd,

VerEunninoshistoriek
- 23 juni 1997: het bouwen van een kantoorgebouw (dossier 871.1-97.10)

-

L4 februari 1998: het bouwen van een kantoorgebouw met woongelegenheid
(dossier 871.1-98.68)
29 november 1999: aanpassen bouwplan (dossier 871.1-98.68)

Ooenbaar onderzoek
Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse
Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2OI4 betreffende de
omgevingsvergunning is de gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag
openbaar gemaakt worden.
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar
onderzoek vond plaats van 15 januari 2021 tot en met 13 februari 2021. Er werden
geen bezwaarschriften ontvangen.

Adviezen
Aaentschap Weqen en Verkeer
Gelet op het gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer ontvangen op 24

maart 2021 met

ref

. AV/t23/202L/00247.

Scheidinosmuren: standount eiaenaars aanoalende oercelen
Het standpunt van de aanpalende eigenaar werd niet Íngewonnen 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 20L4 betreffende de
omgevingsvergunning.
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Beslissino van de oemeenteraad inzake aemeenteweqen
Het artikel 31 van het decreet OmgevingsvergunnÍng voorziet dat als de aanvraag de
aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de
gemeenteraad hierover moet beslissen.
Het betreffende dossíer omvat geen aanleg, wijzÍging, verplaatsing of opheffing van
een gemeenteweg.

2.

INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR DE
OMGEVINGSAMBTENAAR

Liooino voloens de olannen van aanleo, uitvoerinosolannen. verkavelinsen.
De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dlt
gewestplan in woonparkgebied.
Een woonpark is bedoeld als een woongebied van louter residentiële aard en biigevolg
gericht op het rustig verbtijven in een homogeen voor het wonen bestemd woongebied in
het groen. De nog open gebleven ruimten mogen verder bebouwd worden mits rekening
wordt gehouden met de bepalingen van artikel 6.1.2.1.4. en met de bestaande
bebouwingswijze (oppervlakte van de percelen, bebouwde oppervlakte van perceel,
bouwtrant, bestaand groen). Alle inrichtingen en activíteiten die verenigbaar ziin met de
stedenbouwkundige bestemming van het woongebied zijn in principe toelaatbaar.

Bijzondere aandacht dient niettemin te worden besteed aan de vraag naar de
bestaanbaarheid van een constructie met de eigen woonfunctie van het gebied en de
verenigbaarheid ervan met de onmiddellijke omgeving. Gezien het een wezenliik
kenmerk van een woonpark is dat de gemiddelde woondichtheid er gering is en de
groene ruimten er verhoudingsgewijs grote oppervlakte beslaan, heefr dit tot gevolg dat
de vestiging van niet residentiële inrichtingen en activiteiten doorgaans niet zal kunnen
worden aangenomen. (artikel 6 van het Koninklijk besluit van 28 december 1972
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de
gewestplannen).
De aanvraag is niet gesitueerd in een bijzonder plan van aanleg'
De aanvraag is niet gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.
De aanvraag is gelegen binnen de omschrijving van een goedgekeurde, niet

vervallen verkaveling van 24 mei 1993 met ref .877.2-1991'05, met ref.
L47/239(L), gewijzigd op 23 juni 1997, en het de loten 1 en 2 betreffen.
De aanvraag omvat een functiewijziging van een woongelegenheid naar een kantoor
in een bestaand kantoorgebouw.
Gelet op artikel 3,01. Strook voor de Hoofdgebouwen : 10 Bestemming:
"Eengezinshuizen"

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming van het van kracht
zijnde gewestplan maar niet volledig met de verkavelingsvoorschriften.
Omwille van deze afwijking werd het dossier onderworpen aan een
openbaar onderzoek. De verkaveling is ouder dan 15 jaar waardoor deze
geen weigeringsgrond vormt.

Mer-screenino
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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.

Ooenbaar onderzoek
De omgevingsambtenaar beoordeelt de standpunten en bezwaren, die ontvangen
werden tijdens het openbaar onderzoek als volgt: het openbaar onderzoek vond
plaats van 15 januari 202L tot en met 13 februari 202L en er werden geen
bezwaarschriften ontvangen tijdens deze periode.

