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Referentienummer omgevingsloket:OMV_2019155624
Dossiernummer gemeente: 2019460
Inrichtingsnummer 20191216-0048

OMGEVINGSVERGUNNING

De aanvraag ingediend door MARTENS TUINEN BVBA - Pyperpad 15 - 2321 Hoogstraten, 
werd per beveiligde zending verzonden op 24/12/2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 24 januari 2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Kruisblok 12 - 2320 Hoogstraten, 
kadastraal bekend: afdeling 1 sectie F nrs. 49Z en 55L.
De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:
- het bouwen van een loods, het aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen

De aanvraag omvat volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
het exploiteren van een inrichting voor tuinaanleg en -onderhoud

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 25 februari 2020. Het college van 
burgemeester en schepenen volgt het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

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.

Gegevens van de aanvraag

De aanvraag ingediend door MARTENS TUINEN BVBA - Pyperpad 15 - 2321 Hoogstraten, 
werd per beveiligde zending verzonden op 24/12/2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 24 januari 2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Kruisblok 12 - 2320 Hoogstraten, 
kadastraal bekend: afdeling 1 sectie F nrs. 49Z en 55L.

Voorwerp van de aanvraag

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:
- het bouwen van een loods, het aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen

De aanvraag omvat volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
- het exploiteren van een inrichting voor tuinaanleg en -onderhoud
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Verslag

1. Historiek 

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

2. Openbaar onderzoek / raadpleging aanpalende eigenaar

Niet van toepassing.

3. Adviezen

3.1. Pidpa - riolering
Er werd geen advies uitgebracht binnen de termijn van 30 dagen volgend op de ontvangst van 
de adviesvraag. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

3.2. Brandweer Zone Taxandria
Er werd advies uitgebracht op 10 februari 2020. De eindconclusie van het advies is 
voorwaardelijk gunstig.
Het advies luidt als volgt:
Eindconclusie en motivering
Op basis van de controle van betreffend dossier werden geen inbreuken vastgesteld op de 
toepasselijke wetgeving.
De hulpverleningszone geeft hierbij een gunstig brandpreventieverslag.
Controle bij ingebruikname
Vooraleer het betreffende gebouw in gebruik te nemen dient de brandweer uitgenodigd voor 
een controlebezoek, om na te gaan of goed gevolg gegeven werd aan het in dit verslag 
bepaalde.
Volgende documenten moeten minimaal voorgelegd worden bij het controlebezoek:

▪ keuringsverslagen en / of indienststellingsverslagen van alle aanwezige technische 
installaties zoals onder andere (niet limitatieve lijst): elektrische installatie, 
gasdichtheid, CV, ….
▪ technische fiches van de gebruikte bouwmaterialen met aanduiding van de 
relevante brandveiligheidsclassificaties;
▪ attesten en / of schriftelijke verklaring van de installateur / plaatser met de 
vermelding dat de materialen voorzien / geplaatst werden volgens de 
plaatsingsvoorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed 
vakmanschap. Voorbeelden zijn onder andere voor (niet limitatieve lijst): 
brandwerende deuren, brandwerende doorvoeringen / afdichtingen, brandwerende 
verven, ….

Het ontbreken van deze documenten op het moment van de controle kan leiden tot een 
ongunstige beoordeling voor de ingebruikname van het gebouw.
Opmerkingen

1. Dit advies is niet van beperkende aard op de bestaande voorschriften en 
bepalingen die van toepassing kunnen zijn. Tevens werd het uitsluitend opgesteld in 
functie van de vaststellingen gedaan tijdens een controle van betreffend dossier.
2. Er kan geen enkele zekerheid van volledige beveiliging tegen brand of totale 
evacuatie gegeven worden, gezien deze beveiliging en evacuatie steeds en 
hoofdzakelijk afhankelijk zal blijven van het stipt naleven van de verplichtingen en het 
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opvolgen van de ordemaatregelen, de voorzichtigheid en de waakzaamheid van de 
aanwezigen.
3. Een wijziging van de infrastructuur of de bestemming van het gebouw, die tot een 
hoger risico in geval van brand kan leiden, is enkel toegelaten mits akkoord van de 
brandweer.
4. Het brandpreventieverslag werd digitaal ondertekend. Een manueel ondertekend 
brandpreventieverslag kan op vraag bekomen worden. Dit kan via e-mail: 
preventie@hvztaxandria.be. Volgende gegevens moeten steeds vermeld worden:

▪ gegevens inrichting (naam, adres)
▪ ons kenmerk
▪ binnen welk kader en voor welk doel

3.3. Intern advies - Stedelijke dienst openbare werken
Er werd geen advies uitgebracht binnen de termijn van 30 dagen volgend op de ontvangst van 
de adviesvraag. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

4. Project-MER

Niet van toepassing.

5. Stedenbouwkundige basisgegevens 

Planningscontext

Het goed ligt in RUP De Kluis goedgekeurd op 14 mei 2007.
Het goed ligt in RUP Afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Hoogstraten goedgekeurd op 
14 mei 2007. 

