
Dossiernummer OMGP/V/2019/8
Omgevingsloket nr OMV_2019143986 

OMGEVINGSVERGUNNING

De aanvraag ingediend door Wouter Laurijssen, Ann Wuyts, Dorien Voeten en Luc Voeten,  
p.a. Kleine Gammel 22 te 2310 Rijkevorsel werd per beveiligde zending verzonden op 7 
december 2019. 
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 13/12/2019
De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Meerseweg 66A – 66B -66C -68 - 
2321 Meer, kadastraal bekend: (afd. 3) sectie D 259 R en (afd. 3) sectie D 463 Y.

De aanvraag omvat het verkavelen van een perceel grond in 4 loten voor gekoppelde 
eengezinswoningen en slopen van een hoeve en schuur.

De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend 
met de terzake 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 25/02/2020. Het college van 
burgemeester en schepenen volgt het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Verslag

1. Historiek 

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

2. Openbaar onderzoek / raadpleging aanpalende eigenaar

Het openbaar onderzoek werd gehouden  van 23 december 2019 tot en met 21 januari 2020. 
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

3. Adviezen

3.1. Watering De Beneden Mark
Er werd advies uitgebracht op 15 december 2019. De eindconclusie van het advies is 
voorwaardelijk gunstig.
Het advies luidt als volgt:
1. WETTELIJKE BASIS VOOR DE WATERTOETS
Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 
waterbeleid werd onderzocht of er een schadelijk effect op de waterhuishouding uitgaat van 
de geplande ingreep. Dit advies wordt verleend in uitvoering van artikel 5 van het besluit van 
de Vlaamse regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen.
2. KENMERKEN WATERSYSTEEM
2.1. Waterloop nr. 4.12 Beekse Venloop (geklasseerde waterloop 2° categorie)
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De percelen palen niet rechtstreeks aan de waterloop, de percelen wateren er naar af.
Het betrokken waterloopvak is gelegen binnen de gebiedsomschrijving van de watering De 
Beneden Mark.
2.2. Kaartgegevens
De percelen zijn niet gelegen in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig of recent 
overstroomd gebied, noch in de beekvallei, een nat of een laaggelegen of overstroombaar 
gebied volgens de watertoetskaart – de overstromingskaarten.
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) 
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 
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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.

3.2. Fluvius
Er werd advies uitgebracht op 7 januari 2020. De eindconclusie van het advies is 
voorwaardelijk gunstig.
Het advies luidt als volgt:
Naar aanleiding van uw vraag hebben wij een studie opgemaakt voor de aanleg en/of 
aanpassingen van de nutsleidingen voor het bovenvermeld project.

Voor dit project dienen geen werken uitgevoerd te worden binnen het project zelf, maar er 
zijn wel forfaitaire kosten verschuldigd voor investeringen buiten het project vereist om dit 
project aansluitbaar te maken op het distributienet.

De loten mogen pas worden verkocht wanneer aan alle verplichtingen uit de offerte is 
voldaan en de facturen vereffend zijn. U wordt hiervan in kennis gesteld van zodra de 
voorwaarden voldaan zijn. De volledige projectreglementering kunt u raadplegen op 
https://www.fluvius.be of op eenvoudig verzoek aanvragen.

3.3. Telenet
Er werd advies uitgebracht op 16 december 2019. De eindconclusie van het advies is 
gunstig.
Het advies luidt als volgt:
Wij zijn nagegaan welke aanpassing van de infrastructuur van Telenet nodig is om de loten 
uit deze verkavelings- of bouwaanvraag te kunnen aansluiten.
Hieruit blijkt dat de nodige infrastructuur al aanwezig is en dat er geen uitbreiding van het 
Telenet netwerk dient te gebeuren.  Er wordt van ons geen verdere voorwaarde opgelegd.

https://www.fluvius.be/
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Deze vaststelling omvat niet de aftak- en aansluitkosten van de abonnee. Deze worden met 
de latere abonnee verrekend.

 Aanvragen tot het verplaatsen van apparatuur zullen aan de aanvrager aangerekend 
worden.

