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Referentienummer omgevingsloket:OMV_2020018936
Dossiernummer gemeente: 202076
Inrichtingsnummer 20200212-0036

Besluit tot aktename van de melding van ingedeelde inrichtingen of 
activiteiten gelegen Heilig Bloedlaan 250 - 2320 Hoogstraten.

De melding ingediend door GROEP VAN ROEY NV - Oostmalsesteenweg 261 - 
2310 Rijkevorsel werd per beveiligde zending verzonden op 24 februari 2020.

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende 
wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende 
de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun 
uitvoeringsbesluiten.

Voorwerp van de melding

De melding heeft betrekking op een terrein gelegen Heilig Bloedlaan 250 - 2320 
Hoogstraten, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie B nr. 249H.

De melding omvat de exploitatie van volgende ingedeelde inrichting of activiteit (iioa): 

- 53.2.2°a) - Bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking 
van bouwkundige werken, met een netto opgepompt debiet van max. 26.430 m³ 
per jaar.

Bevoegdheid
De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een 
ingedeelde inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend 
project. 

Het college van burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor de aktename.

Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter

Er zijn geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen verbonden aan 
de melding.

Planningscontext
Het goed ligt in het gewestplan Turnhout vastgesteld bij Koninklijk besluit van 30 
september 1977. Het goed ligt in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut.

Het goed ligt in RUP Afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Hoogstraten goedgekeurd 
op 14 mei 2007. 
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De gevraagde inrichting lijkt verenigbaar met de ruimtelijke bestemming.

De iioa is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus 
meldingsplichtig.

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandregels. 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden.

Beoordeling aanvraag

De aanvraag betreft de exploitatie van een bronbemaling noodzakelijk voor de 
uitvoering van  bouwtechnische werken.
De omgevingsvergunning tot het de slopen van het bestaande gods- en gasthuis en 
de nieuwbouw van assistentiewoningen met een multifunctioneel gelijkvloers
werd verleend door de Vlaamse Regering op 21/08/2019.
Een bemalingsstudie werd gevoegd bij de aanvraag.

Voor de realisatie van dit bouwproject is geen grondwaterverlaging nodig voor het 
uitgraven van de vloerplaat en funderingszolen. Om eventueel hangwater in de 
bovenste grondlaag weg te nemen, kan een open bemaling nodig zijn. Voor het 
uitgraven van de liftkokers is een beperkte en tijdelijke verlaging van 1,27 m nodig. 
Deze kan gerealiseerd worden door het plaatsen van filterkaders rond beide 
liftputten.
De debieten en invloedsstraal van de bemaling werden analytisch berekend. Voor de 
open bemaling van de bouwput bedraagt de invloedsstraal bij evenwicht ca. 88 m en 
het debiet ca. 1,53 m³/u. Over de volledige looptijd van de bemaling (180 dagen) is 
een maximaal totaaldebiet berekend van 6.600 m³.
Voor de filterbemaling van de liftputten in de watervoerende grondlaag L3 bedraagt 
de initiële invloedsstraal ca. 35 m. Vanwege de korte duur van deze bemaling (21 
dagen) zal de invloedsstraal de stationair berekende waarde van 275 m niet 
bereiken. Het debiet van deze bemaling bedraagt initieel 14,4 m³/u per liftput en zal 
afnemen naar ca. 7,9 m³/u.
Beide bemalingen samen leveren een maximaal totaaldebiet op van 26.500 m³ 
(inclusief een marge van 25 % op de berekende debieten).

Volgens artikel 5.53.6.1.1. van Vlarem II dient het grondwater dat onttrokken wordt bij 
de bronbemalingen zoveel mogelijk terug in de grond te worden ingebracht buiten de 
onttrekkingszone. Indien dit technisch onmogelijk is mag het water geloosd worden in 
het openbare of private hydrografische net. 
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast 
voor derden
veroorzaken.

De lozing van het bemalingswater moet worden voorzien in de RWA van de Jaak 
Aertslaan.
Deze lozing  moet lopen via een zandvanger.

Zoals besproken in paragraaf 2.4.3 van de bemalingsstudie  dient voor deze 
bemaling rekening gehouden te worden met de waardevolle bomen tussen de Heilig 
Bloedlaan en de Heilig Bloedstraat. Wat betreft deze bomen kan teruggegrepen 
worden naar een eerder project van AGT in de buurt. Voor dit project schreef een 
boomexpert een verslag met betrekking tot deze bomen, waarin hij bevestigt dat er in 
de buurt enkel bomen van de soorten Platanus en Tilia aanwezig zijn. Dit zijn 
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boomsoorten die zich snel kunnen aanpassen als de groeiplaatsomstandigheden 
veranderen, in dit geval aan de onttrekking van water. Gezien de beperkte 
grondwaterverlaging die deze bemaling zal veroorzaken, dienen geen speciale 
maatregelen genomen te worden.