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

Goede ruimteliike ordenino
De aanvraag omvat een functiewijziging van een woongelegenheid naar kantoor in
een bestaand kantoorgebouw. De omgeving laat zich kenmerken door vrijstaande
ééngezinswoningen in een groene omgeving, enkele kantoorgebouwen,
gemeenschapsvoorzieníngen, enkele weilanden en bossen. Het perceel is gelegen in
woonparkgebied langsheen de N14, een gewestweg.
De aanvraag situeert zich in het rechter gebouw, gezien vanuit de N14, en heeft
betrekking op de woongelegenheid op het gelijkvloers. De wooneenheid bestaat uit

1

slaapkamer, een woonkamer, een badkamer, een keuken en een toilet, Gezien het
appartement niet functioneel was werd deze niet in gebruik genomen.
Overwegende dat er voor de aanpassing geen structurele verbouwingswerken dienen
de gebeuren. Er worden enkele niet dragende binnenmuren verplaatst om kantoren
op te richten. De aanpassingswerken worden enkele doorgevoerd aan de binnenzijde
van het gebouw, de buitengevels blijven volledig in de bestaande toestand
behouden. Er zal dus bijgevolg geen impact zijn op het straatbeeld.
Gelet op artikel 3.01. Strook voor de Hoofdgebouwen
"EengezinshLtizen"

:

1o Bestemming:

Overwegende dat de afzonderlijke wooneenheíd in een bestaand gebouw wordt
opgenomen, dat reeds grotendeels uit kantoor bestaat, en de ligging langsheen de
gewestweg is de aanvraag functioneel inpasbaar. De hoofdfunctie van het gebouw
omvatte reeds kantooffunctie en er zijn reeds parkeerplaatsen aanwezig. Gezien de
oppervlakte van de woning eerder beperkt was en ze ook niet in gebruik is genomen
zal het gebruik als kantoor geen invloed hebben op de mobiliteit.
De functiewijziging zal geen hinder veroorzaken.
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
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omgevingsambtenaar dat het aangevraagde verenigbaar is met de omgeving en de
goede ruimtelijke ordening.

Watertoets
Overeenkomstig hoofdstuk III, afdeling I, artikel B 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 I 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
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 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 $1 wordt
gemotiveerd, waarbij in elk geval de doelstellingen en de beginselen van het
integraal waterbeleid worden getoetst."
De aanvraag ligt niet in een recent overstroomd gebied of in een

overstromingsgebied.
De aanvraag omvat een functiewijziging van een woongelegenheid naar een kantoor
in een bestaand kantoor gebouw. Een functiewijziging zonder bijkomende werken zal
geen invloed hebben op de waterhuishouding van de omgeving. Er wordt geen
bÍjkoomende verharding of dakoppervlakte aangelegd zodat er geen ruimte voor
water wordt ingenomen.

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.
Erfo oed - / 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
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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 Kristiaan Mintjens inzake een functiewijziging van een

woongelegenheid naar kantoor in een bestaand kantoorgebouw, gelegen te
Langestraat 221 en 223, 2240 Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 1, sectie A,
perceelnummer 232G, 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 nodige maatregelen moeten getroffen worden ter voorkoming van
beschadiging en/of bevuiling van de openbare wegenis met zijn
aanhorigheden;

3. In geval van nieuwbouw, wijziging

van een onroerend goed, enz. aangifte te
doen bij de Federale Overheidsdienst Financiën, dienst Opmetingen en
waarderingen via de daarvoor bedoelde aanvraagformulieren om het
kadastraal inkomen van het gebouw te bepalen.

