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Uittreksel 
College van burgemeester en schepenen 

04/03/2019 
 
Aanwezig: Luc Van Hove, Burgemeester - Voorzitter 

Geens Joris, Van Staeyen Steven, Soetemans Hans, 
Willems Rudolf, Maes Mieke, Schepen 
Leen Boeckmans, Algemeen directeur wnd 
 

Verontschuldigd: 
 

Annick Smeets, Algemeen directeur 

VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET BOUWEN VAN 3 
BOUWBLOKKEN MET IN TOTAAL 31 APPARTEMENTEN + EEN HORECARUIMTE 

+ GEZAMENLIJKE ONDERGRONDSE GARAGE –BOUDEWIJNLAAN NRS.76-78-
80. 

 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018087436 

Dossiernummer gemeente: 201800117 
Inrichtingsnummer: / 

 

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 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende 
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 
milieueffectrapportage.  

Gelet op de aanvraag ingediend door VERBINNEN ESTATE met als contactadres 
Industrielaan 15 bus A te 2250 Olen, per beveiligde zending verzonden op 13 juli 
2018.  

Gelet op de vraag voor bijkomende informatie op 10 augustus 2018 en ontvangen op 
20 augustus 2018. 

Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 25 
september 2018. 

Gelet op de goedkeuring van het wijzigingsverzoek in zitting van 4 februari 2019. 

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 Boudewijnlaan nrs. 76-78-80, 
2243 Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 3, sectie B, perceelnummers 
146G,E,F,H.  

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 3 bouwblokken met in totaal 31 
appartementen + één handels- of horecaruimte + gezamenlijke ondergrondse 
garage.  

Vergunningshistoriek 

-30 oktober 2014 : verkavelingsvergunning (dossier 871.2-2014.3)  

Gelet op de verklaring waarin de grondeigenaar verklaart om te verzaken aan de 
verkaveling op het moment dat er een uitvoerbare omgevingsvergunning 
beschikbaar is, die beantwoordt aan de projectomschrijving en aan de bijhorende 
plannen. Bij een weigering van de omgevingsvergunning zal de grondeigenaar niet 
verzaken aan de verkaveling.  

Openbaar 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. 

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 19 oktober 2018 tot en met 18 
november 2018. Er werden drie bezwaarschriften ingediend waarvan één 
ondertekend door 172 personen. 

De bezwaarschriften handelen over:  

1. Te weinig wooncomfort: 
In zes van de aangevraagde appartementen zou geen zonlicht 
binnenkomen in de leefruimte doordat deze appartementen naar het 
noorden gericht zijn. Het betreft de appartementen A0.2, A1.2, A2.2, 
B0.2,B1.2 en B2.2. Zij krijgen slechts zonlicht in de ochtend in de 
slaapkamers. Dit kan niet aanvaard worden gezien het college begaan is 
met het wooncomfort en de gezondheid van zijn toekomstige inwoners. 

2. Verkeersveiligheid komt in het gedrang: 
Het project van een dergelijke omvang heeft onmiskenbaar een invloed op 
het aantal wagens, de parkeerdruk, het aantal manoeuvers en zal een 
domino-effect creëren waarvan de gevolgen niet kunnen worden overzien. 

a) De toegangsweg tot de ondergrondse parkeerplaatsen heeft een 
breedte van 4 m waardoor het onmogelijk is om op gelijke 
tijdstippen naar binnen en buiten te rijden. De Boudewijnlaan is een 
drukke verkeersas met reeds al veel en zwaar verkeer. In de 
gekende verkeerspits staan de wagens reeds tot voorbij de 
voorziene inrit van de ondergrondse parkeergarage te wachten voor 
de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt Torenstraat-
Boudewijnlaan. Dit zal ongetwijfeld voor alle weggebruikers een 
onvoorziene verkeershinder worden en voor onveilige situaties in 
het bijzonder voor voetgangers en fietsers. 

b) Indien de ondergrondse parkeergarage niet vlot bereikbaar zal zijn, 
dit wil zeggen onvoldoende in- en uitritten en te weinig plaats om te 
manoeuvreren voor en in de parkeergarage, zullen toekomstige 
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bewoner er voor opteren hun wagen langsheen de Boudewijnlaan te 
parkeren. Daardoor wordt het voor de huidige residenten onmogelijk 
om op een veilige manier met de wagen of een ander vervoermiddel 
hun oprit te verlaten. 

c) De nabijheid van de verkeerslichten zorgt er bijkomend voor een 
heel specifiek rijgedrag. Autobestuurders hebben nabij 
verkeerslichten de neiging om op te trekken en te vertragen in 
functie van drukte en stand van de verkeerslichten. Wagens van de 
toekomstige bewoners die aan de oprit moeten wachten om zichzelf 
een veilige toegang tot de ondergrondse parkeergarage te willen 
verzekeren, zullen het verkeer tremmen bij het uitvoeren van hun 
manoeuvre richting de ondergrondse garage. 

d) Er zou een sterk mobiliteitsplan met een duurzaam parkeerbeleid 
uitgewerkt moeten worden. De bezwaren waren reeds bekend 
gemaakt op een infoavond georganiseerd door AP/ART Architecten 
en tot op heden is er hier geen rekening mee gehouden. Het 
oplossen van de verkeerproblemen op een drukke rijbaan zoals de 
Boudewijnlaan door middel van een vluchtheuvel van 600 m lengte 
en een zone 30 lijkt onvoldoende. Het aanstellen van een 
onafhankelijk mobiliteitsexpert tezamen met een goed onderbouwd 
mobiliteitsplan en het verminderen van het aantal 
woongelegenheden lijkt de enige mogelijkheid om verkeersveiligheid 
te garanderen. Andere oplossingen zoals autodelen of een 
parkeerverbod op de Boudewijnlaan bieden weinig garantie voor de 
huidige buurtbewoners. 

3. Te sterk toenemende parkeerdruk: 
a) Mogelijks zullen een aantal kopers niet beschikken over een 

voldoende kapitaal om naast het aanschaffen van een appartement 
ook in de aankoop van een parkeerplaats, eventueel een 
bijkomende tweede parkeerplaats, in de ondergrondse garage te 
voorzien. Hun wagens zouden in de openbare ruimte terecht komen. 
Hierdoor zal de parkeerdruk verhogen en zal deze niet opgevangen 
kunnen worden door de omgeving zonder het rustige dorpse 
karakter van Pulle ernstig te schaden. Tevens is er de 
onduidelijkheid of de ondergrondse garage gebruikt kan worden 
door de nieuwe bewoners die beschikken over een wagen met 
bijvoorbeeld CNG, LPG of andere natuurlijke energiebronnen 
geïmplementeerd. Door de projectontwikkelaar worden geen 
bovengrondse parkeerplaatsen voorzien.  

b) Er is de vraag hoe de parkeergelegenheid bij evenementen in de 
toekomst opgevangen zal worden. Van het plein wordt momenteel 
gebruik gemaakt voor activiteiten en feesten, zoals in de Griffel, in 
den Hof van de pastoor, voor een aantrekkelijke voetbalmatch, voor 
de jaarlijkse mountainbiketoertocht, voor de KWB-wandeldag, voor 
evenementen in plaatselijke dorpscafés, voor de plaatsing van 
containers voor het ophalen van papier door de plaatselijke scouts, 
bij begrafenissen en later mogelijks voor activiteiten in het beloofde 
cultuurhuis met podiumzaal. 

c) De bewoners van de Pastoriestraat hebben de onrust dat de 
momenteel nog rustige doodlopende straat als alternatieve 
parkeerhaven in gebruik zal worden genomen. Deze straat wordt 
momenteel gebruikt als autoluwe fietsroute door schoolgaande 
jonge kinderen. De bezorgdheid is terecht gezien de Torenstraat 
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recent als éénrichtingsverkeer is ingevoerd om gevaarlijke situaties 
ingevolge geparkeerde wagens onder controle te krijgen. 

d) Eén van de mooie aspecten van het plein is dat er een stukje 
‘dorpsweide’ voorzien is. Voor de bewoners is er geen garantie dat 
deze groenzone bewaard zal blijven en er is een vrees dat deze later 
als parking in gebruik zal worden genomen. De voorziene handels- 
of horecagelegenheid zal ter plaatse voor toenemende parkeerdruk 
zorgen. 