Het RUP is van toepassing.

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften horende bij het 
RUP.

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
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Het terrein is gelegen ten zuidwesten van het centrum van Hoogstraten, in het regionaal 
bedrijventerrein De Kluis. Op dit nieuwe bedrijventerrein zijn de eerste bedrijven in aanbouw 
en enkele al in gebruik. 
Het perceel is onbebouwd. 

6.2. Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het bouwen van een kantoor met loods voor een lokaal bedrijf, met 
name Martens Tuinen. Het perceel is gelegen binnen de bestemming ‘zone voor 
bedrijfsverzamelgebouwen’. Concreet betekent dit dat dit perceel een relatief kleine 
oppervlakte heeft (1448m²) en dat dit gebouw onderdeel is van een gesloten bebouwing, 
waarbij zowel links als rechts een ander gebouw tegenaan gebouwd wordt. 
Het perceel heeft een ontsluiting vooraan en een ontsluiting achteraan. De 
verkeersafwikkeling voor dit perceel is zo voorzien dat de bestelwagens van het bedrijf, al 
dan niet met aanhangwagens, niet hoeven te keren op eigen terrein en toch nooit achteruit 
de weg op zullen draaien.
Vooraan is een poort voorzien voor het inrijden, achteraan een poort om uit te rijden. Het 
perceel grenst achteraan aan een brandweg, die de mogelijkheid geeft om langs daar het 
perceel te verlaten.
Het kantoor dient om klanten te ontvangen, de loods erachter om aanhangwagens ed. te 
stockeren. Het gebouw heeft een bouwdiepte van 40,80m en een totale hoogte van 8m.
Gezien de activiteit van de bouwheer zal de voortuin voorzien worden van voldoende groen:
Er worden enkele meerstammige bomen voorzien van 4 à 5m hoogte, met daarrond lagere 
groenblijvende beplanting in de vorm van wolken (0,6 à 1m) Deze zullen de voorgevel 
voorzien van een groen ’scherm’. De parkeerplaatsen worden aangelegd in grastegels. De 
ruimte die niet gebruikt wordt door voertuigen wordt aangeplant met een groenblijvende 
bodembedekker.

6.3. Beschrijving van de inrichting/bedrijf
De aanvraag omvat volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 
- 3.4.1°a) - Het lozen van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen met een maximaal 

debiet van 0.9 m3/u, 7,2 m3/dag en 720 m3/jaar afkomstig van : 
- - het wassen van voertuigen in de openbare riolering Heuvelstraat (a rato van 16 

voertuigen x 200 liter/voertuig x 0.5u/voertuig = 0.4 m3/u, 3.2 m3/dag en 640 m3/jaar)
- - het mogelijk verontreinigd hemelwater van de tankpiste voor de voertuigen (a rato 

van  0.5 m3/u, 4 m3/dag en 80 m3/jaar)
-
- 6.5.1° - Een brandstofverdeelinstallatie voor motorvoertuigen, 2 verdeelslangen
- 15.1.1° - Een parkeerplaats voor 16 voertuigen (lichte bestelwagens, vrachtwagen, 

knikladers, minigravers, tractor, aanhangwagens).
- 15.4.1° - Niet-huishoudelijke inrichting voor het wassen van voertuigen (met hoge druk 

lans), gelegen in industriegebied (max. 16 voertuigen/dag).
- 16.3.2°a) - Een persluchtcompressor met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW
- 17.3.2.1.1.1°b) - De opslag van 4,2 ton rode diesel en 4,2 ton witte diesel in 2 

dubbelwandige bovengrondse tanks. Totaal : 8,4 ton
- 17.4. - De opslag van 150 liter gevaarlijke produkten in verpakkingen van maximaal 30 

liter of 30 kg (vnl. oliën, ..)
- 29.5.2.1°a) - Toestellen voor het behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale 

drijfkracht van ca. 20 kW (boormachine, zaagmachine)
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7. Inhoudelijke beoordeling

7.1. Planologische toets
De aanvraag is in overeenstemming met de verordenende voorschriften van de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening.
Er is voldaan aan de voorschriften wat betreft afmetingen en aantallen van parkeerplaatsen 
en fietsenstallingen. 

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 Kruisblok 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 perceel bevindt zich niet in een nieuwe en bevestigde risicozone voor overstromingen. 
20% van het perceel wordt ingevuld met groen, waterdoorlatende verharding of grastegels. 
Het water dat hierop terecht komt zal infiltreren op eigen terrein.
Het project volgt daarmee de ontwerprichtlijnen zoals opgemaakt voor het collectief 
hemelwatersysteem van de Kluis; met name maximaal 80% van het hemelwater mag 
afgevoerd naar het collectieve bufferbekken op de Kluis. 
Het perceel wordt voorzien van een hemelwaterput van 10 000l, met herbruik via een
buitenkraantje. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater wordt 
nageleefd. 

