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WEIGEREN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET AFBREKEN VAN 
DE BESTAANDE CONSTRUCTIES EN HET BOUWEN VAN EEN KANTOOR – 

KANAALSTRAAT 1B 

 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2019012410 

Dossiernummer gemeente: 201900022 

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 Tom Ceuppens namens Ceuppens Retrabouw 
bvba. met als contactadres Herentalsebaan 117 te 2240 Zandhoven, per beveiligde 
zending verzonden op 30 januari 2019.  

Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 21 
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 Kanaalstraat 1B, 2240 
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 5, sectie B, perceelnummer 158K - 160V3.  

Het betreft een aanvraag tot afbraak bestaande constructies en het bouwen van een 
kantoor.  

Vergunningshistoriek 

- 23 augustus 1993: Het aanbouwen van een bergruimte aan een frituur 
(dossier 871.1-93.154) 
 

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. 

Overwegende dat een eerste openbaar onderzoek werd gestart op 1 maart 2019 en 
zou eindigen op 30 maart 2019: -dat dit openbaar onderzoek werd stopgezet omwille 
van het ontbreken van een bekendmaking aan de Kanaalstraat. Het openbaar 
onderzoek werd opnieuw gestart op 22 maart 2019 tot 20 april 2019. Er werden 19 
bezwaarschriften ontvangen. 

De bezwaarschriften handelen over:  

1. Karakter van de inplanting van een kantoorgebouw past niet in de groene 
landelijke omgeving: 
Volgens de nota bijgevoegd in het dossier is de locatie niet geschikt voor het 
plaatsen van woningen, doch heeft het perceel een breedte van 13 m tot 28 m 
en een oppervlakte van bijna 2000 m², wat ruim voldoende lijkt voor het 
inplanten van meerdere woningen die in typologie kunnen aansluiten aan de 
woningen van de Kanaalstraat, ongeacht dat deze woonwijk verder weg ligt 
van de dorpskernen. De afstand is te overbruggen en daarom niet te ver weg 
voor de inplanting van woningen. Het is een typische rustige woonzone waar 
een kantoorgebouw van deze omvang niet past. Alle KMO gerelateerde 
activiteiten dienen gebundeld te worden in een KMO-zone buiten het 
woongebied. De omgeving kenmerkt zich door woningen, groene ruimte, open 
zicht en de nadruk op woningen. De handelspanden in deze zone passen zich 
in de typologie in of zijn gehuisvest in voormalige woningen. Het plaatsen van 
een kantoorgebouw met dergelijke omvang past niet in de omgeving.  

2. Atypische vormgeving: 
In het dossier wordt aangegeven dat het ontwerp zich kenmerkt door een 
frisse moderne architectuur, doch is het een mastodont van een 
kantoorgebouw met een netto kantooroppervlakte van 1012 m², een hoogte 
van 14 m en 4 bouwlagen. Dit past niet in omgeving dat zich kenmerkt door 
woningen met 1 verdieping vervaardigd in plat- of zadeldak met sporadisch 
een appartement dat zich inpast in de typologie van de omgeving.  

3. Belemmering van uitzicht en wijziging lichtinval: 
De inplanting van het gebouw gebeurt aan de meest open zijde van de woning 
gelegen aan de Kanaalstraat 1A te 2240 Zandhoven. Hierdoor kan mogelijk de 
zon- en lichtinval van de woning en de directe omgeving teniet worden 
gedaan en meer schaduwvorming vormen. 
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4. Waardevermindering van eigendom: 
De woning aan de Kanaalstraat 1A is gelegen op een hoekperceel dat wordt 
omsloten door 3 straatzijden. De N14, de Kanaalstraat en de doorsteek van 
de N14 naar de Kanaalstraat. De eigenaar van de woning gelegen aan de 
Kanaalstraat 1A heeft de angst dat met de komst van het kantoorgebouw zijn 
woning in waarde zal gaan verminderen. 

5. Inkijk in woningen, terras, tuin en verstoring van de privacy: 
De zijkant van het kantoorgebouw dat grenst aan de doorsteek van de N14 
naar de Kanaalstraat heeft direct zicht op de woning. Aan de linker zijde van 
het kantoorgebouw zijn er op de eerste en tweede verdieping 2 ramen 
geplaatst en een terras. Deze kijken in de woning, gelegen aan de 
Kanaalstraat 1A, in op het slaapkamergedeelte, de tuin en relaxzone en op 
het gelijkvloers. Door de inkijk wordt de privacy van de omwonenden 
geschonden. Het schrappen van de 4de bouwlaag en beperking tot max. 10m 
hoog zou hier aan tegemoet komen. Eventueel kan de vloeroppervlakte wel 
vergroot worden. Het verwijderen van ramen en een dakterras die inkijk 
geven.  

6. Toenemend verkeer in de Kanaalstraat en de doorsteek naar de N14: 
De omwonenden schatten in dat de voorziene parkeerplaatsen onvoldoende 
zijn voor het aantal personeelsleden en bezoekers dat werkzaam zijn in het 
gebouw of deze kunnen bezoeken. Daardoor zal er extra parkeerdruk 
ontstaan in de omgeving en voornamelijk in hun straat gezien er in de verdere 
omgeving weinig parkeermogelijkheden zijn. In de omgeving staat reeds een 
firma, RG-tegels, en een manége. Deze maken voor het parkeren meerdere 
malen reeds al gebruik van de omgeving voor het parkeren tijdens 
evenementen, bijkomend een kantoorgebouw voorzien zal enkel de 
parkeerdruk laten toenemen tot eventueel een dagelijks fenomeen. De 
parkeerplaatsen zouden ondergronds moeten worden voorzien, mits eventuele 
vergroting van de vloeroppervlakte.  

