
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Dienst Omgevingsberoepen

Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Op 30 januari 2020 beslist de deputatie het volgende:

Het beroep nummer OMBER-2019-0692 werd ingesteld door lv Willemse (aanvrager), tegen de 
voorwaardelijke vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van 
Hoogstraten op 01/08/2019, voor het exploiteren van een grondwaterwinning.

Vergunning wordt verleend aan Willemse lv voor de exploitatie van een grondwaterwinning zodat de 
inrichting volgende rubrieken bevat/zal bevatten:

53.8.2°: Winning van grondwater op een diepte van max. diepte van 70 meter en met een debiet 
van 500 m³/dag en 15.000 m³/jaar.

 De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM zijn van toepassing. 
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van 
VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde 
bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is 
raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

 Voor een bepaalde duur van 10 jaar. 

De deputatie sluit zich gedeeltelijk aan bij het geïntegreerd advies van de POVC van 17 december 
2019 en gelet op de onderstaande motivering. 

DOSSIERGEGEVENS

Referentie omgevingsloket: 2019045424
Referentie provincie: OMBER-2019-0692

lv Willemse, Singelstraat 90, 2381 Weelde, heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor het 
exploiteren van een grondwaterwinning, op een terrein gelegen te Hoogstraten, Achteraard, met 
kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie A, nr. 231 D 0. De inrichting waarop de 
vergunningsaanvraag betrekking heeft is gekend onder inrichtingsnummer  20190404-0038 en 
wordt geëxploiteerd door de aanvrager.

Het college van burgemeester en schepenen van Hoogstraten heeft op 1 augustus 2019 de 
vergunning voorwaardelijk verleend voor beperkte duur.

Tegen dat besluit heeft aanvrager op 5 september 2019 een beroep bij de deputatie van de 
provincie Antwerpen ingesteld.

Het beroep werd ontvankelijk en volledig verklaard op 2 oktober 2019.

Het beroep moet worden behandeld volgens de gewone procedure met POVC.

OMSCHRIJVING VAN DE VERGUNNINGSAANVRAAG

VERGUNNINGSAANVRAAG ZOALS INGEDIEND OP 13 APRIL 2019 EN VERVOLLEDIGD OP 3 
MEI 2019.

https://navigator.emis.vito.be/
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De vergunningsaanvraag omvat enkel ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Omschrijving van de aanvraag voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag strekt ertoe een nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit te exploiteren.

53.8.2° Grondwaterwinning voor beregening op een max. diepte van 70 meter en met een debiet 
van 500 m³/dag en 15.000 m³/jaar.

Het gaat om een grondwaterwinning voor de besproeiing van 10 ha akkerland.

Aangevraagde duur en fasering

De vergunningsaanvraag werd gedaan geheel voor onbepaalde duur. 

Er werd geen fasering aangevraagd. 

BESTREDEN BESLISSING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning 
voorwaardelijk verleend voor beperkte duur.

De vergunning werd verleend voor een termijn van 10 jaar, lopende tot 1 augustus 2029.
Volgende bijzondere voorwaarde werd opgelegd: beregening is in de maanden mei, juni, juli, 
augustus en september enkel toegelaten tussen 17 ’s avonds en 11 uur ’s morgens.

De argumentatie luidt als volgt: 

 Vanuit een algemene bezorgdheid omtrent grondwaterproblematiek en draagkracht van de omgeving in het 
licht van de klimaatopwarming wenst het college (in toepassing van art. 68 van het 
omgevingsvergunningsdecreet) bij het verlenen van vergunning voor de winning van grondwater een 
voorzichtigheidsprincipe toe te passen. Water is een kostbaar goed waarmee zuinig en oordeelkundig moet 
worden omgesprongen. Teneinde een (verdere) daling van het waterpeil en mogelijke kwaliteitsdegradatie 
ten gevolge van winningen te voorkomen, zullen vergunningen voor grondwaterwinningen voor beregening 
worden beperkt in tijd. Op deze manier kan de vinger aan pols gehouden worden om de problematiek rond 
grondwaterverlaging en -degradatie op te volgen. Het beperken van de termijn laat toe dat er een 
regelmatige evaluatie kan ingebouwd worden m.b.t. diverse factoren die het waterverbruik bepalen: 
* rationeel watergebruik: zo efficiënt mogelijk, voor de beoogde toepassingen
* wijziging technieken en inzichten
* wijziging visie overheden
* wijziging in teelt en bedrijfsoppervlakte
Naast het beperken van de vergunning in tijd is het eveneens aangewezen om te wijzen op oordeelkundig 
gebruik. De exploitant dient te handelen conform de praktijkgids ‘Duurzaam watergebruik in de 
openluchtgroenteteelt’.

