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Uittreksel
College van burgemeester en schepenen

19a ril2O21

Luc Van Hove, Burgemeester - Voorzitter
Geens Joris, Van Staeyen Steven, Lauwereys Jelle,
Willems Rudolf, Maes Mieke, Schepen

Aanwezig:

Annick Smeets, Algemeen directeur
Verontschuldigd

:

VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET SLOPEN VAN ALLE
CONSTRUCTIES. HET BOUWEN VAN EEN TWEEWOONST MET CARPORT EN
TUINBERGINGEN . LINDELAAN 1OA EN 1OB

mer omgevi ngsloket: OMV-2O2 OL54937
Dossiernummer gemeente: 2O2OOO295
f nrichtingsnummer:
Dossiern

um

Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering
van het decreet van 25 aprll2OI4 betreffende de omgevingsvergunning.
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Gelet op het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene
en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid.
Gelet op het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu,
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
m i ieueffectra ppofta ge,
I

Gelet op het Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal
handelsvestigingsbeleid.
Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.
Gelet op de aanvraag ingediend door Greet Stroeckx en Eddy Capenberghs met als
contactadres Rulakker 22 te 2460 Kasterlee, per beveiligde zending verzonden op 3
december 2020.
Gelet op de vraag voor bijkomende informatie op 17 december 2O2O en ontvangen
op 2L december 2020.
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Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 11

januari

2O2L

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

1. BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG
De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Lindelaan 10A en LOB, 2242
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 2, sectie C, perceelnummer I62H.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van alle constructies, het bouwen van een
tweewoonst met carport en tuinbergingen.

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

Verounninqshistoriek

-

4 oktober 1966: het bouwen van een woning (dossier 871,1-66.16/PB)

Ooenbaar onderzoek
Overeenkomstig de criteria van aftikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse
Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2OL4 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 22 januari 2O2I tot 20 februarÍ 2O2t. Er werden geen
bezwaarschriften ontvangen.

Adviezen
Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.

Scheidinosmuren: standpunt eioenaars aanoalende percelen
Het standpunt van de aanpalende eigenaar werd ingewonnen aangezien de aanvraag
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.
De aanpalende eigenaars werden op 21 januari 2O2t in kennis gesteld. Tot op heden
werd nog geen reactie van hen ontvangen en de termijn waarbinnen zij dit konden
doen is verstreken. Door het ontbreken van een schriftelijke reactie wordt hun
standpunt geacht gunstig te zijn.
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Beslissinq van de oemeenteraad inzake oemeenteweoen
Het artikel 31 van het decreet Omgevingsvergunning voorziet dat als de aanvraag de

aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de
gemeenteraad hierover moet beslissen.

Het betreffende dossier omvat de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van
een gemeenteweg,
De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de
gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt
rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van
het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval
met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het
decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan
daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de
eventuele vergunning opneemt.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad 25 maart 2O2L voor wat betreft de
grondafstand en de aanduiding van de gewijzigde rooilijn, opgemaakt door
Studiebureau Verhaert, met als contactadres Kasteelstraat nr, 9 te 2280
Grobbendonk, het plan 'opmetingsplan met bestaande toestand', waaruit blijkt dat
ca.75 mz grond langsheen de Lindelaan, aan de gemeente Zandhoven kosteloos zal
worden afgestaan, en de gewijzigde rooilijn ter hoogte van de Lindelaan 10A en 108,
werd goedgekeurd.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 maart 2O2L waarbij het
goedgekeurd rooilijnplan van de Lindelaan wordt gewijzigd.

2.

INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR DE
OMGEVINGSAMBTENAAR

Liooino volqens de plannen van aanleo, uitvoerinosolannen, verkavelinoen.
De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit
gewestpla n in woongebied.
De woongebieden zijn bestemd voor wonent alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede
ruimtetijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebÍed moeten worden
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingent voor openbare
n utsvoo rzien ingen, voor toeristische voorzi eni ngen I voor ag ra rische
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 inríchting en de toepassing
van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen).
De aanvraag is niet gesitueerd in een bijzonder plan van aanleg.
De aanvraag is niet gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.
De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling,
De aanvraag omvat het slopen van alle constructies, het bouwen Van een
tweewoonst met carport en tuinbergingen.
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De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming van het van kracht

zijnde gewestplan.
Mer-screenino

De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van bijlage III van het besluit inzake
projectmilieueffectrapportage van 10 december 2004 en latere wijzigingen. Door de
aanvrager werd een project-MER-screeningsnota opgesteld, Op basis van een
toetsing aan de criteria van bijlage II van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid en latere wijzigingen, oordeelt de
gemeentelijke omgevingsambtenaar dat het voorgenomen project geen aanzienlijke
gevolgen kan hebben voor het milieu. Bijgevolg dient geen milieueffectrapport
opgemaakt te worden.

