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VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN
EEN HOOGSPANNINGSCABINE . ROBERT ORLENTSTRAAT ZNR'

Dossiernummer omgevi ngsloket: OMV-2O20 1 7659 1
Dossiernummer gemeentel 2O21OOO14
Inrichti ummer: 2O2O1.227-OOO3

Het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op het Decreet van 25 april 2Ot4 betreffende de omgevingsvergunning,

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering
van het decreet van 25 april 2OL4 betreffende de omgevingsvergunning.

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening'

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

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

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

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

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

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

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

Gelet op de aanvraag ingediend door Water-link met als contactadres
Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen, per beveiligde zending verzonden op 13
januari 2O2L.

Gelet op de vraag voor bijkomende informatie op25 januari 2O2L en ontvangen op
26 januari 2021.
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Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 8
februari 202L.

Gelet op de aanvraag die de volgende handelíngen omvat: stedenbouwkundige
handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

1. BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Robert Orlentstraat znr., 2240
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 5, sectie B, op openbaar domein ter hoogte
van perceelnummer 20D.

Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een hoogspanningscabine.

De aanvraag omvat de volgende rubrieken uit de indelingslijst:

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

Verounninqshistoriek
Niet van toepassing.

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 2Ot4 betreffende de
omgevingsvergu nning.

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

Adviezen

ELIA Asset n.v.

Gelet op het gunstig advies met voorwaarden van Elia Asset nv ontvangen op 20
februari 2021 met ref. GS/N/LO27O4O-L/BA/JHA.

- "De maximum veilige werkhoogte bedraagt 13,25 meter t.o.v. het referentieniveau =TAW
10.52 (zie de aanduiding op het lengteprofiel in bijlage).

- De bovenvermelde maximum veilige werkhoogte mag men niet overschrijden binnen een
strook van 14,50 meter langs weerszijden vanuit de buitenste geleider van de
hoogspanningslijn."

De Vlaamse Waterweg nv

Gelet op het gunstig advies van De Vlaamse Waterweg nv ontvangen op 3 maart
2021 met ref. Omgeving 3375,
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Rubrieknummer Omschrijving Klasse

L2.2.ro Transformatoren (gebruik van) met een individueel
nominaal vermogen van 160 kVA.
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Scheidinqsmurenr standount eioenaars 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 2014 betreffende de
omgevingsvergu nning.

Beslissinq van de qemeenteraad inzake oemeenteweoen

Het artikel 31 van het decreet Omgevingsvergunning voorziet dat als de aanvraag de
aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de
gemeenteraad hierover moet beslissen.

Het betreffende dossier omvat geen aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van
een gemeenteweg.

2. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR DE
OMGEVINGSAMBTENAAR

Liooino voloens de plannen van aanleo, uitvoerinosolannen, verkavelinqen.

De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit
gewestplan in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzienÍngen.

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.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een hoogspanningscabine gelegen op
het openbaar domein langs de Robert Orlentstraat.

Overwegende dat de hoogspanningscabine wordt geplaatst in functie van een
samenwerkingsovereenkomst tussen de drinkwatermaatschappijen Water-link en
Pidpa. Ter hoogte van de Robert Orlentstraat wordt er een ondergrondse kraankamer
geplaatst die hoogspanning nodig heeft. Gezien Fluvius enkel op deze locatie
middenspanning en geen laagspanning heeft, is het noodzakelijk om voor de
stroomvoorziening van de kraankamer een privé hoogspanningscabine op te richten.

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 2OO4 houdende vaststelling van de categorieën van
projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. Er diende geen screeningsnota of
project-MER toegevoegd te worden aan de aanvraag.
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Adviezen

De omgevingsambtenaar beoordeelt de ontvangen adviezen als volgt: de 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 het plaatsen van een hoogspanningscabine ter hoogte van de
Robert Orlentstraat voor het voorzien van de juiste stroomvoorziening voor de
ondergrondse kraankamer die hoogspanning nodig heeft. Gezien Fluvius enkel op
deze locatie middenspanning en geen laagspanning aanbiedt is het noodzakelijk om
voor de stroomvoorziening van de kraankamer een privé hoogspanningscabine op te
richten.

Overwegende dat de hoogspanningscabine wordt geplaatst in functie van een
samenwerkingsovereenkomst tussen de drinkwatermaatschappijen Water-link en
Pidpa. Langsheen het Albertkanaal in Ranst en Zandhoven wordt over een traject
van 10 km de collectorleiding gerenoveerd tot drinkwaterleiding, Via deze leidingen
worden de aanvoerleidingen van de twee maatschappijen met elkaar verbonden
zodat noodleveringen in beide richtingen mogelijk worden. Ter hoogte van de Robert
Orlentstraat ligt een ondergrondse kraankamer, 8P13, waar de debietmeters en de
regelkranen met bijhorende apparatuur komen, In deze kamer wordt een kleine
elektrische pompgroep voorzien voor een minimaal verversingsdebiet. Hierdoor
wordt stilstaand water en het bijhorende risico op kwaliteitsproblemen vermeden,

Overwegende dat Fluvius op de locatie van de aanvraag enkel middenspanning en
geen laagspanning kan aanbieden, is het noodzakelijk voor de aanvrager om voor de
stroomvoorziening van de kraankamer een privé hoogspanningscabine op te richten.

De hoogspanningscabine wordt voorzien op 3,03 m uit de perceelsgrens van
perceelnummer 20D, op 15,68 m uit de rand van de weg Robert Orlentstraat, heeft
een breedte van 2,70 m, een lengte van 3 m en een kroonlijsthoogte van 2,44 m
vervaardigd met een licht hellend dak,

Overwegende dat de gevels afgewerkt worden met een structuurverf in de kleur
crepi. Dat de omgeving zich laat kenmerken door groenstructuren (een bos aan de
achterzijde) en bomen rondom de nieuwe constructie. Dat het voorzien van een
constructie in crepi nabÍj een groene omgeving mogelijks visueel de omgeving zal
verstoren, Bijgevolg is het aangewezen om de hoogspanningscabine te vervaardigen
in een olijfgroene crepi gevelbekleding zodat de cabine zich zal integreren in het
groene karakter van de omgeving. Hierdoor zal de cabine zowel visueel als vormelijk
geen hinder veroorzaken en zich inpassen in het straatbeeld,

Rondom de hoogspanningscabine wordt een verharding aangelegd vervaardigd met
klinkers.

Overwegende dat de omgeving zich laat kenmerken door een groene omgeving met
enkele hoogstammige bomen in de nabije omgeving, De aanvrager geeft aan dat er
momenteel nog geen bomen dienen geveld te worden voor het uitvoeren van de
aanvraag. Indien dit het geval zou zijn wordt er hiervoor de nodige
omgevingsvergunning voor aangevraagd.

Gelet op het openbaar nut van de aanvraag, de beperkte omvang en het
vervaardigen van de constructie in een olijfgroene kleur, is de aanvraag in
overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.
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Gelet op bovenstaande motÍvering 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 8 g 1. Van dit decreet luidt als volgt:

"De overheid dÍe 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 schadeliik effect
ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelíik 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. [...]. De beslÍssing die de overheid neemt in het kader van $7 wordt
gemotiveerd, waarbíj Ín elk 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 gewestelijke verordening hemelwater is niet van toepassing gezien de beperkte
grootte van de cabine. Het plaatsen van de cabine zal geen invloed hebben op de
waterhuishouding van de omgeving.

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 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).

Milieuasoecten
Voor zover uit de plannen en de inhoud van het dossier afgeleid kan worden, wordt
voldaan aan de sectorale voorwaarden uit Vlarem IL

Er diende geen voortoets aan de aanvraag toegevoegd te worden.
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Het plaatsen van een hoogspanningscabine zal geen belangrijk effect hebben op de
mobiliteit. De aanwezigheid van de hoogspanningscabine veroorzaakt geen
noemenswaardige stijging in het aantal transportbewegingen in de omgeving.

De aanvraag voldoet aan de voorwaarden uit Vlarem II. Het plaatsen van een
distributiecabine zal geen hinder veroorzaken voor de omgeving wat betreft geluid,
licht, geur,...

De natte transformator zal voorzien worden van een inkuiping en zal ook regelmatig
gecontroleerd worden, conform de wettelijke vereisten, Om die reden worden er
geen effecten op de bodem verwacht.

Gelet op bovenstaande motivering aangaande de hinderaspecten meent de
omgevingsambtenaar dat het aangevraagde op vlak van hinder en risico's voor de
mens en het milieu, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden,
aanvaardbaar is.

Vero u n n i nqsvoorwaa rden
De exploitant vraagt geen afwijking op de algemene en sectorale voorwaarden van
Vlarem ll aan,

De volgende milieuvoorwaarden vastgesteld in Vlarem II en zijn bijlagen, zijn van
toepassing en moeten door de exploitant worden nageleefd:

- Deel 5 hoofdstuk 5.12 (Elektriciteit)

Bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant steeds geacht de meest actuele versie
van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De meest actuele versie van de
wetgeving is te raadplegen via http://navigator.emis.vito.bel.
Er is geen aanleiding om bijzondere vergunningsvoorwaarden op te leggen.

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 Water-link inzake het plaatsen van een
hoogspanningscabine, gelegen te Robert Orlentstra at znr., 2240 Zandhoven,
kadastraal bekend afdeling 5, sectie B, op openbaar domein ter hoogte van
perceelnummer 20D, te vergunnen,

Artikel 2,

De volgende indelingsrubrieken worden vergund:

Rubrieknum
mer

Omschrijving Hoeveelheid

12.2.to Transformatoren (gebruik van) met een individueel
nominaal vermogen van 160 kVA,

160 kvA
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Annick Smeets
Algemeen dÍrecteur

Smeets
n directeur

Voor eensluidend uittreksel,
Zandhoven, 29 maart 2021-
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Lu
Burgemeester

n Hove
- Voorzitter

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Van Hove
Voorzitter

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

2. De hoogspanninqscabine dient vervaardiod te worden in een oliifgroene kleur;

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 aÉikel 78 van het
omgevi ngsvergu nn ingsdecreet heeft een omgevingsvergu nn i ng een
zakelijk karakter en wordt zij verleend onder voorbehoud van de
b erl rechten die betrekki hebben het onroerend

Burgem
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Vervol von de omgevingsvergunning - uitlreksel uit het decreel von 25 opril 2014 belreÍÍende de
omgevingsvergunning

Arllkel 99. S l. De omgevingsvergunning vervolt von rechtswege in elk von de volgende gevollen:
l" ols de verwezenlijking von de vergunde sledenbouwkundige hondelingen niet wordt gestort binnen
de lwee joor no hel verlenen von de definilieve omgevingsvergunning;
2" ols het uitvoeren von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen meer don drie opeenvolgende
joren wordt onderbroken;
3" ols de vergunde gebouwen niel winddichi z'rjn binnen vijf joor no hel verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning;
4" ols de exploitoiie von de vergunde octiviteit of inrichting niei binnen vijf joor no het verlenen von de
definitieve omgevingsvergunning oonvongÍ;
5o ols de kleinhondelsoctiviïeiten niel binnen v'ljf joor no het verlenen von de definiÍieve
omgevingsvergunning oonvongen.

De termijn, vermeld in het eersïe lid, l', kon evenwel. op veaoek von de vergunninghouder, voor een
periode von lwee joor verlengd worden ols hij oontoonl dot de niet-verwezenlijking hel gevolg is von
een vreemde oozook die hem niet kon worden loegerekend. De vergunninghouder dient de
oonvroog von de verlenging, op stroffe von vervol. met een beveiligde zending en minsïens drie
moonden vóór heÍ verslrijken von de oorspronkel'rjke vervollermijn von lwee joor in bij de overheid die
de vergunning heeft verleend. Die overheid weigerl de oonvroog von de verlenging olleen ols:
1" er geen sproke is von een vreemde oozook die niet oon de vergunninghouder kon worden
loegerekend;
2o de oongevroogde en vergunde hondelingen strijdig z'rjn met inmiddels gewijzigde
siedenbouwkundige voorschriften of verkovelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt hoor beslissing uiterlijk de dog von hel verstrijken von de oorspronkel'rjke
vervoltermijn von lwee joor. Bij ontstentenis von een beslissing wordl de verlenging geocht te zijn
goedgekeurd. Als de verlenging wordl goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eersÍe lid, 3o
en 4", ook mei twee joor verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding mookl von de verschillende fosen von heÍ
bouwproject, worden de termijnen von twee. drie of v'rjf joor, vermeld in hel eersle lid, gerekend per
fose. Voor de tweede fose en de volgende fosen worden de termijnen von vervol bijgevolg gerekend
vonof de oonvongsdolum von de fose in kwestie.

$ 2. De omgevingsvergunning voor de exploiloÍie von een ingedeelde inrichting of octiviïeil vervoli von
rechtswege in elk von de volgende gevollen:
I " ols de exploiiotie von de vergunde ociiviteil of inrichiing meer don vijf opeenvolgende joren wordl
onderbroken;
2o ols de ingedeelde inrichting vernield is wegens brond of onÍploffing veroozookt ten gevolge von de
exploitotie;
3" ols de exploilotie op vrijwillige bosis volledig en definitief wordt siopgezel overeenkomsiig de
voorwoorden en de regels, vermeld in het decreel von 9 moort 200,l tot regeling von de vr'rjwillige,
volledige en definitieve stopzeÍting von de produclie von olle dierlijke mest, ofkomsiig von een of
meerdere diersoorten, en de uilvoeringsbesluiten ervon. De Vloomse Regering kon nodere regels
bepolen voor de inkennisstelling von de stopzetting.

$ 2/1. De omgevingsvergunning voor hel uitvoeren von kleinhondelsociiviteilen vervoll von rechtswege
ols de kleinhondelsoctiviteiten meer don vijf opeenvolgende joren worden onderbroken.

$ 2/2. De omgevingsvergunning voor het w'rjzigen von de vegetotie vervoli von rechtswege ols het
wijzigen von de vegelolie niel binnen ïwee joor no het verlenen von de definiÍieve
omgevingsvergunning oonvongt.

$ 3. Als de gevollen. vermeld in porogroof l, betrekking hebben op een gedeelte von het bouwproject,
vervolt de omgevingsvergunning olleen voor het niet-ofgewerkte gedeelle von een bouwproject. Een
gedeelie is eerst ofgewerkt ols het, in voorkomend gevol no de sloping vcn de niet-ofgewerkte
gedeelten, kon worden beschouwd qls een ofzonderlijke constructie die voldoet oon de bouwfysische
vereisten.
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Als de gevollen, vermeld in porogrool I of 2, olleen betrekking hebben op een gedeelte von de
exploiïoÍie von de ingedeelde inrichling of octiviïeit, vervolt de omgevingsvergunning olleen voor dot
gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijfi onverkort geldig ols de exploitolie von een ingedeelde
inrichting of ocliviteil von een project door een wijziging von de indelingslijst von klosse I noor klosse 2

overgoot of omgekeerd.

ln gevol de exploilolie von een ingedeelde inrichting of octiviteiï von een projecl door een wijziging

von de indelingslijsÍ von klosse I of 2 noor klosse 3 overgoot. geldt de vergunning ols oklenome en

blijven de bijzondere voorwoorden gelden.

Artikel l0l. De termijnen von twee, drie of vijf joor. vermeld in orïikel 99, in voorkomend gevol verlengd
conform orÍikel 99, $ 1 worden geschorst zolong een beroep tot vernietiging von de
omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor Vergunningsbetwistingen. overeenkomslig
hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde hondelingen in strijd z'rjn met een vóór de definilieve
uilsprook von de Rood von krochi geworden ruimtelijk uitvoeringsplon. ln dol lootste gevol blijft het
eventuele recht op plonschodevergoeding desolnietïemin behouden.

De lermijnen von lwee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99. $ 1. worden geschorst tijdens heÍ uiïvoeren von de orcheologische opgroving. omschreven in

de bekrochÍigde orcheologienoïo overeenkomstig ortikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreel von
12 jvli 2013 en in de bekrochtigde noto overeenkomstig ortikel 5.4.,ló von het
Onroerenderfgoeddecreet von 12 juli 2013, met een moximumiermijn von een joor vonof de
oonvongsdolum von de orcheologische opgroving.

De ïermijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ l, worden geschorsl Íijdens het uitvoeren von de bodemsoneringswerken von een
bodemsoneringsproject wooryoor de OVAM overeenkomstig ortikel 50, S l, von hel Bodemdecreet von
27 oklober 200ó een conformiteitsotlest heeft ofgeleverd, met een moximumtermijn von drie joor vonof
de oonvongsdotum von de bodemsoneringswerken.

De termijnen von iwee, drie of v'rjf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, g '1, worden geschorst zolong een bekrochtigd stokingsbevel, zools vermeld in titel Vl von de
VCRO, niet wordl ingetrokken, hetzij niei wordt opgeheven bij een in krocht von gewijsde gegone
beslissing. De schorsing eindigt von rechÍswege wonneer geen opheffing von het slokingsbevel wordf
gevorderd of geen intrekking wordt gedoon binnen een termijn von twee joor vonof de bekrochliging
von heÍ siokingsbevel.

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

I o binnen een lermijn vcn vijf joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon tot registrotie von de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor of de vestiging von
erfpochi of opsiolrechl ten oonzien von len minsle één derde von de kovels;
2o binnen een lermijn von lien joor no de ofgifte von de definilieve omgevingsvergunning niel is

overgegoon tot dergelijke regisÍrotie ten oonzien von ten minsïe lwee derde von de kovels.

Voor de Íoepossing von hel eersie lid:
Io wordt met verkoop gelijkgesteld: de nololenschopsverdeling en de schenking, met dien verslonde
dol slechts één kovel per deelgenooï of begunstigde in oonmerking komi;
2o komt de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor, of de vestiging von erfpocht of
opstolrecht von de verkoveling in hoor geheel niei in oonmerking;
3o komt olleen de huur die erop gericht is de huurder te loten bouwen op het gehuurde goed in

oonmerking.
Voor de toepossing von het eersle lid wordÍ Í'ljdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden, met verkoop gelijkgesteld.

$ 2. Een omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden woorbij nieuwe wegen worden
oongelegd of wocrbij het irocé von besïoonde gemeeniewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven
wordt, vervolï von rechtswege ols:
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lo binnen een termijn von vijf joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niei is

overgegoon 1o1 de oplevering von de onmiddellijk uit te voeren losten of Íot het verschoffen von
woorborgen betreffende de uitvoering von deze losten op de w'rjze, vermeld in ortikel 75;
2o binnen een termijn von tien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon tol regislrolie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen len oonzien von ten
minsie één derde von de kovels;
3" binnen een termijn von vijfïien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is
overgegoon tol registrotie von de in porogroof I vermelde rechlshondelingen ten oonzien von ien
minste lwee derde von de kovels.
Voor de toepossing von hei eerste lid wordt t'ljdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden, met verkoop gelijkgesteld.
$ 3. Als de omgevingsvergunning voor heÍ verkovelen von gronden uitdrukkelijk melding mookt von de
verschillende fosen von heÍ verkovelingsproject, worden de termijnen von veryol, vermeld in de
porogrofen I tol en met 2, gerekend per fose. Voor de tweede en volgende fosen worden de
lermijnen von vervol dientengevolge gerekend vonof de oonvongsdoium von de betrokken fose.
$ 4. Het vervol, vermeld in porogroof 1 en2,2o en 3o, geldi slechls ten oonzien von het niel bebouwde,
verkochte, verhuurde of oon een erfpocht of opstolrecht onderworpen gedeelte von de verkoveling.
$ 5. Onverminderd porogroof 4, kon hel vervol von rechtswege nieÍ worden tegengesteld oon
personen die zich op de omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden beroepen ols z'rj

kunnen oontonen dot de overheid no hei vervol en ten oonzien von een of meer von hun kovels
binnen de verkoveling, wijzigingen oon deze omgevingsvergunning heeft loegesloon of
stedenbouwkundige of bouwvergunningen of sïedenbouwkundige oltesten heeft verleend in zoverre
deze door de hogere overheid of de rechter niet onrechlmotig werden bevonden.
$ ó. De Vlaomse Regering kon mootregelen treffen oongoonde de kennisgeving von het vervol von
rechtswege.

Artikel 103. De termijnen von vijf, tien of vijftien joor, vermeld in ortikel 
,l02, 

worden geschorst zolong een
beroep tot vernietiging von de omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9, behoudens ols de verkoveling in str'rjd is meï een
vóór de dolum von de definiïieve uitsprook von de Rood vqn krocht geworden ruimtelijk
uilvoeringsplon. ln dol lootste gevol blijft hei evenïuele recht op plonschodevergoeding desolnieilemin
behouden.

De termijnen von v'tjf, lien of vijftien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorst tijdens hel uitvoeren
von de orcheologische opgroving. omschreven in de bekrochtigde orcheologienoto overeenkomstig
ortikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreel von 12 juli 2013 en in de bekrochïigde nolo
overeenkomstig ortikel 5.4. I ó von het OnroerenderfgoeddecreeÍ von I 2 juli 201 3, mel een
moximumtermijn von een joor vonof de oonvongsdoium von de orcheologische opgroving.

De iermijnen von v'tjf, Íien of v'rjftien joor, vermeld in ortikel 
,l02, 

worden geschorsl tijdens het uitvoeren
von de bodemsoneringswerken von een bodemsoneringsproject wooryoor de OVAM overeenkomstig
ortikel 50, $ 1, von het Bodemdecreet von 27 oktober 200ó een conformiteitsoÍlest heefi ofgeleverd,
mei een moximumtermijn von drie joor vonof de oonvongsdoium von de bodemsoneringswerken.

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

worden geschorsl zolong een
bekrochtigd stokingsbevel, zools vermeld in titel Vl, niel wordl ingetrokken, heiz'rj niet wordt opgeheven
bij een in krochl von gewijsde gegone beslissing. De schorsing eindigt von rechtswege wonneer geen
opheffing von hei slokingsbevelwordt gevorderd of geen intrekking wordt gedoon binnen een lermijn
von lwee joor vonof de bekrochtiging von het slokingsbevel.

Beroepsmogelijkheden - uitlreksel uil hei decreel von 25 opril20l4 belreÍlende de
omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vloomse Regering of de gewestel'rjke omgevingsombtenoor z'rjn bevoegd in loolste
odministrotieve oonleg voor beroepen Íegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen von de
deputoÍie in eersïe odminisïroiieve oonleg.

De Vloomse Regering bepoclÍ in welke gevollen de gewesiel'rjke omgevingsombtenoor over het
beroep kon beslissen.
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De deputotie is voor hoor ombïsgebied bevoegd in lootsle odminisïrotieve oonleg voor beroepen
tegen uitdrukkelijke of stilzw'rjgende beslissingen von het college von burgemeester en schepenen in

eersïe odministrotieve oonleg.

Artikel 53. Het beroep kon worden ingesteld door:
1o de vergunningsoonvroger, de vergunninghouder of de exploilont;
2" het belrokken publiek;
3o de leidend ombtenoor von de odviesinsïonÍies of bijz'rjn ofwezigheid zijn gemochtigde ols de
odviesinslontie tijdig odvies heefi versïreki of ols oon hem len onrechïe niet om odvies werd vezocht;
4o het college von burgemeester en schepenen ols heÍ tijdig odvies heeft verslrekt of ols hel len
onrechïe niel om odvies werd veaochl;
AO

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

gemochtigde. ols hel projecï vergunningsplichtige kleinhondelsoctiviteilen omvol;
ó. de leidend ombtenoor von het ogenischop. bevoegd voor notuur en bos, of, bij z'ljn ofwezigheid, zijn

gemochiigde ols hel projeci vergunningsplichtige wijzigingen von de vegetolie omvot.

Artikel 54. Het beroep wordi op stroffe von ononivonkel'rjkheid ingesield binnen een Íermijn von dertig
dogen die ingoot:
l" de dog nqde dotum von de belekening von de bestreden beslissing voor die personen of inslonties

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

odminislrotieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordï;
3" de dog no de eerste dog von de oonplokking von de bestreden beslissing in de overige gevollen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering von de beslreden beslissing tot de dog no de dotum von
de beiekening von de beslissing in lootste odministrolieve oonleg'

ln ofwijking von heÍ eerste lid werkl het beroep niel schorsend ten oonzien von:
1o de vergunning voor de verdere exploitotie von een ingedeelde inrichting of ocliviteit woorvoor ten
minste twoolf moonden voor de einddotum von de omgevingsvergunning een vergunningsoonvroog is

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

3o de vergunning voor de exploitotie von een ingedeelde inrichting of octivileit die vergunningsplichtig
is geworden door oonvulling of w'rjziging von de indelingslijst.

Artikel 5ó. Het beroep wordt op slroffe von onontvonkel'ljkheid per beveiligde zending ingesteld bij de
bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52.

Als meÍ Íoepossing von ortikel3l/l bijde Vloomse Regering een georgoniseerd odminislrotief beroep
werd ingesteld legen hel besluit von de gemeenlerood over de oonleg, wijziging, verploolsing of
opheffiÁg von een gemeenteweg, bevol het beroep op stroffe von onontvonkelijkheid een ofschrifl
von het beroepschrift bijde Vloomse Regering.

Degene die heÍ beroep instelt, bezorgt op slroffe von ononlvonkel'rjkheid gel'ljkïijdig en per beveiligde
zending een ofschrift von het beroepschrift oon:
1o de vergunningsoonvroger beholve ols hij zelf hei beroep inslelt;
2o de deputotie ols die in eersle odminisirotieve oonleg de beslissing heeft genomen;
3" het college von burgemeester en schepenen beholve ols hei zelf het beroep inslell.

De Vloomse Regering bepoolt, evenlueel mel inbegrip von een onontvonkelijkheidssonclie, nodere
regels met betrekking toi de opbouw en de inhoud von het beroepsschrifi en de bewijsstukken die bij

het beroep moeten worden gevoegd opdol hei op ontvonkelijke w'tjze wordt ingesteld.

Artlkel 57. De bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52, of de provinciole respecÍievelijk gewestel'tjke

omgevingsombtenoor ondeaoekt het beroep op z'rjn onlvonkel'rjkheid en volledigheid.
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Als niet olle stukken ols vermeld in ortikel5ó, derde lid. bijhet beroep zijn gevoegd, kon de bevoegde
overheid of de provinciole respectievelijk gewestel'rjke omgevingsombtenoor of de door hem
gemochtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vrogen om binnen een termijn von veeriien
dogen die ingoot de dog no de veaending von hel vervolledigingsveaoek, de ontbrekende gegevens
of documenten oon het beroep toe le voegen.

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

Artikel 57l1. Beroepen inzoke omgevingsvergunningen die uilsluilend kleinhondelsocliviteilen omvoiten
en die louter geboseerd zijn op economische criterio in functie von economische doelslellingen, zijn
onontvonkel'rjk.

Arlikel 58. Het resulloot von het ondezoek, vermeld in ortikel 57, wordt oon de beroepsindiener binnen
een lerm'tjn von dertig dogen die ingooÍ de dog no de dotum vcn de veaending von het beroepschrifl
per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvonkelijkheid heeft von rechiswege de stopzelting von de
beroepsprocedure lot gevolg. De beslissing wordÍ ïer kennis gebrocht von:
lo de beroepsindiener;
2" de vergunningsoonvroger;
3o de deputotie ols die in eerste odminislrolieve oonleg de beslissing heeft genomen;
4'heÍ college von burgemeester en schepenen.

Beroepsmogelijkheden - tegeling von hel besluil von de Vloomse Regering decreel von 25 opril 2014
belrefÍende de omgevingsvergunning

Hei beroepschrift bevoï op slroffe von ononïvonkelijkheid:
io de noom, de hoedonigheid en het odres von de beroepsindiener;
2'de idenÍificotie von de beslreden beslissing en von hel onroerend goed, de inrichling of exploiloïie
die het voorwerp uiïmookÍ von die beslissing;
3o ols hei beroep wordï ingesteld door een lid von het betrokken publiek:

o) een omschrijving von de gevolgen die h'rjingevolge de beslreden beslissing ondervindi of
woorschijnlijk ondervindi;

b) b) het belong dot hij heeft bij de besluitvorming over de ofgifte of b'rjstelling von een
om gevingsvergunning of von vergunningsvoonrloorden;

4o de redenen woorom het beroep wordï ingesteld.

Hel beroepsdossier bevot de volgende bew'rjsslukken:
I o in voorkomend gevol, een bew'rjs von betoling von de dossiertoks;
2" de overïuigingsstukken die de beroepsindiener nodig ochi;
3o in voorkomend gevol, een inventoris von de overtuigingssïukken, vermeld in punt 2o

Als de bewijssiukken, vermeld in het lweede lid. ontbreken, kon hieroon verholpen worden
overeenkomstig ortikel 52. lweede lid, von het decreel vqn 25 opril 2014.

Het beroepsdossier wordi ingediend mel een onologe of een digitole zending.

Het bevoegde besïuur kon bij de beroepsindiener. de vergunningsoonvroger of de overheid die in
eersfe odministrolieve oonleg bevoegd is, olle beschikbore informoÍie en documenten opvrogen die
nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geefï, op slroffe von veryol, uitdrukkelijk in z'ljn beroepschrift oon of h'rj gehoord wil
worden.

Als de vergunningsoonvroger gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde besluur doorvon
uildrukkelijk op de hoogie mel een beveiligde zending uilerl'rjk vijftien dogen nodot h'rj een ofschrifï vqn
het beroepschrift ols vermeld in ortikel5ó von hei decreet von 25 opril2O14, heefi ontvongen, op
voorwoorde dot hij niet de beroepsindiener is.

Beroepsmogelijkheden - regeling "wegenberoep" (het Decreel von 3 mei 2019 houdende de
gemeenlewegen)

""':""""'
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Artikel 3lll . S 1. Tegen het besluit von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplootsing of
opheffing von een gemeenteweg kon in het koder von een schorsend odminisirotief beroep tegen de
vergunningsbeslissing een georgoniseerd odministroïief beroep worden ingesteld bij de Vloomse
Regering door de personen of inslonties, vermeld in orïikel 53. De vereiste, vermeld in ortikel 53, Íweede
lid, is ook von loepossing op het beroep tegen heï besluii von de gemeenïerood.

Het beroep leidt tot de vernieliging von heÍ bestreden besluit of toi de ofwijzing von het beroep op
grond von de onontvonkelijkheid of de ongegrondheid eryon.

g 2. Hel beroep wordt op stroffe von onontvonkelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de
Vloomse Regering binnen een termijn von dertig dogen. die ingooi op:
1o de dog no de dotum von de beiekening von de beslreden beslissing voor die personen of instonties

oon wie de beslissing betekend wordt;
2'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 bestreden beslissing in de overige gevollen.

De indiener von het beroep bezorgï op stroffe von onontvonkelijkheid gelijkï'tjdig met de beveiligde
zending von het 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
beroepsinslonïie, vermeld in ortikel 52.

$ 3. Het college von burgemeesier en schepenen bezorgt het volledige dossier of een ofschrifi doorvon
onmiddellijk no de onlvongsl von het ofschrift von het beroepschrift, oon het Deportement Mobilileit 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 onlvongsl von het dossier. vermeld in porogroof 3. Die termijn is een
lermijn von orde.

De Vloomse Regering brengï de indiener von hel beroepschrift, de bevoegde overheid en de
gemeente onmiddellijk op de hoogte von hoor beslissing.

g 5. Het besluil von de gemeenlerood over de oonleg, wijziging, verplootsing of opheffing von een
gemeenleweg kon olleen worden vernieÍigd:
1" wegens strijdigheid met heÍ decreet von 3 mei 20,l9 houdende de gemeenÍewegen;
2" wegens sÍrijdigheid mei de doelstellingen en principes, vermeld in ortikel 3 en 4 von hei decreeÍ von
3 mei 2019 houdende de gemeenïewegen, en in voorkomend gevol hel gemeenielijk beleidskoder en

ofwegingskoder, vermeld in ortikel ó von heizelfde decreel;
3" wegens de niet-noleving von een substontiêle vormvereisle.

(NVDR: lngevolge hel delegotiebesluit (BVR 25/7 /2014) is de minisler, bevoegd voor Mobiliteil en

Openbore Werken, bevoegd voor dit "wegenberoep". Dit beroep kon niet digilool worden ingesteld.)

Mededeling

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

bevinden b'rj de gemeente, woor u de oonvroog hebt ingediend. bij de provincie. en ook b'tj de
Vloomse odministrotie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de
behondeling von uw dossier. Ze kunnen ook gebruikÍ worden voor het opmoken von stotistieken en
voor welenschoppel'ljke doeleinden. U hebt het rechl om uw gegevens in deze beslonden in le kijken

en zo nodig de verbelering ervon oon le vrogen.
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