3.4. Pidpa – riolering
Er werd advies uitgebracht op 14 januari 2020. De eindconclusie van het advies is 
voorwaardelijk gunstig.
Het advies luidt als volgt:
1. Beschrijvend gedeelte:
1.a. Van toepassing zijnde regelgeving:
- Het reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen, goedgekeurd 
door de gemeenteraad en vermeld op de website van Pidpa: www.pidpa.be bij 'afvalwater en
riolering/ontwikkelingen'.
- De gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
- Het Vlaams reglement houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne 
(VLAREM).
- De “Basisvoorwaarden voor het rioleringsbeheer” Pidpa-Riolering (zie website 
www.pidpa.be).
- Het Algemeen waterverkoopreglement (zie website www.pidpa.be).
- Het Bijzonder Waterverkoopreglement (zie website www.pidpa.be).
- De code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van 
rioleringssystemen.
- Deze lijst is niet limitatief.
1.b. Ligging volgens het zoneringsplan:
- De ontwikkeling is gelegen in het centrale gebied met reeds bestaande aansluiting op een
zuiveringsstation (oranje gearceerd);
1.c. Weerhouden geval volgens het ontwikkelingsreglement:
- De ontwikkeling ligt in centraal gebied, grenzend aan centraal gebied of in geoptimaliseerd 
buitengebied en er zijn enkel beperkte rioleringswerken en bijhorend sleufherstel van de 
bestaande wegenis binnen het openbaar domein en valt dus onder de specifieke 
voorwaarden van het geval A.2. van het ontwikkelingsreglement.
1.d Weerhouden bepalingen volgens het ontwikkelingsreglement:
- Pidpa bepaalt welke rioleringsinfrastructuur voorzien moet worden door de ontwikkelaar en 
maakt hiervoor een offerte over aan de ontwikkelaar.
- De werken worden uitgevoerd door Pidpa of een door Pidpa aangestelde aannemer. Dit 
kan slechts na betaling van de in de offerte vermelde, geraamde kostprijs.
- Onvoorziene omstandigheden tijdens uitvoering van de werken die aanleiding geven tot 
een stijging van de kosten worden eveneens aangerekend aan de ontwikkelaar.
2. Voorwaarden: (onverminderd de bepalingen uit het ontwikkelingsreglement)
2.a. Specifieke voorwaarden:
- De DWA-afvoer en de RWA-afvoer zullen respectievelijk dienen aangesloten te worden op 
de bestaande gemengde riolering (DWA) en op de bestaande RWA-riolering (RWA) 
langsheen de Meerseweg.
- Ter hoogte van de rooilijn dient er een afzonderlijk huisaansluitputje voor DWA en RWA 
voorzien te worden, per lot (een RWA-huisaansluitputje is niet nodig bij aansluiting op een 
open gracht). Deze putjes dienen maximaal 1m uit elkaar geplaatst te worden en minimaal 
0,5m.
- De huisaansluitputjes, de plaatsing ervan en de aansluiting op de riolering zijn ten laste van 
de ontwikkelaar. Deze werken worden uitgevoerd door Pidpa.
- Offerte voor de beperkte uitbreiding van het openbaar rioleringsnetwerk ten behoeve van 
het aansluiten van de ontwikkeling
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o Pidpa bepaalt welke rioleringsinfrastructuur voorzien moet worden door de 
ontwikkelaar en maakt hiervoor offerte over aan de ontwikkelaar.
o Deze offerte aan de ontwikkelaar is als bijlage bij het advies toegevoegd of wordt 
door pidpa zo snel mogelijk overgemaakt aan de aanvrager van het advies.
o De werken worden uitgevoerd door Pidpa of een door Pidpa aangestelde 
aannemer. Dit kan slechts na betaling van de in de offerte vermelde geraamde 
kostprijs.

- Realisatie van de beperkte uitbreiding van het openbaar rioleringsnetwerk ten behoeve van 
het aansluiten van de ontwikkeling

o Pidpa zal, vanaf het ogenblik dat ze kennis heeft van het feit dat er vuilvracht 
ontstaat en nadat door de ontwikkelaar de ontwikkeling is uitgezet, overgaan tot de 
aanleg van de vereiste infrastructuur.
o Indien tussen het tijdstip van het afleveren van de vergunning en het tijdstip waarop 
er op één van de kavels vuilvracht ontstaat, reeds riolering zou aangelegd worden ter 
hoogte van de betrokken ontwikkeling, dan blijven alle door de ontwikkelaar aan 
Pidpa betaalde bedragen verworven voor Pidpa.

- Dossierkost
o Er dient door de ontwikkelaar een éénmalige dossierkost betaald te van 1.000,00 
euro (excl. BTW), zoals vermeld in punt 2.b. en conform artikel 5 van het 
ontwikkelingsreglement (deze dossierkost dient betaald te worden nadat de 
vergunning werd afgeleverd).