Binnen deze invloedsstraal liggen enkele OVAM dossiers. Er is geen verontreiniging 
van het grondwater vastgesteld in deze dossiers zodat de bemaling geen impact 
veroorzaakt.

In de bemalingsstudie wordt aangeraden volgende acties te ondernemen in het 
kader van monitoring tijdens de bemaling:
• De grondwaterstand ter hoogte van de bouwput moet gemonitord worden voor en 
tijdens de werkzaamheden. Indien de peilbuis niet behouden kan blijven tijdens de 
werkzaamheden, dient een bijkomende peilbuis voorzien te worden aan de rand van 
de bouwput. Voordat de peilbuis in de bouwput wordt verwijderd, moet er een 
correlatie gemaakt worden tussen de metingen in de te liquideren peilbuis en de 
nieuwe peilbuis;
• Het monitoren van het debiet door middel van een goed werkende debietmeter die 
minimaal wekelijks gecontroleerd wordt;
• Registratie van de debieten in een logboek dat te allen tijde aanwezig is op de werf.

Het lijkt aangewezen deze acties op te leggen als bijzondere voorwaarden.

De exploitant  dient rekening gehouden te worden met de technische richtlijn 
grondwaterhandelingen van OVAM. De richtlijn is raadpleegbaar op deze link: 
https://www.ovam.be/sites/default/files/Technische_Richtlijn_Grondwaterhandelingen
_28nov2012.pdf

Globaal kan gesteld worden dat de risico’s voor externe veiligheid, de hinder, de 
effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de 
inrichting mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II tot 
een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

Besluit

Artikel 1: 
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door GROEP VAN ROEY NV - 
Oostmalsesteenweg 261 - 2310 Rijkevorsel voor de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit met inrichtingsnummer 20200212-0036, gelegen Heilig 
Bloedlaan 250 - 2320 Hoogstraten, kadastraal gekend afdeling 1 sectie B nr. 249H  
omvattende:

- 53.2.2°a) - Bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking 
van bouwkundige werken, met een netto opgepompt debiet van max. 26.430  m³ 
per jaar.

Artikel 2: 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal 
deel uit van de meldingsakte.

Artikel 3:  
De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: 

https://www.ovam.be/sites/default/files/Technische_Richtlijn_Grondwaterhandelingen_28nov2012.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/Technische_Richtlijn_Grondwaterhandelingen_28nov2012.pdf
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1. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM

De algemene en sectorale voorwaarden staan in Vlarem II. 
Bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant steeds geacht de meest actuele versie 
van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en 
geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator via de 
link https://navigator.emis.vito.be.

2. Bijzondere voorwaarden

a. Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, 
ongeacht retourbemaling, afvoer naar de beek of riolering. 
b. Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te 
worden. Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of 
toepassing van retourbemaling (vb druppelbevloeiing bomen, afvoer buiten 
onttrekkingszone).Langdurige droogzuiging in de periode van groei (april-nov) dient 
maximaal vermeden te worden.
c. De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, 
…) te voorkomen. De pomp moet aangepast zijn aan de best beschikbare 
technieken en het omgevingsgeluid. In woongebieden worden bij voorkeur uitsluitend 
geluidsarme pompen gebruikt.
d. volgende monitoringacties moeten worden ondernomen tijdens de bemaling:

• De grondwaterstand ter hoogte van de bouwput moet gemonitord worden voor 
en tijdens de werkzaamheden. Indien de peilbuis niet behouden kan blijven tijdens 
de werkzaamheden, dient een bijkomende peilbuis voorzien te worden aan de 
rand van de bouwput. Voordat de peilbuis in de bouwput wordt verwijderd, moet 
er een correlatie gemaakt worden tussen de metingen in de te liquideren peilbuis 
en de nieuwe peilbuis;
• Het monitoren van het debiet door middel van een goed werkende debietmeter 
die minimaal wekelijks gecontroleerd wordt;
• Registratie van de debieten in een logboek dat te allen tijde aanwezig is op de 
werf.

Namens het college
Hoogstraten,  12 maart 2020

#SIG01_70_112# #SIG02_70_112#

Joke Verschueren
algemeen directeur

Marc Van Aperen
burgemeester

https://navigator.emis.vito.be/
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Uitvoerbaarheid
U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

Aanplakking
U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de 
melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet worden als de 
persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : "BEKENDMAKING 
MELDINGSAKTE".

Verval
De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na 
het verlenen van de meldingsakte;
2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt 
onderbroken;
3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde stedenbouwkundige 
handelingen;
4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de meldingsakte 
aanvangt.

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de 
volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de gemelde 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.

Beroepsmogelijkheid
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen 
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging 
ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing. 

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale 
kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie 
aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:
200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende 
noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het 
verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het 
beroep niet-ontvankelijk verklaard.  

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in 
het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges, 
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
Bestuursrechtscolleges.
Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen
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