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Referentienummer omgevingsloket:OMV_2019142690
Dossiernummer gemeente: 2019408
Inrichtingsnummer 20191114-0017

OMGEVINGSVERGUNNING

De aanvraag ingediend door Vaste Plantenkwekerij Het Eyssel BVBA - Groot Eyssel 22 A - 
2328 Hoogstraten, werd per beveiligde zending verzonden op 15/11/2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 3 december 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Groot Eyssel 22A - 2328 Meerle, 
kadastraal bekend: afdeling 4 sectie C nr. 162F.

De aanvraag omvat volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
het exploiteren van een kwekerij van vaste planten

De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft deze aanvraag 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 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het verslag van de 
gemeentelijke omgevingsambtenaar, uitgebracht op 5 maart 2020. Het college van 
burgemeester en schepenen volgt het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Verslag

1. Historiek 

Volgende vergunningen en/of weigeringen zijn relevant: 

Milieuvergunningen 
- 05/03/2012: vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen voor 
deovername van een plantenkwekerij (201228)

2. Openbaar onderzoek / raadpleging aanpalende eigenaar

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd  van 10 december 2019 tot en met 
8 januari 2020. Er werden geen bezwaarschriften ontvangen.

3. Adviezen

3.1. Agentschap Natuur en Bos
Er werd advies uitgebracht op 4 maart 2020. De eindconclusie van het advies is gunstig.

Het advies luidt als volgt:
“Bespreking passende beoordeling
De aanvrager heeft een voortoets – depositiescan – toegevoegd om de effecten van 
stikstofemissies en verdroging op het habitatrichtlijngebied te onderzoeken. Hieruit blijkt dat 
de stikstofemissies niet reiken tot in de speciale beschermingszones.
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Aan de hand van de gegevens in het dossier kan worden besloten dat de impact van de 
grondwaterwinning op de speciale beschermingszone verwaarloosbaar zal zijn. Er worden 
geen verdrogende effecten verwacht.
Het project voorziet verder geen lozing op het oppervlakte- en/of grondwater (d.m.v. een 
afgesloten systeem met folie). Alsook het gevaar op calamiteiten door opslag van 
milieugevaarlijke producten is hiermee beperkt.
Op basis van de gegevens in het dossier concludeert het Agentschap voor Natuur en Bos 
dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de 
instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone. Er dient dus geen 
passende beoordeling te worden opgemaakt. 

Bespreking aanvraag omgevingsvergunning
Op basis van het dossier dat ter advies is voorgelegd, stelt het Agentschap voor Natuur en 
Bos vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. De aanvraag wordt 
gunstig geadviseerd.
Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het 
Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft 
onder meer betrekking op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen 
(artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 
juli moet men er zich - vóór men overgaat tot de uitvoering van de werken - van vergewissen 
dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield 
worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in 
het gedrang komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos via 
het algemeen  e-mail adres  van AVES.

Conclusie
Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat 
de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. De aanvraag 
wordt gunstig geadviseerd.
Het vergunnen van het dossier resulteert niet in een significant negatief effect op de speciale 
beschermingszones.”

3.2. Vlaamse Milieumaatschappij
Er werd advies uitgebracht op 17 februari 2020. De eindconclusie van het advies is voorwaardelijk 
gunstig.

Het advies luidt als volgt:
“AANVRAAG
De aanvraag betreft een aanvraag voor een grondwatervergunning op naam van Vaste 
Plantenkwekerij Het Eyssel bvba voor een debiet van maximaal 11840 m³/j. Het 
aangevraagde maximale dagdebiet is 42 m³. De vergunning wordt gevraagd voor een termijn 
van onbepaalde duur.
Het betreft dezelfde winning als eerder vergund maar intussen vervallen. Volgens de 
vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 55 m. Op 
deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de Pleistoceen en Plioceen Aquifer (HCOV 
0230) en uit het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_2. Het betreft op deze locatie een 
freatisch watervoerende laag.
Het aangevraagde debiet is groter dan 5000 m³/j en kleiner of gelijk aan 30000 m³/j waardoor 
de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.
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Er wordt een afwijking gevraagd op het plaatsen van een peilbuis in de winningsput zoals 
verplicht volgens artikel 5.53.2.2 van VLAREM II.