2.b. Algemene voorwaarden:
- De dossierkost, conform artikel 5 van het ontwikkelingsreglement, dient betaald te worden 
nadat Pidpa in kennis werd gesteld van het afleveren van de vergunning. Deze dossierkost 
wordt door Pidpa rechtstreeks aan de ontwikkelaar gefactureerd. Deze dossierkost staat 
volledig los van een eventuele offerte voor het uitvoeren van werken door Pidpa.
- De ontwikkelaar dient tegenover Pidpa volgende voorwaarden nageleefd te hebben om een 
verkoopbaarheidsattest van de gemeente te verkrijgen:

o De in artikel 5 van het ontwikkelingsreglement bedoelde dossierkosten moeten 
volledig betaald zijn.
o De in artikel 6 van het ontwikkelingsreglement opgemaakte offerte, ter realisatie 
van de uitbreiding van het rioleringsnetwerk, moeten door de ontwikkelaar aan Pidpa 
volledig betaald zijn.

- Voor elke aansluiting op de riolering dient een aanvraag gericht te worden aan Pidpa-
Riolering.
- De riolering op privé-terrein dient verplicht gekeurd te worden op de afkoppeling van het 
hemelwater.

3. Beoordeling:
Het advies is gunstig, er dient voldaan te worden aan de bovenstaande te volgen richtlijnen, 
voorwaarden en regelgeving.

3.5. Pidpa - distributie leidingen
Er werd advies uitgebracht op 16 december 2019. De eindconclusie van het advies is 
gunstig.
Het advies luidt als volgt:
Wij ontvingen uw adviesvraag voor aansluiting van een verkaveling gelegen in Meerseweg 
68 te Hoogstraten.
Er is geen uitbreiding nodig van het distributienet in de openbare weg. De kavels zijn 
aansluitbaar op de bestaande hoofdleiding van het drinkwaternet.
 
Op verzoek van de belanghebbenden stuurt Pidpa de kostenraming voor de nieuwe 
aansluiting of een aanpassing van de bestaande aansluiting(en) rechtstreeks aan de 
betrokkenen.
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Als u nog vragen heeft, zal Bart Goetschalckx (03 259 42 07) die graag beantwoorden.

3.6. Agentschap Wegen en Verkeer
Er werd advies uitgebracht op 18 december 2019. De eindconclusie van het advies is 
voorwaardelijk gunstig.
Het advies luidt als volgt:
BIJZONDERE VOORWAARDEN
1. Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N1460001 van 5.0 +6 
tot 5.0 +58):

- de rooilijn ligt op 9 meter.
- de zone van achteruitbouw bedraagt 8 meter.
- de minimaal te respecteren bouwlijn ligt op 17 meter.

GUNSTIG ADVIES ONDER VOORWAARDEN
1.Conform artikel 4.3.4. VCRO kan de vergunning worden geweigerd of moeten er 
voorwaarden opgelegd worden in de vergunning indien uit het advies van het Agentschap 
Wegen en Verkeer blijkt dat het aangevraagde onwenselijk is in het licht van de 
doelstellingen en zorgplichten van het Agentschap.
“Een vergunning kan 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.”
In casu is de vergunningsaanvraag onwenselijk omwille van volgende doelstellingen en 
zorgplichten van het Agentschap:
Onwenselijkheid omwille van verkeersveiligheid.
In voorliggend geval worden de doelstellingen en zorgplichten inzake verkeersveiligheid en 
inzake een vlotte verkeersdoorstroming geschonden. Het is de bevoegdheid van het 
Agentschap Wegen en Verkeer om te allen tijde het veilig en vlot verkeer te waarborgen. De 
verkeersveiligheid is dus een doelstelling en zorgplicht van het beleidsveld van Agentschap 
Wegen en Verkeer die met zorgvuldigheid nagestreefd moeten worden. Het Agentschap 
toetst dan ook de invloed van elke vergunningsaanvraag op de verkeersveiligheid rekening 
houdend met de specifieke omstandigheden.
De algemene richtlijnen hieromtrent werden gebundeld in het dienstorder 
MOW/AWV/2012/16 van 16/10/2012 (betreffende de Reglementering van de toegangen tot 
gewestdomein), die onder meer de volgende voorwaarden oplegt:
-Er dient bij verkavelingen gestreefd te worden naar één gemeenschappelijke ontsluiting . 
Wanneer het aantal loten beperkt is, dienen de toegangen zoveel mogelijk geclusterd 
worden. Twee loten dienen t.h.v. de tussenliggende perceelsgrens voorzien te worden van 
een gemeenschappelijke toegang van maximum 7 meter. Kavel 1 en kavel 2 één 
gemeenschappelijke toegang aan de tussenliggende perceelgrens, kavel 3 en kavel 4 
één gemeenschappelijke toegang aan de tussenliggende perceelgrens.
-Ter hoogte van de perceelsgrens, dient, behoudens de toegang, een structurele niet-
overrijdbare scheiding aangebracht te worden door de aangelande.
-De locatie van de toegangen, ramen en deuropeningen is steeds ondergeschikt aan de 
bestaande
weginfrastructuur (incl. straatmeubilair, verhoogde inrichtingen, bushaltes, grachten, 
openbare
verlichting, kasten nutsmaatschappijen, …)..