4. Het melden van de start en het einde van de werken aan het
gemeentebestuur via het omgevingsloket.

Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet
binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte
werd gebracht van de instelling van een administratief beroep.
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en
verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die
nodig zouden zijn. Op basis van aftikel 78 van het
omgevingsverg u nn in gsdecreet heeft een omgevi n gsvelg un n i ng een
zakelijk karakter en wordt zij verleend onder voorbehoud van de
rechten die betrekki
hebben
het onroerend oed
Namens het college van burgemeester en schepenen,

Annick Smeets
Algemeen directeur

Joris Geens
voor de Burgemeester Voor eensluidend uittreksel,
Zandhoven, 26 april 2027.

nick

eets
directeur

Jori

Geens

Voorzitter
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- uillreksel uil hel decreel vqn 25 opril

2014 belreflende de

gevollen:

tt. S 1. De omgevingsvergunning vervqlt von rechtswege in elk von de volgende
qls de verwezenl'rjking von de vergunde sÍedenbouwkundige hondelingen niet wordt gestort binnen

Artikel
I

o

de twee joor no het verlenen vqn de definiÍieve omgevingsvergunning;
2o qls het uiïvoeren von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen meer dqn drie opeenvolgende
joren wordt onderbroken;
3o ols de vergunde gebouwen niet Wnddicht zijn binnen vijf joor no het verlenen von de definilieve
omgevingsvergunning;
4o ols de exploilolie von de vergunde octiviteit of inrichting niel binnen v'rjf joor no het verlenen von de
deÍinitieve omgevingsvergunning oonvongi;
5o qls de kleinhondelsociivíteiten niet binnen vijf joor no het verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning qonvongen.
De termijn, vermeld in het eerste lid, lo, kon evenwel, op vezoek vqn de vergunninghouder, voor een
periode von lwee joor verlengd worden ols hij oonioonl dot de niet-verwezenlijking het gevolg is von
een vreemde oorzook die hem niet kon worden toegerekend. De vergunninghouder dient de
oonvroog von de verlenging, op strofÍe von veryol, met een beveiligde zendlng en minstens drie
moonden vóór het verstr'rjken von de oorspronkelijke vervqttermijn von twee joor in bij de overheid die
de vergunning heeft verleend. Die overheid weigeri de oonvroog von de verlenging olleen qls:
I" er geen sproke is von een vreemde oorzook die niet oon de vergunninghouder kon worden
toegerekend;
2" de oongevroogde en vergunde hondelingen strijdig z'rjn mel inmiddels gewijzigde
stedenbouwkundige voorschriften of verkovelingsvoorschriften.
De overheid bezorgt hoor beslissing uiterlijk de dog von het versirijken von de oorspronkelijke
vervolterm'rjn von twee joor. Bij onlstentenis von een beslissing wordt de verlenging geocht te zijn
goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd. worden de termijnen, vermeld in het eerste lid,3o
en 4", ook met fwee joor verlengd.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding mookt von de verschillende fosen vqn het
bouwproject, worden de term'rjnen von twee, drie of v'rjf joor, vermeld in het eerste lid, gerekend per

fose. Voor de tweede fose en de volgende fosen worden de termijnen vqn vervol bljgevolg gerekend
vonof de ocnvongsdotum von de fose in kwestie.
g 2. De omgevingsvergunning voor de exploitotie vqn een ingedeelde inrichting of ocliviteit vervolt von
rechtswege in elk von de volgende gevollen:
lo ols de exploitotie von de vergunde octiviteil of inrichting meer don vijf opeenvolgende joren wordl

onderbroken;

de ingedeelde inrichting vernield is wegens brond of ontploffing veroozookl ten gevolge von de
exploiiotie;
3o ols de exploltolie op vrijwillige bosis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwoorden en de regels, vermeld in heÍ decreeï von 9 moqrt 200'l 1oi regeling vqn de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting von de productie von olle dierlijke mesi, ofkomstig von een of
meerdere diersoorten, en de uifuoeringsbesluiten ervon. De Vloomse Regering kon nodere regels
bepolen voor de inkennisstelling von de slopzettlng.
2o ols

5 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren von kleinhondelsoctiviteiten vervolt von rechiswege

ols de kleinhqndelsocliviteilen meer don vljÍ opeenvolgende joren worden onderbroken.