Ooenbaar onderzoek
De omgevingsambtenaar beoordeelt de standpunten en bezwaren, die ontvangen
werden tijdens het openbaar onderzoek als volgt: het openbaar onderzoek vond
plaats van 22 januari 2021 tot en met 20 februari 2O2L en er werden geen
bezwaarschriften ontvangen tijdens deze periode.

Goede ruimtelijke ordenino
De aanvraag omvat het slopen van alle bestaande constructies en het bouwen van
een tweewoonst met carport en tuinbergingen. De omgeving laat zich voornamelijk
kenmerken door halfopen en vrijstaande ééngezinswoningen, achter gelegen
weilanden en enkele bosgroepen. Dichter nabij de kern van Pulderbos, een
deelgemeente van Zandhoven, zijn er open-, halfopen- en vrijstaande één- en
meergezinswoningen en enkele handelszaken aanwezig. De aanvraag is gelegen aan
een gemeenteweg, namelijk de Lindelaan, een voldoende uitgeruste weg. De
aanvraag is functioneel inpasbaar in de omgeving gezien deze een verderzetting van
de bestaande bebouwing in de Lindelaan beoogt en zich hierbij aansluit.

Overwegende dat alle bestaande constructies aanwezig op het perceel worden
gesloopt. Het perceel heeft een oppervlakte van +/- 888 m2 en wordt voorzien van
een tweewoonst, een carport en tuinbergingen. De tweewoonst wordt opgericht op
ca.5 m en ca.7,72m uitde rooilijn, op minimum 3,45 m uitde linkerzijdelingse
perceelsgrens, op 3 m uit de rechter zijdelingse perceelsgrens, heeft een totale
breedte van 17,49 m, een lengte van 15 m, een kroonlijsthoogte van 6,50 m tot een
bouwdiepte van 10 m en een kroonlijsthoogte van 3,40 m voor de overige
bouwdiepte en wordt volledig vervaardigd met een plat dak, De tweewoonst wordt
verticaal gesplitst en beide woningen hebben elk een breedte van 8,49 m en 8,55 m.
De gevels van de tweewoonst worden vervaardigd in lichtgrijs/wit gevelmetselwerk,
de dorpels in arduin en het buitenschrijnwerk in zwart aluminium.

Op 10 m uit de achtergevel van de linker woning wordt een bijgebouw voorzien tot
tegen de linker- en achter perceelsgrenzen. Het bijgebouw heeft een oppervlakte van
46,49 m2, een breedte van7,02 m, een lengte vanT m en 6,50 m en een
kroonlijsthoogte van 3 m vervaardigd met een plat dak.
Op 11 m uit de achtergevel van de rechterwoning wordt een carport met bijgebouw
voorzien tot tegen de rechter- en achter perceelsgrenzen. Het bijgebouw heeft een
oppervlakte van 25,6L m2, een breedte van 6 m, een lengte van 5,32 m en 5,75 m
en een kroonlijsthoogte van 3 m vervaardigd met een plat dak.
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De gevels van de carport en de bijgebouwen worden vervaardigd in hout, de dorpels
in arduin en het buitenschrijnwerk in zwart aluminium. Het betreffen kwalitatieve
materialen die inpasbaar zijn in het straatbeeld.

Overwegende dat er langs de linkerzijde van de woning links en aan de rechterzijde
van woning rechts een oprit wordt aangelegd van 117,55 m2 en 89,82 m2 in
waterdoorlatende klinkerverharding. Dat er aansluitend aan de achtergevels van
beide woningen een terras wordt aangelegd van 33,17 m2 en 13,99 m2, Er wordt
voldoende ruimte op eigen terrein voorzien voor het parkeren van wagens. Elke
woning beschikt over carport en is nog voldoende groenaanleg over op het terrein.
Overwegende dat het terrein niet moet worden opgehoogd.
Overwegende dat de woningen op voldoende afstand van de perceelsgrenzen worden
geplaatst zodat er geen hinder naar privacy is voor aangrenzende eigendomen.
De schaal is in overeenstemming met de toegelaten en gebruikelijke hoofdgebouwen
en bijgebouwen op dergelijke percelen en het veroorzaakt dan ook geen hinder noch
visueel, noch vormelijk.
Gelet op bovenstaande motivering aangaande de ruimtelijke ordening ter plaatse, de
geldende regels en de beleidsmatige gewenste ontwikkelingen, meent de
omgevingsambtenaar dat het aangevraagde verenigbaar is met de omgeving en de
goede ruimtelijke ordening.