Besluit:
Om deze redenen adviseert het Agentschap Wegen en Verkeer gunstig onder 
volgende voorwaarden:
voor kavel 1 en kavel 2 één gemeenschappelijke toegang aan de tussenliggende 
perceelgrens dit met een maximum van 7m , voor kavel 3 en kavel 4 één 
gemeenschappelijke toegang aan de tussenliggende perceelgrens dit met een 
maximum van 7m.
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3.7. Proximus
Er werd advies uitgebracht op 24 december 2019. De eindconclusie van het advies is 
voorwaardelijk gunstig.
Het advies luidt als volgt:

Voor het geplande project is voldoende telecominfrastructuur van Proximus aanwezig om de 
percelen aan te sluiten. Met uitzondering van een punctuele opening, dienen geen 
bijkomende werken worden uitgevoerd. Om kosten te vermijden dient de bouwheer een 
wachtbuis te plaatsen vanaf de woning tot aan de rooilijn.  

Voor de effectieve aansluiting en/of slopen van het bestaand gebouw dient de bouwheer of 
klant contact op te nemen met Proximus op 0800 22 800.

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 woongebied met landelijk karakter.

De woongebieden met landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en 
tevens voor landbouwbedrijven.

Verordeningen

- Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Hoogstraten van 31 juli 2014.
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband van 9 juli 2017.
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater van 5 juli 2013.

- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid van 5 juni 2009.
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en 

de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven van 8 juli 2005. 
- Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer van 29 april 1997.

6. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag 

6.1. Beschrijving van de plaats

De aanvraag is gelegen in een woonlint met voornamelijk eengezinswoningen, zowel 
vrijstaand als gekoppeld.
Op de links- en rechts aanpalende percelen bevinden zich twee vrijstaande 
eengezinswoningen. Bij de rechts aanpalende woning nr. 66 wordt aan de straatzijde een 
repel grond gevoegd zodanig dat het perceel een minimale kavelbreedte van 15m bekomt. 
De omgeving heeft een open karakter. De dieperliggende, achtergelegen gronden zijn in 
agrarisch gebied gelegen en vallen buiten de verkaveling. 



 8 / 17

Het terrein zelf is bebouwd met een hoeve en schuur. Deze constructies worden gesloopt. 
Het overige terreingedeelte is ingericht als tuin met te kappen loofbomen. De beoordeling 
ervan valt buiten voorliggende aanvraag en dient onderwerp uit te maken van een nieuwe 
aanvraag omgevingsvergunning.

6.2. Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De bestaande bebouwing – hoeve  en schuur – is te slopen.
De aanvraag betreft het verkavelen van grond in 4 loten bestemd voor 4 half open 
eengezinswoningen.
De verkaveling heeft betrekking op een perceeldiepte van 50m gemeten ten opzichte van de 
grens met het openbaar domein aan de Meerseweg. 

De gevraagde kavels hebben een grondoppervlakte van 807m², 600m² (2x) en 613m². Aan 
de rooilijn is voor lot 1 - 16,15m beschikbaar, de loten 2, 3 en 4 hebben ter plaatse een 
breedte van 12m.
De zone voor hoofdgebouwen is voorzien op 17m uit de as van voorliggende gewestweg, 
heeft een diepte van 17m en behoudt aan de open zijde een zijtuinstrook met een breedte 
van 3m.
De voorgevelbreedte bedraagt op lot 1 – 13,15m, op lot 2, 3 en 4 – 9m.

De kroonlijsthoogte van de voorgevel van de hoofdgebouwen (gemeten van het straatniveau 
tot bovenkant van de kroonlijst) bedraagt maximum 7m. Tot op een diepte van 9m is de 
hoogte dezelfde als die van de voorgevel; tussen 9 en 13m maximum dezelfde hoogte als 
die van de voorgevel; overige diepte maximum 3,5m hoogte.
De woningen worden afgedekt met een hellend dak tot op een diepte van 9m, eventuele 
overige diepte plat dak, ofwel volledig plat dak.
De woningen dienen per 2 gekoppelde woningen in harmonie te zijn met elkaar.

Bijgebouwen zijn voorzien in de zone voor bijgebouwen. 

7. Inhoudelijke beoordeling

7.1. Planologische toets

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

De verkavelingsaanvraag wordt getoetst aan de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening waarin een hoofdstuk opgenomen is met betrekking tot verkavelingen.
De aanvraag voldoet aan de betreffende voorschriften uit het hoofdstuk van deze 
verordening.