 Natuurtoets ok.
 Planologische toets ok.

ARGUMENTATIE BEROEP

BEROEPER

Beregening:

 Er werd aan de omgevingsvergunningsaanvraag een studie toegevoegd waaruit blijkt dat het 
verschil in verdampingsverliezen tijdens de daguren en de nachturen te verwaarlozen is.  

 In de praktijkgids (cfr. besluit CBS) is echter te lezen dat beregenen tijdens de nacht efficiënter 
zou zijn dan de beregening overdag omdat de verliezen door rechtstreekse verdamping lager 
zijn.

 Uit praktijkproeven en studies van De Bodemkundige dienst van België, de universiteit van 
Wageningen en de VMM blijkt dat het effect van de beperking van het overdag oppompen van 
water een verwaarloosbaar effect heeft op verdamping. Zowel aan overdag als 's nachts 
beregenen zijn zowel voor- als nadelen verbonden.
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Beperking vergunning tot 10 jaar:

 Een beperking in de tijd is mogelijk, maar in casu onvoldoende gestaafd.
 Er zijn geen kwantiteits- of kwaliteitsproblemen met betrekking tot het grondwater in de 

omgeving.
 Alle verkregen adviezen waren gunstig.
 Met de VMM-aangifte, waarin meterstanden en eventuele beregeningsregisters worden vermeld, 

kan op regelmatige basis de grondwaterwinning worden gecontroleerd t.o.v. de reglementering. 
Dit geldt dus als periodieke controle, waarna uitbaters steeds op de hoogte kunnen worden 
gebracht of beboet.

ADVIEZEN1

ADVIESINSTANTIES

Vlaamse overheid, departement omgeving, afdeling GOP ruimtelijke ordening (AGOP-ro):

Beroep (ontvangen 20 november 2019): geen advies. 

Vlaamse overheid, departement omgeving, afdeling GOP milieu (AGOP-m): 

Beroep (ontvangen 27 november 2019): gunstig advies. 

Het advies luidt (samengevat) als volgt:

 Gelet VMM in haar advies aanhaalt dat het grondwaterlichaam in goede toestand verkeerd is het opleggen 
van een beperkte termijn niet noodzakelijk. 

 GOP-milieu sluit zich aan bij de aangehaalde argumentering van VMM i.v.m. de bijzondere voorwaarde voor 
beregening toe te laten tussen 17u en 11u.

Vlaamse milieumaatschappij (VMM), afdeling grondwater:

Eerste aanleg (27 juni 2019): voorwaardelijk gunstig. 
Beroep (ontvangen 18 november 2019): gunstig. 

Het advies luidt (samengevat) als volgt:

 De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater en het aangevraagde debiet kunnen 
aanvaard worden. De aangevraagde winning zal water onttrekken aan het Zand van Kattendijk en/of 
onderste zandlaag van Lillo (HCOV 0251) en uit het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_2. Het betreft op 
deze locatie een   freatische watervoerende laag. Dit grondwaterlichaam heeft een goede kwantitatieve 
toestand. Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de 
gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet 
van 15000 m³/jaar voor onbepaalde duur aanvaard worden mits naleving van de algemene en sectorale 
milieuvoorwaarden. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze 
winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

 Wegens nieuwe inzichten wordt de voorwaarde inzake de dagberegening niet meer standaard voorgesteld. 
Studies die de efficiëntieverschillen van beregening van akkers onderzochten, tonen aan dat verschillen in 
beregening over langere tijd eerder beperkt zijn. Onderzoek in Frankrijk geeft bvb 5% extra verlies bij 
dagberegening t.o.v. nachtberegening bij maïs onder dezelfde windomstandigheden. Uit de studies blijkt 
ook dat de efficiëntieverschillen op basis van de wijze van watergift belangrijker zijn dan de verschillen 
tussen dag of nachtberegening. Oordeelkundig water geven is dus de belangrijkste boodschap. 
Daarenboven zijn er een aantal milieufactoren die in het voordeel van dagberegening pleiten en andere die 
in het nadeel spelen. Enerzijds kan nachtberegening meer geluidsoverlast geven en resulteert het in een 
langere bladnatperiode en dus meer ziektedruk. Anderzijds is er gedurende de dag meer wind en dus een 
grotere kans op waterverliezen door drift. Het ligt niet voor de hand om een algemeen geldende uitspraak 
te doen over de efficiënte van dag- versus nachtberegening. 