Watertoets
Overeenkomstig hoofdstuk IïI, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003
(Belgisch Staatsblad 14 november 2003) betreffende het algemeen waterbeleid moet
de aanvraag getoetst worden aan de doelstellingen en de beginselen van het
integraal waterbeleid (de watertoets).

Artikel I 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 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 mogelijk is, dat het
schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermÍndering van de
infiltratie van hemelwater of de verminderÍng van ruímte voor het watersysteem,
gecompenseerd. [...]. De beslissing die de overheid neemt in het kader van $7 wordt
gemotiveerd, waarbij in elk geval de doelstellingen en de beginselen van het
i nteg 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.
De bouwheer moet de regenwaterafvoer aansluiten op het bestaande gescheiden
rioleringsstelsel binnen de eigen terreingrenzen,
De normen vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013
houdende de vaststelling van een vernieuwde gewestelijke stedenbouwkundige
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen
en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn van toepassing. Volgens de
aanstiplijst hemelwater, gevoegd bij het dossier, voldoet de aanvraag aan de
gestelde bepalingen.
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De bouwheer moet, voor een huisaansluiting, rekening houden met de door HidroRio
opgestelde richtlijnen,

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

E

rfooed- / a rcheoloq ietoets

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

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

3.

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 Greet Stroeckx en Eddy Capenberghs inzake het slopen
van alle constructies, het bouwen van een tweewoonst met carport en tuinbergingen,
gelegen te Lindelaan 10A en 108, 2242 Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 2,
sectie C, perceelnummer I62H, 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 strook grond van ca. 75m2 zal kosteloos aan de gemeente worden
afgestaan en de kosten van deze eigendomsoverdracht zijn ten laste van de
aanvrager van de omgevingsvergunning.

3.

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

4.

Riolering moet uitgevoerd worden volgens de bestaande reglementering,
waaronder

a) De toepassing van het gescheiden stelsel is verplicht:
Afvalwater en hemelwater moeten afzonderlijk afgevoerd worden. De riolering
moet uitgevoerd worden overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van
5 juli 2013 houdende vaststelling van een vernieuwde stedenbouwkundige
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen,
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buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater én aan
de bepalingen van nieuw goedgekeurde gemeentelijke verordeningen op dit vlak,
indien deze op het ogenblik van de aanvraag van de stedenbouwkundige
vergunning van toepassing mochten zijn,

b) Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van WC's moet naar de openbare
riolering worden afgevoerd via een primaire voorbehandeling (septische put).
c) De bouwheer is verplicht aan te sluiten op de wachtleiding van het
openbaar rioleringsnet en moet voor het aanbrengen van het rioleringsnet op zijn
bouwperceel kennis nemen van
i) De ligging van de wachtleiding
ii) De richtlijnen van HidroRio met betrekking tot deze aansluiting en de
aansluiting uit te voeren volgens deze richtlijnen
HidroRio is te contacteren via 0800 90 300 (gratis), www.hidrorio.be of
klant@pidpa.be

5. 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.

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 aftikel 78 van het
omgevi ngsvergunn i ngsdecreet heeft een omgevingsvergun n ing een
zakelijk karakter en wordt zij verleend onder voorbehoud van de
het onroerend
ke rechten die betrekking hebben
bu
Namens het college van burgemeester en schepenen,

Van Hove

Annick Smeets
Algemeen directeur

Burgemee

r - Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel,
Zandhoven, 19 april 202t.
A
A

meets
directeur
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uitlreksel uit het decreel von 25 oprll2014 belrefÍende de