7.2. Decretale beoordelingscriteria

In toepassing op de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening kan gesteld worden dat de Meerseweg een voldoende uitgeruste openbare weg is.  
De aanvraag beoogt niet de oprichting van een bedrijfswoning.  De aanvraag ligt niet in een 
reservatiestrook.  Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

7.3. Watertoets (decreet integraal waterbeleid)

Het voorliggend project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent 
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld 
te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt in de plaatselijke waterhuishouding, 
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noch dat dit mag verwacht worden ten aanzien van het eigendom in aanvraag. Het 
deskundig advies van de afdeling Water wordt hier niet noodzakelijk geacht. 

7.4. Mer-screening

De aanvraag heeft betrekking op een project dat opgenomen is in bijlage III, rubriek 10.b 
stadsontwikkelingsprojecten, van het besluit van 10 december 2004 houdende vaststelling 
van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. De aanvraag 
bevat een project -m.e.r.- screeningsnota. 
Een toetsing van het project aan de hand van de project-m.e.r.-screeningsnota aan de 
criteria van bijlage II van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid (DABM) wijst uit dat het voorgenomen project geen nieuwe of bijkomende 
gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten.
Er moet bijgevolg geen milieueffectrapport over het project worden opgesteld.
Uit de screening blijkt dat geen MER nodig is.

7.5. Natuurtoets

Is niet van toepassing op deze aanvraag. 

7.6. Erfgoed-/archeologietoets

De aanvraag heeft geen betrekking op een beschermd monument, dorpsgezicht of 
landschap, noch op een gebouw opgenomen in de vastgestelde Inventaris van het 
Bouwkundig Erfgoed.

De werken gebeuren niet in een beschermde archeologische site, vastgestelde 
archeologische zone en evenmin in een zone waar archeologisch erfgoed te verwachten 
valt. Volgens de criteria van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het bijhorende 
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 moet de aanvraag geen archeologienota 
bevatten.

7.7. Mobiliteit – MOBER (transport en verkeersveiligheid)

Niet van toepassing.

7.8. Decreet grond- en pandenbeleid

Niet van toepassing.

7.9. Scheidingsmuren

Niet van toepassing.

7.10. Toetsing goede ruimtelijke ordening

- De functionele inpasbaarheid:
De opsplitsing van de percelen in 4 loten voor eengezinswoningen in halfopen 
bebouwing in een omgeving waar woningen voorkomen, is functioneel inpasbaar in 
de omgeving.

- De mobiliteitsimpact:
De aanvraag heeft een beperkte, aanvaardbare impact op de mobiliteit. 
Het Agentschap Wegen en Verkeer verleende een voorwaardelijk gunstig advies. De 
voorwaarden uit dit advies, zijnde het koppelen van de opritten van de loten 1 – 2 en 
de loten 3 – 4, worden opgenomen in de af te leveren omgevingsvergunning.
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Dit impliceert dat er geparkeerd kan worden op eigen terrein, zijnde binnen de strook 
voor hoofdgebouwen. 

- De schaal:
De bebouwingsgraad wijzigt op aanvaardbare wijze. De stedenbouwkundige 
voorschriften zijn in overeenstemming met hetgeen algemeen gangbaar is in 
woongebied met landelijk karakter in deze omgeving. Om de doorzichten naar het 
achterliggende agrarisch gebied te vrijwaren, wordt in de voorschriften bijkomend 
opgenomen (wijzigingen in rood) dat in de achtertuinstrook bijgebouwen binnen de 
voorziene strook voor bijgebouwen mogelijk zijn (in rood aangepast plan).

- Het ruimtegebruik en de bouwdichtheid:
De aanvraag heeft een aanvaardbare invloed op ruimtegebruik en bouwdichtheid 
mits het naleven van de gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften en aangepast 
plan.

- Visueel-vormelijke elementen:
De aanvraag voorziet in de mogelijkheid om 4 gekoppelde eengezinswoningen te 
voorzien waarvan hoogte, dakprofiel en materiaalgebruik op elkaar worden 
afgestemd. De visueel-vormelijke elementen zijn inpasbaar in de omgeving.

- De mobiliteitsimpact:
Er wordt een aanvaardbare impact op de mobiliteit verwacht door deze aanvraag. Op 
elk perceel dient een autobergplaats in de hoofdgebouwen voorzien te worden.

- De schaal:
De bebouwingsgraad van het gevraagde is aanvaardbaar indien de bebouwing in 
overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften (in rood gewijzigd) en 
plan (in rood aangepast) wordt gerealiseerd. 