g 2/2.De omgevingsvergunning voor het wijzigen von de vegetolie vervqll von rechtswege ols het
wijzigen von de vegetotie niet binnen twee joor no het verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning oonvongï.
g 3. Als de gevollen, vermeld in porogroof 1, betrekking hebben op een gedeelte von het bouwproject
vervolt de omgevingsvergunning olleen voor het niet-ofgewerkte gedeelte von een bouwproject. Een
gedeelte is eerst ofgewerkt ols het, in voorkomend gevol no de sloping von de niet-ofgewerkte
gedeelten, kon worden beschouwd ols een ofzonderlijke construclie die voldoet oon de bouMysische
vereisten.
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Als de gevollen, vermeld in porogroof

I of 2, olleen beÍrekking hebben op een gedeelie von de
exploilotie von de ingedeelde inrichting of octiviieit, vervoll de omgevingsvergunning olleen voor dot
gedeelle.

Arlikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig ols de exploitolie von een ingedeelde
inrichting of qctiviteit von een projecl door een wijZging von de indelingslijst von klqsse I noor klosse 2
overgoot of omgekeerd.
ln gevol de exploitotie von een ingedeelde inrichting of octiviteit von een project door een wijziging
von de indelingslijst von klosse I oÍ 2 noor klosse 3 overgoot, geldt de vergunning qls oklenome en
blijven de bijzondere voorwoorden gelden.

l0l. De termijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd
conÍorm ortikel 99, g I worden geschorst zolong een beroep tot vernietiging von de
omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig
hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde hondelingen in stÍjd zijn mel een vóór de definitieve
uilsprook von de Roqd von krocht geworden ruimtelijk uiivoeringsplqn. ln dot lootste gevol blijft het
evenluele recht op plonschodevergoeding desqlnieltemin behouden.
Arlikel

De termijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren von de orcheologische opgroving, omschreven in
de bekrochligde orcheologienoto overeenkomsiig orlikel 5.4.8 von heÍ Onroerenderfgoeddecreet von
12 juli 2013 en in de bekrochtigde noto overeenkomstig qrtikel 5.4.1 ó von hel
Onroerenderfgoeddecreet von I 2 juli 2o13, met een mqximumtermijn von een joor vonoÍ de
oonvongsdotum von de orcheologische opgroving.
De term'tjnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in orlikel 99, in voorkomend gevol verlengd conÍorm
ortikel 99, $ l, worden geschorst tijdens het uilvoeren von de bodemsoneringswerken von een
bodemsoneringsproject wooryoor de OVAM overeenkomstig ortikel 50, S l, von het Bodemdecreet von
27 oklober 200ó een conformiteilsotiest heeft ofgeleverd. mel een mqximumtermijn von drie joor vonof
de oonvongsdotum vqn de bodemsqneringswerken.
De termijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ 1, worden geschorsi zolong een bekrochtigd stokingsbevel, zools vermeld in titel Vl von de
VCRO. niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in krqchl von gewijsde gegone
beslissing. De schorsing eindigt von rechJswege wqnneer geen opheffing von het siokingsbevel wordt
gevorderd of geen intrekking wordl gedoon binnen een termijn von twee joor vonof de bekrochliging
vqn het stokingsbevel.