Artikel 9?. $ l. De omgevingsvergunning vervolt von rechïswege in elk von de volgende gevollen:
lo ols de verwezenlijking von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen niet wordt gestort binnen
de twee joor no hei verlenen von de definilieve omgevingsvergunning;
2o ols het uilvoeren von de vergunde sïedenbouwkundige hondelingen meer don drie opeenvolgende
joren wordt onderbroken;
3" ols de vergunde gebouwen niet winddichl zijn binnen vijf joor no het verlenen von de definilieve
omgevingsvergunning;
4o ols de exploitotie von de vergunde octiviteil of inrichïing niet binnen vijf joor no het verlenen von de
definitieve omgevingsvergunning oonvon gt;
5o ols de kleinhondelsoctiviteilen niet binnen v'rjf jocr no hei verlenen von de definiïieve
om gevingsvergunning oonvongen.
De termijn, vermeld in het eerste lid, lo, kon evenwel, op verzoek von de vergunninghouder, voor een
periode von lwee joor verlengd worden ols h'lj oontoont dot de niel-verwezenlijking heÍ gevolg is von
een vreemde oozook die hem niet kon worden toegerekend. De vergunninghouder dienl de
oonvroog von de verlenging, op slroffe von vervol, met een beveiligde zending en minstens drie
moonden vóór het verstr'tjken von de oorspronkelijke vervollermijn von lwee joor in bij de overheid die
de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de oonvroog von de verlenging olleen ols:
1" er geen sproke is von een vreemde ooaock die niel oon de vergunninghouder kon worden
loegerekend;
2o de oongevroogde en vergunde hondelingen str'ljdig zijn met inmiddels gewijzigde
stedenbouwkundige voorschriflen of verkovelingsvoorschriflen.
De overheid bezorgt hoor beslissing uiierlijk de dog von het verstr'ljken von de oorspronkelijke
vervoltermijn von twee joor. Bij onÍstentenis von een beslissing wordl de verlenging geocht te zijn
goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de Íermijnen, vermeld in het eerste lid,3o
en 4o, ook mel lwee joor verlengd.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding mookt vcn de verschillende fosen von het

bouwproject, worden de lermijnen von twee, drie of v'rjf joor, vermeld in het eerste 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 kweslie.
$ 2. De omgevingsvergunning voor de exploiïoïie von een ingedeelde inrichiing of ocliviteit vervolt von
rechtswege in elk von de volgende gevollen:
I " ols de exploilolie von de vergunde octiviteit of inrichiing meer don vijf opeenvolgende joren wordt
onderbroken;
2" ols de ingedeelde inrichting vernieid is wegens brond of onlploffing veroozookt ien gevolge von de
exploiÍoïie;
3o ols de exploitoïie op vr'ljwillige bosis volledig en definiiief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwoorden en de regels, vermeld in het decreei von 9 moort 20Ol toi regeling von de vr'rjwillige,
volledige en definitieve slopzetting von de produciie von olle diedijke mest, ofkomstig von een of
meerdere diersoorten, en de uiÍvoeringsbesluiten eryon. De Vloomse Regering kon nodere regels
bepolen voor de inkennisstelling von de slopzelting.
$ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren von kleinhondelsoctiviteilen vervolt von rechtswege

ols de kleinhondelsocliviteilen meer don vijf opeenvolgende joren worden onderbroken.

5 2/2. De omgevingsvergunning voor hel wijzigen von de vegeiotie vervolt von rechlswege ols het
wijzigen von de vegetotie niet binnen lwee joor no het verlenen von de definilieve
omgevingsvergunning oonvongï.
$ 3. Als de gevollen, vermeld in porogroof 1, betrekking hebben op een gedeelte von hel bouwproject,
vervcll de omgevingsvergunning olleen voor het niei-ofgewerkle gedeelle von een bouwproject. Een
gedeelte is eerst ofgewerki ols hel, in voorkomend gevol no de sloping von de niet-ofgewerkïe
gedeelten, kon worden beschouwd ols een ofzonderlijke consïructie die voldoel oon de bouwfysische

vereislen.
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porogroof 1 of 2, olleen betrekking hebben op een gedeelie von de
exploitoÍie von de ingedeelde inrichting of octivileit. vervoll de omgevingsvergunning olleen voor dot
gedeelte.

Als de gevollen, vermeld in

Artikel '100. De omgevingsvergunning bl'rjfï onverkort geldig ols de exploiïotie von een ingedeelde
inrichting of octivileit von een project door een wijziging von de indelingslijst von klosse I noor klosse 2
overgooï of omgekeerd.
ln gevol de exploitotie von een ingedeelde inrichting of octivileit von een projecï door een w'tjziging
von de indelingslijst von klosse i of 2 noor klosse 3 overgoot, geldt de vergunning ols oktenome en
blijven de bijzondere voorwoorden gelden.

Artikel l0l . De termijnen von ïwee, drie of v'rjf joor. vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd
conform ortikel 99. $ 1 worden geschorst zolong een beroep toi vernietiging von de
omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomslig
hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde hondelingen in strijd z'ljn met een vóór de definilieve
uitsprook von de Rood von krocht geworden ruimtelijk uilvoeringsplon. ln dot looïsie gevol blijft het
eveniuele rechl op plonschodevergoeding desolnietlemin behouden.
De lermijnen von twee, drie of v'rjf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, S l, worden geschorst tijdens hei uiÍvoeren von de orcheologische opgroving. omschreven in
de bekrochtigde orcheologienoto overeenkomsiig ortikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreei von
12 jvli 2013 en in de bekrochÍigde noto overeenkomstig orïikel 5.4.1ó von het

Onroerenderfgoeddecreet von 12 juli 2O13, met een moximumlermijn von een joor vonof de
oonvongsdctum von de orcheologische opgroving.

De lermijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevcl verlengd conform
orïikel 99, $ l, worden geschorst tijdens het uiïvoeren von de bodemsoneringswerken von een
bodemsoneringsproject wooryoor de OVAM overeenkomstig ortikel 50, S l. von het Bodemdecreet von
27 oktober 200ó een conformiteitsottesÍ heeft ofgeleverd, met een moximumtermijn von drie joor vonof
de oonvongsdoÍum von de bodemsoneringswerken.
De lermijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
orlikel 99, $ l, worden geschorsi zolong een bekrochiigd stokingsbevel, zools vermeld in 1iÍel Vl vqn de
VCRO, niel wordl ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven b'rj een in krocht von gewijsde gegone
beslissing. De schorsing eindigt von rechtswege wonneer geen opheffing von hel slokingsbevel wordt
gevorderd of geen intrekking wordt gedoon binnen een termijn von twee joor vonof de bekrochtiging
von heï sÍokingsbevel.

Arlikel 102. S l. Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorbij geen nieuwe
wegen worden oongelegd of het trocé vcn bestoonde gemeentewegen niet moet worden gewijzigd,
verbreed of opgeheven, vervolt von rechlswege ols:
l" binnen een termijn von vijf joor no de ofgifte von de definilieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon toï regisiroÍie von de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor of de vestiging vcn
erfpocht of opslolrechl len oonzien von len minsïe één derde von de kovels;
2" binnen een termijn von tien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon tot dergelijke registrotie len oonzien von ten minsle twee derde von de kovels.
Voor de toepossing von het eersle lid:
l" wordt met verkoop gelijkgesteld: de nolotenschopsverdeling en de schenking, met dien verslonde
doi slechts één kovel per deelgenoot of begunsligde in oonmerking komt;
2" koml de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor, of de vesÍiging von erfpocht of
opstolrecht von de verkoveling in hoor geheel nieÍ in oonmerking;
3" koml olleen de huur die erop gerichi is de huurder te loten bouwen op hei gehuurde goed in
oonmerking.
Voor de toepossing von het eersle lid wordt tijdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden, mel verkoop gelijkgesïeld.
$ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorb'tj nieuwe wegen worden
oongelegd of woorbij het trocé von besloonde gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven

wordt, vervoll von rechlswege

ols:
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lo binnen een termijn von vijf joor no de ofgifte von de definilieve omgevingsvergunning nieÍ is
overgegoan tot de oplevering von de onmiddellijk uit ie voeren loslen of tot het verschoffen von
woorborgen betreffende de uitvoering von deze losten op de wijze, vermeld in ortikel 75;
2" binnen een iermijn von tien joor no de cfgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon toi registrotie von de in porogroof i vermelde rechïshondelingen ien oonzien von ïen
minste één derde von de kovels;
3o binnen een lermijn von v'rjftien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon lot registrolie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen ten oonzien von ten
minste lwee derde von de kovels.
Voor de loepossing von het eerste lid wordt t'rjdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor hel verkoveien von gronden, mei verkoop gelijkgesteld.
$ 3. Als de omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden uiidrukkelijk melding mookl von de
verschillende fosen von hel verkovelingsproject, worden de termijnen von vervol, vermeld in de
porogrofen I tot en met 2, gerekend per fose. Voor de lweede en volgende fosen worden de
termijnen von vervol dientengevolge gerekend vonof de oonvongsdcïum vqn de belrokken fose.
$ 4. Het vervol, vermeld in porogroof 1 en 2,2o en 3o, geldt slechts ten oonzien von heÍ niet bebouwde,
verkochte, verhuurde of oon een erfpochi of opsïolrecht onderworpen gedeelle von de verkoveling.
$ 5. Onverminderd porogroof 4, kon het veryol von rechtswege niet worden tegengesteld oon
personen die zich op de omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden beroepen ols z'rj
kunnen oontonen dot de overheid no het vervol en ten oonzien von een of meer von hun kovels
binnen de verkoveling, wijzigingen oon deze omgevingsvergunning heefÍ loegestoon of
sledenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige oltesien heeft verleend in zoverre
deze door de hogere overheid of de rechter niet onrechtmclig werden bevonden.
$ ó. De Vloomse Regering kon mootregelen lreffen oongoonde de kennisgeving von het vervol von
rechlswege.
.l02,