7. Toename geluidshinder: 
Door het plaatsen van het kantoorgebouw met 30 eigen parkeerplaatsen en 
de reeds vermelde bijkomende parkeerdruk waarvan de ontsluiting gebeurt 
via de doorsteek vanuit de N14 naar de Kanaalstraat, dat momenteel verhard 
is met kasseien, zal de lawaaihinder rondom de woning gelegen aan de 
Kanaalstraat 1A sterk toenemen. Dit is doordat de ontsluiting in het verlengde 
van de Kanaalstraat is afgesloten en al het verkeer langs de doorsteek van de 
N14 naar de Kanaalstraat gaat. De doorsteek in het verlengde van de 
Kanaalstraat terug open maken en de doorsteek vanuit N14 naar Kanaalstraat 
in fluisterasfalt aanleggen in plaats van kasseiverharding kunnen een 
mogelijke oplossing zijn. Momenteel ligt het geluidsniveau tijdens een gewone 
werkdag rond de 74 dB met maximaal 85 dB. Geluidsoverlast is een 
belangrijke factor waarbij er gesteld kan worden dat een decibel hoger dan 55 
dB stres kan veroorzaken. Het aantal decibel zal met de komst van het 
kantoorgebouw enkel stijgen. De plaatsing van een geluidswerende afsluiting, 
op kosten van de aanvrager, bij de woning Kanaalstraat 1A kan hier aan 
tegemoet komen.  
 

8. Op de hoogte gehouden: 
De huurder van de handelszaak gelegen te Kanaalstraat 1B te 2240 
Zandhoven had graag op de hoogte geweest van de plannen. Het contract 
voor het huren van het pand, gelegen op het perceel van de aanvraag, eindigt 
op 31 juli 2022. De huurder stelde pas met het plaatsen van de 
bekendmaking van de omgevingsvergunning vast dat er een aanvraag 
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lopende was. Hij had graag hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld willen 
worden door de aanvrager. 

Adviezen 

Fluvius 

Gelet op het gunstig advies van Fluvius van 6 maart 2019 met ref. 46136534. 

- ‘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 22.2 kVA per kantoorruimte (6x) en 83 kVA voor de 

algemene delen (1x). Dit advies blijft 1 jaar geldig. Voor aardgas dient hier 
een netuitbreiding te gebeuren.” 

 

Agentschap Wegen en Verkeer 

Gelet op het ongunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer met ref. 
AV/114/2019/00142 van 25 april 2019 dat stelt:  

- “Onwenselijk omwille van de goede ruimtelijke ordening en toekomstvisie 
inzake wegbeheer en verkeersveiligheid (rooilijn). De rooilijn in casu wordt 

bepaald in een niet bij KB bekrachtigd ontwerpplan. Het is van groot 
belang om deze rooilijn te blijven hanteren omdat er werken gepland zijn 
waarbij de gewestweg wordt heraangelegd. Het Agentschap kan hierbij 

bevestigen dat de rooilijn binnen vijf jaar na afgifte van de 
stedenbouwkundige vergunning zal worden gerealiseerd. Het Agentschap 
adviseert daarom ongunstig. Het Agentschap kan geen afwijking toestaan 

en adviseert daarom ongunstig. 
- Onwenselijk omwille van verkeersveiligheid en verkeerdoorstroming. De 

aangevraagde handelingen moeten getoetst worden aan de 

verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming. Artikel 4.3.1. §1 en §2 van 
de VCRO bepaalt dat de goede ruimtelijke ordening beoordeeld moet 
worden o.m. de mobiliteitsimpact en de veiligheid in het algemeen. Wij 

hebben geen zicht op het aantal werknemers en het type kantoren. Zullen 
er bijvoorbeeld bezoekers komen? De parkeermogelijkheden lijken erg 
beperkt. Het aantal parkings kan dan ook een negatieve impact hebben op 

de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid in het algemeen op de 
gewestweg. De vergunningsaanvraag is onwenselijk om de volgende 
reden: het aantal parkeerplaatsen is onvoldoende.” 

Na bijkomende vragen omtrent verduidelijking door de dienst omgeving werd een 
nieuw advies uitgebracht. Het advies  herhaalt bovenstaande motivering en voegt er 
onderstaande nog aan toe.  

Gelet op het aangepast advies van Agentschap Wegen en Verkeer met ref. 
AV/114/2019/00142/A van 24 mei 2019 dat bijkomend stelt: 

- “Onwenselijk omwille van de goede ruimtelijke ordening en toekomstvisie 

inzake wegbeheer en verkeersveiligheid (bouwlijn). De 
vergunningsaanvraag heeft betrekking op een perceel dat getroffen wordt 
door de bouwlijn. De bouwlijn in casu bevindt zich op 8 m achter de 

rooilijn en wordt bepaald volgens de wegennormen opgenomen in de 
omzendbrieven BRA 621 van 2 maart 1965 en BRA 16/7. Het is van groot 
belang om deze rooilijn te blijven hanteren omdat er werken gepland zijn 

waarbij de gewestweg wordt heraangelegd. Het Agentschap kan hierbij 
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bevestigen dat de rooilijn binnen vijf jaar na afgifte van de 
stedenbouwkundige vergunning zal worden gerealiseerd. Het Agentschap 
kan dan ook geen afwijking toestaan en adviseert daarom ongunstig.” 