AÉikel t02. S l. Een omgevingsvergunning voor heï verkovelen von gronden woorbij geen nieuwe
wegen worden oongelegd of hel trocé von bestoonde gemeentewegen niet moeï worden gewijzigd,
verbreed of opgeheven, vervolt von rechtswege ols:
o
I binnen een termiin von vijf joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niei is
overgegoon tot regisïrolie von de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor of de vestiging von
erfpocht oÍ opstolrecht len oonzien von ten minste één derde von de kovels;
2o binnen een lermijn vqn tien joor no de oÍgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon tot dergelijke regislrolie ten qqnzien von ten minsie twee derde von de kovels.
Voor de toepossing von hel eerste lid:
o
I wordÍ mel verkoop gelijkgesteld: de noloïenschopsverdeling en de schenking, met dien verstonde
doï slechts één kqvel per deelgenoot of begunstigde in oonmerking komt;
2o komt de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor, of de vestiging von erfpocht of
opstolrecht von de verkoveling in hoor geheel niet in oonmerking;
3o koml olleen de huur die erop gerichl is de huurder te loten bouwen op hel gehuurde goed in
oonmerking.
Voor de Íoepossing von hel eersle lid wordt tijdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevlngsvergunning voor het verkovelen von gronden, met verkoop gelijkgesteld.
$ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorbij nieuwe wegen worden
oongelegd of woorbij het lrqcé von bestoqnde gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven
wordt, vervolt von rechlswege ols:
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lo binnen een term'rjn von vijf joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon tot de oplevering von de onmiddellijk uit te voeren lqsten oÍ tot het verschqffen von
woorborgen betreffende de uitvoering vqn deze losten op de wijze, vermeld in ortikel 75;
2o binnen een term'rjn von tien joor no de ofgifte von de definilieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon tot registrotie von de in porogroof I vermelde rechlshondelingen len qqnzien von ten
minste één derde von de kovels;
3o binnen een termijn von vijÍtien joor no de ofgifie vqn de definitieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon tot registrotie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen ten oonzien von ten
minste twee derde von de kovels.
Voor de toepossing von heï eerste lid wordt Íijdige bebouwing door de verkqveloor conÍorm de
omgevingsvergunning voor het verkqvelen von gronden, mel verkoop gelijkgesteld.
g 3. Als de omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden uitdrukkelijk melding mookt von de
verschillende fosen von het verkqvelingsproject, worden de termijnen von vervql, vermeld in de
porogrofen I tot en met 2, gerekend per fose. Voor de tweede en volgende fqsen worden de
termijnen von vervql dientengevolge gerekend vonof de oonvongsdotum vqn de betrokken fose.
$ 4. Het vervql, vermeld in porogroof I en 2, 2" en 3o, geldt slechts ten oonzien von hel nieÍ bebouwde'
verkochte, verhuurde oÍ qon een erfpocht of opstolrecht onderworpen gedeelte von de verkoveling.
$ 5. Onverminderd porogroqt 4, kon het vervql von rechtswege niet worden legengesteld oon
personen die zich op de omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden beroepen ols zij
kunnen oqntonen dol de overheid no het vervol en ten oqnzien von een of meer von hun kovels
binnen de verkoveling, wijzigingen oon deze omgevingsvergunning heeft toegestqon of
stedenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige ottesten heeft verleend in zovene
deze door de hogere overheid of de rechler nieÍ onrechtmctig werden bevonden.
$ ó. De Vlqomse Regering kon mootregelen treffen oongoonde de kennisgeving von het vervol von

rechtswege.
Artikel 103. De termijnen von vljf, tien of vijfiien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorst zolong een
beroep tot vernietiging vqn de omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hooÍdstuk 9, behoudens ols de verkoveling in strijd is mel een
vóór de dqlum von de definitieve uitsprook von de Rood von krocht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplqn. ln dqt lootste gevol blijft het eventuele recht op plonschodevergoeding desolniettemin

behouden.
De term'rjnen von v'rjf , tien of v'rjftien joor, vermeld in qrtikel 102. worden geschorst tijdens hel uilvoeren
vqn de orcheologische opgroving, omschreven in de bekrochtigde orcheologienoto overeenkomstig
ortikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreet von l2 juli 2013 en in de bekrochtigde noio
overeenkomsÍig ortikel 5.4.1 ó von het Onroerenderfgoeddecreet von l2 juli 2013, met een
moximumlerm'rjn von een joor vonof de oonvongsdotum von de orcheologische opgroving.
,l02,

worden geschorsl lijdens hel uitvoeren
vqn de bodemsoneringswerken von een bodemsoneringsproject woorvoor de OVAM overeenkomstig
ortikel 50, g l, von het Bodemdecreet von 27 oklober 200ó een conformiieitsottesl heefl ofgeleverd,
met een moximumlerm'rjn von drie joor vonqf de oonvqngsdoium von de bodemsoneringswerken.
De term'rjnen von v'rjf, tien of vijftien joor, vermeld in ortikel