e) Er zijn onvoldoende voorzieningen in het dorp van Pulle waardoor de 
bewoners zich naar naburige dorpen moeten begeven om hun 
dagelijkse inkopen te doen. Gezien de beperkte beschikbaarheid van 
het openbaar vervoer is er de mening dat een auto noodzakelijk 
gaat zijn voor het woon-werkverkeer en andere persoonlijke 
uitstappen. Dat dit in de toekomst een toeslag zal zijn van 1,5 
wagens per wooneenheid op een straatlengte van ca. 80 m. Dit zal 
de parkeerdruk enorm toenemen. 

f) Er zijn onvoldoende parkeerplaatsen voorzien en ze zijn bijkomend 
heel onpraktisch. Gezien de oppervlaktematen niet correct zijn 
berekend is er niet het aantal m² plaats voorzien zoals beschreven 
in de beschrijvende nota van de aanvraag. Bijgevolg past er niet het 
aantal parkeerplaatsen in het keldervolume zoals vermeld in de 
aanvraag, van 48 naar slechts beschikbare ruimte voor 35 
parkeerplaatsen wat voldoende is om 23 appartementen te voorzien 
van een parkeerplaats van uitgaande dat er voor elk appartement 
een voorziening is van 1,5 parkeerplaats. 

4. Ongelijkheid bij nokhoogtes: 
De nokhoogte van de gebouwen is op het hoogste punt meer dan 14 m 
met bijkomend een pas voorzien van 0,68 m boven het straatniveau. De 
naar het zuiden georiënteerde tuinen langsheen de Pastoriestraat zullen 
hierdoor aan gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit en waarde inboeten. Dit 
gaat ruimer dan het element van privacy. Ook investeerden enkele 
bewoners van de Pastoriestraat in zonnepanelen, zij zullen hun opbrengst 
zien dalen. Toen de eigenaars van de percelen uit de Pastoriestraat, die 
grenzen aan de aanvraag, hun perceel kochten, waren zij verplicht om een 
laagbouw te plaatsen. Hier komt gelijkheid in het gedrang, gezien wanneer 
later da aanliggende percelen een hoogbouw mogen plaatsen dit voor hen 
erg storend en nadelig is. 

5. ‘Dorps karakter’ bedreigd 
Tijdens het promofilmpje van AP/ART Architectuur wordt er gesproken over 
‘doorzichten naar het dorp’ en het ‘behoud van het dorpse karakter’. Er 
wordt daarin beargumenteerd dat het een project is dat perfect past in het 
dorps- en gemeenschapsleven en zelfs nog een versterkende factor kent. 
Dat er een ‘pleintje voor de gemeenschap’ wordt voorzien is als een mooi 
initiatief beschouwd maar gezien de grootschaligheid van het project staat 
dit in schril contrast met het ‘dorpse karakter’ van het cultuurdorp Pulle. 
Een bijkomende kanttekening hierbij is de toekomstperspectief voor dit 
pleintje. Indien deze zal worden gebruikt om evenementen te laten 
plaatsvinden is er de vraag wat de potentiële kopers, die hun geld 
investeren voor hun woning om er rustig te vertoeven, er van zullen 
vinden. We zijn ervan overtuigd dat deze evenementen niet lang op deze 
locatie zouden kunnen plaatsvinden, de impact van klachten mag niet 
onderschat worden met 31 of meer bijkomende buurtbewoners. 

6. Geen ‘aantrekkelijk’ groengebied 
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Op het plan wordt de situatie mooier voorgesteld dan de werkelijkheid. De 
realisatie van een aantrekkelijk groengebied met streekeigen heesters 
boven een betonnen onderkeldering lijkt eerder op een groendak dan een 
volwaardige gemeenschappelijke tuin voorzien van streekeigen planten. 
Zijn er streekeigen struiken die goed gedijen op een garagedak? 
In dit zin is de argumentatie van de aanvrager over de footprint 
misleidend. De aanvrager spreekt slechts over de oppervlakte van de drie 
bouwblokken als footprint, maar de volledige oppervlakte van de kelder 
zou ook mee in rekening gebracht worden. 

7. Het project voldoet niet aan het Burgemeestersconvenant? 
Bij een dergelijk grootschalig project is het spijtig dat er geen rekening 
werd gehouden met de nabije toekomst. Gelet op het absoluut 
noodzakelijk terugdringen van de uitstoot van CO² betreuren we dat er op 
dit ogenblijk geen aandacht is besteed om inspanningen te leveren om te 
voorzien in hernieuwbare energievoorzieningen. Nergens is er iets vermeld 
van zonnepanelen, warmtepompen, slechts dat er een klassieke aansluiting 
voor gas is voorzien. Dit is een gemiste kans bij een project van dergelijke 
omvang.  

8. Niet tegen inbreidingsprojecten en de bouw van de appartementen maar 
het project is te grootschalig waardoor er vragen worden gesteld bij de 
voordelen voor de gemeente en de buurtbewoners. Een afgezwakt project 
met verlaagde hoogtes zal de verkeersveiligheid en de parkeerdruk ten 
goede komen. De verdere ontwikkeling van de Boudewijnlaan zal niet 
verder worden gehypothekeerd. Een afslanking van ca. 2/3 van de huidige 
aanvraag met een verlaging van het aantal bouwlagen is aanvaardbaar.  

9. Er zijn tal van voorbeelden die minder grootschalig zijn en toch ook 
geslaagd zijn.  

10. Beter de verkavelingsvergunning met eengezinswoningen of een afslankte 
versie van 50%. 

11. Project in zijn huidige vorm afwijzen. 

 

Adviezen 

Pidpa-riolering 

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Pidpa-riolering van 22 oktober 2018 
met ref. 1953335 met o.a. volgende specifieke voorwaarde : 

- “De bestaande gracht ter hoogte van de Boudewijnlaan dient behouden te 
blijven. De nodige inbuizingen moeten verplaatst worden in functie van de 
nodige opritten. Eén inbuizing mag maximaal 10 m lengte hebben. Deze 
aanpassingen dienen nog besproken te worden met Pidpa vooraleer in 
uitvoering te gaan.” 

- “Een voldoende gedimensioneerde (volgens ‘Waterwegwijzer bouwen en 
verbouwen’) en goed werkende voorbehandelingsinstallatie (septische put) op 
de afvoer van de toiletten in verplicht. Deze werden niet voorzien, dit dient 
aangepast te worden.” 

Overwegende dat op 29 januari opnieuw advies werd gevraagd aan pidpa – riolering 
naar aanleiding van het wijzigingsverzoek. Dat er tot op heden geen advies werd 
uitgebracht binnen de termijn van 30 dagen volgens op de ontvangst van de 
adviesaanvraag. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn en het eerste 
advies blijft behouden.  

Fluvius 
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Gelet op het  gunstig advies van Fluvius van 19 oktober 2018. 

- “Op deze locatie is er geen behoefte aan een lokaal voor de oprichting van een 
middenspanningscabine. Wij kunnen de bijkomende wooneenheden aansluiten 
mits de uitbreiding van het laagspanningsnet als de vermogens beperkt 
blijven tot 9,2 kVA per aansluiting en 22,2 kVA voor de algemene delen. 
Afhankelijk van het vermogen voor RWA, dient een rechtstreekse 
laagspanningskabel van 250 m vanuit de distributiecabine nr. 79 geplaatst 
worden. Deze kabel wordt niet bij de klant binnen gebracht. De klant voorziet 
zelf zijn aansluitkabel naar de rechtstreekse laagspanningskabel. Klant dient 
er wel rekening mee te houden dat bijkomend vermogen (elektrische 
laadstations voor wagens, zonnepanelen,…) wel kan leiden tot opleg van een 
elektriciteitscabine. Dit advies blijft 1 jaar geldig.” 

Overwegende dat op 29 januari opnieuw advies werd gevraagd aan Fluvius naar 
aanleiding van het wijzigingsverzoek. Dat er tot op heden geen advies werd 
uitgebracht binnen de termijn van 30 dagen volgens op de ontvangst van de 
adviesaanvraag. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn en het eerste 
advies blijft behouden. 

Brandweer 

Overwegende dat het advies van Brandweer werd gevraagd op 15 oktober 2018 en 
een tweede maal op 29 januari 2019. 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.  