- Het ruimtegebruik en de bouwdichtheid:
De aanvraag voorziet in de mogelijkheid voor het oprichten van 4 gekoppelde 
eengezinswoningen. De omgeving wordt gekenmerkt door voornamelijk vrijstaande 
woningen. Ook gekoppelde bebouwing komt in de onmiddellijke omgeving voor. 
De Meerseweg vormt een woonlint dat langs beide zijden omgeven wordt door open 
agrarisch gebied. Het straatbeeld is er één van bebouwde gehelen, afgewisseld met 
open ruimte en groen. Tussen de woningen door zijn er nog veel doorzichten naar de 
achterliggende open ruimte.
Door het opsplitsen van de percelen is er wel (mogelijks) bijkomende behoefte aan 
het voorzien van bijgebouwen en verhardingen. Dit dient in deze omgeving zoveel 
mogelijk beperkt blijven om zo het straatbeeld open en groen te houden. Indien voor 
elke woning in de achtertuin constructies worden voorzien, bestaat de kans dat het 
beeld van één aaneengesloten geheel ontstaat, wat op deze plaats niet wenselijk is. 
In functie van parkeren dient dit te gebeuren in een inpandige garage (zie hoger 
aspect mobiliteit), bijkomend kan er eventueel in de voortuin een extra parkeerplaats 
ingericht worden in overeenstemming met de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening.
Het ruimtegebruik is aanvaardbaar als de voorschriften op volgende manier worden 
aangepast:

o In de zijtuinstroken zijn geen opritten toegelaten. 
o Bijgebouwen in de achtertuin zijn toegelaten binnen de voorziene, aangepaste 

bouwstroken 
Bovenstaande aanpassingen werden in het rood aangepast in de 
stedenbouwkundige voorschriften en plan.
Indien deze gewijzigde voorschriften en aangepast plan worden nageleefd, dan heeft 
de aanvraag een aanvaardbare invloed op ruimtegebruik en bouwdichtheid. 
In functie van het creëren van bebouwbare loten, dient de bestaande bebouwing te 
worden afgebroken. Ook eventuele verhardingen dienen te worden verwijderd. 

- Cultuurhistorische aspecten:
Is niet van toepassing op deze aanvraag.
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- Het bodemreliëf:
De afwerking van het terrein dient in overeenstemming te zijn met de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening. Reliëfwijzigingen worden niet toegestaan. 

- Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen.
De genoemde aspecten zijn niet van toepassing op deze aanvraag.

7.11. Bespreking adviezen

De voorwaarden, opgelegd in de diverse adviezen, dienen integraal te worden nageleefd.

Advies en voorstel van voorwaarden

De aanvraag voor het verkavelen van een perceel grond in 4 loten voor gekoppelde 
eengezinswoningen en het slopen van een hoeve en schuur wordt voorwaardelijk gunstig 
geadviseerd.

Er wordt geadviseerd volgende voorwaarden en/of lasten op te leggen in de vergunning:
1. Het advies van Pidpa-Riolering strikt na te leven.
2. Het advies van Proximus strikt na te leven.
3. Het advies van Telenet strikt na te leven.
4. Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer strikt na te leven.
5. Het advies van de Watering De Beneden Mark strikt na te leven.
6. De stedenbouwkundige voorschriften (in rood gewijzigd) en plan (in rood aangepast) 

strikt na te leven. 
Alle in rood aangebrachte wijzigingen aan de stedenbouwkundige voorschriften en plan 
dienen integraal te worden nageleefd. Deze aanpassingen werden doorgevoerd in 
functie van de voorwaarden opgelegd in het advies van het Agentschap Wegen en 
Verkeer en van de inpasbaarheid van de verkaveling in het open straatbeeld.

7. Indien de uitvoering van de sloopwerken onder het toepassingsgebied van het KB van 
16 maart 2006 “betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van 
blootstelling aan asbest” valt, dient de aannemer voor uitvoering van de werken de 
ontvangstmelding asbestwerken (van het FOD Toezicht Welzijn op het Werk) en het 
goedgekeurde werkplan over te maken. Na uitvoering van de werken dienen zo snel 
mogelijk de resultaten van de luchtmetingen en de stortattesten van het asbestafval 
overgemaakt te worden aan het CBS.
Alle afvalstoffen waarvan men zich wil ontdoen, dienen op een selectieve manier te 
worden afgevoerd, waarbij de belangrijkste fracties hout, puin, zand, kunststoffen en 
asbest zijn. In elk geval dient de bouwheer erop toe te zien dat de containerdienst een 
OVAM-erkenning heeft, en dat de gescheiden afvalstromen worden afgevoerd naar 
erkende verwerkingsinstallaties. Facturen met erkenningsnummer OVAM dienen 
bijgehouden te worden voor controle en toezicht door de gemeente of OVAM.
De afbraak van asbesthoudende materialen dient conform de vigerende wetgeving te 
gebeuren. Specifiek wordt gewezen op hoofdstuk 6.4 “Beheersing van asbest” uit titel II 
van het VLAREM, dat de regels voor het verwijderen van asbest bevat. Meer informatie 
is te vinden op www. asbestinfo.be.