Aangevraagd debiet en wateraanwending
Voor het beregenen van vaste planten, kruiden, varens, bodembedekkers en grassen in 
serres (2000 m²) en op containervelden (10000 m²) wordt een debiet gevraagd van 
maximaal 11850 m³/j. Het hemelwater dat op de 2000 m² dakoppervlakte valt wordt naar een 
vijver met folie gestuurd voor hergebruik.
Uit de heffingsgegevens van VMM blijkt dat voorgaande jaren volgende debieten werden 
opgepompt:
Jaar  debiet (m³/j)
2019 4142
2018 5242
2017 2489
2016  636
2015 1381
2014 1681
De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden.
Voor de beregening van de in de aanvraag vermelde gewassen (vaste planten, kruiden, 
varens, bodembedekkers en grassen) wordt door VMM maximaal een waterbehoefte van 
1000 l/m² aanvaard als realistische inschatting van de waterbehoefte. Hiervan dient het 
aandeel neerslag en het percentage drainrecuperatie in mindering gebracht te worden voor 
zowel de serre als het containerveld. Bij de serre wordt het regenwater dat op het dak 
terechtkomt immers opgevangen ter hergebruik en bij de containervelden komt de neerslag 
rechtstreeks terecht op de planten. De grondwaterbehoefte bedraagt bijgevolg max. slechts 
5000 m³/j.

Toestand van de aangevraagde watervoerende laag
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 zal water onttrekken aan de Pleistoceen en Plioceen Aquifer 
(HCOV 0230) en uit het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_2. Het betreft op deze locatie 
een freatische watervoerende laag. Dit grondwaterlichaam heeft een goede kwantitatieve 
toestand. Voor laagwaardige toepassingen moet in de eerste plaats gebruik gemaakt worden 
van het beschikbare hemelwater.
Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en 
de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden 
kan maximaal een debiet van 5000 m³/jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere 
voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit 
van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

Toestand van de winning
Conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1 dienen de putten uitgerust te worden met een 
peilbuis en een aftapkraantje na de debietmeter. In het aanvraagdossier wordt een afwijking 
voor de verplichting tot het plaatsen van een peilbuis gevraagd. VMM is van oordeel dat dit 
enkel kan toegestaan worden indien het grondwaterpeil zonder gevaar voor beschadiging 
van de peilmeetapparatuur kan gemeten worden. Aangezien het peillint kan beschadigd 
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geraken wanneer dat verstrengeld geraakt tussen de verschillende kabels en ophangdraden 
in de put, wordt de aangevraagde afwijking m.b.t. het plaatsen van een peilbuis in principe 
niet aanvaard. Deze afwijking wordt normaal enkel toegestaan voor putten waar de pomp 
zich niet in het boorgat bevindt en voor winningsputten die een brede diameter hebben (bv. 
vijver of steenput).” De afwijking wordt dan ook niet toegestaan.
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;
Conclusie
Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en 
de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden 
kan maximaal een debiet van 5000 m³/jaar voor onbepaalde duur aanvaard worden mits de 
gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt 
verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet 
in het gedrang komt.
De afwijking op het plaatsen van een peilbuis wordt niet toegestaan.

ADVIES
Onder verwijzing naar artikel 1.2.1 van de gecodificeerde decreten betreffende het integraal 
waterbeleid van 30/11/2018 werd voor deze aanvraag tot een omgevingsvergunning 
onderzocht of er een schadelijk effect op de grondwaterhuishouding wordt veroorzaakt.
Gelet op hoger vermelde wordt ONGUNSTIG advies uitgebracht voor een 
grondwaterwinning (ingedeeld onder rubriek 53.8.2°) voor het aangevraagde debiet van 
11.840m³/j maar GUNSTIG voor max. 5.000m³/j, gelegen te Groot Eyssel 22a te 
Hoogstraten met volgende kenmerken:

Aard van de winning: 1 boorput met een diepte van 55 m
Te vergunnen debieten: maximaal 42 m³ per dag en 5.000 m³ per jaar
Watervoerende laag: de Pleistoceen en Plioceen Aquifer (HCOV 0230)
Grondwaterlichaam: CKS_0200_GWL_2
Bestemming van het grondwater: beregening planten
Vergunningsduur: onbepaalde duur

en dit mits naleving van de algemene milieuvoorwaarden (titel II van het VLAREM, hoofdstuk 
4.3), de sectorale milieuvoorwaarden (titel II van het VLAREM, hoofdstuk 5.53) en de 
hieronder vermelde bijzondere voorwaarden.
Er wordt ONGUNSTIG advies gegeven voor de afwijking op art. 5.53.2.2. Een peilbuis dient 
geplaatst te worden.