Toegankelijkheid 

Gelet op het ongunstig advies van Inter van 13 november 2018 met ref. 20182431 
dat het volgende stelt: “Er is enkel een helling aanwezig om traphal CO te bereiken 
en geen trap. Dit is niet conform de regelgeving. Niveauverschillen van meer dan 18 
cm moeten overbrugd worden met een combinatie trap – helling, trap – lift of helling 
– lift.” 

Gelet op het wijzigingsverzoek van de aanvrager van 23 januari 2019 om de plannen 
te wijzigen om tegemoet te komen aan het advies van Inter en een deel van de 
bezwaarschriften omtrent de inrit naar de ondergrondse parkeergarage. 
Overwegende dat de volgende plannen zijn aangepast : 

- inplantingsplan 

- gelijkvloers gebouw C 

- brandweerplan van het gelijkvloers van alle 3 de gebouwen 

Overwegende dat een nieuw advies werd aangevraagd op 29 januari 2019.  

Gelet op ongunstig advies van Inter van 11 februari 2019 met ref. 20190431. 

“Er is enkel een helling aanwezig om traphal C0 te bereiken en geen trap. Dit is niet 
conform de regelgeving. Niveauverschillen van meer dan 18 cm moeten overbrugd 
worden met een combinatie trap – helling, trap – lift of helling – lift.”” 

GECORO 

Gelet op het ongunstig advies van de GECORO van 14 januari 2019 dat het volgende 
stelt:  

 “In het algemeen is het een degelijk ontwerp waarin zeker positieve elementen 
zitten zoals de aanleg van het dorpsplein en de ondergrondse parkeergarage die mits 
enkele aanpassingen (wachthaven) goed bereikbaar en praktisch is.  
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De maximalisatie van het project leidt echter tot ernstige nadelen voor zowel kopers 
van de appartementen (bv. een aantal appartementen hebben nauwelijks zonlicht in 
leefruimte) als voor de aanpalende buurtbewoners. De gehanteerde bouwdieptes (tot 
26m) en bouwhoogtes hebben grote gevolgen voor privacy en bezonning van de 
aangrenzende percelen, in het bijzonder deze langs de Pastoriestraat en 
Boudewijnlaan.  

De suggestie om de omvang van het project te herleiden tot aanvaardbare proporties 
zonder extreme hinder voor de aangrenzende eigenaars van vooral Pastoriestraat en 
Boudewijnlaan wordt gegeven.  Ook dient de mobiliteit beter onderzocht te worden.  

Omwille van bovenstaande redenen wordt een ongunstig advies gegeven.  

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen : niet van toepassing  

Scheidingsmuren: standpunt eigenaars aanpalende percelen 

Het standpunt van de aanpalende eigenaard 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.  

 

2. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR DE 

OMGEVINGSAMBTENAAR 

 

Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen. 

De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit 
gewestplan in woongebied.  

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 
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden 
toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 
van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen). 

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

De aanvraag is niet gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.  

De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling van 30 
oktober 2014 met ref. 871.1-2014.03, ref. ro 5.00/11054/1470342.2. Overwegende 
dat de verkaveling is opgevat met een klassiek gabarit voor gekoppelde woningen. 
De voorgevelbouwlijn start op 8 m uit de rooilijn, bouwdiepte van het hoofdgebouw 
bedraagt 15 m met een kroonlijsthoogte van 6,5 m, totale nokhoogte van 11 m, op 
een diepte van 9 m is zowel een plat- als zadeldak toegelaten met een dakhelling 
van 45°. Garages worden ingeplant op 5 m uit de voorgevelbouwlijn met een 
kroonlijsthoogte van 3 m. In de tuinzone was er een zone voorzien voor 
bergplaatsen en hokken waarvan de gezamenlijke oppervlakte 10 % van de 
perceeloppervlakte niet overschrijdt met een maximum van 75 m². Deze verkaveling 
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is opgevat voor het volledige perceel. De aanvrager zal verzaken aan de verkaveling 
nadat hij een uitvoerbare omgevingsvergunning heeft verkregen.  

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 3  bouwblokken met in totaal 31 
appartementen + één handels- of horecaruimte + gezamenlijke ondergrondse 
garage. 

De aanvraag is in overeenstemming met de onderliggende bestemming van 
het gewestplan maar is in strijd met de verkavelingsvoorschriften waaraan 

wordt verzaakt. 

De aanvrager verzoekt om de verkaveling te verzaken op het moment dat er 
een uitvoerbare omgevingsvergunning beschikbaar is. Omwille van de 

omvang van het project werd de aanvraag aan een openbaar onderzoek 
onderworpen. 

Mer-screening 

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

Zaak van de wegen 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 februari 2019 waarbij het 
aangepast inplantingsplan, voor wat betreft de grondafstand, opgemaakt door Apart 
architecten, met als adres Hendrik van Veldekesingel 150 bus 118 te 3500 Hasselt, 
waaruit blijkt dat in totaal 1007 (19 + 988 m²) grond langsheen de Boudewijnlaan, 
aan de gemeente Zandhoven kosteloos zal worden afgestaan,  unaniem wordt 
goedgekeurd. De grond wordt afgestaan op de dorpsweide aan te leggen en daarna 
kosteloos over te dragen aan de gemeente, overeenkomstig artikel 4.2.25 van de 
VCRO. 

Adviezen 

Pidpa-riolering 

Overwegende dat pipda – riolering een voorwaardelijk gunstig advies heeft 
uitgebracht met de volgende specifieke voorwaarde: 

“De bestaande gracht ter hoogte van de Boudewijnlaan dient behouden te blijven. De 
nodige inbuizingen moeten verplaatst worden in functie van de nodige opritten. Eén 
inbuizing mag maximaal 10 m lengte hebben. Deze aanpassingen dienen nog 
besproken te worden met Pidpa vooraleer in uitvoering te gaan.” 

Dit advies houdt in dat er 3 overkluizingen mogen zijn van maximaal 3 m dus in 
totaal 30m overkluizing.  

Overwegende dat het ontwerp voorziet in 3 volumes met verschillende verhardingen  
die komen tot aan de gracht. Met het wijzigingsverzoek werd de inrit aan blok C 
verbreed zodat er een wachtzone ontstaat, door deze verbreding is een inbuizing van 
10m noodzakelijk en wordt al één overkluizing voorzien. Omwille van de 
verschillende verhardingen die ook in functie staan van paadjes, niet enkel opritten, 
is het interessanter om meerdere inbuizingen te voorzien maar met een beperkt 
breedte. Indien slechts 3 overkluizingen van 10m zou voorzien worden moet er extra 
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verhardingen worden aangelegd richting deze overkluizingen en zouden 
overkluizingen te breed zijn voor functie die ze hebben (vb. ingang naar 
appartement voor voetgangers). Het inplantingsplan wordt dan ook aangepast zodat 
er verschillende overkluizingen maar smaller, doch de maximale breedte van 30m 
wordt niet overschreden.  Door de smallere overkluizingen kan de verharding in de 
voortuin ook beperkt worden.  

Overwegende dat pidpa/riolering informeel zijn akkoord hierover heeft gegeven met 
de volgende bemerking: ‘de infiltratievoorzieningen mogen niet te dicht bij de rooilijn 
voorzien worden omwille van stabiliteit van onder andere de gracht.’ 

Fluvius 

Overwegende dat Fluvius een gunstig advies heeft gegeven en hier kan bij 
aangesloten worden.  

Brandweer 

Overwegende dat de brandweer geen advies heeft uitgebracht bij beide adviezen 
maar dat de aanvrager wel moet voldoen aan de geldende wetgeving en normen die 
nodig zijn voor de brandveiligheid.  

GECORO 

Overwegende dat de GECORO een ongunstig advies heeft gegeven omwille van de 
volgende redenen: 

- Een aantal minder kwalitatieve appartementen 
- De schaal van de gebouwen zorgen voor hinder naar privacy en bezonning 

voor aangelanden.  
- Beter om het project te verkleinen 
- Mobiliteit dient beter onderzocht te worden 

Overwegende dat deze argumenten ook aangehaald worden in het openbaar 
onderzoek en hierin zullen behandeld worden. In het punt ‘openbaar onderzoek’ 
worden deze bezwaren weerlegd en het ongunstig advies van de GECORO wordt 
daarom ook niet gevolgd.  