De term'rjnen von vijf, tien of vijflien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorst zolong een
bekrochtigd slokingsbevel, zools vermeld in titel Vl, niel wordt ingeïrokken, hetzij niet wordt opgeheven
bij een in krqcht von gewijsde gegone beslissing. De schorsing eindigt von rechtswege wonneer geen
opheÍfing von het stokingsbevet wordl gevorderd of geen intrekking wordt gedoon binnen een lermijn

von twee joor vonof de bekrochtiging von het slokingsbevel.
Beroepsmogelijkheden
omgevingsvergunning

- uitlreksel uil hel decreel vqn 25 opril

2014 beheÍÍende de

Arlikel 52. De Vloomse Regering of de geweslelijke omgevingsomblenoor zijn bevoegd in lootsïe
odminisÍrotieve oonleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of siilzwijgende beslissingen von de
deputolie in eersfe odministrotieve oonleg.
De Vloomse Regering bepooll in welke gevollen de gewestelijke omgevingsombtenoor over het

beroep kon beslissen.

(]errrr:err1e & OCM\/ /etndl'tovr;tr

q! lir:tteb<;slrt i2 *2240 lctttcjlroven

9

Dienst Omgeving
03-410 16 39
omgeving @zand hoven. be

eJl .
&zandhov
'rhd /, /;"r'le(.

De deputotie is voor hoor ombïsgebied bevoegd in lootste qdministrotieve oonleg voor beroepen
tegen uitdrukkelijke oÍ stilzwijgende beslissingen vqn het college von burgemeester en schepenen in
eerste odministrotieve oonleg.

Artikel 53. Het beroep kon worden ingesleld door:
o
I de vergunningsoonvroger, de vergunninghouder of de exploitont;
2o het belrokken publiek;
3" de leidend ombtenqor von de odviesinstonlies of bij zijn oÍwezigheid z'rjn gemochtigde ols de
odviesinstontie tijdig odvies heeft verslrekt oÍ qls oon hem ten onrechte niet om odvies werd vezocht;
4o het college von burgemeester en schepenen ols hel tijdig odvies heeft verstrekt of <rls het ten
onrechle niei om odvies werd vezocht;
to

de leidend ombtenoor vqn het Deportement Omgeving of, bij zijn ofwezigheid, z'rjn gemochtigde;
de leidend ombtenoor vqn hel Agenlschop lnnoveren en Ondernemen of bij zijn ofwezigheid z'rjn
gemochtigde, ols het projecï vergunningsplichtige kleinhondelsoctiviteiten omvqt;
B" de leidend qmblenoqr von het ogentschop. bevoegd voor nqtuur en bos, of, bij zijn ofwezigheid, zijn
gemochligde ols het projecl vergunningsplichtige w'rjzigingen von de vegetotie omvol.
óo
70

Arlikel 54. Het beroep wordt op stroffe von onontvonkelijkheid ingesletd binnen een termijn von dertig
dogen die ingool:
1o de dog no de dqtum von de betekening 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 eerste
qdministrotieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3o de dog no de eerste dog von de oonplokking von de bestreden beslissing in de overige gevollen.
Arlikel 55. Het beroep schorst de uiïvoering von de beslreden beslissing tot de dog no de dotum von
de betekening von de beslissing in lootsle odministrqtieve oonleg.
ln ofwijking vqn het eerste lid werkt het beroep niet schorsend len qonzien von:
1o

de vergunning voor de verdere exploitotie vqn een ingedeelde inrichling of octiviteit wqorvoor ten

minste twoqlf moonden voor de einddotum von de omgevingsvergunning een vergunningsoonvroog