BIJZONDERE VOORWAARDEN
* Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor 
laagwaardige toepassingen;”

3.3. Watering De Beneden Mark
Er werd advies uitgebracht op 8 december 2019. De eindconclusie van het advies is 
voorwaardelijk gunstig.

Het advies luidt als volgt:
“…2. KENMERKEN WATERSYSTEEM 

2.1. Waterloop nr. 4.06.1 Verkensloop (geklasseerde waterloop 2° categorie) 

Het perceel paalt niet rechtstreeks aan de waterloop, het perceel watert er naar af. 
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Het betrokken waterloopvak is gelegen binnen de gebiedsomschrijving van de watering De 
Beneden Mark. 
2.2. Kaartgegevens 

Het perceel is niet gelegen in een effectief overstromingsgevoelig of recent overstroomd 
gebied, noch in de beekvallei, een nat of een laaggelegen of overstroombaar gebied volgens 
de watertoetskaart – de overstromingskaarten. 
Het perceel is gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 
Het perceel is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het 
gewestplan. 
2.3. Voorschriften waterbeheerplan 

Volgende voorschriften van een waterbeheerplan zijn van toepassing: 
 Krachtlijn 1 : wateroverlast en watertekort in samenhang aanpakken : terugdringen van 
risico’s die de veiligheid aantasten; het voorkomen, het herstellen en waar mogelijk het 
ongedaan maken van watertekort 
 Krachtlijn 2 : water voor de mens : scheepvaart, watervoorziening, industrie en landbouw, 
onroerend erfgoed, recreatie 
 Krachtlijn 3 : de waterkwaliteit verder verbeteren 
 Krachtlijn 4 : duurzaam omgaan met water 
 Krachtlijn 5 : voeren van een meer geïntegreerd waterbeleid 

3. VERENIGBAARHEID MET HET WATERSYSTEEM 

De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen van het Decreet Integraal Waterbeleid (art. 
5), als men zich houdt aan de algemene wettelijke en specifieke voorwaarden, zoals 
hieronder vermeld. 
4. VOORWAARDEN EN MAATREGELEN 

4.1. Algemene wettelijke voorwaarden 
4.1.1. Waterkwantiteit: afstroom vermijden > (her)gebruik > infiltratie > bufferen > afvoeren 
(ladder van Lansink) Er moet minstens voldaan worden aan de Gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verordening 05 juli 
2013). 

Stap 1 - Afstroom vermijden: zoveel mogelijk ontharden en verharde oppervlakten vermijden 
of beperken. Eventuele verharding is bij voorkeur waterdoorlatend. Fijnmazig grachtenstelsel 
herstellen (terug in open profiel brengen) 
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Stap 2 – Hergebruik: Het regenwater moet zoveel mogelijk hergebruikt worden (toilet, 
waswater, reinigingswater, drinkwater vee, … ). Stap 3 – Infiltratie: Het afstromende 
hemelwater (niet doorlaatbare verharde oppervlakten, overloop regenwaterput, …) moet 
worden geïnfiltreerd. Enkel de infiltratieoppervlakte en buffervolume boven de gemiddelde 
grondwaterstand kan in rekening gebracht worden. De aanleg van de infiltratievoorziening 
dient bij voorkeur te gebeuren in een open profiel. De noodoverlaat dienst steeds boven de 
hoogste grondwaterstand gelegd te worden. Stap 4 – Bufferen en vertraagd afvoeren : 
Wanneer de bodem geen of slechts beperkte infiltratie toelaat dient een buffervoorziening 
aangelegd te worden. Slechts een zeer beperkte hoeveelheid mag vertraagd afgevoerd 
worden. Bij voorkeur een gecombineerde infiltratie-/buffervoorziening aanleggen. 
4.1.2. Riolering: voorkomen > scheiden > zuiveren Er dient rekening gehouden met de 
voorschriften die geformuleerd staan in de Krachtlijnen voor een geïntegreerd 
rioleringsbeleid in Vlaanderen (VMM) (Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare 
riolen, individuele voorbehandelinginstallaties en kleinschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallaties, aanvullingen met betrekking tot de herwaardering van 
grachtenstelsels, hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en andere aanvullingen en 
updates). Het is verboden afvalwater te lozen in de RegenWaterAfvoerleiding (RWA) en 
regenwater in de DroogWeerAfvoerleiding (DWA). Het is uiteraard verboden afvalwater te 
lozen in een oppervlaktewater als er kan aangesloten worden op een DWA-leiding. De lozing 
van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in de kunstmatige afvoerwegen voor 
hemelwater moet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in deel 4 van Vlarem II (plaatsen 
van een IBA of kleinschalige waterzuivering) ofwel voldoen aan de bepalingen van de 
zoneringsplannen van de gemeente Hoogstraten. 