Toegankelijkheid 

Overwegende dat Inter een ongunstig advies had uitgebracht omwille van de 
toegang naar traphal C0 die enkel te bereiken is via een helling en dat een 
niveauverschil van meer dan 18 cm mogen niet enkel met een helling overbrugd 
worden. 

Gelet op het wijzigingsverzoek van 23 januari 2019 waarbij de toegang naar traphal 
CO wordt aangepast door een tussenbordes te plaatsen van 1,50m x 1,50m zodat 
het niveauverschil voor en na het tussenbordes 18 cm bedraagt en deze wel met een  
helling met een hellingpercentage van 6,6% overbrugd mag worden. 

Overwegende dat het advies opnieuw werd gevraagd op 29 januari en dat Inter 
opnieuw een ongunstig advies heeft uitgebracht en dat identiek is aan het 
ongunstige advies dat eerder werd gegeven. Er werd opnieuw gesteld: “Er is enkel 
een helling aanwezig om traphal CO te bereiken en geen trap. Dit is niet conform de 
regelgeving. Niveauverschillen van meer dan 18 cm moeten overbrugd worden met 
een combinatie trap – helling, trap – lift of helling – lift.” 

Gezien de niveauverschillen voor en na het tussenbordes max. 18 cm bedragen is 
een trap of lift niet nodig en mag het niveauverschil overbrugd worden met 2 
hellingen. Via mail van 8 januari 2019 werd deze oplossing door Inter ook bevestigd.  
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Vermoedelijk is het 2de advies gebaseerd op de oorspronkelijke plannen.  

Het advies wordt daarom ook niet gevolgd.  

 

Openbaar onderzoek 

De omgevingsambtenaar beoordeeld de standpunten en bezwaren, die ontvangen 
werden tijdens het openbaar onderzoek als volgt:  

1. Overwegende dat er 6 appartementen zijn en die noordwest gericht zijn 
doordat de bouwvolumes dwars worden ingeplant. Door de leefruimtes en 
terrassen zo te kiezen zodat er minder inkijk is naar de aangelanden 
hebben de appartementen een oriëntatie gekregen waardoor de zon pas 
vanaf ca. 16u binnen schijnt. De overige appartementen en de 
handelsruimte zijn wel naar het zuiden of zuidwesten georiënteerd. In de 
geldende verkaveling, waaraan wordt verzaakt, werden de leefruimten 
voornamelijk noordoost georiënteerd, wat resulteert in dat er slechts ‘s 
morgens de zon binnen kan  binnen schijnen. Er kan niet gesteld worden 
dat het niet rechtstreeks binnen schijnen van zonlicht in de appartementen 
dat dit in een lagere wooncomfort zal resulteren, dit zal slechts een lager 
wooncomfort geven dan de appartementen die deze wel hebben. De 
bouwblokken worden op dergelijke afstand van elkaar geplaatst dat er 
steeds daglicht in de bewuste appartementen aanwezig zal zijn. In elk 
project, ongeacht of dit om een ééngezinswoning of een meergezinswoning 
betreft zullen er projecten zijn die minder goed georiënteerd zijn. Omwille 
van deze stelling projecten weigeren zal resulteren dat er slechts projecten 
toegestaan mogen worden met leefruimten in de zuid- en zuidwesten 
georiënteerde richting wat niet haalbaar is in de huidige ruimtelijke context 
en wat ook niet zal zorgen voor een gedifferentieerd aanbod van 
appartementen.  
 
Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden. 
 

2. Er kan gesteld worden dat een project van dergelijke omvang een enige  
invloed zal geven op het aantal wagens, parkeerdruk, het aantal 
manoeuvres. De toegangsweg kent een breedte van 4 m waardoor de 
stelling dat er onmogelijk op gelijke tijdstippen naar binnen en naar buiten 
gereden kan worden een terechte opmerking is. Vooraan het gebouw is er 
een wachtzone voorzien zodat een auto kan wachten indien een auto naar 
boven rijdt. Met het wijzigingsverzoek werd de wachtzone verbreed zodat 
er zeker 2 auto’s op het eigen terrein kunnen wachten. De parkeergarage 
is toegankelijk via een helling  en niet via een autolift zodat het in – en 
uitrijden vlot kan gebeuren in tegenstelling van een autolift waar er 
gewacht moet worden op de lift.. De inrit wordt van het project op de 
meest strategische locatie geplaatst, namelijk op 130 m van de 
verkeerslichten, de verst mogelijke locatie en weg van de fietsoversteek 
vanuit de Pastoriestraat.  Het herleiden van 11 afzonderlijke opritten naar 
één gezamenlijke inrit met meer overzicht zal een verbetering zijn voor de 
verkeersveiligheid, zeker voor de fietsers. Door de ondergrondse inrit 
zullen de bewoners ook altijd vooruit de baan moet oprijden in 
tegenstelling tot bij ééngezinswoningen waar er ook achteruit de baan op 
kan gereden worden. Dit moet zowel de verkeersveiligheid als de 
doorstroming ten goede komen. Er is voldoende manoeuvreerruimte 
voorzien om de wagens vlot in en uit te laten rijden. Er kan gesteld worden 
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dat er in het algemeen over de mobiliteit onvoldoende aandacht is besteed 
en dat een degelijke mobiliteitsstudie eventuele problematieken op 
voorhand had kunnen boven halen. De opmaak van een mobiliteitsstudie is 
bij projecten van dergelijke omvang geen verplicht gegeven, doch had 
deze zekerheid kunnen bieden op enkele vragen. De mobiliteitsimpact van 
het project zal in dermate beperkt blijven gezien er slechts één in-en uitrit 
wordt voorzien met voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij er 
voldoende manoeuvreerruimte voorzien is aan de in- en uitrit. De 
Boudewijnlaan is een drukkere verkeersas van Pulle, waardoor het 
plaatsen van 31 appartementen geen overmatig extra verkeer zal 
genereren dat voor overlast zal zorgen en de vervoersbewegingen niet 
drastisch zal verhogen. De verkaveling voorzag ook 11 woningen. Door de 
ligging langs de Boudewijnlaan, een brede gemeenteweg, moeten er niet 
eerst smallere gemeentewegen doorgereden worden om het dorp in – en 
uit te rijden.  
 
Dit deel van de bezwaarschrift wordt niet weerhouden.  
 