8. Het afbreken van de bestaande bebouwing. Dit dient te gebeuren vooraleer de 
verkaveling ten uitvoering kan worden gebracht. Ook eventuele verhardingen dienen te 
worden verwijderd.

9. Alle aanpassingen aan het openbaar domein moeten voorafgaandelijk schriftelijk 
aangevraagd worden bij het stadsbestuur. Alle werken uitgevoerd op openbaar domein 
moeten conform advies van het stadsbestuur uitgevoerd worden. Alle eventuele kosten 
voor aanpassingswerken aan het openbaar domein zijn ten laste van de verkavelaar.
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10. Het kappen van de loofbomen valt buiten de beoordeling van voorliggende aanvraag, 
hiervoor dient een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning te gebeuren.

11. Het advies van Fluvius, Eandis strikt na te leven. Zich te schikken naar de 
verkavelingsreglementering van Fluvius, Eandis. De volledige 
verkavelingsreglementering kunt u raadplegen op www.fluvius.be > Publicaties en 
reglementen > Verkavelingsreglementen.

12. Alle kosten voor eventuele uitbreidingen en/of verzwaringen van nutsvoorzieningen zijn 
ten laste van de verkavelaar.

13. De kosten te voldoen om aanpassingen aan het kabelnet te doen om de loten te 
voorzien van informatie- en communicatiesignalen.

Besluit

Artikel 1:
Vergunning te verlenen aan Wouter Laurijssen, Ann Wuyts, Dorien Voeten en Luc Voeten,  p.a. 
Kleine Gammel 22 te 2310 Rijkevorsel, voor 
- het verkavelen van een perceel grond in 4 loten voor gekoppelde eengezinswoningen en 
slopen van een hoeve en schuur
gelegen Meerseweg 66A – 66B -66C - 68 , kadastraal bekend: (afd. 3) sectie D 259 R en (afd. 
3) sectie D 463 Y.

Artikel 2:
Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:

1. Het advies van Pidpa-Riolering strikt na te leven.
2. Het advies van Proximus strikt na te leven.
3. Het advies van Telenet strikt na te leven.
4. Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer strikt na te leven.
5. Het advies van de Watering De Beneden Mark strikt na te leven.
6. De stedenbouwkundige voorschriften (in rood gewijzigd) en plan (in rood aangepast) 

strikt na te leven. 
Alle in rood aangebrachte wijzigingen aan de stedenbouwkundige voorschriften en plan 
dienen integraal te worden nageleefd. Deze aanpassingen werden doorgevoerd in 
functie van de voorwaarden opgelegd in het advies van het Agentschap Wegen en 
Verkeer en van de inpasbaarheid van de verkaveling in het open straatbeeld.

7. Indien de uitvoering van de sloopwerken onder het toepassingsgebied van het KB van 
16 maart 2006 “betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van 
blootstelling aan asbest” valt, dient de aannemer voor uitvoering van de werken de 
ontvangstmelding asbestwerken (van het FOD Toezicht Welzijn op het Werk) en het 
goedgekeurde werkplan over te maken. Na uitvoering van de werken dienen zo snel 
mogelijk de resultaten van de luchtmetingen en de stortattesten van het asbestafval 
overgemaakt te worden aan het CBS.
Alle afvalstoffen waarvan men zich wil ontdoen, dienen op een selectieve manier te 
worden afgevoerd, waarbij de belangrijkste fracties hout, puin, zand, kunststoffen en 
asbest zijn. In elk geval dient de bouwheer erop toe te zien dat de containerdienst een 
OVAM-erkenning heeft, en dat de gescheiden afvalstromen worden afgevoerd naar 
erkende verwerkingsinstallaties. Facturen met erkenningsnummer OVAM dienen 
bijgehouden te worden voor controle en toezicht door de gemeente of OVAM.
De afbraak van asbesthoudende materialen dient conform de vigerende wetgeving te 
gebeuren. Specifiek wordt gewezen op hoofdstuk 6.4 “Beheersing van asbest” uit titel II 
van het VLAREM, dat de regels voor het verwijderen van asbest bevat. Meer informatie 
is te vinden op www. asbestinfo.be.
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8. Het afbreken van de bestaande bebouwing. Dit dient te gebeuren vooraleer de 
verkaveling ten uitvoering kan worden gebracht. Ook eventuele verhardingen dienen te 
worden verwijderd.

