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VERTENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN
RELIEFWIJZIGING - NEDERVIERSEL ZNR.
u m mer om gevi n gsl oket: O MV-2O2 ÍJL57 429
Dossiernummer gemeente: 2O2OOO28O
mmer:
Inrichti

Dossi ern

Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op het Decreet van 25 april2OL4 betreffende de omgevingsvergunning.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering
van het decreet van 25 april 2AL4 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 ilieueffectrapportage,
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 Stan Nelen met als contactadres
Papenmoerstraat 8 te 2910 Essen, per beveiligde zending verzonden op 23
november 2O2O.
Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 10
december 2O2O.
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Gelet op de toepassing van de administratieve lus op 15 maart 2020 omwille van het
ontbreken van het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer. Door het
toepassen van de administratíeve lus wordt de beslissingstermijn met 60 dagen
verlengd.
Gelet op de aanvraag die de volgende handelingen omvat: stedenbouwkundige
handelingen.

1.

BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Nederviersel znr, 2243
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 3, sectie C, perceelnummer 4LA,4LB,42B,
43,444,47K,47M,48,49G,49H, 538, 53C, 54, 55E, 55F, 56D, 56E, 6BG, 70D,
7LD,7LF en B4B.

Het betreft een aanvraag tot reliëfwijziging van akkerland voor landbouwactiviteiten
in het kader van verbeterd bodembeheer.

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

Verqunninoshistoriek
- 24 juli 2002: uitvoeren van terreinaanlegwerken (dossier 87t.L-2O02.05)

-

10 oktober 2005: uitvoeren van terreinaanlegwerken (dossier 871.12005.106)
24 september 2018: weigering voor het ophogen van percelen (201800061)

Overwegende dat de weigering van 24 september 2018 gebaseerd was op
ongunstige adviezen van het departement Landbouw & Visserij en van de provincie
Antwerpen, Dienst Integraal Waterbeleid.

Ooenbaar onderzoek
Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse
Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 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 18 december 2O20 tot 16 januari 2O2t. Er werd één
bezwaa rsch rift ontvangen.

Het bezwaarschrift handelt over:

1.

Betreurenswaardíg dat eeuwenoud landschap verdwijnt omwille van enkele
hectare grond en schept voorwaarden dat iedereen kan gaan ophogen. Indien
er een toelating gegeven wordt mag dit geen schadelijke gevolgen met zich
meebrengen voor de omgeving.
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Adviezen
Departement Landbouw en Visserii
Gelet op het gunstig advies van Departement Landbouw en Visserij ontvangen op 27
januari 2021 met ref . 2O2A-006703-v1.

-

-

"De aan te voeren grond dient, zoals in de beschrijvende nota wordt aangehaald,
minstens te voldoen de VLAREBO-norm (artikel 762): "Met behoud van de
toepassÍng van artikel 767 kan uitgegraven bodem alleen als bodem worden

gebruikt onder de drie volgende voorwaarden:
70 het gehalte aan stenen die niet van nature aanwezig zijn, bedraagt maximaal 5
massaprocent;
2" de afmeting van de stenen die niet van nature aanwezig zijn, is niet groter dan
50 mm. Voor de opvulling van een groeve, graverij, uitgraving of andere put,
vergund volgens rubriek 60 van btjlage I bij titel I van het VLAREM, kunnen,
behalve voor de bovenste laag van 750 cm, de stenen die niet van nature
aanwezig zijn, een afmeting van maximaal 200 mm hebben, op voorwaarde dat
het gehalte aan die grotere stenen maximaal één massaprocent bedraagt;
3" iet gehatte aan andere bodemvreemde materialen bedraagt maximaal één
massa- en volumeprocent." Bodemvolumes niet-verdachte grond groter dan 250
m3 of verdachte grond, ongeacht het volume, moeten sfeeds voorzien ziin van
een technisch verslag in toepassing van het VLAREBO. Dat vermeldt of het gehalte
en de afmeting van eventuele stenen voldoen aan de normering."
Hoewel er verplichtingen inzake grondverzet voor de aannemer zijn die de grond
kwijt wil, dient de ontvangerflandbouwer en de vergunningverlenende- en
toezichthoudende overheid er op toe te zien dat deze Vlarebo-regels
gerespecteerd worden. Door de grond te ontvangen zonder dat de regels van het
grondverzet worden gerespecteerd, kan de ontvangerlandbouwer mee
verantwoordelijk worden gesteld aan een milieu-inbreuk of milieumisdriif."

Provincie Antwerpen

-

DÍenst Inteoraal Waterbeleid

Gelet op het gunstig advies van Provincie Antwerpen
ontvangen op 6 januari 2O2I.

-

-

Dienst Integraal Waterbeleid

"Vanuit de dienst integraal waterbeleid kan een gunstig advies afgeleverd worden
voor de aangevraagde werken. De reliëfwijzigingen blijven beperkt tot een
gemiddelde ophoging van 76cm met plaatselijk ter hoogte van de lagere zones
een ophoging tot 40cm om een gelijkmatig hellend profiel in I richting te
bekomen. De omliggende grachten worden behouden en de ophoging bliift
beperkt tot het optimaliseren van een landbouwperceel. Er wordt geen
aanzienlijke nadelige impact verwacht op andere percelen. Vanuit het
watersysteem kan het aangevraagde toegestaan worden."