ingediend;
20 de vergunning voor de exploitotie no een proefperiode ols vermeld in ortikel 69;
30 de vergunning voor de exploitoÍie von een ingedeelde inrichting of qctiviteit die vergunningsplichtig
is geworden door oonvulling of wijziging von de indelingslijst.
AÉikel 56. Het beroep wordt op siroffe von onontvqnkelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de
bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52.
Als met toepossing von qrtikel 3l/l bij de Vloqmse Regering een georgoniseerd odminislrotieÍ beroep
werd ingesteld tegen het besluit von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplootsing of
opheffing von een gemeenteweg, bevot het beroep op stroffe von ononlvqnkelijkheid een ofschrift
von het beroepschrift bij de Vlqqmse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgl op slroffe von onontuqnkelijkheid gelijkt'rjdig en per beveiligde
zending een ofschrift von het beroepschrifl oon:
I " de vergunningsoonvroger beholve ols hij zelf het beroep inslelt;
2" de deputotie ols die in eerste odministrotieve oonleg de beslissing heeft genomen;
3o het college von burgemeester en schepenen beholve ols hel zelf hel beroep instelt.
De Vloomse Regering bepoolt, eventueel met inbegrip von een ononlvonkelijkheidssonctie. nodere
regels met betrekking lot de opbouw en de inhoud von het beroepsschrift en de bewijssiukken die bij
het beroep moeÍen worden gevoegd opdot het op ontvonkelijke wijze wordt ingesteld.

Arlikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52, of de provinciole respeciievel'rjk gewestelijke
omgevingsombtenoqr ondezoekt het beroep op ljn onlvonkelijkheid en volledigheid.
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Als niet olle slukken ols vermeld in ortikel 5ó, derde lid, blj het beroep zijn gevoegd, kon de bevoegde

overheid of de provinciole respectievelijk gewesielijke omgevingsombienoor of de door hem
gemochligde de beroepsindiener per beveiligde zending vrogen om binnen een lermijn von veertien
dogen die ingool de dog no de veaending von het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens
of documenten osn het beroep toe te voegen.

de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in
het iweede lid, oon hel beroep toe te voegen, wordt hel beroep ols onvolledig beschouwd.

Als de beroepsindiener nolqoi

Artikel 57l1. Beroepen inzoke omgevingsvergunningen die uitsluiïend kleinhondelsocliviteiten omvotten
en die louter geboseerd ljn op economische criterio in funciie von economische doelstellingen, zijn
onontvonkelijk.
Artikel 58. HeÍ resullool von het ondezoek. vermeld in orïikel 57, wordt qon de beroepsindiener binnen
een termijn von dertig dogen die ingoot de dog no de dqtum vqn de vezending von het beroepschrifl
per beveiligde zending meegedeeld.
De onvolledigheid of ononfuonkelijkheid heeÍt von rechtswege de stopzelling von de
beroepsprocedure lot gevolg. De beslissing wordt ier kennis gebrocht von:
1o

de beroepsindiener;

de vergunningsoonvroger;
de depulotie ols die in eerste odministrotieve oonleg de beslissing heeft genomen;
4o het college von burgemeester en schepenen.
2o
3o

Beroepsmogelijkheden - regeling von hel besluil von de Vloqmse Regering decreel von 25 opril 2014
belreÍÍende de omgevingsvergunning
Hel beroepschrift bevot op stroffe von onontvonkelijkheid:
o
I de noom, de hoedonigheid en het odres von de beroepsindiener;
2o de identificotie vqn de bestreden beslissing en von hel onroerend goed, de inrichting of exploiïotie
die het voorwerp uitmookt von die beslissing;
3o ols het beroep wordt ingesleld door een lid von het betrokken publiek:
o) een omschrijving von de gevolgen die h'rj ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of

b)

4o

woorsc hijn

l'rjk

ondervindt;

b) het belong dot hij heeÍt bij de besluitvorming over de ofgifie of bijstelling von een
omgevingsvergunning of von vergunningsvoorwoorden;
de redenen woorom het beroep wordl ingesteld.

Het beroepsdossier bevol de
1o in voorkomend gevol. een
2" de overtuigingsstukken die
3" in voorkomend gevol, een

volgende bewijsslukken:
bew'rjs von beloling von de dossiertoks;
de beroepsindiener nodig ochl;
inveniqris von de overtuigingsstukken, vermeld in punt

2o

Als de bewijsslukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kqn hierqon verholpen worden
overeenkomsiig ortikel 57, lweede lid, vqn hel decreet von 25 opril 2014.