 

Brandweerzone Rand 

Gelet op het gunstig advies met opmerkingen van Brandweerzone Rand op 11 april 
2019 met ref. PR1701303_02 dat stelt: 

- “Op onderstaand opgesomde artikels zijn inbreuken vast gesteld: -A: KB 7 
juli 1994: bijlage 2/1 – art.3.4.1. – enkelwandige gevels: Enkele gevels 

omvatten doorlopende beglazing. Hier moeten de nodige voorzieningen 
getroffen worden om branduitbreiding via de gevel te voorkomen; - art. 

4.2.1. Binnentrappenhuizen – algemeen: In de traphal zit op de tweede 
verdieping een gemeenschappelijke meeting room geïntegreerd. Dit moet 
brandwerend t.o.v. de traphal gecompartimenteerd worden.” 
 

Pidpa-riolering 

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Pidpa-riolering op 21 maart 2019 met 
ref. 190196 L-19-290 dat stelt: 

- “Een voldoende gedimensioneerde (volgens ‘Waterwegwijzer bouwen en 
verbouwen’) en goed werkende voorbehandelingsinstallatie (septische put) 

op de afvoer van de toiletten is verplicht. Zowel het fecale afvalwater als 
het overige sanitaire afvalwater dienen beiden op de septische put te 
worden aangesloten. Dit dient aangepast te worden.” 

 

Agentschap Toegankelijk Vlaanderen - Inter 

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Toegankelijk Vlaanderen 
– Inter op 9 april 2019 dat stelt: 

- “Maatvoering: Bij dwars- of schuinparkeren moet de parkeerplaats 
voorbehouden voor personen met een handicap 350 cm breed zijn. – 

Maatvoering algemeen: De vrije doorgangshoogte in toegangen en 
deuropeningen moet minstens 209 cm bedragen, de vrije 
doorgangsbreedte moet minstens ruwbouw 105 cm bedragen (afgewerkt 

90 cm). Dit komt overeen met een deurblad van min.98 cm. De deuren 
naar gemeenschappelijk sanitair 1 en 2 voldoen hier niet aan.” 

 

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen: niet van toepassing 

Scheidingsmuren: standpunt eigenaars aanpalende percelen 

Het standpunt van de aanpalende eigenaar(s) werden 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.  
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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 met landelijk karakter. 

Onder woongebied met een landelijk karakter wordt verstaan de landelijke dorpen, 

de landelijke gehuchten en de bestaande en af te werken lintbebouwing. Deze laatste 

wordt doorgaans ook afwerkingsgebied genoemd. 

 

Woongebieden met landelijk karakter zijn in hoofdzaak bestemd « voor woningbouw in 

het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven. Zowel bewoning als landbouw zijn 

bijgevolg de hoofdbestemmingen van het gebied, en beide bestemmingen staan er op 

gelijke voet. Daarnaast kunnen eveneens de andere inrichtingen, voorzieningen en 

activiteiten, bedoeld in artikel 5.1.0. worden toegelaten. (artikel 5 van het Koninklijk 

besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 

ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen). 

Het woongebied met landelijk karakter is een onderverdeling van het woongebied die 

tevens ook 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 ruimte, voor sociaal – culturele inrichtingen, voor openbare 
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.  

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden 

toegestaan voorzover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.  

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

De aanvraag is niet gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.  

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.  

De aanvraag omvat de afbraak van bestaande constructies en het bouwen van een 
kantoor.  

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

 

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 omgevingsambtenaar dat het voorgenomen project geen aanzienlijke 
gevolgen kan hebben voor het milieu. Bijgevolg dient geen milieueffectrapport 
opgemaakt te worden. 
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Adviezen 

Fluvius 

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

Agentschap Wegen en Verkeer 

Overwegende dat Agentschap Wegen en Verkeer tweemaal een ongunstig advies 
heeft uitgebracht dat het volgende stelt: 

- Onwenselijk omwille van de goede ruimtelijke ordening en toekomstvisie 
inzake wegbeheer en verkeersveiligheid (rooilijn). De rooilijn in casu wordt 

bepaald in een niet bij KB bekrachtigd ontwerpplan. Het is van groot 
belang om deze rooilijn te blijven hanteren omdat er werken gepland zijn 

waarbij de gewestweg wordt heraangelegd. Het Agentschap kan hierbij 
bevestigen dat de rooilijn binnen vijf jaar na afgifte van de 
stedenbouwkundige vergunning zal worden gerealiseerd. Het Agentschap 

adviseert daarom ongunstig. Het Agentschap kan geen afwijking toestaan 
en adviseert daarom ongunstig. 