4.2 Specifieke voorwaarden (art. 8§1 DIW dd.18/07/03 en art. 7§4 UB dd. 20/07/06) 
Teneinde het schadelijk effect te voorkomen/beperken/herstellen/compenseren worden 
de volgende specifieke voorwaarden opgelegd: 
 Een infiltratie- en/of buffervoorziening aanleggen. Het volume van een buffer-
/infiltratievoorziening dient minimaal 250 m3 per hectare verharde oppervlakte groot te zijn of 
verhoudingsgewijs. Deze moet voorzien zijn van een afvoerbegrenzer met constant debiet, 
zodat maximaal 20 liter/seconde/hectare kan afgevoerd worden. Dit bekken dient ook 
voorzien van een veiligheidsoverloop. Indien het hemelwater niet voldoende geïnfiltreerd kan 
worden omwille van hoge grondwaterstanden, een te klein doorlatendheidsfactor van de 
bodem of omwille van geldende regelgeving, mag het vertraagd worden afgevoerd via 
eenzelfde buffervolume, veiligheidsoverloop en een afvoerbegrenzer met het zelfde 
maximale debiet als hierboven vermeld. Vóór de infiltratie- en/of buffervoorziening en de 
lozing dient het hemelwater voorgezuiverd. Dit kan onder de vorm van bv. een smart-drain, 
een slibvang met olieafscheider en/of coalescentiefilter (hoge debieten mogen via een 
bypass rechtstreeks naar de infiltratie- en/of buffervoorziening), e.a. Indien tevens 
effluentwater wordt aangesloten op de waterloop mag het totale debiet (hemelwater + 
effluentwater) bovengenoemd maximaal toegelaten lozingsdebiet niet overschrijden. De 
nodige bijkomende buffering dient hiertoe aangelegd; 

 Oppervlaktewateren en kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater moeten in open 
bedding blijven – aangelegd worden; 

 De eigenaar dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om waterschade te 
voorkomen; 

5. TOETSING EN CONCLUSIE 
Gunstig, mits rekening gehouden wordt met de voorwaarden en maatregelen opgelegd in 
punt 4, inclusief de onderdelen. “
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4. Project-MER

Niet van toepassing.

5. Stedenbouwkundige basisgegevens 

Planningscontext

Het goed ligt in het gewestplan Turnhout vastgesteld bij Koninklijk besluit van 30 september 
1977. Het goed ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

6. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag 

6.1. Beschrijving van de plaats
De aanvraag is gesitueerd in agrarisch gebied gekenmerkt door de aanwezigheid van 
agrarische bedrijvigheid  en verspreid staande zonevreemde woningen.
De Heerleseloop met habitatgebied en Vengebied situeren zich op ca. 200 m.

6.2. Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
Niet van toepassing.

6.3. Beschrijving van de inrichting/bedrijf
De aanvraag omvat volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 
- 15.1.1° - Het stallen van 6 voertuigen of aanhangwagens
- 17.4. - Opslag van 350 kg/L fytoproducten + salpeterzuur in kleine verpakkingen (100 kg 

fytoproducten + 250 L salpetzuur) 
- 53.8.2° - Grondwaterwinning met een diepte van 55 m en een debiet van 11.840 m³/jaar

Afwijking wordt gevraagd van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II i.v.m. de installatie van een 
peilbuis in de grondwaterwinning.