GEMEENTE

1 De wijze waarop wordt omgegaan met de adviezen van de adviesinstanties, het adviserend schepencollege en de 
provinciale omgevingsambtenaar of POVC, lees je verder onder ‘Beoordeling’.



OMBER-2019-0692 4

Gemeentelijke omgevingsambtenaar:

Verslag eerste aanleg 24 juli 2019: voorwaardelijk gunstig

Het verslag luidt (samengevat) als volgt: zie samenvatting bestreden beslissing.

College van burgemeester en schepenen: 

Beroep: advies niet ontvangen.

OPENBAAR ONDERZOEK2

In eerste aanleg is een openbaar onderzoek georganiseerd. Tijdens het openbaar onderzoek 
werd een bezwaarschrift ontvangen. De bezwaren luiden (samengevat) als volgt: 

 Grondwaterwinning voor beregening van akkerteelten moet kritisch geëvalueerd worden
 Problematiek van toenemende afname van de grondwaterspiegel door de landbouw dient 

dringend herbekeken te worden.
 Geen bewijs dat de opgegeven oppervlakte ook effectief in gebruik is.
 De grondwaterwinning is gelegen pal in een weidevogelgebied en zal het grondwaterpeil doen 

dalen en zal de weidevogelpopulatie verstoren
 Geen beregeningsverbod  -> studies tonen aan dat het verdampingsverlies minimaal 5 % 

bedraagt wat voor deze aanvraag toch 750.000l zuiver grondwater is.
 Omwille van de onduidelijkheid over de te beregenen percelen alsook de impact op de 

waterbalans in de omgeving waarbij het beheer van de weidevogelgebieden (met specifiek de 
grutto en kievit) in het gedrang kan komen, lijkt ons een grondwaterwinning in dit 
weidevogelgebied niet aanvaardbaar.

 Aanvullend vragen wij dringend om een wetenschappelijk onderbouwd grondwatermodel voor 
het grondgebied van Hoogstraten waarbij zowel de kwalitatieve en kwantitatieve impact van 
GWW op zowel het grondwater als de interactie met het oppervlaktewater in beeld wordt 
gebracht.

HOREN 

Volgende personen werden tijdens de zitting van de POVC gehoord: 

- namens aanvrager/beroeper: Maxine Plessers (milieuconsultant) en Els Theunis (milieuconsultant)

Verslag van het horen

Aanvrager/beroeper

 De adviezen van VMM en Agop-m zijn gunstig en er dient geen beperking opgelegd te worden 
om de beregening te verbieden tussen 11u en 17u, cfr. de door ons bijgevoegde studie;

 De beperkte duur in de vergunning is niet specifiek voor dit dossier gemotiveerd. Ter controle 
wordt er een register bijgehouden en deze wordt jaarlijks overgemaakt aan de VMM. De overheid 
kan in geval van langdurige droogte een tijdelijk verbod tot beregening opleggen; 

 Gelijkaardige vergunningsaanvragen in andere gemeenten werden verleend zonder 
voorwaarden;

 De beregening wordt niet uitgevoerd als deze niet nodig is. Er worden ook belastingen geheven 
op het opgepompte debiet. 

BEOORDELING

2 Om te voldoen aan de haar opgelegde motiveringsplicht, is de deputatie, wanneer zij uitspraak doet over een beroep, er 
niet toe gehouden alle standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens de voorafgaande administratieve procedure 
werden geformuleerd, te beantwoorden. Het volstaat aan te geven welke redenen haar beslissing verantwoorden. De wijze 
waarop omgegaan werd met de standpunten, opmerkingen en bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek, lees je 
verder onder ‘Beoordeling’.
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De vergunningsaanvraag werd in haar totaliteit onderzocht, rekening houdend met de terzake 
geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
Omgevingsvergunning (OVD), het decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid 
(DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het decreet Integraal 
Handelsvestigingsbeleid (DIHB), het decreet Natuurbehoud, en hun uitvoeringsbesluiten3.

INHOUDELIJKE BEOORDELING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Het project wordt getoetst aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften en 
verkavelingsvoorschriften. De van toepassing zijnde voorschriften worden hieronder besproken.

Het project is in overeenstemming met de voorschriften van het geldende gewestplan.

Volgens het vastgestelde gewestplan van  situeert de aanvraag zich in agrarische gebieden.

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere 
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke 
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een 
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. 
Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter 
of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een 
woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied 
met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van 
uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van 
de landbouw- en bosgebieden.

De aanvraag betreft een grondwaterwinningsinstallatie voor het beregenen van 
akkerbouwgewassen. De installatie staat volledig in functie van landbouwdoeleinden. Bijgevolg is de 
aanvraag in overeenstemming met de gewestplanbestemming.