Elia Asset nv.
Gelet op het gunstig advies met voorwaarden van ELIA Asset nv. ontvangen op 26
februari 2021 met ref. GS/N/LO25792-UBAIKVR.

De Vlaamse Waterweg

- Afdeling Albertkanaal

Gelet op het advies van de Vlaamse Waterweg
25 februari 2O2L met ref. Omgeving 3369.

-

Afdeling Albertkanaal ontvangen op

Aoentschap Wegen en Verkeer

Gemeenle & OCMW Zcrnclhoven

t!

Liersebccn 12*2240landhoven !

3

Dienst Omgeving

&zandh%Z?tu*t

03-410 16 39
omgevi ng @zandhoven. be

Gelet op het gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer ontvangen op 25
maart 2021 met ref . AV/L23/2O2L/00249.

Scheidinqsmuren: standount eioenaars aanoalende oercelen
Het standpunt van de aanpalende eigenaar werd niet ingewonnen aangezien de
aanvraag geen betrekking heeft op de oprichting van scheidingsmuren of muren die
in aanmerking komen voor gemene eigendom conform artikel 53 van het besluit van
de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 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.
Het betreffende dossier omvat geen aanleg, wijzÍging, verplaatsing of opheffing van
een gemeenteweg.

2.

INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR DE
OMGEVINGSAMBTENAAR

Lioqinq voloens de olannen van aanleo, uitvoerinosplannen, verkavelingen.
De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit
gewestplan in landschappelijk waardevol agrarisch gebied - herbevestigd agrarisch
sebied (HAG).
De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens
bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf
noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid
voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens
pa ra- a g ra ri sch e bed rijven.
Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met
industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten
minste 300m van een woongebied of op ten minste 700m van een
woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De
afstand van 300m en 700m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande
bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de
bepalingen van aftikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de
landbouw- en bosgebieden (artikel 77 van het Koninklijk Besluit van 28 december 7972
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de
gewestplannen).
De aanduiding "landschappeliik waardevol gebied" is een overdruk van het landelijk
gebied. Deze aanduiding overkoepelt zowel de agrarische gebieden als de bos- en
natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, parkgebieden en
bufferzones,

In principe zijn dus dezelfde bestemmingen en handelingen toegelaten als bepaald voor
de grondkleur.
De aanvraag is niet gesitueerd in een bijzonder plan van aanleg.
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De aanvraag is niet gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.
De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.
De aanvraag omvat een reliëfwijziging van akkerland voor landbouwactiviteiten in
het kader van verbeterd bodembeheer

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming van het van kracht
zijnde gewestplan.

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.

Openbaar onderzoek
De omgevingsambtenaar beoordeelt de standpunten en bezwaren, die ontvangen
werden tijdens het openbaar onderzoek als volgt:
Het perceel van de aanvraag heeft een oppervlakte van t3,77 ha waarvan 13,31 ha
reeds in professioneel landbouwgebruik voor voedergewassen. Het perceel heeft een
onregelmatig terreinprofiel en een verstoorde waterhuishouding waarbij enkel op de
zones onderhevig aan de depressie een reliëfiruijziging wordt toegepast en deze is
beperkt tot een hoogte die varieert tussen de 16 cm en de 40cm waardoor deze
ophoging geen aantasting is van het landschap. Het betreft hier ook geen beschermd
landschap maar een perceel dat in landbouwgebruik is voor gewassen, wat zone
eigen is in agrarisch gebied. Tijdens de procedure werd er advies gevraagd aan
Provincie Antwerpen - Dient Integraal Waterbeleid en Departement Landbouw en
Visserij. Zij beoordelen of de aanvraag inpasbaar is en wat er daarvoor nog
bijkomend aangepast dient te worden. Zij hebben op 6 januari 202t een gunstig
advies verlenen en stellen duidelíjk dat er geen aanzienlijke nadelige impact wordt
verwacht op naburige percelen omdat de omliggende grachten behouden blijven en
de terreinophoging beperkt blijft tot de lagere zones.
Gezíen het aangevraagde gebeurt in het kader van verbeterd bodembeheer voor een
perceel in professíoneel landbouwgebruik, de reliëfwijziging beperkt is en er geen
negatieve impact op de waterhuishouding wordt verwacht is de voorliggende
aanvraag aanvaard baar.

Het bezwaarschrift wordt niet weerhouden.
Adviezen
De omgevingsambtenaar beoordeelt de ontvangen adviezen als volgt: de ontvangen
adviezen waren gunstig of gunstig met voorwaarden en dat deze gevolgd worden. De
voorwaarden vermeldt in de adviezen dienen bijgevolg gevolgd te worden.