3. Er worden ondergronds 48 autostaanplaatsen voorzien, dit geeft een 
overeenstemming met 1,5 parkeerplaats per wooneenheid wat voldoende 
is bij dergelijke projecten. Door de verplichting van minimum één 
parkeerplaats aan te kopen bij de aankoop van een appartement zal de 
parkeerdruk verhelpen. Er kan gesteld worden dat er enkele kopers zijn die 
meer parkeerplaatsen zullen aankopen dan één. De ondergrondse garage 
is dichter gelegen dan de openbare parkeerplaatsen, wat de bewoners er 
toe zal aanzetten om eerder gebruik te maken van de garage. Voor de 
handelsruimte is er slechts 1,5 parkeerruimte voorzien en wordt er hierbij 
gesteund op de aanwezigheid van de openbare parkeerplaatsen. Gezien de 
ligging in het centrum nabij een bushalte en de aanwezigheid van de 
verschillende openbare parkings, die voor iedereen toegankelijk zijn, dus 
ook de gebruikers van de handelsruimte. Juist doordat er bovengronds 
geen extra parkeerplaatsen zijn voorzien en de dichtste parkeerplaatsen 
zich ondergronds bevinden, zullen bewoners in de parkeergarage parkeren 
omdat dit het dichtst bij de appartementen is. Het creëren van 
bovengrondse plaatsen vergroot de kans dat de bewoners ook 
bovengronds zullen gaan staan. Gezien er reeds weinig auto’s op CNG en 
LPG rijden kan er gesteld worden dat er voor deze voldoende ruimte is om 
op de openbare parkeerplaatsen te parkeren. Momenteel is het perceel in 
eigendom van de Kerkfabriek, het parkeren op het perceel wordt gedoogd 
door de eigenaar. Het plaatsen van de oorspronkelijke verkaveling zou 
eveneens resulteren in geen parkeermogelijkheden op dit perceel en 
bijkomende parkeerdruk in de omgeving. Er kan niet gesteld worden dat 
het plaatsen van appartementen met een voorziening van 1,5 
parkeerplaats gegarandeerd meer parkeerdruk genereerd dan een 
reguliere woning waar gemiddeld twee parkeerplaatsen worden voorzien 
door een garage met oprit. Bij de klassieke verkaveling zou de kans ook 
bestaan dat de 2de wagen op het openbaar domein wordt geplaatst omwille 
van praktische overwegingen of dat er parkeerplaatsen in de voortuin 
bijkomen wat dan weer voor extra verharding zal zorgen. Overwegende 
dat het niet wordt overwogen om op de nieuwe dorpsweide permanent te 
parkeren omdat er reeds openbare parkeerplaatsen zijn. Deze wordt na de 
oplevering overgedragen aan de gemeente Zandhoven waardoor ook het 
beheer ervan naar de gemeente zal gaan.  Het project is gelegen nabij de 
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grootste openbare parking binnen de dorpskern. Ter hoogte van het Anker 
bevinden zich 14 openbare parkeerplaatsen en de nieuwe parkeerhaven 
aan de overzijde biedt plaats aan 29 wagens wat een totaal geeft van 41 
openbare parkeerplaatsen. Langsheen de Boudewijnlaan bevindt zich ook 
nog een parkeerstrook. Dit geeft voldoende alternatieven zodat het 
gebruik van de dorpsweide niet herleid zal worden naar parkeerplaatsen. 
De dorpsweide wordt ook in het groen aangelegd zodat het zeker niet de 
bedoeling is dat hier op geparkeerd zal worden. De toegangen van de 
gebouwen zijn gericht op de Boudewijnlaan waardoor parkeren in de 
achterliggende Pastoriestraat onlogisch zou zijn en verder weg is dan de 
private en de openbare parkeerplaatsen. Door te werken met een 
enkelvoudige inrit was er voldoende plaats om ruime parkeerplaatsen te 
voorzien, ze zijn allemaal 2,5m breed en 5m diep met een vrije ruimte van 
6m om in en uit te rijden. De parkeergarage is praktisch ingericht.  
 
Dit deel van de bezwaarschrift wordt niet weerhouden. 

 
4. De bebouwing heeft een ander profiel dan de bestaande bebouwing in de 

omgeving. De woningen aan de overzijde en de woningen langsheen de 
Boudewijnlaan, richting Pulderbos, zijn bijna allemaal vrijstaande woningen 
die bestaan uit één bouwlaag met schuin dak. De woningen dateren 
voornamelijk uit de jaren 60/70/80 waar deze bouwstijl gebruikelijk was 
voor vrijstaande bebouwing maar ondertussen gedateerd is. In de 
achtergelegen Pastoriestraat zijn er zowel één  - als meergezinswoningen 
die ook al gebouwd zijn met 2 bouwlagen en schuin dak en daardoor 
aansluiten bij het aangevraagde gabarit.  De meergezinswoningen in de 
Pastoriestraat zijn ook eerder een invulling van onbebouwde percelen door 
afzonderlijke projecten. Het waren hier dan ook geen kernversterkende 
projecten die gebaseerd waren op een totaal concept. Ook in de 
Torenstraat komen er meergezinswoningen voor met 2 bouwlagen en 
schuin dak. Het aangevraagd project voorziet in 4 bouwlagen waarvan 
bouwlaag 3 en 4 onder het schuin dak zitten en bouwlaag 4 bij 
appartement C2.2, C2.1, B2.2 en A2.1 een zolderruimte is. Bij de overige 
appartementen is bouwlaag 4 een duplex. De kroonlijsthoogtes variëren 
van 7m (maaiveld) tot 8m, de nokhoogtes liggen tussen 12,95 en 14,55m 
en de daken hebben een helling van 50°.  De vloerpas wordt op 50cm 
voorzien zodat de terrassen en de appartementen op het gelijkvloers iets 
hoger liggen zodat er geen inkijk is maar hierdoor worden de kroonlijst – 
en nokhoogtes dus hoger. De hoogtes nemen toe richting het dorpsplein.  
Dergelijke hoogtes zijn hoger dan de appartementen in de Pastoriestraat 
(6m kroonlijst en 10,5m nok), toch zijn deze niet van die aard dat ze een 
schaalbreuk vormen met de andere appartementen in de dorpskern, waar 
ook al kroonlijsthoogtes van 7m met nokhoogtes van 11,50m zijn 
toegestaan. In vergelijking met de aangrenzende ééngezinswoningen in de 
Boudewijnlaan vormen de appartementsblokken wel een schaalbreuk, doch 
gezien de ligging in het centrum van Pulle is enige verdichting gewenst en 
kan er in functie van het ruimtelijk rendement dergelijke bebouwing 
toegestaan worden. Dit is in overeenstemming met het verdichten van de 
woonkernen op strategische locaties. Het verderzetten van de klassieke 
vrijstaande ééngezinswoning bestaande uit één bouwlaag met schuin dak 
in het centrum van Pulle zorgt voor inefficiënt ruimtegebruik. De 
bouwdieptes variëren van 18,50 m tot 18,96 en 26 m waar in de 
oorspronkelijke verkaveling slechts een bouwdiepte van 15 m is voorzien. 
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Door de inplanting van de bouwvolumes dieper op het perceel kan er 
gesteld worden dat er een negatieve impact zal zijn in verband met 
schaduw en lichtinval in de tuinen, doch zal de impact in de omgelegen 
woningen beperkt blijven in tijd door de dwarse inplanting van de 
gebouwen ten opzichte van de achterliggende tuinen. De zon zal 
uiteindelijk terug tussen de gebouwen doorschijnen. Bij een ligging in het 
centrum is het onvermijdelijk dat een nieuw gebouw schaduw zal geven bij 
aangelanden, doch dient dit zo veel mogelijk beperkt te blijven. De 
aangelanden vrezen tevens ook voor inkijk. De indeling van de 
appartementen is zo opgevat dat de terrassen zijdelings zijn voorzien met 
schermen om inkijk naar de achterliggende woningen te voorkomen. De 
appartementen bevinden zich op ca. 30m van de voorgevels van de 
woningen aan de overzijde zodat geen inkijk zal zijn naar de woningen aan 
de overzijde. De appartementen werden zo ingedeeld dat de ramen aan de 
achterzijde slaapkamerramen zijn. Voor de leefruimtes werden er geen 
ramen voorzien in de achterzijde. In de linkse zijgevel van blok C zijn er 
ook enkel slaapkamerramen. In de tuin wordt er een groenscherm 
voorzien om de inkijk helemaal te beperken.   
 
Dit deel van de bezwaarschrift wordt niet weerhouden. 
 

5., 8., 10. en 11.: Het betreft een groter project op een locatie waar enige             
verdichting wenselijk is door zijn ligging in het centrum. Andere projecten 
in Pulle zijn voornamelijk gesloten die vasthangen aan het profiel van 
aangelanden waardoor er minder mogelijkheden zijn. Doordat het hier een 
groter perceel betreft zijn er mogelijkheden om te werken met modernere 
concepten zoals compacter wonen, gemeenschappelijk groen, collectief 
parkeren, … die in de huidige visie op de ruimtelijke ordening worden 
gestimuleerd. Dit project is op basis van de huidige visie rond 
kernversterking opgemaakt. Er zal in dergelijke projecten steeds een 
afweging gemaakt worden tussen maximalisatie en verdichting. De reeds 
goedgekeurde verkaveling kent een grotere footprint dan de huidige 
aanvraag (bovengronds) en de klassieke verkaveling is niet altijd meer 
opportuun om aan kernverdichting te doen. Dergelijke percelen bieden de 
mogelijkheid om verdichting te realiseren met een project dat afwijkt van 
de gebouwen gelegen rondom op vlak van schaal en profiel, dat deze 
afwijkt van het veel voorkomende ééngezinswoning met een klassiek 
profiel maar wel binnen de nodige randvoorwaarden en de inpassing in de 
omgeving. Er kan gesteld worden dat er op percelen, gelegen nabij het 
centrum, het wenselijker is om te verdichten dan om voor een 
vergelijkbare aantal wooneenheden open ruimte aan te snijden. Een 
invulling van het perceel met 32 eenheden waarvan 1 handels  - of 
horecaruimte, verspreid over 3 blokken met ondergrondse 
gemeenschappelijke parkeergarage zal het dorpskarakter niet bedreigen. 
De aanleg van de dorpsweide, die er bij de realisatie van verkaveling niet 
zou zijn, is een sterk pluspunt van het project dat het dorpskarakter ten 
goede zal komen omdat het door iedereen gebruikt kan worden. De schaal 
van de gebouwen is ook niet van die aard dat ze enkel in een stedelijke 
omgeving zouden kunnen. Dat de kandidaat kopers hinder kunnen 
ondervinden tijdens evenementen die plaats zullen vinden op de nieuwe 
dorpsweide is een terechte stelling maar wonen in een centrum gaat nu 
eenmaal gepaard  met allerlei activiteiten die hier plaats vinden en juist 
zorgen voor een aangename dorpsbeleving. Na de aanleg ervan zal de 
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gemeente instaan voor het beheer van het plein. In communicatie naar de 
kandidaat kopers zal er dan ook duidelijk geformuleerd moeten worden dat 
er de mogelijkheid bevindt dat het plein gebruikt zal worden voor 
evenementen maar dit is geen taak van de vergunningverlenende 
overheid.  