7.4. Mer-screening
De aanvraag heeft geen betrekking op een project dat opgenomen is in bijlage III van het 
besluit van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten 
onderworpen aan milieueffectrapportage.

7.5. Natuurtoets
De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst 
aan artikel 26bis en artikel 36ter,§3 en §4 van het Natuurdecreet. De inrichting is gelegen op 
ruime afstand (> 1,5  km)  van habitatrichtlijngebied of VEN-gebied.
Door de ligging en de aard van de gevraagde exploitatie, is er weinig of geen negatieve invloed 
op de natuurwaarden ter plaatse te verwachten. De aanvraag geeft dan ook geen aanleiding 
tot bijkomende voorwaarden of passende maatregelen in functie van de natuurtoets. 

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)
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Niet van toepassing.

7.8. Decreet grond- en pandenbeleid
Niet van toepassing.

7.9. Scheidingsmuren
De aanvraag heeft onder meer betrekking op de oprichting, uitbreiding of afbraak van 
scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom. Conform artikel 
83 van het omgevingsvergunningsbesluit werd per beveiligde zending het standpunt gevraagd 
van de eigenaars van de aanpalende percelen die de aanvraag niet mee hebben ondertekend. 
Het standpunt van deze werd niet tijdig bezorgd.

7.10. Toetsing milieuaspecten
De melding betreft de exploitatie van een inrichting voor tuinaanleg en –onderhoud.
Het dossier omvat in hoofdzaak :

• Het lozen van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen in de openbare riolering
• Een brandstofverdeelinstallatie voor motorvoertuigen, met 2 verdeelslangen
• Een stalplaats voor voertuigen
• Een wasplaats (hoge druk) voor het wassen van de voertuigen
• Het gebruik van een persluchtcompressor
• Een beperkte opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
• De opslag van rode diesel en witte diesel in 2 dubbelwandige bovengrondse tanks.
• Het gebruik van metaalbewerkingsmachines

Volgende preventieve maatregelen worden vermeld in het meldingsdossier:

Bodem
- De opslag van gevaarlijke producten < 30 liter, 30 kg vindt plaats in opslagkasten 

en/of lekbakken en/of rekken op een betonnen vloer. De opslag van pesticiden is 
beperkt, en vindt plaats in een afgesloten kast.

- Er wordt voorzien in een eigen brandstofverdeelinstallatie. De dieseltanks behorend 
bij de verdeelinstallatie betreffen dubbelwandige bovengrondse houders, voorzien 
van een lekdetectiesysteem. De tankpiste fungeert als brandstofbevoorrading voor de 
eigen voertuigen. De piste wordt vloeistofdicht uitgevoerd. 

- Op de locatie worden de nodige adsorberende materialen voorzien, zodat gepast kan 
gereageerd bij eventuele spills van olie en mazout (o.a. van voertuigen of 
bestelwagens).

Water
- Het geproduceerde bedrijfsafvalwater is enerzijds afkomstig van het afspuiten van 

bedrijfsvoertuigen met een hogedrukreiniger op de wasplaats en anderzijds van het 
potentieel verontreinigd hemelwater dat op de wasplaats valt. 

- Het afvalwater afkomstig van het wassen van voertuigen bevat geen gevaarlijke 
stoffen. Er wordt gebruik gemaakt van een biologisch afbreekbaar detergent. Het 
wassen gebeurt met de hoge druk lans. Het waswater wordt aangesloten op de DWA 
riolering van de Heuvelstraat en passeert een bezinkinstallatie en de KWS afscheider 
van de verdeelpiste. De KWS afscheider zal regelmatig worden geïnspecteerd en 
geledigd, indien nodig. 
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- Het mogelijk verontreinigd regenwater van de tankpiste van de voertuigen, wordt 
geloosd middels ditzelfde tracé (bezink- en KWS afscheider), richting de DWA 
riolering.
Het debiet werd berekend conform de richtlijnen van VMM.

Geluid
- De voornaamste bronnen van geluid zullen afkomstig zijn van de 

vervoersbewegingen op het terrein, het laden en lossen van vrachten, het afspuiten 
van de voertuigen en de werkzaamheden in het magazijn.
Gelet op de aard en beperkte schaal van de activiteiten en de ligging zullen de 
effecten hiervan niet aanzienlijk zijn.

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandregels. 
De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden.

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.

7.11. Toetsing goede ruimtelijke ordening
- Functionele inpasbaarheid

Een tuinaannemingsbedrijf als hoofdactiviteit is passend als bestemming binnen het 
regionaal bedrijventerrein, binnen de zone bedrijfsverzamelgebouwen. 
De ondergeschikte functies (kantoor- en personeelsruimten) voldoen aan de 
oppervlaktenormen uit het RUP. De complementaire functies aan de hoofdactiviteit 
bedragen circa 20%; een maximum van 40% is toegestaan. Er wordt geen 
bedrijfswoning voorzien.

- Mobiliteitsimpact
Het gevraagde heeft een aanvaardbare mobiliteitsimpact. