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Dossiern u m mer omgevi n g sl oket: OMV-2O 2 LO4227 O

Dossiern ummer gemeent e= 2O21'OOO59
Inrichti ummer:

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 april 2014 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 2OO4 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
m i I ieueffectra pportage,

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

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

Gelet op de aanvraag ingediend door Ilya Meeuws met als contactadres Moerstraat
34 te 2242 Zandhoven, per beveiligde zending verzonden op 8 maart 202t.

Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 2 april
202L.

Gelet op de aanvraag die de volgende handelingen omvat: stedenbouwkundige
handelingen.
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1. BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Moerstraat34,2242
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 2, sectie B, perceelnummer 423H.

Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een zwemvijver en verhardingen bij
een vrijstaande ééngezinswoning in de achtertuin.

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

Verounninoshistoriek
- 22 december L964: verkaveling (dossier 87I.2-64.22/PB)
- 8 augustus 1973: bouwen van een woning (dossier 87L.I-73.36)
- 22 juni 2020: het verbouwen van de woning (dossier 202000119)

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

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

Adviezen

Provincie Antwerpen - Dienst Intearaal Waterbeleid

Op 2 april 2021 werd advies gevraagd aan Provincie Antwerpen - Dienst Integraal
Waterbeleid. Deze heeft geen advies uitgebracht binnen de termijn van 30 dagen
volgend op de ontvangst van de adviesvraag, Het advies wordt geacht stilzwijgend
gunstig te zijn.

Scheidinosmuren: standpunt eiqenaars aanpalende percelen

Het standpunt van de aanpalende eigenaar werd niet ingewonnen aangezien de
aanvraag geen betrekking heeft op de oprichting van scheidingsmuren of muren die
in aanmerking komen voor gemene eigendom conform artikel 53 van het besluit van
de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 20L4 betreffende de
omgevingsvergunning.

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

2. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR DE
OMGEVINGSAMBTENAAR

Liooino voloens de olannen van aanleo, uitvoerinosolannen, verkavelinoen.

De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit
gewestplan in woongebied en agrarisch gebíed.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare
nutsvoorzien ingen, voor toeristische voorzien i ngen, voor ag rarische
bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden
toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgevÍng (artikel 5
van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen).

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin.
Behoudens bÍjzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de
voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens
verblijfsgetegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedriif
uitmaakt, en eveneens para-agrarÍsche bedriiven.

Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedriiven met
industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op
ten minste 300m van een woongebied of op ten minste 100m van een
woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landeliik karakter betreft. De
afstand van 300m en 700m geldt evenwel niet in geval van uitbreíding van
bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebíed Ís toegestaan
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de
afbakening van de landbouw- en bosgebieden (artikel 11 van het Koninklijk Besluit
van 28 december L972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

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

De aanvraag Ís niet gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan'

De aanvraag is gelegen binnen de omschrijving van een goedgekeurde, niet
vervallen verkaveling ref, 87L.2-64.22/PB, ref. RO 096/OL7,van22 december 1964
en het betreft lot 338.

De aanvraag omvat het aanleggen van een zwemvijver met verhardingen in de
achtertuin van een vrijstaande ééngezinswoning,

De aanvraag is in overeenstemming met de verkavelingsvoorschriften.

Overwegende dat er een vergunning gekend is voor de woning maar geen voor het
bijgebouw gelegen in de achtertuin tegen de rechter zijdelingse perceelsgrens. Dat
er geen dossierstukken of historiek werd bijgevoegd om deze te beoordelen, Dat het
plaatsen van constructies tot tegen de perceelsgrens niet vrijgesteld is van
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vergunning en het plaatsen ervan niet bestendigd kan worden, Dat het bijgebouw
niet wordt opgenomen in de vergunning en deze bijgevolg niet vergund wordt.

Mer-screeninq
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.

Goede ruimteliike ordenino
De aanvraag omvat het aanleggen van een zwembad en verhardingen in de tuin van
een vrijstaande ééngezinswoning. De omgeving laat zich voornamelijk kenmerken
door vrijstaande ééngezinswoningen, achtergelegen open weilanden en bosgroepen.
De aanvraag is gelegen in een verkaveling en is functioneel inpasbaar.

Aansluitend aan de achtergevel van de woning wordt er een terras aangelegd met
een breedte van 8,80 m en een diepte van 3,20 m. Rechts van het nieuwe terras
wordt een verharding aangelegd met een diepte van 3,20 m en een breedte van 1,60
m.

Op 14 m uit de achtergevel van de woning , op IQ,78 m uit de linker zijdelingse
perceelsgrens, op 9,74 m uit de rechter zijdelingse perceelsgrens en op 6,38 m uit
de achterste perceelsgrens, wordt er een zwemvijver met terras aangelegd. De
zwemvijver heeft een breedte van 7 m, een lengte van 5,60 m en een diepte van
1,55 m, samen met de fundering. Aansluitend aan de linkerzijde van de zwemvijver
wordt er een terras aangelegd met een breedte van 4 m en een lengte van 5,60 m.

Vanuit het terras aan de achtergevel van de woning naar het nieuwe terras aan de
zwemvijver wordt er een tuinpad aangelegd in tegels met een breedte van 0,80 m,
met onderling groen.

De nieuwe verhardingen worden aangelegd met keramische tegels. Gezien de ligging
van de nieuwe verhardingen en zwemvijver Ís er voldoende ruimte rondom om het
hemelwater te laten infiltreren op eigen terrein en is er nog voldoende onbebouwde
tuinruimte. Een zwemvijver is een gebruikelijke constructie in de tuin en wordt op
voldoende afstand van de perceelsgrenzen ingeplant.

De nieuwe verhardingen hebben een gezamenlijke oppervlakte van ca. 100,09 m2.
Het perceel kent een oppervlakte van 1 .72I mz waardoor slechts 5,82 o/o in de
tuinzone wordt ingenomen door niet strik-noodzakelijke verhardingen, wat
aanvaardbaar is.

Overwegende dat er een vergunning gekend is voor de woning maar geen voor het
bijgebouw gelegen in de achtertuin tegen de rechter zijdelingse perceelsgrens, Dat
er geen dossierstukken of historiek werd bijgevoegd om deze te beoordelen. Dat het
plaatsen van constructies tot tegen de perceelsgrens niet vrijgesteld is van
vergunning en het plaatsen ervan niet bestendigd kan worden. Dat het bijgebouw
niet wordt opgenomen in de vergunning en deze bijgevolg niet vergund wordt. Het
bijgebouw, in het rood gearceerd op het aangepast inplantingsplan, wordt niet
vergund.

Gelet op de overeenstemming van het gevraagde met de voorschriften van de
voornoemde verkavelingsvergunning, worden de voorschriften geacht de criteria van

íjjeirreenie 8: OC/r/W Zoncihcirerr $ liersc;baa,n 12 - ?-24A Torrc-Jl-roven !4



&zandh";Z?tud Dienst Omgeving
03-410 16 39

omgevi ng@zandhoven. be

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.

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 I 5 1, Van dit decreet luidt als volgt:

"De overheid die over een vergunningt een plan of programma moet beslissen,
draagt er zorgt voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te
weÍgeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste
voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadeliik effect
ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogeliik is, dat het
schadelÍjk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de
infittratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem,
gecompenseerd. t...1. De beslissing die de overheid neemt in het kader van f 7 wordt
gemotiveerd, waarbij in etk geval de doelstellingen en de beginselen van het
integraa I waterbeleid worden getoetst. "
De aanvraag ligt niet in een recent overstroomd gebied of in een
overstromingsgebied.

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 niet van toepassing.

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

De werken of activiteiten veroorzaken geen vermijdbare schade aan de natuur,

E rfooed - / a rch eoloo 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),
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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 llya Meeuws inzake het aanleggen van een zwemvijver
en verhardingen, gelegen te Moerstraat 34, 2242 Zandhoven, kadastraal bekend
afdeling 2, sectie B, perceelnummer 423H, 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, Het biigebouw, in het rood qearceerd op het aangepast inplantingsplan. wordt
niet vergund;

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

4. 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.

5, 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
omgevi ngsverg un n i ngsdecreet heeft een omgevingsvergu n n ing een
zakelijk karakter en wordt zij verleend onder voorbehoud van de
b rechten die betrekki hebben het onroerend
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Van Hove
Burgemeeste - Voorzitter

Annick Smeets
Algemeen directeur

Voor eensluidend uittreksel,
Zandhoven, 2L mei 202

Smeets
een directeur

ove
r - VoorzitterBurgem

Ann
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Vervol von de omgevingsvergunning - uillreksel uit het decreel von 25 opril 2014 belreÍÍende de
omgevingsvergunning

Artikel 99. S l. De omgevingsvergunning vervoll von rechÍswege in elk von de volgende gevollen:
lo ols de venrrezenlijking vcn de vergunde stedenbouwkundige hondelingen niet wordt gesÍort binnen
de twee joor no hei verlenen von de definitieve omgevingsvergunning;
20 ols hel uitvoeren von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen meer don drie opeenvolgende
joren wordt onderbroken;
3o ols de vergunde gebouwen niet winddichl zijn binnen v'rjf joor no hel verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning;
4" ols de exploitotie von de vergunde octivileit of inrichting niet binnen vijf joor no hei verlenen von de
definitieve omgevingsvergunning oonvongt;
5o ols de kleinhondelsoctiviteiten niet binnen vijf joor no het verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning oonvongen.

De termijn, vermeld in hel eerste lid, l', kon evenwel, op veaoek von de vergunninghouder. voor een
periode von lwee joor verlengd worden ols hij oontoonÍ dot de niet-verwezenlijking het gevolg is von
een vreemde oorzook die hem niet kon worden toegerekend. De vergunninghouder dieni de
oonvroog von de verlenging, op stroffe von vervol, met een beveiligde zending en minstens drie
moonden vóór hei verstr'rjken von de oorspronkelijke vervoltermijn von twee joor in bij de overheid die
de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de oonvroog von de verlenging olleen ols:
1" er geen sproke is von een vreemde ooaook die niet oon de vergunninghouder kon worden
Íoegerekend;
2o de oongevroogde en vergunde hondelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde
stedenbouwkundige voorschriften of verkovelingsvoorschriflen.

De overheid bezorgt hoor beslissing uiterlijk de dog von hei verslrijken von de oorspronkelijke
vervoliermijn von twee joor. B'tj onlslentenis von een beslissing wordt de verlenging geocht te zijn
goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eersle lid.3"
en 4o, ook mel twee joor verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkel'rjk melding mcokt von de verschillende fosen von het
bouwprojecl, worden de termijnen von twee, drie of v'rjf joor, vermeld in het eersle lid, gerekend per
fcse. Voor de tweede fcse en de volgende fosen worden de term'ljnen von vervol b'rjgevolg gerekend
vonof de oonvongsdoium von de fose in kwestie.

$ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitoiie von een ingedeelde inrichting of octiviteit vervolt von
rechtswege in elk von de volgende gevollen:
I o ols de exploilotie von de vergunde octiviteit of inrichiing meer don vijf opeenvolgende jcren wordl
onderbroken;
2o ols de ingedeelde inrichiing vernield is wegens brond of ontploffing veroozookl ïen gevolge von de
exploiloiie;
3o ols de exploiiotie op vrijwillige bosis volledig en definitief wordt slopgezel overeenkomstig de
voorwoorden en de regels, vermeld in het decreei von 9 moort 200'i tot regeling von de vrijwillige,
volledige en definitieve slopzetting von de productie von olle dierlijke mest, ofkomsïig von een of
meerdere diersoorten, en de uilvoeringsbesluiten eryon. De Vloomse Regering kon nodere regels
bepolen voor de inkennisstelling von de stopzetting.

$ 2/'l. De omgevingsvergunning voor hel uilvoeren von kleinhondelsoctiviteiten vervolt von rechtswege
ols de kleinhondelsoctiviteiten meer don vijf opeenvolgende joren worden onderbroken.

$ 2/2. De omgevingsvergunning voor hel w'ljzigen von de vegetotie vervoli von rechtswege ols hel
wijzigen von de vegeiotie niel binnen twee joor no het verlenen von de definiiieve
omgevingsvergunning oonvongt.

$ 3. Als de gevollen, vermeld in porogroof l, beirekking hebben op een gedeelie von hel bouwproject,
vervolt de omgevingsvergunning olleen voor het niet-ofgewerkte gedeelte von een bouwproject. Een
gedeelte is eerst ofgewerkt ols hei, in voorkomend gevol no de sloping von de niet-ofgewerkle
gedeelten, kon worden beschouwd ols een ofzonderlijke constructie die voidoet oon de bouwfysische
vereisien.
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Als de gevollen, vermeld in porogroof 1 of 2, olleen beirekking hebben op een gedeelte von de
exploitolie von de ingedeelde inrichting of octiviteit, vervolt de omgevingsvergunning olleen voor doÍ
gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijfi onverkort geldig ols de exploilotie von een ingedeelde
inrichting of octivileit von een project door een wijziging von de indelingslijsi von klosse I noor klosse 2

overgool of omgekeerd.

ln gevol de exploitotie von een ingedeelde inrichiing of ocïiviteil von een project door een wijziging

von de indelingslijst von klosse I of 2 noor klosse 3 overgoot, geldt de vergunning ols oktenome en

blijven de bijzondere voorwoorden gelden.

Artikel l0]. De termijnen von twee, drie of v'rjf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd
conform ortikel 99, $ 1 worden geschorst zolong een beroep toï vernieliging von de
omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor Vergunningsbetwislingen, overeenkomstig
hoofdsïuk 9 behoudens indien de vergunde hondelingen in strijd z'rjn mel een vóór de definitieve
uilsprook von de Rood von krocht geworden ruimielijk uilvoeringsplon. In dot lootsie gevol blijft het
eveniuele rechi op plonschodevergoeding desolniettemin behouden.

De termijnen von lwee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ 1, worden geschorsl ïijdens hel uitvoeren von de orcheologische opgroving, omschreven in

de bekrochtigde orcheologienolo overeenkomsïig ortikel 5.4.8 von hei Onroerenderfgoeddecreel von
12 jvli 2013 en in de bekrochtigde noto overeenkomstig ortikel 5.4.I ó von hei
Onroerenderfgoeddecreet von 12 juli 2013, met een moximumtermijn von een joor vonof de
oonvongsdolum von de orcheologische opgroving.

De termijnen von twee, drie of v'ljf joor, vermeld in orïikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ I, worden geschorsi ïijdens het uitvoeren von de bodemsoneringswerken von een
bodemsoneringsproject wooryoor de OVAM overeenkomsÍig ortikel 50, S l, von het Bodemdecreet von
27 oklober 200ó een conformiÍeitsoitesï heeft ofgeleverd, met een moximumtermijn von drie joor vonof
de oonvongsdolum von de bodemsoneringswerken.

De Íermijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99. in voorkomend gevol verlengd conform
orïikel 99, g 1, worden geschorst zolong een bekrochtigd stokingsbevel, zools vermeld in tiiel Vl von de
VCRO, niet wordl ingetrokken, hetzij niet wordÍ opgeheven bij een in krocht von gewijsde gegone
beslissing. De schorsing eindigt von rechtswege wonneer geen opheffing von heï stokingsbevel wordï
gevorderd of geen inlrekking wordt gedoon binnen een termijn von twee joor vonof de bekrochliging
von hei stokingsbevel.

Artikel '102. S l. Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorbij geen nieuwe
wegen worden oongelegd of heï lrocé vcn besloonde gemeentewegen niet moet worden gewijzigd.

verbreed of opgeheven, vervolt von rechlswege ols:

lo binnen een lermijn von v'rjf joor no de ofgifte von de definilieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon lot registrotie von de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor of de vestiging von
erfpocht of opstclrecht ien oonzien von ten minsle één derde von de kovels;
2" binnen een termijn von tien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niel is

overgegoon tot dergelijke registrotie ten oonzien von ien minsle iwee derde von de kovels.

Voor de ïoepossing von het eerste lid:
I " wordt met verkoop gelijkgesteld: de nolotenschopsverdeling en de schenking, met dien verstonde
dot slechts één kovel per deelgenooi of begunstigde in oonmerking koml;
2" komt de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor, of de vestiging von erfpochl of
opsÍolrecht von de verkoveling in hoor geheel niet in oonmerking;
3" komt olleen de huur die erop gericht is de huurder le loten bouwen op heï gehuurde goed in

oonmerking.
Voor de ioepossing von het eerste lid wordt t'rjdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden, met verkoop gelijkgesïeld.

$ 2. Een omgevingsvergunning voor hei verkovelen von gronden woorbij nieuwe wegen worden
oongelegd of woorbij hel trocé von bestoonde gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven
wordt, vervolt von rechtswege ols:
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I 
o binnen een termijn von vijf joor no de ofgifte von de definilieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon lot de oplevering von de onmiddellijk uit Íe voeren losien of lot hel verschoffen von
woorborgen betreffende de uitvoering von deze losten op de w'rjze, vermeld in ortikel Z5;
2o binnen een termijn von tien jcor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon toi registrotie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen len oonzien von ien
minsÍe één derde von de kovels;
3o binnen een lermijn von v'tjftien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon tot registrolie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen ten oonzien von ten
minste twee derde von de kovels.
Voor de toepossing von het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden. mel verkoop gelijkgesteld.
$ 3. Als de omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden uitdrukkel'rjk melding mookt von de
verschillende fosen von het verkovelingsproject, worden de lermijnen von vervol, vermeld in de
porogrofen 1 toÍ en met 2, gerekend per fose. Voor de lweede en volgende fosen worden de
lermijnen von vervol dientengevolge gerekend vonof de convongsdotum von de belrokken fose.
$ 4. Het vervol. vermeld in porogroof I en2,2o en 3o, geldi slechts ten oonzien von het niel bebouwde,
verkochte, verhuurde of oon een erfpochÍ of opstolrecht ondenarorpen gedeelte von de verkoveling.
$ 5. Onverminderd porogroof 4, kon hei vervol von rechtswege niel worden tegengesteld oon
personen die zich op de omgevingsvergunning voor hef verkovelen von gronden beroepen ols z'lj

kunnen oontonen dot de overheid no hel vervol en ten oonzien von een of meer von hun kovels
binnen de verkoveling, w'rjzigingen oon deze omgevingsvergunning heeft toegesloon of
sledenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige ottesten heeft verleend in zoverre
deze door de hogere overheid of de rechter niet onrechimotig werden bevonden.
$ ó. De Vloomse Regering kon mootregelen treffen oongoonde de kennisgeving von het vervol von
rechtswege.

Artikel 103. De termijnen von vijf, Íien of v'rjftien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorsi zolong een
beroep toÍ vernietiging von de omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor
Vergunningsbetwislingen, overeenkomslig hoofdstuk 9, behoudens ols de verkoveling in sirijd is met een
vóór de dolum von de definitieve uilsprook von de Rood von krochl geworden ruimtelijk
uilvoeringsplcn. ln dol looisïe gevol blijft het eventuele recht op plonschodevergoeding desolnieltemin
behouden.

De termijnen von v'rjf, lien of vijftien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorst tijdens het uitvoeren
von de orcheologische opgroving, omschreven in de bekrochtigde crcheologienoïo overeenkomstig
ortikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreet von 12 juli 2013 en in de bekrochÍigde noto
overeenkomstig ortikel 5.4.,ló von het Onroerenderfgoeddecreei von l2 juli 2013, mel een
moximumtermijn von een joor vonof de oonvongsdotum von de orcheologische opgroving.

De lermijnen von vijf, tien of vijflien joor, vermeld in ortikel I02. worden geschorst tijdens het uiïvoeren
von de bodemsoneringswerken von een bodemsoneringsprojecÍ wooryoor de OVAM overeenkomstig
ortikel 50, $ 1 , von het Bodemdecreei von 27 oktober 200ó een conformiteilsoitest heeft ofgeleverd,
mel een mqximumlermijn von drie joor vonof de oonvongsdotum von de bodemsoneringswerken.

De lermijnen von vijf, tien of vijftien joor, vermeld in ortikel 
,l02, 

worden geschorsÍ zolong een
bekrochtigd stokingsbevel. zools vermeld in titel Vl, niet wordt ingetrokken, hetz'rj niei wordt opgeheven
bij een in krocht von gewijsde gegone beslissing. De schorsing eindigï von rechÍswege wonneer geen
opheffing von het stokingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedoon binnen een termijn
von twee joor vonof de bekrochtiging von het stokingsbevel.

Beroepsmogelijkheden - uitlreksel uil hel decreel von 25 opril20l4 belreffende de
omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vloomse Regering of de gewestel'rjke omgevingsomblenoor zijn bevoegd in lootste
odministroïÏeve oonleg voor beroepen ïegen uiïdrukkelijke of slilzwijgende beslissingen von de
deputotie in eersle odministrotieve oonleg.

De Vloomse Regering bepoolt in welke gevollen de gewestelijke omgevingsombtenoor over het
beroep kon beslissen.
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De depuloÍie is voor hoor ombtsgebied bevoegd in lootste odministrotieve oonleg voor beroepen
tegen uitdrukkel'rjke of stilzw'rjgende beslissingen von hel college von burgemeester en schepenen in

eerste odministrolieve oonleg.

Artikel53. Het beroep kon worden ingesteld door:
lo de vergunningsoonvroger, de vergunninghouder of de exploitoni;
2o hel betrokken publiek;
3o de leidend ombtenoor von de odviesinstonties of bijzijn ofwezigheid zijn gemochtigde ols de
odviesinstontie tijdig odvies heeft versfrekt of ols oon hem ten onrechte niet om odvies werd verzocht;
4o het college von burgemeester en schepenen ols het tijdig odvies heeft verstrekt of ols het len
onrechte niet om odvies werd veaocht;
ao

óo de leidend ombtenoor von het Deportement Omgeving of, bij zijn ofwezigheid, zijn gemochtigde;
Zo de leidend ombtenoor von het Agenïschop lnnoveren en Ondernemen of bij zijn ofwezigheid zijn

gemochiigde, ols het project vergunningsplichtige kleinhondelsocliviÍeilen omvot;
g" de teiOónd cmbtenoor von het ogentschop, bevoegd voor notuur en bos, of, b'tj zijn ofwezigheid, z'ljn

gemochïigde ols het project vergunningsplichtige wijzigingen von de vegeÍoïie omvol.

Artikel 54. Het beroep wordt op stroffe von onontvonkelijkheid ingesield binnen een termijn von dertig
dogen die ingooï:
1' de dog no de dolum von de betekening von de bestreden beslissing voor die personen of instonties

oon wie de beslissing betekend wordt;
2o de dog no het verslrijken von de beslissingsïermijn ols de omgevingsvergunning in eerste

odministrotieve oonleg sÍilzwijgend geweigerd wordt;
3" de dog no de eerste dog von de oonplokking von de beslreden beslissing in de overige gevollen.

Artikel 55. Hel beroep schorsï de uitvoering von de besÍreden beslissing ioi de dog no de dotum von

de betekening vcn de beslissing in lootste odministrotieve oonleg.

ln ofwijking von het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ien oonzien von:
1o de vergunning voor de verdere exploitotie von een ingedeelde inrichting of octiviteil woorvoor Íen
minste lwoolf moonden voor de einddoÍum von de omgevingsvergunning een vergunningsoonvroog is

ingediend;
2o de vergunning voor de exploitoïie no een proefperiode ols vermeld in ortikel ó9;

3o de vergunning voor de exploitoiie von een ingedeelde inrichting of octiviteit die vergunningsplichtig
is geworden door oonvulling of wijziging von de indelingslijsï.

Artikel5ó. Het beroep wordt op slroffe von onontvonkel'rjkheid per beveiligde zending ingesteld bij de
bevoegde overheid, vermeld in oriikel 52.

Als met toepossing vcn ortikel 3l /l bij de Vloomse Regering een georgoniseerd odminisiroïief beroep
werd ingesïeld tegen het besluii von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplootsing of
opheffiÁg von een gemeenteweg, bevot het beroep op slroffe von ononïvonkelijkheid een ofschrift
von het beroepschrift bijde Vloomse Regering.

Degene die het beroep insïelt, bezorgt op slroffe von onontvonkelijkheid gelijktijdig en per beveiligde
zending een ofschrift von het beroepschrift oon:
lo de vergunningsoonvroger beholve ols hij zelf hel beroep instelt;
2o de depulotie ols die in eerste odminislrotieve oonleg de beslissing heeft genomen;
3o heÍ college von burgemeesÍer en schepenen beholve ols hel zelf hei beroep insteli.

De Vloomse Regering bepooll, eventueel mel inbegrip von een ononlvonkelijkheidssonctie, nodere
regels met betrekking lol de opbouw en de inhoud von het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij

het beroep moeten worden gevoegd opdot het op ontvonkelijke wijze wordt ingesteld.

Arlikel5T. De bevoegde overheid, vermeld in ortikel52, of de provinciole respectievelijk gewestelijke

omgevingsombtenoor ondezoekt het beroep op zijn ontvonkelijkheid en volledigheid.
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Als niel olle stukken ols vermeld in orïikel 5ó, derde lid, bij het beroep z'rjn gevoegd, kon de bevoegde
overheid of de provinciole respectievel'rjk gewestelijke omgevingsombtenoor of de door hem
gemochligde de beroepsindiener per beveiligde zending vrogen om binnen een termijn von veertien
dogen die ingoot de dog no de verzending von het vervolledigingsvezoek, de ontbrekende gegevens
of documenlen oon het beroep loe 1e voegen.

Als de beroepsindiener noloot de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in
het lweede lid, oon hei beroep toe te voegen, wordl het beroep ols onvolledig beschouwd.

AÈikel 57l1. Beroepen inzoke omgevingsvergunningen die uilsluitend kleinhondelsociiviieiten omvoïlen
en die louter gebcseerd zijn op economische criterio in funciie von economische doelstellingen. zijn
onontvonkelijk.

Artikel 58. Het resulÍoot von het ondeaoek, vermeld in ortikel 57, wordï oon de beroepsindiener binnen
een lerm'ljn von dertig dogen die ingooi de dog no de dotum von de vezending von hel beroepschrift
per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of ononlvonkel'tjkheid heeft von rechtswege de stopzetting von de
beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebrocht von:
1o de beroepsindiener;
2o de vergunningsoonvroger;
3o de depuïolie ols die in eersie odministrclieve oonleg de beslissing heeft genomen;
4" het college von burgemeesler en schepenen.

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

Het beroepschrift bevot op slroffe von ononlvonkelijkheid:
lo de noom, de hoedonigheid en het cdres von de beroepsindiener;
2'de idenlificotie von de bestreden beslissing en von het onroerend goed, de inrichting of exploitotie
die het voorwerp uiÍmookl von die beslissing;
3" ols het beroep wordt ingesteld door een lid von heÍ betrokken publiek:

o) een omschrijving von de gevolgen die hijingevolge de beslreden beslissing ondervindi of
woorschijnl'rjk ond ervindl;

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

4o de redenen woorom het beroep wordt ingesïeld.

Hel beroepsdossier bevoi de volgende bewijssiukken:
lo in voorkomend gevol, een bewijs von beloling von de dossierïoks;
2o de overtuigingssÍukken die de beroepsindiener nodig ocht;
3o in voorkomend gevcl, een invenloris von de overiuigingssiukken, vermeld in punt 2o

Als de bewijsstukken, vermeld in hei iweede lid, ontbreken, kon hieroon verholpen worden
overeenkomslig orlikel 57, tweede lid, von hel decreet von 25 opril2014.

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

Het bevoegde besluur kon bij de beroepsindiener, de vergunningsoonvroger of de overheid die in
eerste odminisÍrotieve oonleg bevoegd is, olle beschikbore informoiie en documenlen opvrogen die
nuitig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op siroffe von vervol, uitdrukkel'rjk in zijn beroepschrift oon of h'lj gehoord wil
worden.