 
Dit deel van de bezwaarschrift wordt niet weerhouden. 

6. De groenbeplantingen zijn beperkter maar er zijn kwalitatieve 
alternatieven voor groenbeplanting op een groendak. Op deze locatie is het 
belangrijk voor het project dat er doorzichten worden gecreëerd, dus de 
beplanting voornamelijk laten bestaan uit grassen, bodembedekkers en 
lage struiken is ruimtelijk aanvaardbaar. In de zone voor en achter de 
kelder is er voldoende ruimte voorzien om eventueel diepgewortelde 
hoogstammige bomen en planten aan te planten. Beide tuinzones zullen 
ongemerkt in elkaar overlopen.  

Dit deel van de bezwaarschrift wordt niet weerhouden. 

7. Het project zal moeten gebouwd volgends de reeds bestaande EPB-eisen.   
Dit wordt later behandeld in een deskundig advies van een EPB-
verslaggever. De geldende wetgeving om te werken met hernieuwbare 
energiebronnen zal worden nageleefd en hoe deze kunnen 
geïmplementeerd worden in het ontwerp.  

Dit deel van de bezwaarschrift wordt niet weerhouden. 

9. De referentieprojecten waar de bezwaarindieners naar verwijzen zijn niet 
gelegen in de gemeente Zandhoven waardoor deze, zonder ruimtelijke 
context, niet met elkaar vergeleken kunnen worden. De 
bebouwingsdichtheid voor het aangevraagd project bedraagt 73 
woningen/ha. In Pulle varieert de woningdichtheid bij appartementen van 
64 woningen/ha (Torenstraat 26) tot 175 woningen/ha (Torenstraat 7) 
waardoor de woningdichtheid eerder aan de lage kant is in vergelijking met 
andere projecten.  

      Dit deel van de bezwaarschrift wordt niet weerhouden. 

 

  

Goede ruimtelijke ordening 

De aanvraag betreft het bouwen van drie bouwblokken met in totaal 32 entiteiten 
waarvan 31 appartementen en één handels –of horecaruimte en gezamenlijke 
ondergrondse garage op een onbebouwd perceel langsheen de Boudewijnlaan.  

Overwegende dat de handelsruimte een oppervlakte heeft van ca. 150m². 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van 
vergunningsplichtige functiewijzigingen waarbij een handelspand onder de functie 
‘detailhandel’ valt en een horecazaak de functie ‘dancing, restaurant en café’ heeft: - 
dat een gedeelte van een gebouw geen 2 functies kan hebben. Op het 
inplantingsplan staat een terras ingetekend voor het handelspand en in de GECORO 
heeft de aanvrager aangehaald dat het de bedoeling is dat er een bistro zich hier zou 
gaan vestigen. Gezien de ligging aan de dorpsweide en nabijheid van de parking is 
een horecagelegenheid hier zeker wenselijk en aanvaardbaar. De functie van dit 
gedeelte zal dan ook vallen onder de hoofdcategorie ‘restaurant, café, dancing’.  
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Het perceel is gelegen in de dorpskern van Pulle, langsheen de Boudewijnlaan. Een 
gemeenteweg die de deelgemeenten Pulderbos en Pulle met elkaar verbindt en is 
aangelegd in beton met aan weerszijden een parkeerstrook en voorzien van 
elektriciteit. Het is een voldoende uitgeruste weg. De omgeving wordt gekenmerkt 
door voornamelijk één  - en meergezinswoningen en enkele handelspanden, zowel in 
vrijstaande -, halfopen – en aaneengesloten bebouwing. Gezien de aanwezigheid van 
meergezinswoningen en handelspanden is een project met meergezinswoningen en 
een horecaruimte functioneel inpasbaar. Het project is een kernversterkend project 
waarbij verdichting in de kern wordt nagestreefd met een woningdichtheid van ca. 
73 woningen per hectare, wat in verhouding tot andere appartementen laag is. 
Gezien de ligging in de kern is enige verdichting zeker gewenst.  

 Het perceel doet momenteel dienst als parkeerterrein dat door de eigenaar gedoogd 
wordt.  

Er worden drie gebouwen opgericht die worden ingeplant op 8 m uit de rooilijn met 
een onderlinge afstand tussen de hoofdvolumes van 15 m. De afstand tussen de 
terrassen bedraagt 11 m wat voldoende moet zijn om doorzichten naar achter te 
creëren. De appartementsgebouwen staan op ca. 10m van de achtergrens van het 
perceel met uitzonder van blok A die op het dichtste punt op 6,61m staat.  

Blok A heeft een bouwdiepte van 26 m, een bouwbreedte van 21 m met uitsprongen 
in het gevelvlak aan de linkerzijde van een 2 m breedte voor de terrassen. Het 
volume wordt als twee in elkaar schuivende volumes opgevat waarbij het linker 
volume een kroonlijsthoogte kent van 6,50 m (vanaf 0 pas) met een dakhelling van 
50° en een totale nokhoogte van 12,65 m en het rechter volume met een 
kroonlijsthoogte van 7,50 m met een dakhelling van 50° met een totale nokhoogte 
van 14,05 m. Het volume wordt in een klassiek profiel opgevat die dwars op het 
perceel geplaatst zal worden waardoor de nok aan de voorzijde van het perceel 
zichtbaar zal zijn en de terrassen een rechtstreeks uitzicht zullen hebben enerzijds 
op de zijde van de nieuwe dorpsweide en anderzijds op blok B. In het volume wordt 
een handelsruimte geplaatst met een grondoppervlakte van ca. 150  m², drie 
duplexen met een grootte die varieert tussen de 100 m² en 137 m² en de overige 
ruimten worden gereserveerd voor zowel één-als twee- als drie 
slaapkamerappartementen (totaal 10 appartementen) met grondoppervlakten die 
variëren tussen de 63 m² en 87 m². Blok A staat op de dichtste afstand tot de 
achterste perceelgrens, namelijk 6,61m.  

Blok B heeft een bouwdiepte van 22 m, een bouwbreedte van ca. 20 m met 
uitsprongen in het gevelvlak aan de linker- en de rechterzijde met een 2 m breedte 
voor de terrassen. Het volume wordt als twee in elkaar schuivende volumes opgevat 
waarbij het linker volume een kroonlijsthoogte kent van 7,50 m met een dakhelling 
van 50° en een rechter volume dat een kroonlijsthoogte kent van 7 m met een 
dakhelling van 50° met een totale nokhoogte van 13,15 m. Het volume wordt in een 
klassiek profiel opgevat die dwars op het perceel geplaatst zal worden waardoor de 
nok aan de voorzijde van het perceel geplaatst wordt. De terrassen hebben een 
rechtstreeks uitzicht op blok A en C. In het volume worden drie duplexen geplaatst 
met een grootte die varieert tussen 98 m² en de 136 m² en het overige gedeelte 
wordt gereserveerd voor zowel één- als twee slaapkamerappartementen (totaal 9 
appartementen) met een grootte die variëren tussen de 65 m² tot 87 m². 