9. Alle aanpassingen aan het openbaar domein moeten voorafgaandelijk schriftelijk 
aangevraagd worden bij het stadsbestuur. Alle werken uitgevoerd op openbaar domein 
moeten conform advies van het stadsbestuur uitgevoerd worden. Alle eventuele kosten 
voor aanpassingswerken aan het openbaar domein zijn ten laste van de verkavelaar.

10. Het kappen van de loofbomen valt buiten de beoordeling van voorliggende aanvraag, 
hiervoor dient een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning te gebeuren.

11. Het advies van Fluvius, Eandis strikt na te leven. Zich te schikken naar de 
verkavelingsreglementering van Fluvius, Eandis. De volledige 
verkavelingsreglementering kunt u raadplegen op www.fluvius.be > Publicaties en 
reglementen > Verkavelingsreglementen.

12. Alle kosten voor eventuele uitbreidingen en/of verzwaringen van nutsvoorzieningen zijn 
ten laste van de verkavelaar.

13. De kosten te voldoen om aanpassingen aan het kabelnet te doen om de loten te 
voorzien van informatie- en communicatiesignalen.

 

Namens het college
Hoogstraten, 5 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 102. § 1. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarbij geen nieuwe 
wegen worden aangelegd of het tracé van bestaande gemeentewegen niet moet worden gewijzigd, 
verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege als:
1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar of de vestiging van 
erfpacht of opstalrecht ten aanzien van ten minste één derde van de kavels;
2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot dergelijke registratie ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels.
Voor de toepassing van het eerste lid:
1° wordt met verkoop gelijkgesteld: de nalatenschapsverdeling en de schenking, met dien verstande 
dat slechts één kavel per deelgenoot of begunstigde in aanmerking komt;
2° komt de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of 
opstalrecht van de verkaveling in haar geheel niet in aanmerking;
3° komt alleen de huur die erop gericht is de huurder te laten bouwen op het gehuurde goed in 
aanmerking.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, met verkoop gelijkgesteld.
§ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarbij nieuwe wegen worden 
aangelegd of waarbij het tracé van bestaande gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven 
wordt, vervalt van rechtswege als:
1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot de oplevering van de onmiddellijk uit te voeren lasten of tot het verschaffen van 
waarborgen betreffende de uitvoering van deze lasten op de wijze, vermeld in artikel 75;
2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot registratie van de in paragraaf 1 vermelde rechtshandelingen ten aanzien van ten 
minste één derde van de kavels;
3° binnen een termijn van vijftien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot registratie van de in paragraaf 1 vermelde rechtshandelingen ten aanzien van ten 
minste twee derde van de kavels.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, met verkoop gelijkgesteld.
§ 3. Als de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden uitdrukkelijk melding maakt van de 
verschillende fasen van het verkavelingsproject, worden de termijnen van verval, vermeld in de 
paragrafen 1 tot en met 2, gerekend per fase. Voor de tweede en volgende fasen worden de termijnen 
van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§ 4. Het verval, vermeld in paragraaf 1 en 2, 2° en 3°, geldt slechts ten aanzien van het niet 
bebouwde, verkochte, verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de 
verkaveling.
§ 5. Onverminderd paragraaf 4, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld aan 
personen die zich op de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden beroepen als zij 
kunnen aantonen dat de overheid na het verval en ten aanzien van een of meer van hun kavels 
binnen de verkaveling, wijzigingen aan deze omgevingsvergunning heeft toegestaan of 
stedenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige attesten heeft verleend in zoverre 
deze door de hogere overheid of de rechter niet onrechtmatig werden bevonden.
§ 6. De Vlaamse Regering kan maatregelen treffen aangaande de kennisgeving van het verval van 
rechtswege.

Artikel 103. De termijnen van vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, worden geschorst zolang 
een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9, behoudens als de verkaveling in strijd is met 
een vóór de datum van 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 vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, 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 
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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 vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, 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 vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, 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.

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.
Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure 
behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar 
onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de 
volgende voorwaarden is voldaan:
1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het 
openbaar onderzoek;
2° het beroep is ingegeven door:
a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie 
van een ingedeelde inrichting of activiteit;
b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de 
exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was 
om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig 
dagen die ingaat: 
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties 
aan wie de beslissing betekend wordt; 
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste 
administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; 
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.
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Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van 
de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten 
minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is 
ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig 
is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de 
bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde 
zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere 
regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij 
het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

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

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

Artikel 74. § 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie 
die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het 
betrokken publiek :
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of 
waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een 
omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden 
overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in 
eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die 
nuttig zijn voor het dossier.
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§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij 
gehoord wil worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan 
uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift 
van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op 
voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.
§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het 
vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is 
voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het 
beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

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