Als de vergunningsoonvroger gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur doorvon
uiidrukkel'tjk op de hoogle mei een beveiligde zending uiterlijk vijftien dogen nodot h'rj een ofschrift von
het beroepschrifl ols vermeld in orÍikel 5ó von heï decreeï von 25 opril2O14, heefl ontvongen, op
voonrrcorde doï hij niet de beroepsindiener is.

Beroepsmogelljkheden - regeling "wegenberoep" (hel Decreel von 3 mei 2019 houdende de
gemeenlewegen)
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Artikel 3l /l . S 1 . Tegen het besluit von de gemeenïerood over de oonleg, wijziging, verploolsing of
opheffing von een gemeenteweg kon in het koder von een schorsend odministrotief beroep tegen de
vergunningsbeslissing een georgoniseerd odministrotief beroep worden ingesield bij de Vloomse

RegLring door de personen of instonlies, vermeld in ortikel 53. De vereiste, vermeld in ortikel 53. tweede
lid, is ook von loepossing op het beroep legen hei besluit von de gemeenierood.

Het beroep leidt tot de vernieiiging von het bestreden besluit of toi de ofwijzing von het beroep op
grond von de ononlvonkelijkheid of de ongegrondheid eryon.

g 2. Het beroep wordï op stroffe von onontvonkelijkheid mel een beveiligde zending ingediend bij de
Vloomse Regering binnen een termijn von dertig dogen, die ingooi op:
1o de dog nó Ce àotum von de belekening von de bestreden beslissing voor die personen of instonties

oon wie de beslissing betekend wordï;
2o de dog no het verstrijken von de beslissingstermijn ols de omgevingsvergunning in eerste

odministrotieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dog no de eerste dog von de oonplokking von de beslreden beslissing in de overige gevollen.

De indiener von hel beroep bezorgl op stroffe von onontvonkelijkheid gelijkïijdig met de beveiligde
zending von het beroep oon de Vloomse Regering, een ofschrift von het beroepschrift met een

beveiligde zending oon het college von burgemeesier en schepenen en oon de bevoegde
beroepsinstonïie, vermeld in ortikel 52.

$ 3. HeÍ college von burgemeester en schepenen bezorgt heÍ volledige dossier of een ofschrift doorvon
ónmiddellijk nb de onïvongsl von het ofschrift von het beroepschrifï, oon het Deporïement Mobilileit en

Openbore Werken.

$ 4. De Vloomse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een ïermijn von negentig
áogen, die ingooÍ de dog no de ontvongst von het dossier, vermeld in porogroof 3. Die lermijn is een

termijn von orde.

De Vloomse Regering brengl de indiener von het beroepschrifï. de bevoegde overheid en de
gemeente onmiddellijk op de hoogte von hoor beslissing.

g 5. Hei besluit von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplootsing of opheffing von een
gemeenteweg kon olleen worden vernieiigd:
1o wegens strijdigheid met het decreet von 3 mei 2019 houdende de gemeenlewegen;
2" wegens strijdigheid mei de doelsïellingen en principes, vermeld in ortikel 3 en 4 von het decreei von
g mei áOtS houdende de gemeentewegen, en in voorkomend gevol het gemeentelijk beleidskoder en

ofwegingskoder, vermeld in ortikel ó von hetzelfde decreet;
3o wegens de niet-noleving von een subslontiële vormvereiste.

(NVDR: tngevolge het delegotiebesluit (BYR 25/7 /2014) is de minisler. bevoegd voor Mobilileil en

bpenOorè Werlen, bevoegd voor dit "wegenberoep". Dit beroep kon niet digitoolworden ingesteld.)

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslogen in een of meer bestonden. Die beslonden kunnen zich

OevinàeÀ b'rjde gemeenle, woor u de oonvroog hebï ingediend, bijde provincie, en ook bijde
Vloomse odminisirotie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de
behondeling von uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmoken von stoÍistieken en

voor wetenschoppel'ljke doeleinden. U hebt hel recht om uw gegevens in deze bestonden in ïe kijken

en zo nodig de verbelering ervon oon te vrogen.
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