- Onwenselijk omwille van de goede ruimtelijke ordening en toekomstvisie 

inzake wegbeheer en verkeersveiligheid (bouwlijn). De 
vergunningsaanvraag heeft betrekking op een perceel dat getroffen wordt 
door de bouwlijn. De bouwlijn in casu bevindt zich op 8 m achter de 

rooilijn en wordt bepaald volgens de wegennormen opgenomen in de 
omzendbrieven BRA 621 van 2 maart 1965 en BRA 16/7. Het is van groot 
belang om deze rooilijn te blijven hanteren omdat er werken gepland zijn 

waarbij de gewestweg wordt heraangelegd. Het Agentschap kan hierbij 
bevestigen dat de rooilijn binnen vijf jaar na afgifte van de 
stedenbouwkundige vergunning zal worden gerealiseerd. Het Agentschap 

kan dan ook geen afwijking toestaan en adviseert daarom ongunstig. 
- Onwenselijk omwille van verkeersveiligheid en verkeerdoorstroming. De 

aangevraagde handelingen moeten getoetst worden aan de 

verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming. Artikel 4.3.1. §1 en §2 van 
de VCRO bepaalt dat de goede ruimtelijke ordening beoordeeld moet 
worden o.m. de mobiliteitsimpact en de veiligheid in het algemeen. Wij 

hebben geen zicht op het aantal werknemers en het type kantoren. Zullen 
er bijvoorbeeld bezoekers komen? De parkeermogelijkheden lijken erg 
beperkt. Het aantal parkings kan dan ook een negatieve impact hebben op 

de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid in het algemeen op de 
gewestweg. De vergunningsaanvraag is onwenselijk om de volgende 
reden: het aantal parkeerplaatsen is onvoldoende.” 

Overwegende dat het project wordt ingeplant op 8 m uit de rooilijn vanuit de 
Liersebaan, op 4,40 m uit de rooilijn vanaf de Kanaalstraat en op 3 m uit de rooilijn 
vanuit de doorsteek van de N14 naar de Kanaalstraat. Volgens het rooilijnplan 
bijgevoegd van Agentschap Wegen en Verkeer is het ingediende rooilijnplan niet 
correct en dient deze aangepast te worden. De door Tractebel nieuw ontworpen 
rooilijn komt ongeveer tussen 1,80 m à 2,20 m meer naar achter ten opzichte van 
het plan bijgevoegd in de aanvraag. Dit heeft tot gevolg dat één parkeerplaats op 
het openbaar domein (voor de rooilijn) komt te liggen en bijgevolg verdwijnt, 
gelegen uiterst links op het perceel aan de zijde van de Liersebaan, en dat de 
bouwzone langs de zijde van de Liersebaan niet meer op 8 m uit de rooilijn gelegen 
is en bijgevolg gedeeltelijk in de achteruitbouwzone van 8m die gehanteerd word 
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door AWV, komt te liggen. Het toekomstig perceel is daardoor kleiner dan op de 
aangeleverde plannen.  

Overwegende dat er bij de aanvraag geen info is toegevoegd over het aantal 
werknemers en de type kantoren dat zich zullen vestigen. Momenteel zijn er 32 
bovengrondse parkeerplaatsen voorzien waarvan 2 parkeerplaatsen voor 
mindervaliden die voorbehouden zijn.  Het gebouw heeft aan kantoorruimte een 
oppervlakte van 1012,19 m², hiervoor is het aantal berekend op 1,5 parkeerplaats 
per 50 m² kantoorruimte. Dit is mogelijk onvoldoende gezien er op verdieping 3 de 
oppervlakte van een bureau ca. 15 m² bedraagt per bureau, wat ruim berekende 
bureaus zijn. Mogelijks zijn de overige bureaus veel kleiner ingedeeld en hierdoor 
zou het aantal voorziene parkeerplaatsen mogelijks onvoldoende zijn.  Gezien een 
mogelijke invulling van het aantal werkplaatsen  ontbreekt en de invulling van de 
gemeenschappelijke ruimte op de 3de verdieping ook nog niet gekend is, is het 
momenteel onduidelijk of het aantal parkeerplaatsen wel voldoende is. Het is de 
bedoeling om de kantoorunits te verhuren waardoor het voor de aanvrager uiteraard 
nog niet mogelijk is om te weten hoeveel personen hier tewerk gesteld zullen worden 
en hoe zij zich zullen organiseren op vlak van personeel, bezoekers,… doch is er door 
de parkeerplaatsen allemaal bovengronds te voorzien ook geen uitbreiding/oplossing 
meer mogelijk indien de parkeerplaatsen ontoereikend zouden blijken te zijn. De 
rooilijn dat anders gelegen zou zijn waardoor er één parkeerplaats niet realiseerbaar 
wordt geeft als gevolg dat er één parkeerplaats bijkomend verdwijnt in de reeds 
omstreden aantal nodige parkeerplaatsen. 

Overwegende dat het betreurenswaardig is dat er tussen de aanvrager en AWV 
vooroverleg is geweest over de nieuwe rooilijn en blijkbaar de rooilijn werd 
ingetekend, op basis van de  foutief (wijzigende) gekregen informatie, volgens de 
aanvrager,  doch dient de rooilijn met bijhorende vrije bouwstrook van 8m, die 
algemeen gebruikt wordt in Zandhoven langsheen de gewestweg, gerespecteerd te 
worden.  De ontwerprooilijn werd aangepast nadat de 
omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend. De rooilijn is voorzien in het kader 
van de heraanleg van de N14 en gezien de grootte en de impact van deze werken is 
het aangewezen om deze te respecteren en het advies van AWV te volgen. Een 
aanpassing van de inplanting dringt zich bijgevolg op en heeft een grote impact op 
het ontwerp.  