Arlikel 103. De termijnen von vijf, tien of vijftien joor, vermeld in ortikel
worden geschorst zolong een
beroep Íoï vernieliging von de omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9. behoudens ols de verkoveling in sïrijd is meï een
vóór de dolum von de definitieve uitsprook von de Rood von krocht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplon. ln dot loolsle gevcl blijft het eventuele rechi op plonschodevergoeding desolnieïtemin
behouden.
De termijnen von v'tjf, ïien of vijftien joor, vermeld in orïikel 102, worden geschorsÍ tijdens hel uitvoeren
von de orcheologische opgroving, omschreven in de bekrochtigde orcheologienoto overeenkomstig
orïikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreet von 12 juli 2013 en in de bekrochïigde noto
overeenkomstig ortikel 5.4. I ó von hel Onroerenderfgoeddecreet von 12juli 201 3, met een
moximumtermijn von een joor vqnof de oonvongsdoïum von de orcheologische opgroving.
De termijnen von v'rjf, tien of vijftien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorsl tijdens het uiïvoeren
von de bodemsoneringswerken von een bodemsoneringsproject woorvoor de OVAM overeenkomstig
orÍikel 50, $ 1, von het Bodemdecreel von 27 oktober 200ó een conformiteiisollest heefi ofgeleverd,
meï een moximumtermijn von drie joor vonof de oonvongsdotum von de bodemsoneringswerken.
De lermijnen vcn v'ljf, lien of vijftien joor, vermeld in oriikel 'l02, worden geschorst zolong een
bekrochtigd sïokingsbevel, zools vermeld in titel Vl, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordl opgeheven
bij een in krocht von gewijsde gegone beslissing. De schorsing eindigt von rechtswege wonneer geen
opheffing von het stokingsbevelwordl gevorderd of geen intrekking wordl gedoon binnen een termijn
von twee joor vonof de bekrochtiging von het stokingsbevel.

Beroepsmogelijkheden
omgevingsvergunning

-

uitlreksel uit hel decreel von 25 opril2O14 belretÍende de

Artikel 52. De Vloomse Regering of de gewesielijke omgevingsombtenoor zijn bevoegd in lootste
odministrolieve oonleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen von de
depuloïie in eersïe odministrctieve oonleg.
De Vloomse Regering bepcolt in welke gevollen de gewestelijke omgevingsombtencor over hei

beroep kon beslissen.
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De deputotie is voor hoor ombtsgebied bevoegd in lootsie odminisïroÍieve oonleg voor beroepen
tegen uiidrukkelijke of stilzwijgende beslissingen von heÍ college von burgemeester en schepenen in
eersle odminisïroÍieve oonleg.

Artikel53. Het beroep kon worden ingesteld door:
1" de vergunningsoonvroger, de vergunninghouder of de exploitont;
2" heï belrokken publiek;
3" de leidend ombtenoor von de odviesinstonties of b'rjzijn ofwezigheid zijn gemochtigde ols de
odviesinslontie tijdig odvies heefÍ verstrekt of ols oon hem len onrechte niet om odvies werd veaocht;
4" het college von burgemeester en schepenen ols het ïijdig odvies heeft versirekl of ols hel len
onrechte niet om odvies werd verzochÍ;
Áo

ó" de leidend ombtenoor von het Deportemeni Omgeving of, bijz'rjn ofwezigheid, zijn gemochtigde;
7" de leidend ombtenoor von het Agentschop lnnoveren en Ondernemen of bij zijn ofwezigheid z'tjn

gemochtigde, ols het project vergunningsplichlige kleinhondelsoctivileiten omvot;
8" de leidend ombtenoor von hei ogentschop, bevoegd voor notuur en bos, of, bij zijn ofwezigheid, zijn

gemochtigde ols het projeci vergunningsplichtige wijzigingen von de vegetotie omvot.
Arlikel 54. Het beroep wordt op slroffe von onontvonkelijkheid ingesleld binnen een ïermijn von derlig
dogen die ingoot:
1" de dog no de dotum von de belekening von de beslreden beslissing voor die personen of instonties
oon wie de beslissing belekend wordl;
2" de dog no het versirijken von de beslissingstermijn ols de omgevingsvergunning in eerste
odministrotieve oonleg sïilzwijgend geweigerd wordt;
3" de dog no de eerste dog von de oonplokking von de bestreden beslissing in de overige gevollen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uiÍvoering von de bestreden beslissing tot de dog no de dotum von
de betekening von de beslissing in lootste odministrotieve oonleg.
ln ofw'rjking von het eerste lid werkt het beroep niel schorsend ïen oonzien von:
lo de vergunning voor de verdere exploilotie von een ingedeelde inrichting of octiviteil woorvoor ten
minste twoolf mconden voor de einddoïum von de omgevingsvergunning een vergunningsoonvroog