VLAREM NORMEN

De aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn in overeenstemming met het 
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM II). 

Volgende algemene milieuvoorwaarden zijn van toepassing: titel II van het VLAREM, hoofdstuk 4.3.

Volgende sectorale milieuvoorwaarden zijn van toepassing: titel II van het VLAREM, hoofdstuk 5.53.

De aanvrager wordt er op gewezen dat het verplicht is volgens art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1 de 
winningsput uit te rusten met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de 
debietmeter. 

MER

De aanvraag bevat een MER-screening. 

De invloed van het project op mens en milieu wordt hieronder besproken. 

WATERTOETS

De aanvraag doorstaat de watertoets. De aanvraag heeft geen onaanvaardbare impact op 

3 De omgevingsvergunning heeft een zakelijk karakter. De vergunningsaanvraag wordt beoordeeld onder voorbehoud van de 
burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend goed, en houdt derhalve geen enkele beslissing in omtrent het 
bestaan en de draagwijdte van deze rechten. Krachtens art. 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke 
rechten, zoals het hebben van bouwrecht, erfdienstbaarheden, …, tot de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke 
rechtbanken.
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het grondwater. 

Het waterwetboek heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In 
uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen 
geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in 
Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is 
om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 
2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18/12/2015. 

De aangevraagde winning bestaat uit een boorput met een diepte van maximaal 70 m. Op deze 
diepte zal grondwater gewonnen worden uit het Zand van Kattendijk en/of onderste zandlaag van 
Lillo (HCOV 0251) en uit het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_2. Het betreft op deze locatie een 
freatisch watervoerende laag. Dit grondwaterlichaam heeft een goede kwantitatieve toestand. 
Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de 
gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een 
debiet van 15000 m³/jaar aanvaard worden. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze 
watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en 
wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater 
verwacht.

De aanvrager vraagt de voorwaarde die in het verleden standaard werd opgelegd, niet meer op te 
leggen. VMM gaat akkoord dit niet meer te doen. AGOP-M sluit zich hierbij aan.

Uit studies die de efficiëntieverschillen van beregening van akkers onderzochten kan worden 
geconcludeerd dat verschillen in beregening over langere tijd eerder beperkt zijn.
- Onderzoek in Frankrijk geeft bvb. 5% extra verlies bij dagberegening t.o.v. nachtberegening bij 

maïs onder dezelfde windomstandigheden. 
- de efficiëntieverschillen op basis van de wijze van watergift zijn belangrijker dan de verschillen 

tussen dag- of nachtberegening. Oordeelkundig water geven is dus de belangrijkste boodschap. 
Bovendien wordt opgemerkt dat:
- nachtberegening meer geluidsoverlast geeft
- nachtberegening een langere bladnatperiode met zich meebrengt en dus meer ziektedruk. 

Het CBS legt de beperking wel nog op. 

In eerdere dossiers legde VMM een andere voorwaarde op: De beregening dient oordeelkundig te 
gebeuren op basis van de voorbije en voorspelde neerslag, het gewastype, de groeifase en het 
bodemvochtgehalte. Er dient een register inzake opgesteld te worden. De gegevens van de laatste 
vijf jaar moeten steeds ter beschikking van de toezichthoudende overheid gesteld kunnen worden. 
Daarnaast moet de aanvrager aanvullend dit register jaarlijks overmaken aan de vergunnende 
overheid.
 
De door het CBS opgelegde beperking in de duurtijd (10 jaar) om de goede kwantiteit van het water 
te kunnen evalueren, wordt bijgetreden. 

De wetgeving voorziet de mogelijkheid om deze beperking in de tijd op te leggen.

De deputatie wenst deze mogelijkheid te benutten, zodat binnen een beperkte tijd opnieuw kan 
worden geëvalueerd of dergelijke grondwaterwinningen nog opportuun zijn en of nieuwe (teelt- en 
andere) technologieën deze grondwaterwinningen overbodig maken.

NATUURTOETS

De inrichting is gelegen op ruime afstand (> 4 km) van habitatrichtlijngebied of VEN-gebied. 

Door de ligging en de aard van de gevraagde exploitatie, is er weinig of geen negatieve invloed op 
de natuurwaarden ter plaatse te verwachten. De aanvraag geeft dan ook geen aanleiding tot 
bijkomende voorwaarden of passende maatregelen in functie van de natuurtoets. 
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Een voortoets werd uitgevoerd voor het dossier. Hieruit blijkt dat er geen risico is op betekenisvolle 
aantasting van actuele en/of mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in 
habitatrichtlijngebied.

GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING EN RISICO’S EN HINDER VOOR MENS EN MILIEU

De aanvraag is gelegen in een open landelijke omgeving en omringd door akkerlanden.

De gevraagde werken zijn in functie van de bestaande landbouwactiviteit en zijn dus functioneel 
inpasbaar.

De installatie is beperkt in omvang en heeft, mede gelet op bovenstaande beoordeling, geen 
ruimtelijke impact op de omgeving en veroorzaakt geen hinder t.o.v. omwonenden. 

B E S L U I T

Artikel 1

Het beroep nummer OMBER-2019-0692 werd ingesteld door lv Willemse (aanvrager), tegen de 
voorwaardelijke vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van 
Hoogstraten op 01/08/2019, voor het exploiteren van een grondwaterwinning.

Vergunning wordt verleend aan Willemse lv voor de exploitatie van een grondwaterwinning zodat de 
inrichting volgende rubrieken bevat/zal bevatten:

53.8.2°: Winning van grondwater op een diepte van max. diepte van 70 meter en met een debiet 
van 500 m³/dag en 15.000 m³/jaar.

 De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM zijn van toepassing. 
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van 
VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde 
bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is 
raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

 Voor een bepaalde duur van 10 jaar. 

Artikel 2 Kennisgeving en aanplakking

Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing wordt gelijktijdig en per beveiligde zending bezorgd 
aan de indiener van het beroep en aan de vergunningsaanvrager. Een afschrift van de uitdrukkelijke 
beslissing wordt tevens bezorgd aan personen en instanties vermeld in artikel 62 van het 
omgevingsvergunningsbesluit, voor zover zij zelf niet de indiener van het beroep zijn. 

Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, of dat de vergunning werd 
geweigerd nadat de gewone procedure doorlopen is, wordt door de aanvrager gedurende een 
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking 
heeft (artikel 59 van het Omgevingsvergunningsbesluit). De aanplakking gebeurt uiterlijk 10 dagen 
na de datum waarop hij de beslissing heeft ontvangen.
De gemeente of de stad stelt de tekst voor deze mededeling ter beschikking (artikel 57 van het 
Omgevingsvergunningsbesluit).  
De aanvrager brengt de gemeente of de stad onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de 
aanplakking en verklaart hierbij dat de affiche conform artikel 20 van het 
Omgevingsvergunningenbesluit werd aangeplakt en aangeplakt zal blijven tot de laatste dag van de 
periode van 30 dagen. De aanvrager voert deze data ook in het omgevingsloket in (artikel 59 
omgevingsvergunningsbesluit). 

De gemeente of de stad vervult de overige bekendmakingsvereisten conform titel 3, hoofdstuk 9, 
afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit, zoals de terinzagelegging en de publicatie ervan.

https://navigator.emis.vito.be/


OMBER-2019-0692 8

Artikel 3 Start vergunningsduur

De aanvrager mag van een vergunning, afgegeven door de deputatie, gebruikmaken vanaf de dag 
na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

De vergunninghouder brengt de gemeente, bij voorkeur via het Vlaams Omgevingsloket, op de 
hoogte van de startdatum van de vergunde werken of handelingen. Na afloop van de vergunde 
werken of handelingen brengt deze de gemeente op de hoogte van de einddatum.

Artikel 4 Verval in geval van vergunning

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 drie jaar na de aanvang van de vergunde 
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van 
de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het 
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie 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, worden geschorst zolang 
een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor 
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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.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, 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 of drie jaar, vermeld in artikel 99, 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 of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd 
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, 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.

Artikel 5 Beroepsmogelijkheid 

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 
(hierna Raad genoemd) door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder, de exploitant of de persoon die de melding 
heeft verricht;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties, vermeld in artikel 24 of in artikel 42 of bij zijn 
afwezigheid zijn gemachtigde, als die instantie 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.

De persoon aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem nadelige vergunningsbeslissing niet 
heeft bestreden door middel van het georganiseerd administratief beroep bij de deputatie wordt 
geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te 
wenden.

Indien het college van burgemeester en schepenen heeft nagelaten een uitdrukkelijke beslissing te 
nemen in eerste administratieve aanleg, wordt zij geacht te hebben verzaakt aan haar recht om zich 
tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een vervaltermijn van 
vijfenveertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening, voor die personen of instanties aan wie de beslissing 
betekend wordt;
2° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen. 

De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 
april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
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bestuursrechtscolleges en het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de 
rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Contactgegevens van de Raad: 

Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 
Koning Albert II – laan 35 bus 81 
1030 Brussel

Antwerpen, in zitting van 30 januari 2020.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de 
heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

          

Danny Toelen Cathy Berx
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