Gelet op het feit dat elk project dat zich situeert aan een gewestweg zal resulteren in 
een negatievere verkeersafwikkeling omdat dit extra verkeer genereert.  De inritten 
van het project worden voorzien aan de zijde van de Kanaalstraat en de 
doorstroming gebeurt vanuit de doorsteek van de N14 naar de Kanaalstraat. Het 
gebruik van het kantoorgebouw zal zijn tijdens de kantooruren, tussen 7u30 en 9u s’ 
morgens en 15u30 tot 18u s’ avonds, en voornamelijk tijdens de weekdagen en niet 
in het weekend. De overige uren zal de verkeersafwikkeling beperkt blijven en zal die 
niet van die aard zijn dat de extra vervoersbewegingen voor overlast zullen zorgen.  

Gezien de onduidelijkheid over de inplanting van het gebouw, de onduidelijkheid van 
de perceelsgrenzen, de onbekendheid over de invulling van het kantoorgebouw en de 
vermindering van het aantal parkeerplaatsen met één is het niet aangewezen om het 
project te vergunnen. Het advies gegeven door Agentschap Wegen en Verkeer wordt 
gevolgd. 

Conform artikel 4.3.4 kan een vergunning worden geweigerd indien uit een verplicht 
in te winnen advies blijkt dat het aangevraagde onwenselijk is in het licht van 
doelstellingen of zorgplichten die gehanteerd worden binnen andere beleidsvelden 
dan de ruimtelijke ordening. De aanvraag is onwenselijk in het licht van de 
doelstellingen en zorgplichten van het Agentschap.  
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Brandweerzone Rand 

Overwegende dat Brandweerzone Rand een voorwaardelijk gunstig advies heeft 
uitgebracht met de volgende specifieke voorwaarden: 

-  “Op onderstaand opgesomde artikels zijn inbreuken vast gesteld: -A: KB 7 
juli 1994: bijlage 2/1 – art.3.4.1. – enkelwandige gevels: Enkele gevels 
omvatten doorlopende beglazing. Hier moeten de nodige voorzieningen 

getroffen worden om branduitbreiding via de gevel te voorkomen; - art. 
4.2.1. Binnentrappenhuizen – algemeen: In de traphal zit op de tweede 
verdieping een gemeenschappelijke meeting room geïntegreerd. Dit moet 

brandwerend t.o.v. de traphal gecompartimenteerd worden.” 

Bij dit advies kan aangesloten worden. 

 

Pidpa-riolering 

Overwegende dat Pidpa-riolering een voorwaardelijk gunstig advies heeft uitgebracht 
met de volgende specifieke voorwaarden:  

- “Een voldoende gedimensioneerde (volgens ‘Waterwegwijzer bouwen en 
verbouwen’) en goed werkende voorbehandelingsinstallatie (septische put) 

op de afvoer van de toiletten is verplicht. Zowel het fecale afvalwater als 
het overige sanitaire afvalwater dienen beiden op de septische put te 
worden aangesloten. Dit dient aangepast te worden.” 

Bij dit advies kan aangesloten worden. 

Agentschap Toegankelijk Vlaanderen - Inter 

Overwegende dat Agentschap Toegankelijk Vlaanderen - Inter een voorwaardelijk 
gunstig advies heeft uitgebracht met de volgende specifieke voorwaarden:  

- “Maatvoering: Bij dwars- of schuinparkeren moet de parkeerplaats 
voorbehouden voor personen met een handicap 350 cm breed zijn. – 

Maatvoering algemeen: De vrije doorgangshoogte in toegangen en 
deuropeningen moet minstens 209 cm bedragen, de vrije 
doorgangsbreedte moet minstens ruwbouw 105 cm bedragen (afgewerkt 

90 cm). Dit komt overeen met een deurblad van min.98 cm.” 

Bij dit advies kan aangesloten worden. 
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Openbaar onderzoek 

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

1. Het project is gelegen langsheen de N14 waar een verscheidenheid aan 
functies en gebouwen voorkomen zoals ééngezinswoningen met één bouwlaag 
en hellend dak maar ook meergezinswoningen met drie bouwlagen en plat 
dak, kleinschalige detailhandel en grootschalige detailhandel met gebouwen 
van 13 m hoog zoals Topinterieur. Aan de overzijde bevindt zich tevens 
grootschalige detailhandel met RG tegels.  Er zijn enkele groenzones aanwezig 
maar deze zijn eerder beperkt. Het plaatsen van een kantoor met 
parkeerplaatsen is dan ook functioneel inpasbaar in de omgeving gezien er 
dan naar een variatie wordt gezocht tussen wonen, werken en de 
verschillende typologieën en functies die reeds al aanwezig zijn. Een kantoor 
is geen KMO gebouw dat dient  te worden afgezonderd, indien het verenigbaar 
is met de omgeving.  
 
Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden.  

 
2. Overwegende dat het concept twee volumes zijn die gedraaid op elkaar staan 

waarvan één volume begint op de eerste verdieping. Het volume aan de zijde 
van de N14 heeft een hoogte van 14,26m en aan de zijde van de Kanaalstraat 
een hoogte van 10,40 m. Langsheen de N14 zijn reeds verschillende 
typologieën aanwezig van bebouwing met een verscheidenheid aan functies 
en hoogtes. Hier komen reeds hogere gebouwen voor. Het gebouw heeft een 
kroonlijsthoogte aan de zijde van de Liersebaan van 14 m en aan de zijde van 
de Kanaalstraat zakt deze naar 10,40 m, wat ongeveer overeenstemt met de 
nokhoogte van een reguliere woning. In de Kanaalstraat zijn voornamelijk 
vrijstaande woningen gebouwd met gelijkvloers en schuin dak, wat typisch is 
voor woningen uit de jaren 70/80 waardoor er een schaalbreuk is met de 
bestaande woningen, doch kunnen deze in toekomst verbouwd/uitgebreid 
worden naar een hedendaagse schaal van 2 bouwlagen met schuin dak.  
Nieuwe woningen met twee bouwlagen en zadeldak  zijn ook realiseerbaar 
waardoor het verschil met dergelijke woningen beperkt blijft. 
 
Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden.  

 
3. Overwegende dat de zijkant van het kantoorgebouw op 17,70 m van de 

zijgevel van de woning aan de Kanaalstraat 1A wordt geplaatst. Het gebouw 
staat op 3 m uit de rooilijn, tussen de woning en het kantoorgebouw is een 
gemeenteweg gelegen, de doorsteek tussen de Kanaalstraat en de N14.  De 
Kanaalstraat vormt tevens een scheiding met de woningen achter het 
kantoorgebouw. De woningen staan daar op ca. 22m van de voorgevels van 
de woningen. De bouwzone heeft de configuratie van een rechthoekige 
driehoek waarbij het gebouw op het breedste deel van de driehoek wordt 
geplaatst, voor de manege, die aan de straatzijde geen bebouwing heeft. Het 
overige gedeelte is te smal en onvoldoende breed om kwalitatief een gebouw 
op te plaatsen. De tuin-oriëntatie van de woning aan de Kanaalstraat 1A kent 
ook een zuid oriëntatie waarbij het oosten zich oriënteert aan de rechterzijde 
van de woning, het kantoorgebouw zal in de late avonden enige invloed 
hebben op zon- en lichtinval, doch zal dit beperkt blijven door de afstand van 
het kantoorgebouw ten op zichtte van de nabij gelegen woningen. De 
insluiting van het perceel van het kantoorgebouw tussen de straten zorgt 
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ervoor dat het perceel om meer afstand komt te staan dan gebruikelijk bij 
lintbebouwing.  
 

Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden.  
 

4. De woning aan de Kanaalstraat 1A is gelegen op een hoekperceel dat 
omsloten wordt door drie straatzijden, de Kanaalstraat, de N14 en de 
doorsteek. Een kantoorgebouw leeft volgens kantooruren, tijdens de avonden 
en weekenden zal er vrijwel niemand aanwezig zijn in het gebouw. De 

invloed dat een kantoorgebouw op de waarde van een woning is geen 
kwestie van ruimtelijke ordening en wordt dan ook niet weerhouden.  

 
5. Overwegende dat de zijkant van het kantoorgebouw op 17,70 m van de 

zijgevel van de woning aan de Kanaalstraat 1A wordt geplaatst. Het gebouw 
staat op 3 m uit de rooilijn, tussen de woning en het gebouw is een 
gemeenteweg gelegen, de doorsteek tussen de Kanaalstraat en de N14. Het 
volume staat eerder ingeplant aan de zijde van de Kanaalstraat, waar alle 
woningen met hun voortuinen aan grenzen. Op de eerste en de tweede 
verdieping wordt er telkens één raam geplaatst met het zicht op de doorsteek. 
De ramen worden telkens geplaatst waar niet de totale ruimte van het  
kantoor zicht op heeft maar de kleinere afzonderlijke ruimte. De ramen aan 
de achterzijde kijken uit op de manege  en de voorgevels van de 
achterliggende woningen. Het terras op de derde verdieping wordt geplaatst 
aan een gemeenschappelijke ruimte dat niet continu in gebruik wordt 
genomen.  Er kan gesteld worden dat de privacy niet in het gedrang zal 
komen met het plaatsen van het kantoorgebouw. Gelet op de plaatsing van 
het kantoorgebouw, op een volledig door wegen omsloten hoekperceel, en de 
plaatsing van de ramen en het terras kan er gesteld worden dat de inkijk geen 
abnormale hinder zal veroorzaken. 
 
Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden.  
 

6. Het aantal parkeerplaatsen dat voorzien wordt in het project is momenteel 32 
waarvan 2 voor mindervaliden, met het aanpassen van het rooilijnplan van 
Agentschap Wegen en Verkeer kan er bijkomend één parkeerplaats niet 
gerealiseerd worden. Hierdoor blijven er 31 parkeerplaatsen over waarvan 2 
voor mindervaliden. Het kantoor kent een oppervlakte van 1012,19 m² 
waardoor er 1,5 parkeerplaats per 50 m² kantoor wordt voorzien in het 
project. Het project voorziet ruimte voor 6 kantoren en 1 gemeenschappelijk 
te gebruiken ruimte. Gezien het type kantoren, het aantal werknemers en 
eventueel bezoekers onbekend is en dat er slechts plaats is voor het stallen 
van 29 personenwagens en 2 mindervalidepersonenwagens kan er gesteld 
worden dat het aantal parkeerplaatsen onvoldoende kan zijn in vergelijking 
met aantal oppervlakte aan kantoorruimte. Een uitbreiding van de 
parkeerplaatsen op eigen perceel in de toekomst is niet mogelijk. In de 
omgeving zijn er geen parkeerplaatsen en aan de zijde van de N14 kan er 
eveneens niet op straat geparkeerd worden. Hierdoor kan het mogelijks zijn 
dat de overige wagens zich gaan plaatsen in de Kanaalstraat en de doorsteek 
tussen de Kanaalstraat en de N14 wat mogelijks voor overlast kan zorgen.  
 