ingediend;
2o de vergunning voor de exploitoiie no een proefperiode ols vermeld in oriikel ó9;
3o de vergunning voor de exploitotie von een ingedeelde inrichting of octiviteit die vergunningsplichtig
is geworden door oonvulling of w'ljziging von de indelingslijst.
Artikel 5ó. Het beroep wordt op slroffe von onontvonkel'rjkheid per beveiligde zending ingesteld bij de
bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52.
Als mel ïoepossing von orlikel3l/l bijde Vloomse Regering een georgoniseerd odminisÍrotief beroep
werd ingesleld tegen het besluit von de gemeenierood over de oonleg, wijziging, verplootsing of
opheffing von een gemeenteweg, bevot het beroep op siroffe von onontvonkelijkheid een ofschrift
von het beroepschrift bijde Vloomse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgl op sÍroffe von ononlvonkelijkheid gelijktijdig en per beveiligde
zending een ofschrifl von hel beroepschrift oon:
1o de vergunningsoonvroger beholve ols hij zelf heï beroep instelt;
2o de deputotie ols die in eersïe odminislrotieve oonleg de beslissing heeft genomen;
3' het college von burgemeester en schepenen beholve ols heÍ zelf hel beroep instell.
De Vloomse Regering bepoolt, eventueel met inbegrip von een ononlvonkelijkheidssoncïie. nodere
regels mel betrekking tot de opbouw en de inhoud vqn heÍ beroepsschrift en de bew'rjsstukken die bij
heÍ beroep moeten worden gevoegd opdoÍ het op ontvonkel'rjke wijze wordt ingesteld.

Arlikel5T. De bevoegde overheid, vermeld in orïikel 52. of de provinciole respecïievelijk gewestelijke
omgevingsombtenoor onderzoeki het beroep op zijn ontvonkelijkheid en volledigheid.
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derde lid, b'rjhet beroep z'rjn gevoegd, kon de bevoegde
overheid of de provinciole respectievel'rjk geweslelijke omgevingsombtenoor of de door hem
gemochtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vrogen om binnen een lermijn von veeriien
dogen die ingoot de dog no de vezending von het vervolledigingsvezoek, de ontbrekende gegevens
of documenten oon het beroep ioe le voegen.
Als niet olle stukken ols vermeld in ortikel5ó,

Als de beroepsindiener noloot de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in
het tweede lid, oon hei beroep toe le voegen, wordt hel beroep ols onvolledig beschouwd.

Arlikel 57l1. Beroepen inzoke omgevingsvergunningen die uilsluilend kleinhondelsocÍiviÍeiten omvotten
en die louter geboseerd zijn op economische criierio in funcÍie von economische doelstellingen, zijn
onontvonkel'rjk.

Artikel 58. Hei resultool von het ondeaoek, vermeld in oriikel 57, wordl oon de beroepsindiener binnen
een lermijn von dertig dogen die ingoot de dog no de dotum von de verzending von het beroepschrifi
per beveiligde zending meegedeeld.
De onvolledigheid of onontvonkelijkheid heeft von rechtswege de slopzetting von de
beroepsprocedure Íol gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebrocht von:
1o de beroepsindiener;
2" de vergunningsoonvroger;
3o de depuïotie ols die in eerste odminislrolieve oonleg de beslissing heeft genomen;
4' hel college von burgemeester en schepenen.

Beroepsmogel'tjkheden - regeling von hel besluil von de Vloomse Regering decreel von 25 opril20l4
belreÍÍende de omgevingsvergunning
Hel beroepschrift bevol op stroffe von onontvonkelijkheid:
'| o
de noom, de hoedonigheid en het odres vcn de beroepsindiener;
2'de ideniificotie von de besïreden beslissing en von het onroerend goed, de inrichling of exploilotie
die het voorwerp uilmooki von die beslissing;
3o ols heï beroep wordt ingesteld door een lid von het betrokken publiek:
o) een omschrijving von de gevolgen die hijingevolge de beslreden beslissing ondervindt of

b)

4o

woorsch'rjn lijk ond ervin dt;

b) het belong dot hij heeft bij de besluitvorming over de ofgifte of b'rjstelling von een
omgevingsvergunning of von vergunningsvoorwoorden;
de redenen woorom het beroep wordÍ ingesteld.