Blok C heeft een bouwdiepte van 18,50 m, een bouwbreedte van 10 m met 
uitsprongen in het gevelvlak aan de rechterzijde van een 2 m breedte voor de 
terrassen en links bijkomende 4 m breedte voor de inrit van de gemeenschappelijke 
ondergrondse parkeergarage. Het wordt in een klassiek profiel opgevat die dwars op 
het perceel geplaatst zal worden waardoor de nok aan de voorzijde van het perceel 
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zichtbaar wordt. Het volume kent een kroonlijsthoogte van 6,5 m met een dakhelling 
van 50° en een totale nokhoogte van 13,26 m. In het volume worden zowel twee- 
als drie slaapkamerappartementen (totaal 6 appartementen) voorzien met een 
grootte dat varieert tussen de 73 m² en de 103 m². 

Overwegende dat een mix wordt voorzien van duplexen,  kleine -, middelgrote – en 
grote appartementen zodat er een voldoende gedifferentieerd aanbod zal ontstaan. 
De schaal van de gebouwen is groter dan gebouwen de die rechtstreeks grenzen aan 
het perceel doch sluiten ze aan bij andere recente appartementen in Pulle en zullen 
ze geen te grote schaalbreuk vormen met de aangrenzende bebouwingen. De 
gebouwen zullen bestaan uit 4 bouwlagen waarvan de 3de en 4de bouwlaag onder het 
schuin dak zitten. De hogere kroonlijsten zijn te wijten aan de 0 pas die 50 cm boven 
het maaiveld wordt voorzien zodat de appartementen op het gelijkvloers hoger zitten 
dan de buitenruimte. Alle appartementen beschikken over een terras maar geen 
appartement, ook niet die op het gelijkvloers, hebben een private tuin. De 
buitenruimtes rondom en tussen de gebouwen, uitgezonderd de zone voor de 
dorpsweide die zal worden afgestaan, zal dienst doen als gemeenschappelijke tuin 
van de bewoners. Overwegende dat er door het plaatsen van drie gebouwen er 
doorzichten naar achteren worden gecreëerd en zal het totale volume een kleinere 
footprint (bovengronds) kennen dan een traditionele verkaveling. Door een kleinere 
footprint is er de mogelijkheid om een dorpsweide te voorzien die zal worden 
overgedragen aan de gemeente. De dorpsweide verbindt de achtergelegen 
Pastoriestraat via een doorsteek voor zwakke weggebruikers met de Boudewijnlaan.  

De gebouwen worden afwisselend opgetrokken in een grijsbruine of een witte 
gevelsteen, met accenten in de gevel in hout, de dorpels worden vervaardigd in 
arduin, het buitenschrijnwerk in grijs aluminium of hout, de goten en de aflopen in 
zink, de dakbedekking zal vervaardigd worden in donkergrijze kunstleien en de 
leuningen worden verwerkt in stalen vakwerk met heldere beglazing. De 
terrasschermen worden vervaardigd in hout. Dit zijn gebruikelijke materialen dat 
aanvaardbaar is als afwerkingsmateriaal. 

Ondergronds wordt een gemeenschappelijke garage voorzien met toegang aan de 
linkerzijde van blok C. Door de inrit te voorzien zo ver mogelijk van het kruispunt 
met de Torenstraat wordt de doorstroming op de Boudewijnlaan niet verhinderd. 
Bijkomend zorgt de extra wachtzone voor het gebouw dat wachtende auto’s niet op 
de straat moeten wachten. Aangezien auto’s niet tegelijk kunnen in – en uitrijden en 
er een wachtzone is voorzien is het aangewezen om het in – en uitrijden te regelen 
door een licht. De plaatsing van een licht wordt dan ook als bijkomende voorwaarde 
opgelegd. In de parkeergarage worden 48 parkeerplaatsen, tellerlokalen, private 
bergingen en een fietsenstalling voorzien. Er is 1,5 parkeerplaats per entiteit 
voorzien en elke entiteit beschikt over een private berging van 6m². Er is voldaan 
aan de norm en bijgevolg zijn er voldoende parkeerplaatsen op het eigen terrein. 
Voor de horecagelegenheid is er ook 1,5 parkeerplaats voorzien die gebruikt kan 
worden voor de eigenaar / uitbater. Door bovengronds geen extra parkeerplaatsen te 
voorzien zullen bewoners gebruik maken van hun eigen ondergrondse parkeerplaats 
die zich het dichtste bevindt. De openbare parkeerplaatsen kunnen door iedereen 
gebruikt worden, dus ook voor de bezoekers van de horecazaak. Vlakbij zijn er 2 
parkings waardoor er een voldoende groot parkeeraanbod aanwezig is.  Door de 
parkeerplaatsen ondergronds te voorzien is er bovengronds meer ruimte voor 
groenaanleg. Het dak van de garage zal afgewerkt worden als groendak. Achteraan 
het perceel zal een groenscherm worden voorzien om de inkijk vanuit de 
slaapkamerramen nog meer te verhinderen. De aanplanting van dit groenscherm 
wordt niet verder gedefinieerd, uitgezonderd de beukenhaag. Op het inplantingsplan 
staan wel enkele bomen ingetekend maar zonder verdere specificaties. De bomen 
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dienen inheems te zijn en bij aanplant minstens een stamomtrek van 10 – 12 cm te 
hebben zodat ze al enige grootte hebben. De bomen dienen te worden aangeplant 
vooraleer de appartementen in gebruik worden genomen. De appartementen werden 
zo ingericht dat ramen in achtergevels beperkt worden en dat het enkel 
slaapkamerramen zijn. Ook inplanting van de terrassen met bijhorende schermen 
moet de inkijk naar aangelanden verhinderen.  

Aangezien het project voorziet in 31 appartementen heeft een project een relatief 
grote omvang voor Pulle. Er worden 48 parkeerplaatsen voorzien waarbij elk 
appartement minstens 1 parkeerplaats moet bijkopen, dat er dan nog 
parkeerplaatsen over zijn en het opportuun is een deelauto te voorzien. De ligging in 
het centrum van Pulle, waar voorzieningen en openbaar vervoer aanwezig zijn, maar 
waar men toch nog van de autoafhankelijk is voor grotere aankopen, 
ontspanningsactiviteiten, beroepsdoeleinden, … is het opportuun om een deelauto in 
het project te voorzien. Door het voorzien van een deelauto zullen niet alle 
eigenaars/bewoners nog een auto hoeven aan te kopen zodat er zeker voldoende 
parkeergelegenheid ondergronds is. De aanwezigheid van een deelauto zorgt ervoor 
dat een extra wagen niet altijd nodig is. De parkeerdruk op het openbaar domein zal 
dan ook niet zo sterk zijn. Minder auto’s zullen ook een positief effect hebben op de 
verkeersleefbaarheid in de omgeving en zal het ook fietsgebruik stimuleren.  

Gelet op het feit dat er rechts naast de drie gebouwen die opgericht zullen worden 
een dorpsweide aangelegd zal worden van 988 m² grootte die aansluiting zal bieden 
tussen de Boudewijnlaan en de Torenstraat. Dat deze na de oprichting wordt 
overgedragen aan de gemeente die zal instaan voor het beheer. De dorpsweide is 
toegankelijk voor iedereen en kan ook dienst doen voor evenementen.  

De schaal is in overeenstemming met de toegelaten en gebruikelijke hoofdgebouwen 
op dergelijke percelen en het veroorzaakt dan ook geen hinder noch visueel, noch 
vormelijk. 

Gelet op bovenstaande motivering aangaande de ruimtelijke ordening ter plaatse, de 
geldende regels en de beleidsmatige gewenste ontwikkelingen, meent de 
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 getoetst worden aan de doelstellingen en de beginselen van het 
integraal waterbeleid (de watertoets). 

Artikel 8 § 1. Van dit decreet luidt als volgt: 

“De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, 
draagt er zorgt voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te 
weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste 
voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect 
ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het 
schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de 
infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, 
gecompenseerd. […]. De beslissing die de overheid neemt in het kader van §1 wordt 
gemotiveerd, waarbij in elk geval de doelstellingen en de beginselen van het 
integraal waterbeleid worden getoetst.”  
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De aanvraag ligt niet in een recent overstroomd gebied of in een 
overstromingsgebied. 

De bouwheer moet de regenwaterafvoer aansluiten op het bestaande gescheiden 
rioleringsstelsel binnen de eigen terreingrenzen. 

De normen vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 
houdende de vaststelling van een vernieuwde gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen 
en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn van toepassing. Volgens de 
aanstiplijst hemelwater, gevoegd bij het dossier, voldoet de aanvraag aan de 
gestelde bepalingen. 

De bouwheer moet, voor een huisaansluiting, rekening houden met de door HidroRio 
opgestelde richtlijnen. 

 

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.  

 

Erfgoed-/archeologietoets 

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

 

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 Verbinnen Estate met als contactadres Industrielaan 15 
bus A te 2250 Olen, inzake het bouwen van 3  bouwblokken met in totaal 31 
appartementen +  één horecaruimte + gezamenlijke ondergrondse garage, gelegen 
te Boudewijnlaan 76-78-80, 2243 Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 1, sectie 
B, perceelnummers 146G,E,F,H te vergunnen.  

Artikel 2.  

De volgende voorwaarden of lasten worden opgelegd:  

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

- de plaatsing van een licht aan de ingang van de ondergrondse parkeergarage om 
het in – en uit rijden te sturen.  

-beperken van de inbuizingen en de verhardingen in de voortuin zoals aangeduid in 
op het aangepast inplantingsplan.  
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- voorzien van één deelauto door de vereniging van mede-eigenaars die exclusief 
gebruikt mag worden door de bewoners van de appartementen en de 
eigenaar/gebruiker van de horecaruimte.  

- de bomen die staan achter de 3 appartementsblokken en die dienst doen als 
groenscherm om de inkijk naar de achterliggende woningen te voorkomen, moeten 
inheemse bomen zijn met een stamomtrek van  minstens 10  - 12 cm en dienen te 
worden aangeplant voor de ingebruikname van de appartementen.  

2. Het wijzigen van de functie van de horecaruimte naar een handelspand is 
vergunningsplichting conform het besluit van de vergunningsplichtige 
functiewijzigingen.  

3. Elk individueel appartement moet gekoppeld worden aan een volledig eigen 
individuele autostaanplaats zodat elk individueel appartement samen met de eigen 
autostaanplaats verkocht of verhuurd dient te worden.  

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

5.Riolering moet uitgevoerd worden volgens de bestaande reglementering, 
waaronder 

a) De toepassing van het gescheiden stelsel is verplicht:  

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

b) Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van WC’s moet naar de openbare riolering 
worden afgevoerd via een primaire voorbehandeling (septische put).  

c) De bouwheer is verplicht aan te sluiten op de wachtleiding van het openbaar 
rioleringsnet en moet voor het aanbrengen van het rioleringsnet op zijn bouwperceel 
kennis nemen van: 

i) De ligging van de wachtleiding 

ii) De richtlijnen van HidroRio met betrekking tot deze aansluiting en de aansluiting 
uit te voeren volgens deze richtlijnen 

HidroRio is te contacteren via 0800 90 300 (gratis), www.hidrorio.be of 
klant@pidpa.be  

7.De infiltratievoorzieningen mogen niet te dicht bij de rooilijn voorzien worden 
omwille van de stabiliteit van onder andere de gracht. De inbuizingen dienen in 
overleg met hidrorio te worden geplaatst.  

8.1007 m² grond langsheen de Boudewijnlaan zal aan de gemeente Zandhoven 
kosteloos worden overgedragen en de kosten die gepaard gaan met deze 
eigendomsoverdracht zijn ten laste van de aanvrager.  

9. De aanleg van de dorpsweide dient in samenspraak met de gemeente te 
gebeuren.  
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10.De aanvrager dient te verzaken aan de afgeleverde verkavelingsvergunning van 
30 oktober 2014 met gemeentelijk kenmerk 2014.3 nadat de omgevingsvergunning 
uitvoerbaar is geworden.  

11.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.  

12.Het melden van de start en het einde van de werken aan het gemeentebestuur 
via het omgevingsloket of via de daarvoor bedoelde meldingsformulieren van de 
gemeente.  

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 omgevingsvergunningsdecreet heeft een 
omgevingsvergunning een zakelijk karakter en wordt zij verleend onder 
voorbehoud van de burgerlijke rechten die betrekking hebben op het 

onroerend goed. 

 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 
Leen Boeckmans 
Algemeen directeur wnd 

Luc Van Hove 
Burgemeester - Voorzitter 

 

Voor eensluidend uittreksel, 
Zandhoven, 04/03/2019. 

 
Leen Boeckmans  Luc Van Hove 
Algemeen directeur wnd 
 
 
 

 

Burgemeester - Voorzitter 
 

 

 

 

Verval van de omgevingsvergunning  
uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

 
Artikel 99.  

§1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:  
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt 
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie 
opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de 
definitieve omgevingsvergunning; 
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het 
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt. 
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De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor 
een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg 
is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de 
aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie 
maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid 
die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als: 

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan 
worden toegerekend; 
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde 
stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften. 

 
De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke 
vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn 
goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste 
lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd. 
 
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het 
bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend 
per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg 
gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie. 
 
§2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt 
van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren 
wordt onderbroken; 
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van 
de exploitatie; 
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de 
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, 
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of 
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels 
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting. 
  
§3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het 
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een 
bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de 
niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet 
aan de bouwfysische vereisten. 
 
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de 
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor 
dat gedeelte. 
 
Artikel 100. 

De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 
overgaat of omgekeerd. 
 
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging 
van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en 
blijven de bijzondere voorwaarden gelden. 
 
Artikel 101. 

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd 
conform artikel 99, § 1 worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de 
omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig 
hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve 
uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft 
het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.  
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De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd 
conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, 
omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 
5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar 
vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. 
  
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd 
conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van 
een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het 
Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een 
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. 
 
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd 
conform artikel 99, § 1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in 
titel VI van de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het 
stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar 
vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel. 
 

Beroepsmogelijkheden 

uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
 
Artikel 52. 

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste 
administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de 
deputatie in eerste administratieve aanleg. 
 
  
 
De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het 
beroep kan beslissen. 
 
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen 
tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen 
in eerste administratieve aanleg. 
 
Artikel 53. 

Het beroep kan worden ingesteld door: 
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; 
2° het betrokken publiek; 
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde 
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om 
advies werd verzocht; 
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als 
het ten onrechte niet om advies werd verzocht; 
5° [...] 
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn 
gemachtigde. 

 
Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure 
behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar 
onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van 
de volgende voorwaarden is voldaan:  

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht 
na het openbaar onderzoek;  
2° het beroep is ingegeven door: 
   a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat 
betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit; 
   b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen 
betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit; 
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3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de 
onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het 
openbaar onderzoek. 

 
Artikel 54. 

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen 
die ingaat: 

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of 
instanties aan wie de beslissing betekend wordt; 
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in 
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; 
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige 
gevallen. 

 
Artikel 55. 

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de 
betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg. 
 
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van: 

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een 
vergunningsaanvraag is ingediend; 
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69; 
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die 
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst. 

 
Artikel 56. 

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de 
bevoegde overheid, vermeld in artikel 52. 
 
 
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per 
beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan: 
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt. 
 
De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere 
regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die 
bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld. 
 
Artikel 57. 

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt 
het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. 
 
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de 
bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde 
zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van 
het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te 
voegen. 
 
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld 
in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd. 
 
Beroepsmogelijkheden  

regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning 
 
Artikel 73. 

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 
van het decreet van 25 april 2014. 
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Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste 
administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving. 
 
Artikel 74. 

§1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid: 
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener; 
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of 
exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing; 
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid 
van het betrokken publiek: 
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing 
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt; 
   b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van 
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden; 
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld. 

 
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken: 
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks; 
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht; 
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°. 
 
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden 
overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014. 
 
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. 
 
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in 
eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die 
nuttig zijn voor het dossier. 
 
  
 
§2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij 
gehoord wil worden. 
 
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan 
uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een 
afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft 
ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is. 
 
§3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt 
het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg 
bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het 
afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014. 
 
Mededeling 

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich 
bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de 
Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de 
behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en 
voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te 
kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. 