Hel beroepsdossier wordt ingediend met een onologe of een digitole zending.
Het bevoegde bestuur kon blj de beroepsindiener, de vergunningsoonvroger of de overheid die in
eerste odminislrotieve oonleg bevoegd is, olle beschikbore informolie en documenÍen opvrogen dle
nuttig zijn voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op sÍroffe vqn vervql, uitdrukkelijk in zijn beroepschrifl oon of hij gehoord wil
worden.
Als de vergunningsoonvroger gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde besluur doqrvon
uildrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dogen nodot hij een qfschrifl von
het beroepschrift ols vermeld in ortikel 5ó von het decreet von 25 opril 2014, heeft ontvongen, op
voorwqqrde dot hlj niet de beroepsindiener is.

Beroepsmogelijkheden

gemeenlewegen)

- regeling "wegenberoep" (het Decreel von 3 mei 201? houdende de
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$ I . ïegen het besluit von de gemeenteroqd over de oonleg, wijziging, verplootsing of
opheffing von een gemeenteweg kon in het koder von een schorsend qdministrotief beroep tegen de
vergunningsbeslissing een georgoniseerd odministrotief beroep worden ingesleld b'rj de Vloomse
Regering door de personen oÍ instonlies, vermeld in orïikel 53. De vereiste, vermeld in artikel 53, tweede
lid, is ook von toepossing op het beroep tegen het besluit von de gemeenlerood.

Artikel 3l / L

Het beroep leidt tot de vernietiging von heÍ besïreden besluit of tot de ofwijzing vqn het beroep op
grond von de onontvonkelijkheid of de ongegrondheid ervon.
$ 2. Hel beroep wordt op slroffe von onontvonkelijkheid met een beveiligde zending ingediend blj de
Vlqqmse Regering binnen een lermijn von dertig dogen, die ingoot op:
1o de dog no de dolum von de betekening von de bestreden beslissing voor die personen of instonÍies
qon wie de beslissing betekend wordt;
2o de dog no het verstrijken von de beslissingstermijn ols de omgevingsvergunning in eerste
odministrolieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordt;
30 de dog nq de eerste dog von de oonplokking von de bestreden beslissing in de overige gevollen.
De indiener vqn het beroep bezorgl op slroffe von onontvonkelijkheid gelijktijdig met de beveiligde
zending von het beroep oqn de Vloqmse Regering, een ofschrifl vqn het beroepschrift met een
beveiligde zending oon hel college von burgemeester en schepenen en qon de bevoegde
beroepsinstonlie, vermeld in ortikel 52.
$ 3. Het college von burgemeesler en schepenen bezorgt het volledige dossier of een ofschrifl dqqrvqn
onmiddellijk no de ontvqngst von het qfschrift von het beroepschrift, oon hel Deportement Mobiliteit en

Openbore Werken.
$ 4. De Vlqomse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn von negentig
dogen, die ingoot de dog no de ontvongsl von het dossier, vermeld in porogroof 3. Die lermijn is een

termijn von orde.
De Vloomse Regering brengl de indiener von het beroepschrift, de bevoegde overheid en de
gemeente onmiddellijk op de hoogïe von hoor beslissing.
$ 5. He1 besluil von de gemeenlerood over de oonleg, wijziging, verploolsing of opheffing von een
gemeenteweg kon olleen worden vernietigd:
lo wegens strijdigheid met het decreet von 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
2o wegens slrijdigheid met de doelstellingen en principes, vermeld in qrtikel 3 en 4 von het decreet von
3 mei 20.19 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend gevol het gemeentelijk beleidskoder en
ofwegingskoder, vermeld in ortikel ó von hetzelÍde decreet;
3o wegens de niet-noleving von een substonliële vormvereiste.

(NVDR: lngevolge het delegotiebesluit (BVR 25/7 /20I 4) is de minister, bevoegd voor Mobilileit en
Openbore Werken, bevoegd voor dit "wegenberoep". Dit beroep kon niet digiiool worden ingesteld.)

Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslogen in een oÍ meer bestonden. Die bestonden kunnen zich
bevinden bij de gemeente, woor u de oonvroqg hebt ingediend, bij de provincie, en ook b'rj de
Vlqqmse odministroÍie, 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 wetenschoppelijke doeleinden. U hebl het recht om uw gegevens in deze bestonden in ie kijken
en zo nodig de verbelering ervon oon le vrogen.
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