Het beroepsdossier bevot de volgende bewijsslukken:
I

o

in voorkomend gevol. een bew'rjs von betoling von de dossiertoks;

2o

de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig ocht;

3o

in voorkomend gevol, een inventoris von de overtuigingsslukken, vermeld in punt 2o

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

Hei beroepsdossier wordi ingediend met een onologe of een digitole zending.
Het bevoegde bestuur kon bij de beroepsindiener, de vergunningsoonvroger of de overheid die in
eersle odministrolieve oonleg bevoegd is, olle beschikbore informotie en documenten opvrogen die
nuÍtig zijn voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op stroffe von vervol, uitdrukkelijk in
worden.

z'rjn

beroepschrift oon of

h'rj

gehoord wil

Als de vergunningsoonvroger gehoord wil worden, brengl hij het bevoegde bestuur doorvon

uitdrukkelijk op de hoogie mel een beveiligde zending uiterlijk vijfïien dogen nodol hij een ofschrift von
het beroepschrifl ols vermeld in ortikel5ó von het decreet von 25 opril2014, heefl ontvongen, op
voorwoorde dot hij niet de beroepsindiener is.

Beroepsmogelijkheden

gemeenlewegen)

- regeling "wegenberoep" (hel Decreel von 3 mei 201 I houdende de
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3ll.l. S 1. Tegen het besluii von de gemeenïerood over de oonleg, wijziging, verplootsing of
opheffing von een gemeenteweg kon in het koder von een schorsend odministrotief beroep tegen de
vergunningsbeslissing een georgoniseerd odministroÍief beroep worden ingesleld bij de Vloomse
Regering door de personen of instonlies, vermeld in oriikel 53. De vereisïe, vermeld in ortikel 53, tweede
lid, is ook von toepossing op hei beroep legen het besluit von de gemeenlerood.
Arïikel

Het beroep leidi tot de vernieïiging von het bestreden besluit of lo1 de ofwijzing von hel beroep op
grond von de onontvonkelijkheid of de ongegrondheid eryon.
g 2. Het beroep wordt op stroffe von ononÍvonkelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de
Vloomse Regering binnen een termijn von dertig dogen, die ingoot op:
lo de dog no de dotum von de betekening von de bestreden beslissing voor die personen of inslonlies
oon wie de beslissing belekend wordt;
2'de dog no het verstrijken von de beslissingstermijn ols de omgevingsvergunning in eerste
odministroiieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordï;
3o de dog no de eersle dog von de oonplokking von de bestreden beslissing in de overige gevollen.
De indiener von hel beroep bezorgt op stroffe von ononfvonkel'rjkheid gel'tjkt'tjdig met de beveiligde
zending von het beroep oon de Vloomse Regering, een ofschrift von het beroepschrift met een
beveiligde zending oon heï college von burgemeester en schepenen en oon de bevoegde
beroepsinsÍontie, vermeld in ortikel 52.
$ 3. Het college von burgemeesÍer en schepenen bezorgt hel volledige dossier of een ofschrift doorvon
onmiddellijk no de onlvongsi von het ofschrift von het beroepschrifï, oon het Deportement Mobiliteit en
Openbore Werken.
$ 4. De Vloomse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn von negentig
dogen, die ingoot de dog no de ontvongsl von het dossier, vermeld in porogroof 3. Die lermijn is een

termijn von orde.
De Vloomse Regering brengl de indiener von hei beroepschrifi, de bevoegde overheid en de
gemeente onmiddellijk op de hoogle von hoor beslissing.
g 5. Het besluit von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplooïsing of opheffing von een

gemeenleweg kon olleen worden vernieligd:
1o wegens sirijdigheid met het decreet von 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
2o wegens strijdigheid met de doelsÍellingen en principes, vermeld in orlikel 3 en 4 von hel decreet von
3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend gevol het gemeenielijk beleidskoder en
ofwegingskoder, vermeld in orïikel ó von helzelfde decreet;
3o wegens de niet-noleving von een subsionliêle vormvereiste.
(NVDR: lngevolge het delegotiebesluit (BVR 25/7 /2014) is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en
Openbore Werken, bevoegd voor dil "wegenberoep". Dit beroep kon niet digitoolworden ingesteld.)

Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslogen in een of meer beslonden. Die bestonden kunnen zich
bevinden bij de gemeente, woor u de oonvroog hebï ingediend, bij de provincie, en ook bij de

Vloomse odminisirofie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikl voor de
behondeling von uw dossier. Ze kunnen ook gebruikl worden voor hei opmoken von stotistieken en
voor wetenschoppelijke doeleinden. U hebi het recht om uw gegevens in deze bestonden in te kijken
en zo nodig de verbetering ervon oon le vrogen.
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