Dit deel van het bezwaarschrift wordt weerhouden.  
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7. Er kan gesteld worden dat de geluidshinder aan de woning van de 
Kanaalstraat 1A zal toenemen omwille dat de ontsluiting gebeurt aan de 
doorsteek van de N14 naar de Kanaalstraat. De doorsteek is momenteel 
aangelegd met kasseien dat meer lawaai produceert dan een geasfalteerde 
weg, doch door het volume van het gebouw kan er eveneens gesteld worden 
dat het ook geluid buffert naar de achter gelegen buurt. Gezien de hoogte, 
met zijn 14 m, en de breedte, met zijn 39,30 m, is het een volume dat zich 
inplant deels tussen de gewestweg en de achter gelegen wijk, dit zal het 
geluid van het aankomend en weggaand verkeer richting Lier naar de op- en 
afrit van Massenhoven enkel bufferen. De woning aan de Kanaalstraat 1A 
heeft reeds aangegeven op een geluidsniveau van ca. 74 dB te zitten tijdens 
gewone werkdagen, de woning is eveneens gelegen aan de N14 naast de 
doorsteek op gelijke hoogte van het perceel van de aanvraag. Het bij plaatsen 
van een kantoorgebouw op deze locatie kan een mogelijke impact hebben op 
het geluidsniveau maar dit zal amper merkbaar zijn gezien de woning aan de 
Kanaalstraat 1A reeds al grenst aan de N14 met zijn volledige achtertuin, aan 
de doorsteek met zijn volledige zijtuin, en aan de Kanaalstraat met zijn 
volledige voortuin. Als we deze filosofie zouden volgen zouden alle woningen 
die van deze doorsteek gebruik maken zich ook moeten beperken van aantal 
en het aantal wagens omdat hierdoor de geluidshinder toeneemt. De 
verschillende inritten zijn ook vlakbij en verspreid gelegen zodat de wagens 
vlot kunnen indraaien.  
 
Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden. 
 

8.  Een huurcontract tussen huurder en verhuurder is geen kwestie van 

ruimtelijke ordening en wordt dan ook niet weerhouden.  
 

 

Goede ruimtelijke ordening 

De toetsing aan de goede ruimtelijke ordening wordt deels besproken bij de 
behandeling van de bezwaarschriften.  

De aanvraag omvat de afbraak van de bestaande constructies en het bouwen van 
een kantoor met parkeerplaatsen. Het project is gelegen langsheen de N14 waar een 
verscheidenheid aan functies en gebouwen voorkomen zoals ééngezinswoningen met 
één bouwlaag en hellend dak maar ook meergezinswoningen met drie bouwlagen en 
plat dak, kleinschalige detailhandel en grootschalige detailhandel met gebouwen van 
13 m hoog zoals Topinterieur. Het plaatsen van een kantoor met parkeerplaatsen is 
dan ook functioneel inpasbaar in de omgeving. De activiteiten van een 
kantoorgebouw sluiten aan bij de woonfunctie. De aard is niet van die grootte dat ze 
afgezonderd moet worden van de woningen.  

Het perceel is momenteel in gebruik als een gedeelte weide en een gedeelte waar 
een frituur op staat. De frituur staat aan de zijde aan de doorsteek van de N14 naar 
de Kanaalstraat. De bestaande groenaanplant wordt eveneens deels gerooid. Er 
wordt een nieuwbouw project gerealiseerd met nieuwe parking- en groenaanleg. 

Overwegende dat er geen RUP, BPA of verkavelingsplan opstelt wat de bouw- en 
bestemmingsvoorschriften van het perceel inhouden en dit te volgen is volgens de 
bestemming, namelijk woonzone met landelijk karakter. 
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Het gebouw wordt ingeplant, volgens het rooilijnplan bijgevoegd bij het dossier, op 8 
m uit de rooilijn, die discutabel is. Het concept zijn twee volumes die gedraaid op 
elkaar staan, waarvan het volume aan de zijde van de Kanaalstraat begint op de 
eerste verdieping. Het gebouw heeft aan de zijde van de Kanaalstraat een hoogte 
van 10,40 m (vanaf maaiveld) en aan de zijde van de Liersebaan 14,26 m en wordt 
vervaardigd met plat dak. Het volume aan de zijde van de Kanaalstraat heeft een 
lengte van 39,30 m en een diepte van 7,50 m. Het volume aan de zijde van de 
Liersebaan heeft een lengte van 36,09 m en een diepte van 6,25 m. Op de eerste 
verdieping zal het volume aan de zijde van de Liersebaan deels over de bouwzone 
komen. De schaal is groter dan de naburige woningen maar langsheen de N14 
bevinden zich dergelijke gebouwen die reeds een hogere hoogte hebben zoals, 
Superhuis en Top Interieur. De bestaande woningen of nieuwe woningen in de 
Kanaalstraat kunnen tevens ooit uitgebreid worden naar hedendaagse normen zodat 
het verschil kleiner zal zijn.  

Het project voorziet ruimte voor zes kantoren met een grootte die varieert van 
116,49 m² tot 173,51 m² en één gemeenschappelijke ruimte met een grootte van 
83,51 m² met aansluitend een terras van 44 m² dat uitzicht heeft over de 
Kanaalstraat en de doorsteek tussen de N14 en de Kanaalstraat. 

Overwegende dat het project drie afzonderlijke opritten voorziet op het perceel voor 
het parkeren van de wagens, de opritten sluiten allemaal aan de zijde van de 
Kanaalstraat aan. De fietsen en twee mindervalideparkeerplaatsen zijn voorzien aan 
de inkom van het gebouw. De fietsenstalling voorziet ruimte voor 16 fietsen. In het 
project worden er in totaal 32 parkeerplaatsen voorzien waarvan twee voor 
mindervaliden.  