Goede ruimteliike ordenino
De aanvraag omvat een reliëfwijziging van akkerland voor professionele
landbouwactiviteiten in het kader van verbeterd bodembeheer. Het perceel is
gelegen aan Nederviersel en de omgeving laat zich kenmerken door het Netekanaal
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in het westen, het Albertkanaal in het noorden, de E313 in het zuiden, weilanden,
akkerlanden, bosgroepen en enkele ééngezinswoningen en/of vakantiewoningen. Het
perceel is grotendeels in professioneel landbouwgebruik voor voedergewassen
waardoor de aanvraag inpasbaar is op het perceel. Na de werken blijft het terrein in
landbouwgebruík voor voedergewassen. De functie blijft dus hetzelde.
De reliëfwijziging heeft betrekking op een perceel met een oppervlakte van t3,77 ha
waarvan 13,31 ha reeds in professioneel landbouwgebruik voor voedergewassen. Het
perceel kent een onregelmatig terreinprofiel en verstoorde waterhuishouding. De
noordelijke zone en twee kleinere zones in het zuiden zijn lager gelegen met
waterophoping tot gevolg. Door de drassige en zompige ondergrond ontstaat er
landbouwkundige hinder tijdens het teeltseizoen waardoor de gewassen in enkele
stroken niet tot ontwikkeling kan komen en er op het perceel zones van verminderde
groei en kale plekken ontstaan.
De reliëfwijziging houdt een uniform terreinprofiel in waarbij met een beperkte
helling kan afgewaterd worden naar de omliggende grachten. De hoogste niveaus
blijven behouden maar worden niet aangehouden. Er wordt gewerkt naar de
bestaande niveaus aan de perceelsgrenzen of oeverranden. De teelaarde wordt tot
maximum 0,40 m afgegraven en dezelfde teelaarde wordt over de aanvulgrond
uitgespreid. Het volume van de reliëfwijziging bedraagt 2L.LO6 ms. De reliëfwijziging
wordt beperkt tot de zones die onderhevig zijn aan de depressie. De aanvulling in
hoogte is beperkt en aanvaardbaar.
Overwegende dat de aanvrager een professioneel landbouwbedrijf uitbaat. De
aanvraag heeft betrekking op beroepsmatige agrarische of para-agrarische
activiteiten. De reliëfwijziging zal vanuit landbouwkundig oogpunt een grote
verbetering geven gezien de optimalisatie van de afwatering. Tijdens de bemesting
van het terrein kunnen de nutriënten op een egale wijze verspreid worden over de
volledige oppervlakte van het terrein wat een gunstige invloed heeft op de groei van
de gewassen tijdens het teeltseizoen.
Overwegende dat langs alle zijden het terrein wordt omgeven door
afwateringsgrachten. De niveaus aan de oeverranden blijven behouden zodat er
geen nadelig effect zal ontstaan op de naburige terreinen.
Gezien het aangevraagde gebeurt in het kader van verbeterd bodembeheer voor een
perceel in professioneel landbouwgebruik, de reliëfwijziging beperkt is en er geen
negatieve impact op de waterhuishouding wordt verwacht is de voorliggende
aanvraag aanvaardbaar en zal er ook geen nadelige impact zijn op het landschap.
Gelet op bovenstaande motivering aangaande de ruimtelíjke 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 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 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
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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
schadetijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de
infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem,
gecompenseerd. t...1. De beslissing die de overheid neemt in het kader van $1 wordt
gemotiveerd, waarbij in elk geval de doelstellingen en de beginselen van het
integraaI waterbeleid worden getoetst. "
De aanvraag lígt in mogelijk overstromingsgevoeliggebied. De omliggende grachten
blijven behouden en de ophoging blijft beperkt tot het optimaliseren van een
landbouwperceel waardoor er geen aanzienlijke negatieve impact wordt verwacht op
de waterhuishouding van de omgeving.

Overwegende dat de provincie Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid een gunstig
advies heeft verleend.

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.

Het perceel is aangeduid als "biologisch minder waardevol".
Het dichtsbijzinde Habitatrichtlijn bevindt zich op 108 m aan de overzijde van het
Netekanaal. Er wordt geen negatieve impact verwacht op het gebied.
Er is geen vogelrichtlijngebied in de omgeving van de aanvraag.

rfooed - / 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).
E

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 Stan Nelen inzake een reliëfinrijziging van akkerland voor
professionele landbouwactiviteiten in het kader van verbeterd bodembeheer, gelegen
te Nederviersel znr., 2243 Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 3, sectie C,
perceelnummer 41A, 4tB, 42B , 43, 44A, 47K, 47M, 48, 49G, 49H | 538, 53C, 54,
55E, 55F, 56D, 56E, 6BG, 70D, 7LD,7LF en B4B, te vergunnen.
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Artikel 2.

1.

De werken moeten uitgevoerd worden volgens de ingediende en
goedgekeurde plannen en mits de naleving van verder genoemde bepalingen;

-

De aanvrager dient ten allen tijden wateroverlast bij aangelanden te
voorkomen.

2.

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

3.

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 n gsvergu n n in gsdecreet heeft een omgevin gsverg u nn in g een
zakelijk karakter en wordt zij verleend onder voorbehoud van de
bu
rechten die betrekki hebben
het onroerend
Namens het college van burgemeester en schepenen,
Leen

Alge

an Hove

ns

r wnd.

Burgemeester

Voorzitter

Voor eenslu idend uittreksel,
Zandhoven, t2 april 2O2L.
recteur wnd.

Burgem

- Voorzitter
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- ultheksel ull hel decreelvqn 25 opdl

2014 betreÍÍende de

Arllkel 9?. S l. De omgevingsvergunning vervolt von rechtswege in elk von de volgende gevollen:
o
I ols de verwezenlijking von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen niel wordl gestort binnen
de twee joor no hel verlenen von de definitieve omgevingsvergunning;
2o ols hel uiïvoeren von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen meer don drie opeenvolgende
joren wordt onderbroken;
3o ols de vergunde gebouwen niel winddichl zijn binnen v'rjf joor no hel verlenen von de definilieve
omgevingsvergunning;
4o ols de exploitotie von de vergunde octiviteit of inrichiing niet binnen v'rjf joor no hel verlenen von de
definilieve omgevingsvergunning oonvongt;
5" ols de kleinhondelsoctivileiten niet binnen vijf joor no hel verlenen von de definilieve
omgevingsvergunning oonvongen.
De termijn, vermeld in het eersle lid, lo, kon evenwel, op veaoek von de vergunninghouder, voor een
periode von iwee joor verlengd worden ols hij oontoont dol de niet-verwezenlljking hel gevolg is von
een vreemde ooaook die hem niel kon worden loegerekend. De vergunninghouder dienÍ de
oonvroog vqn de verlenging, op stroffe von vervol, mel een beveiligde zending en minslens drie
moonden vóór het verstrijken von de oorspronkelijke vervoltermijn von twee joor in bij de overheid die
de vergunning heefl verleend. Die overheid weigert de oonvroog vqn de verlenging olleen ols:
l" er geen sproke is von een vreemde oozook die niet oon de vergunninghouder kon worden
ïoegerekend;
2o de oongevroogde en vergunde hondelingen slrijdig zijn met inmiddels gewijzigde
sledenbouwkundige voorschriften of verkovelingsvoorschriflen.
De overheid bezorgt hoor beslissing uiterl'rjk de dog von hel verstrijken von de oorspronkelijke
vervoltermijn 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 hel eerste lid,
en 4", ook met twee joor verlengd.

3o

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding moqkt von de verschillende Íosen von hel
bouwproject, worden de lerm'rjnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in het eersle lid, gerekend per

fose. Voor de tweede fose en de volgende Íosen worden de term'tjnen von vervol bijgevolg gerekend
vonof de oonvongsdotum von de fose in kweslie.
g 2. De omgevingsvergunning voor de exploitolie von een ingedeelde inrichling oÍ ocÍivileil vervolt von
rechtswege in elk von de volgende gevollen:
lo ols de exploilotie von de vergunde ociiviteil of inrichling meer don v'rjf opeenvolgende joren wordi

onderbroken;
2o ols de ingedeelde inrichling vernield

is wegens brond of ontploÍfing veroozookl len gevolge von de
exploitolie;
3o ols de exploilotie op vr'rjwillige bosís volledig en deÍinitíef wordl stopgezel overeenkomslig de
voorwoorden en de regels, vermeld in het decreei von 9 moori 2001 lol regeling von de vrijwillige,
volledige en definilieve stopzetting von de produclie von olle dierlíjke mest, ofkomslig von een of
meerdere diersoorien, en de uitvoeringsbesluilen ervon. De Vloomse Regering kon nodere regels
bepolen voor de inkennisslelling von de stopzetling.

S

2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren von kleinhondelsocliviteiÍen vervolt von rechlswege

ols de kleinhondelsocliviteiten meer don vijf opeenvolgende joren worden onderbroken.

$ 2/2.De omgevingsvergunning voor het wijzigen von de vegeiolie vervoll von rechiswege ols hel
wijzigen von de vegelolie nieÍ binnen twee joor no het verlenen von de definilieve
omgevingsvergunning oonvongl.

l, belrekking hebben op een gedeelte von het bouwproject,
vervoll de omgevingsvergunning olleen voor hel niet-ofgewerkle gedeelte von een bouwprojeci. Een
gedeelte is eerst ofgewerkl ols heÍ, in voorkomend gevol no de sloping von de niet-oÍgewerkÍe
gedeellen, kon worden beschouwd ols een oÍzonderlijke construclie die voldoei oon de bouwfysische
vereislen.
g 3. Als de gevollen, vermeld in porogroof
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Als de gevollen, vermeld in porogrooÍ

I of 2, olleen betrekking hebben op een gedeelte von de
exploitotie von de ingedeelde inrichling of octiviteil, vervolt de omgevingsvergunning olleen voor doï
gedeelie.

Artikel 100. De omgevingsvergunning bl'rjÍt onverkort geldig ols de exploiÍotie von een ingedeelde
inrichling of ociivileit von een projecl door een wljziging von de indelingslijsl von klosse I noor klosse 2
overgooÍ of omgekeerd.
ln gevol de exploitolie von een ingedeelde inrichïing oÍ oclivileit von een projecl door een wijziging
von de indelingsl'tjst von klosse I of 2 noor klosse 3 overgoot, geldt de vergunning ols oktenome en
blijven de bijzondere voorwoorden gelden.

Artikel l0l. De lermíjnen von twee, drie of v'rjf joor, vermeld in orlikel 99, in voorkomend gevol verlengd
conform ortikel 99, $ I worden geschorsÍ zolong een beroep tol vernietiging von de
omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomslig
hooÍdstuk I behoudens indien de vergunde hondelíngen in strijd zijn mel een vóór de definilieve
uitsprook vqn de Rood von krocht geworden ruimtelijk uilvoeringsplon. ln dot lootste gevol blijft hel
eventuele rechl op plonschodevergoeding desolnietlemin behouden.
De lermijnen von twee, drie oÍ vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ |, worden geschorsl ï'rjdens hel uilvoeren von de orcheologische opgroving, omschreven in
de bekrochtigde orcheologienoto overeenkomstig ortikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreet von
l2 juli 2013 en in de bekrochtigde noïo overeenkomstig oriikel 5.4.1ó von hel

Onroerenderfgoeddecreelvon l2juli 20l3,meteenmoximumterm'rjnvoneen
oonvongsdolum vqn de orcheologische opgroving.

joorvonof de

De ïermijnen vcrn twee, drie of v'rjf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ l, worden geschorst tijdens het uilvoeren von de bodemsoneringswerken von een
bodemsoneringsproject woorvoor de OVAM overeenkomstíg orlikel 50, S l, von het Bodemdecreet von
27 oktober 200ó een conformileitsoïtest heefl ofgeleverd, met een moximumtermijn von drie joor vonof

de oonvongsdolum von de bodemsoneringswerken.
De termijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ l, worden geschorst zolong een bekrochÍigd stokingsbevel, zools vermeld in Íilel Vl von de
VCRO, niel wordt ingeÍrokken, hetzij nieÍ wordt opgeheven bij een in krochÍ von gewijsde gegqne
beslissing. De schorsÍng eindigt von rechÍswege wonneer geen opheffing von het slokingsbevel wordt
gevorderd of geen inÍrekking wordl gedoon binnen een termijn von lwee joor vonof de bekrochtiging

von heÍ sïokingsbevel.
Artikel 102. S L Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorbíj geen nieuwe
wegen worden oongelegd of hel lrocé von besloonde gemeentewegen niel moet worden gewíjzigd,
verbreed of opgeheven. vervolt von rechlswege ols:
lo binnen een lermijn von vijf joor no de ofgifle von de deÍinitieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon tot regislrotie von de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor of de vestiging von
erfpocht of opslolrechl ten qonzien von ten minste één derde von de kovels;
2o binnen een termijn von tien joor no de ofgiÍte von de definiïieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon lot dergelijke regislrolie len oonzien von len minste twee derde von de kovels.
Voor de toepossing von het eersle lid:
o
I wordï mel verkoop gelljkgesteld: de nololenschopsverdeling en de schenking, met dien versïonde
dot slechïs één kqvel per deelgenoot of begunstigde in oonmerking koml;
2o komï de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor, of de vesliging von erfpocht of
opstolrechl von de verkoveling in hoor geheel niel in oqnmerking;
3o koml olleen de huur die erop gericht is de huurder le loten bouwen op het gehuurde goed in
oonmerking.
Voor de toepossing von het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden, mel verkoop gel'ljkgesteld.
$ 2. Een omgevingsvergunníng voor hel verkovelen von gronden woorbij nieuwe wegen worden
oongelegd of woorb'rj het lrocé von besloonde gemeenlewegen gewijzigd. verbreed of opgeheven

wordl, vervoll von rechtswege

ols:
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lo binnen een lermijn von vijf joor no de ofgifle von de definílieve omgevingsvergunning nieÍ is
overgegoon lol de oplevering vcn de onmiddellijk uil te voeren losten of Íol hel verschoffen von
woorborgen belrefÍende de uilvoering von deze losten op de wijze, vermeld in ortikel 75;
2" binnen een Íermijn von lien joor no de ofgifle von de deÍinilieve omgevingsvergunning niel is
overgegoon tol registrolie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen len oonzien von len
minste één derde von de kovels;
3o binnen een termijn von vijftien joor no de ofgifte von de definilieve omgevingsvergunning niel is
overgegoon lol regislrolie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen len oonzien von len
minste twee derde von de kovels.
Voor de toepossing von het eersle lid wordl l'rjdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden, mel verkoop gelijkgesleld.
$ 3. Als de omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden uildrukkelijk melding mookï von de
verschillende fosen von het verkovelingsprojecl, worden de termijnen von vervol, vermeld in de
porogrofen I tot en meÍ 2, gerekend per Íqse. Voor de tweede en volgende fosen worden de
Íermijnen von vervol dienlengevolge gerekend vonof de oonvongsdoÍum von de belrokken fose.
g 4. Hel vervol, vermeld in porogrooÍ 1 en 2, 2" en 3", geldÍ slechls ten oonzien von hel niet bebouwde,
verkochle, verhuurde of oon een erfpochl of opstolrechl onderworpen gedeelte von de verkoveling.
g 5. Onverminderd porogrooÍ 4, kon het veryol von rechÍswege niel worden tegengesteld oon
personen die zich op de omgevingsvergunning voor heÍ verkovelen von gronden beroepen ols zij
kunnen oonlonen dol de overheid no hel vervol en len oonzien von een of meer von hun kovels
binnen de verkoveling, wijzigingen oon deze omgevingsvergunning heeÍl loegestoon of
sledenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige ollesten heefl verleend in zovene
deze door de hogere overheid of de rechler níeÍ onrechlmolíg werden bevonden.
$ ó. De Vloomse Regering kon mootregelen treffen oongoonde de kennisgeving von het vervol von
rechtswege.
Artlkel 103. De lermijnen von vijÍ, tien of vijÍlien joor, vermeld in ortikel 102. worden geschorsl zolong een
beroep lot vernieliging von de omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdsluk 9, behoudens ols de verkoveling in strijd is met een
vóór de dotum von de definitieve uilsprook von de Rood von krqcht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplqn. ln dol lootste gevol blijft hel eventuele recht op plonschodevergoeding desolnieltemin

behouden.
De term'rjnen von vljf, lien of vijÍtien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorst lijdens heÍ uilvoeren
von de orcheologische opgroving, omschreven in de bekrochtigde orcheologienoto overeenkomslig
ortikel 5.4.8 von hel Onroerenderfgoeddecreet von I2 juli 2013 en in de bekrochligde noto
overeenkomstigoriikel 5.4..1 óvonhetOnroerenderfgoeddecreelvon l2juli 20l3,meteen
moximumlermijn von een joor vqnof de oonvongsdolum von de orcheologische opgroving.
De termijnen von vijf, lien oÍ v'rjÍtien joor, vermeld in orlikel 102, worden geschorst lijdens het uilvoeren
von de bodemsoneringswerken von een bodemsoneringsprojecl woorvoor de OVAM overeenkomsïig
orlikel 50, g l, von het Bodemdecreel von 27 oklober 200ó een conformiieilsoltesÍ heeÍl ofgeleverd,
met een moximumlermijn von drie joor vonof de oonvongsdotum von de bodemsoneringswerken.
De Íermijnen von víjf, lien of v'rjflien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorsl zolong een
bekrochligd stokingsbevel, zools vermeld in lilel Vl, niet wordl ingelrokken, hetzij niet wordt opgeheven
bij een in krocht von gew'rjsde gegone beslissíng. De schorsing eindigt von rechtswege wonneer geen
opheffing von hel stokingsbevel wordÍ gevorderd of geen inlrekking wordl gedoon binnen een Íerm'tjn
von twee joor vonof de bekrochliging von hel sfokíngsbevel.

Beroepsmogelfikheden
omgevlngsvergunnlng

- ulllreksel uil hel decreel von 25 opdl 2014 belreÍíende de

AÉlkel 52. De Vloomse Regering of de geweslelijke omgevingsombtenoor zijn bevoegd in lootste
odminisÍrqlieve oonleg voor beroepen iegen uildrukkelijke of stilzwijgende beslissingen von de
depuïoÍie in eerste odminislrotieve oonleg.
De Vloomse Regering bepoolt in welke gevollen de gewestelijke omgevingsombtenoor over hel

beroep kon beslissen.
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De deputotie is voor hoor omblsgebied bevoegd in loolste odminislrotieve oonleg voor beroepen
tegen uitdrukkelijke of slilzwijgende beslissingen von hel college von burgemeesler en schepenen Ín
eerste odminislrotieve oonleg.

Artikel 53. Het beroep kon worden ingesteld door:
lo de vergunningsoonvroger, de vergunninghouder of de exploilonl;
2" het belrokken publiek;
3o de leidend ombtenoor von de odviesinstonlíes of bij zijn ofwezigheid zijn gemochtigde ols de
odviesinstonlie lijdig odvies heefl verstrekl oÍ ols oon hem Íen onrechle níet om odvies werd vezochl;
4o hel college von burgemeesïer en schepenen ols hel lijdíg odvies heefl verslrekl of ols het ten
onrechle niet om odvies werd verzocht;
50 ...;
óo

de leidend ombtenoor von het Deportemenl Omgeving of,

b'rj

zijn oÍwezigheid, zijn gemochligde;

7'de leidend ombtenoor vqn het Agentschop lnnoveren en Ondernemen of bij zijn ofwezigheid

z'rjn

gemochtigde, ols het project vergunningsplichtige kleinhondelsoctivileiten omvot;
8'de leidend omblenoor vqn het ogenlschop, bevoegd voor noluur en bos, of, bij zijn ofwezigheid, zijn
gemochtigde ols het project vergunningsplichlige wljzigingen von de vegelotie omvot.
Arllkel 54. Het beroep wordt op stroffe von onontvonkelijkheid ingesteld binnen een termijn von dertig
dogen die ingooi:
lo de dog no de dolum von de betekening von de beslreden beslissing voor die personen of instonties
oon wie de beslissing betekend wordi;
2'de dog no het verslrijken von de beslissingslermijn ols de omgevingsvergunning in eerste
qdminisïrotíeve oonleg sïilzlvijgend geweigerd wordl;
3'de dog no de eerste dog von de oonplokking von de bestreden beslissing in de overige gevollen.
Artlkel 55. Het beroep schorsl de uilvoering von de bestreden beslissing toï de dog no de dolum von
de belekening von de beslissing in looiste odminislroiieve oonleg.
ln ofwijking von hel eerste lid werkt hel beroep niel schorsend ten oonzien von:

lo de vergunning voor de verdere exploilolíe von een ingedeelde inrichling oÍ qclivileiÍ woorvoor ten
minste lwoolf moonden voor de einddolum von de omgevíngsvergunning een vergunningsoonvroog

ingediend;
2o de vergunning voor de exploílolíe no een proefperiode qls vermeld in ortikel ó9;
3o de vergunning voor de exploilotie von een ingedeelde inrichling of ocÍiviteít die vergunningsplichlig
is geworden door oonvulling of wijziging von de indelingslijsl.
Artlkel 5ó. Het beroep wordt op sÍroffe von onontvonkelljkheid per beveiligde zending ingesïeld bij de
bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52.
Als mel toepossing von orlikel 3l/l bij de Vloomse Regering een georgoniseerd odministrotief beroep
werd ingesteld tegen hel besluit von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplootsing of
opheffing von een gemeenteweg, bevot het beroep op stroffe von ononlvqnkelljkheid een qfschrifl

von het beroepschrifl bij de Vloomse Regering.
Degene die het beroep inslell, bezorgl op slroffe von onontvonkelijkheid gelijktijdig en per beveiligde
zending een ofschrift von hel beroepschrift oon:
lo de vergunningsoonvroger beholve ols hij zelf hei beroep instelt;
2o de depulotíe ols die in eerste odminislrolieve oonleg de beslissing heefl genomen;
3o hei college von burgemeesler en schepenen beholve ols hel zelf het beroep insÍell.
De Vloqmse Regering bepooll, evenlueel mel inbegrip von een ononlvonkel'rjkheidssonclie, nodere
regels met belrekking tot de opbouw en de inhoud von het beroepsschrift en de bewljsslukken die bij
hel beroep moelen worden gevoegd opdot hel op onivonkelijke wijze wordï ingesteld.

Artlkel 57. De bevoegde overheid, vermeld in orfikel 52, oÍ de provinciole respeclievelijk geweslelijke
omgevingsombïenoor ondezoekï hel beroep op zijn onÍvonkel'ljkheid en volledígheid.
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Als niel olle stukken ols vermeld in ortikel 5ó, derde lid, b'rj het beroep zijn gevoegd, kqn de bevoegde

overheid of de provinciole respeclievelijk gewestelijke omgevingsomblenoor of de door hem
gemochligde de beroepsindiener per beveiligde zending vrogen om binnen een lermijn von veertien
dogen die ingoot de dog no de veaending von het vervolledigingsveaoek, de ontbrekende gegevens
oÍ documenten oon hel beroep loe le voegen.
Als de beroepsindiener nolool de onlbrekende gegevens of documenten binnen de lermijn, vermeld in
heÍ tweede lid, oon het beroep loe le voegen, wordl het beroep ols onvolledig beschouwd.

Artlkel 57ll . Beroepen inzoke omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhondelsoctiviteiten omvotten
en die louler geboseerd z'rjn op economische criterio in functie von economische doelstellingen, zijn
onontvonkelijk.
Arllkel 58. Het resultoot von het onderzoek, vermeld in orlikel 57, wordt oon de beroepsindiener binnen
een termijn von derlig dogen die ingool de dog no de dolum von de vezending von hel beroepschrift
per beveiligde zending meegedeeld.
De onvolledigheid of onontvonkelijkheid heeÍt von rechlswege de stopzeÍling von de
beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ler kennis gebrochl von:

l" de beroepsindiener;
2o

de vergunningsoonvroger;

3" de depuloÍie ols die in eerste odministrolieve oonleg de beslissing heefl genomen;
4" hel college von burgemeesler en schepenen.

BeÍoepsmogelljkheden - regellng von hel besluil von de Vloomse Regering decreel von 25 optll2Ol4
belreÍÍende de omgevingsvergunnlng
Het beroepschrift bevot op slroÍfe von ononlvonkelljkheid:
o
I de noom, de hoedonigheid en het odres von de beroepsindiener;

de idenlificoiie von de beslreden beslissing en von het onroerend goed, de inrichting of exploitoÍie
die het voorwerp uitmookt von die beslissing;
3" ols het beroep wordt ingesteld door een lid von hel belrokken publiek:
o) een omschrijving von de gevolgen die hij ingevolge de beslreden beslissing ondervindi of
2o

woorschijnlijk ondervindt;
b) het belong dol hij heeft bij de besluilvorming over de ofgifle of bijstelling von een
omgevingsvergunning of von vergunningsvoorwoorden;
4" de redenen woorom hel beroep wordt ingesteld.

b)

HeÍ beroepsdossier bevot de volgende bewijsstukken:
lo in voorkomend gevol, een bewljs von beloling von de dossierloks;
2o
3o

de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig ochl;

in voorkomend gevol, een invenloris von de overluigingsstukken, vermeld in punl 2"

Als de bewijsslukken, vermeld in hel tweede lid, onlbreken, kqn hieroon verholpen worden
overeenkomstig orlikel 57, tweede lid, von hel decreel von 25 opril 2014.

Hei beroepsdossier wordl ingediend mel een onologe of een dígilole zending.
Hei bevoegde bestuur kon bíj de beroepsindiener, de vergunningsoonvroger of de overheid die in
eerste odminisÍroiieve oonleg bevoegd ís, olle beschikbore informolíe en documenlen opvrogen die
nultig z'rjn voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op sÍroÍfe von vervol, uildrukkelíjk in zijn beroepschrifl oon oÍ hij gehoord Wl

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

uiidrukkelijk op de hoogle met een beveiligde zending uilerlijk v'tjÍlien dogen nodot h'tj een oÍschrift von
hei beroepschriÍt ols vermeld in ortikel 5ó von het decreel von 25 opril 2014, heeft onlvongen, op
voorwoorde dot hij niet de beroepsindiener is.
BeÍoepsmogelflkheden

gemeenlewegen)

- regellng "wegenberoep" (het Decreel vqn 3 mei 201? houdende de
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3ll1. 51. Tegen hel besluit von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verploolsing of
opheÍfing von een gemeenteweg kon in het koder von een schorsend odminislrotieÍ beroep legen de
vergunningsbeslissing een georgoniseerd odminislrotief beroep worden ingesleld bij de Vloomse
Regering door de personen of instonlies, vermeld in ortikel 53. De vereiste, vermeld in ortikel 53, lweede
lid, is ook von toepossing op het beroep tegen het besluit von de gemeenlerood.
Artikel

Het beroep leidt lot de vernieÍiging von hel beslreden besluit of lot de ofw'rjzing von hel beroep op
grond von de ononÍvonkelljkheid of de ongegrondheid eryqn.
$ 2. Het beroep wordt op slroffe von ononlvonkelijkheid mel een beveiligde zending ingediend bij de
Vloomse Regering binnen een term'rjn von dertig dogen. die ingooi op:
lo de dog no de dolum von de betekening v<rn de beslreden beslissing voor die peÍsonen of instoniies
oon wie de beslissing betekend wordt;
2o de dog no het verstr'tjken von de beslissingslermijn ols de omgevingsvergunning in eerste
odminislrolieve oonleg slilzwijgend geweigerd wordt;
3o de dog no de eersle dog von de oonplokking von de beslreden beslissing in de overige gevollen.
De indiener von hel beroep bezorgt op stroÍfe von onontvonkelijkheid gelljktijdig met de beveiligde
zending vqn hel beroep oon de Vloomse Regering, een ofschrift von het beroepschrift mel een
beveiligde zending oon heï college von burgemeesler en schepenen en oon de bevoegde
beroepsinstonlie, vermeld in ortikel 52.

college von burgemeester en schepenen bezorgt het volledige dossier of een oÍschrifl dooryon
onmiddellijk no de onlvongst von hel ofschriÍl vqn hel beroepschrifl, oqn hel Deportement Mobiliteít en
S 3. Het

Openbore Werken.
$ 4. De Vloomse Regering neeml een beslissing over hel beroep binnen een lermijn von negenlig
dogen, die ingoot de dog no de ontvqngsl von hel dossier, vermeld in porogroof 3. Die termijn is een

lermijn von orde.
De Vloomse Regering brengl de indiener von hei beroepschrift, de bevoegde overheid en de
gemeente onmiddellijk op de hoogte von hoor beslissing.
$ 5. Het besluil von de gemeenterood over de oonleg. wijlging, verploolsing of ophefÍing von een

gemeenleweg kon olleen worden vernieligd:
o
I wegens strijdigheid met hel decreet von 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
2o wegens strijdigheid mel de doelstellingen en principes, vermeld in orlikel 3 en 4 von het decreel von
3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend gevol hel gemeenlelijk beleidskoder en
otwegingskoder, vermeld in ortikel ó von hetzelÍde decreel;
3" wegens de niet-noleving von een substonliële vormvereisle.

(NVDR: lngevolge het delegotiebesluil IBVR 25/7 /2014) is de minister, bevoegd voor Mobiliieit en
Openbore Werken, bevoegd voor dil "wegenberoep". Dit beroep kon niel digilool worden ingesteld.)

Mededellng
Deze gegevens kunnen worden opgeslogen in een of meer beslonden. Die beslonden kunnen zich
bevinden bij de gemeenÍe, woor u de oonvroog hebt ingediend. bij de provincie, en ook blj de
Vloomse odministroiie, bevoegd voor de omgevíngsvergunning. Ze worden gebruikt voor de
behondeling von uw dossier. Ze kunnen ook gebruikl worden voor hel opmoken von slotistieken en
voor wetenschoppelijke doeleinden. U hebl hel rechl om uw gegevens in deze beslonden in te kijken
en zo nodig de verbeteríng ervon oon le vrogen.
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