7. Inhoudelijke beoordeling

7.1. Planologische toets
De aanvraag is verenigbaar met de bestemming volgens het gewestplan.

7.2. Watertoets (decreet integraal waterbeleid)
Het voorliggend project heeft geen omvangrijke oppervlakte. Het is gelegen  in een mogelijk 
overstromingsgevoelig of overstroomd gebied.
In alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat er geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. 
Er dienen dan ook geen voorwaarden of maatregelen te worden opgelegd. Het ontwerp is 
verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid.

Advies werd gevraagd aan de Watering De Beneden-Mark.

7.3. Mer-screening
De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het 
besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-
m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en 
volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet 
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Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd  geoordeeld dat het project niet MER-
plichtig is.

7.4. Natuurtoets
De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst 
aan artikel 26bis en artikel 36ter,§3 en §4 van het Natuurdecreet. Het perceel waarop de 
aanvraag gesitueerd is ligt op ca. 200m  van habitatrichtlijngebied en 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. 

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.

Verder wordt verwezen naar het gunstig advies van ANB.

7.5. Toetsing milieuaspecten
De aanvraag betreft de exploitatie van een plantenkwekerij gespecialiseerd in een breed 
assortiment van vaste planten.
Het bedrijf heeft een totale oppervlakte van 12.000 m²:

- Plastic serre 2.000 m²
- Containervelden 10.000 m²

De vroegere milieuvergunning (stallen van voertuigen en grondwaterwinning) is vervallen 
sinds 01/01/2019.

De huidige aanvraag omvat de laattijdige hernieuwing van de vergunning alsook
- Verandering van het aantal te stallen voertuigen (4 voertuigen naar 6 voertuigen)
- Het uitbreiden met opslag van 350 kg/L gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 
(fytoproducten + salpeterzuur)
- Het uitbreiden van het debiet van de grondwaterwinning 
- Verzoek tot afwijking van art. 5.53.2.2 van Vlarem II m.b;t. de installatie van een peilbuis.

Beoordeling milieueffecten gevraagde rubrieken

Water
Het hemelwater van het kasdek van de plastic serre (2000 m³) wordt opgevangen in een 
waterbassin (open vijver met folie = HWO) van 1.800 m³. Het hemelwater van de 
containervelden wordt eveneens opgevangen.
Dit gebeurd via een helling naar een goot en dit wordt ook opgevangen in het waterbassin.

Afvalwater
- Het huishoudelijk afvalwater (sanitair) wordt afgevoerd via een septische put naar de 

gracht.
- Er wordt geen lozing bedrijfsafvalwater gevraagd.

Grondwaterwinning
De aanvraag bevat de laattijdige hernieuwing van een put van 55 m welke vergund was voor 
tot van 3.500 naar 11.840 m³/jaar
Nu wordt een uitbreiding gevraagd van het debiet tot 11.840 m³/jaar. 
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Voor het aftoetsen van het aangevraagde grondwaterdebiet aan de waterbehoefte en het 
effect van de winning op het grondwaterpeil in de omgeving wordt verwezen naar het advies 
van de ter zake deskundige dienst: afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW) van VMM.
Het gevraagde debiet wordt overeenkomstig dit advies beperkt.
De bijzondere voorwaarde i.v.m. gebruik van recup- en hemelwater kan opgelegd worden.

Visie schepencollege
Vanuit een algemene bezorgdheid omtrent grondwaterproblematiek en draagkracht van de 
omgeving in het licht van de klimaatopwarming wenst het college 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

Bodem
- De fytoproducten bevinden zich in een fytokast boven een lekbak.
- De opslag van salpeterzuur (bussen van 25 L) bevinden zich boven een lekbak.
- De planten worden opgekweekt in potten. Bemesting wordt voorzien middels 

gecontroleerd vrijkomende meststoffen (osmocote) in de potgrond.

Mobiliteit
De transporten zijn niet structureel op vaste tijdstippen maar eerder naar aanleiding van 
bestellingen die het bedrijf maakt voor het leveren van grondstoffen en/of goederen.
Deze worden geraamd op 27 vrachten per jaar voor aanvoer materialen, 6 vrachten per dag 
voor afvoer planten.  De afvoer van planten is seizoensgebonden.

Bijstelling voorwaarden
Afwijking wordt gevraagd van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II i.v.m. de installatie van een 
peilbuis in de grondwaterwinning.
De VMM adviseert ongunstig hieromtrent.

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 kunnen mits naleving van de algemene en 
sectorale voorwaarden van Vlarem II tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden.

7.6. Bespreking adviezen
-Er wordt aangesloten bij het advies van ANB.
-Er wordt gedeeltelijk aangesloten bij  het deels gunstig advies van VMM-AOW (beperking 
van het debiet voor de bestaande put + niet toestaan gevraagde afwijking).
De vergunningstermijn van de grondwaterwinning moet worden beperkt in de tijd.
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-De voorwaarden uit het advies van de Watering worden niet opgelegd. De aanvraag heeft 
geen stedenbouwkundig luik, de bestaande toestand van gebouwen en constructies wordt 
niet gewijzigd.

Advies en voorstel van voorwaarden

De aanvraag wordt gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig geadviseerd..

Voorgesteld wordt vergunning te verlenende volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de 
exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- 15.1.1° - Het stallen van 6 voertuigen of aanhangwagens
- 17.4. - Opslag van 350 kg/L fytoproducten + salpeterzuur in kleine verpakkingen (100 

kg fytoproducten + 250 L salpetzuur) 
Voor onbepaalde duur

- 53.8.2° - Grondwaterwinning met een diepte van 55 m en een debiet van maximaal 
42 m³/dag en 5.000 m³/jaar
De vergunning wordt geweigerd voor het debiet hoger dan 5.000 m³/jaar

Voor een periode van 10 jaar

Voorgesteld wordt volgende voorwaarden en/of lasten op te leggen in de vergunning:
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 voorwaarde:

a. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor   
laagwaardige toepassingen;

Besluit

Artikel 1:
Vergunning te verlenen aan Vaste Plantenkwekerij Het Eyssel BVBA - Groot Eyssel 22A - 
2328 Hoogstraten voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- 15.1.1° - Het stallen van 6 voertuigen of aanhangwagens
- 17.4. - Opslag van 350 kg/L fytoproducten + salpeterzuur in kleine verpakkingen (100 

kg fytoproducten + 250 L salpetzuur) 
- 53.8.2° - Grondwaterwinning met een diepte van 55 m en een debiet van maximaal 

42 m³/dag en 5.000 m³/jaar
gelegen Groot Eyssel 22A - 2328 Meerle, kadastraal bekend: afdeling 4 sectie C nr. 162F.

De vergunning wordt geweigerd voor het debiet van de grondwaterwinning hoger dan 5.000 
m³/jaar.

Artikel 2:
Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
1. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM
De algemene en sectorale voorwaarden staan in Vlarem II. 
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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 voorwaarde:

a. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor   
laagwaardige toepassingen;

Artikel 3:
De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of 
activiteiten verleend voor onbepaalde duur m.u.v. de grondwaterwinning welke wordt vergund 
voor een termijn van 10 jaar.

Namens het college
Hoogstraten 12 maart 2020

#SIG01_70_112# #SIG02_70_112#

Joke Verschueren
algemeen directeur

Marc Van Aperen
burgemeester
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Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen 
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende 
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de 
definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning aanvangen.
De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een 
periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een 
vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van 
de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het 
verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft 
verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:
1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden 
toegerekend;
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige 
voorschriften of verkavelingsvoorschriften.
De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke 
vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn 
goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° 
en 4°, ook met twee jaar verlengd.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het 
bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. 
Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf 
de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van 
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt 
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de 
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de 
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, 
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of 
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels 
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege 
als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.
§ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het 
wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning 
aanvangt.
§ 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.
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Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 
overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van 
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven 
de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd 
conform artikel 99, § 1 worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de 
omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig 
hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve 
uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het 
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform 
artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in 
de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 
12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet 
van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische 
opgraving.
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform 
artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een 
bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 
27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf 
de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform 
artikel 99, § 1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de 
VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt 
gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van 
het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning

Artikel 52. (…)

De 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:
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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.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep 
werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of 
opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van 
het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde 
zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere 
regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij 
het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de 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:
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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) 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.

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.
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