Overwegende dat er op het dak van het project, op het volume gelegen aan de 
Liersebaan zonnepanelen worden voorzien. 

Het gebouw wordt vervaardigd in granieten gevelbeplating in kleur lichtgrijs en wit, 
de dorpels in arduin en aluminium en het buitenschrijnwerk, de gordijngevel, in wit 
aluminium. Het gebouw zal visueel niet storend zijn.  

Overwegende dat het project wordt ingeplant op 8 m uit de rooilijn vanuit de 
Liersebaan, op 4 m uit de rooilijn vanaf de Kanaalstraat en op 3 m uit de rooilijn 
vanuit de doorsteek van de N14 naar de Kanaalstraat. Volgens het rooilijnplan 
bijgevoegd van Agentschap Wegen en Verkeer is het ingediende rooilijnplan niet 
correct en dient deze aangepast te worden. Dit heeft tot gevolg dat één 
parkeerplaats op het openbaar domein komt te liggen en bijgevolg verdwijnt, 
gelegen uiterst links op het perceel aan de zijde van de Liersebaan, en dat de 
bouwzone langs de zijde van de Liersebaan niet meer op 8 m uit de rooilijn gelegen 
is. Het toekomstig perceel is daardoor kleiner dan op de aangeleverde plannen.  

Overwegende dat er bij de aanvraag geen info is toegevoegd over het aantal 
werknemers en de type kantoren dat zich zullen vestigen. Momenteel zijn er 32 
parkeerplaatsen voorzien waarvan 2 parkeerplaatsen voor mindervaliden. Het 
gebouw heeft aan kantoorruimte een oppervlakte van 1012,19 m², hiervoor is het 
aantal berekend op 1,5 parkeerplaats per 50 m² kantoorruimte. Dit is mogelijk 
onvoldoende gezien er op verdieping 3 de oppervlakte van een bureau ca. 15 m² 
bedraagt per bureau, wat ruim berekende bureaus zijn. Hierdoor kan het zijn dat de 
overige bureaus die worden verhuurd kleiner ingedeeld worden dan de voorstelling 
op de derde verdieping, als dit het geval zou zijn is het aantal parkeerplaatsen dat 
voorzien wordt vermoedelijk te weinig. Gezien het momenteel onbekend is welke 
bedrijven zich hier gaan vestigen en aantal personen dat hier tewerkgesteld kan 
worden onbekend is, is het onduidelijk of de parkeerplaatsen voldoende gaan zijn.  
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Er zijn tevens ook geen uitbreidingsmogelijkheden indien er een tekort aan 
parkeerplaatsen zou zijn. Een ondergrondse parking met een uitbreiding 
bovengronds kan hier aan tegemoet komen. De rooilijn dat anders gelegen zou zijn 
waardoor er één parkeerplaats niet realiseerbaar wordt geeft als gevolg dat er één 
parkeerplaats bijkomend verdwijnt in de reeds omstreden aantal nodige 
parkeerplaatsen voor het aantal oppervlakte.  

Gelet op het ongunstig advies van AWV dat wordt bijgetreden omtrent de realisatie 
van de rooilijn is de schaal van het gebouw niet in overeenstemming met het 
voorziene parkeeraanbod en zijn mobiliteitsproblemen in de wijk niet uit te sluiten.  

Gelet op bovenstaande motivering aangaande de ruimtelijke ordening ter plaatse, de 
geldende regels en de beleidsmatige gewenste ontwikkelingen, meent de 
omgevingsambtenaar dat het aangevraagde niet 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.”  

De aanvraag ligt niet in een recent overstroomd gebied of in een 
overstromingsgebied. 

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.  
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Erfgoed-/archeologietoets 

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

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

 

 

3. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR HET COLLEGE 
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de 
beoordeling door de gemeentelijke omgevingsambtenaar en sluit zich hierbij aan.  

 

BESLUIT:  

Artikel 1.  

De aanvraag ingediend door Tom Ceuppens namens Ceuppens Retrabouw bvba. 
Inzake het afbreken van bestaande constructies en het bouwen van een kantoor 
gelegen te Kanaalstraat 1B, 2240 Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 5, sectie B, 
perceelnummer 158K - 160V3, wordt geweigerd omwille van het ongunstig advies 
van het Agentschap Wegen en Verkeer dat wordt bijgetreden en niet in 
overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.  

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 
 

Annick Smeets 
Algemeen directeur 

Luc Van Hove 
Burgemeester - Voorzitter 

 

Voor eensluidend uittreksel, 
Zandhoven, 3 juni 2019. 

 
Annick Smeets  Luc Van Hove 
Algemeen directeur 
 
 
 

 

Burgemeester - Voorzitter 
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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; 

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn 

gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat; 

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn 

gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat. 

 

 

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. 
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Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke 

omgevingsambtenaar 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 provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem 

gemachtigde 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. 

 

Artikel 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten 

en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn 

onontvankelijk. 

 

Artikel 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen 

een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift 

per beveiligde zending meegedeeld. 

 

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de 

beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van: 

1° de beroepsindiener; 

2° de vergunningsaanvrager; 

3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 

4° het college van burgemeester en schepenen. 

 

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning 

 

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°  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) 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.  

 

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 vijftien 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.  
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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. 


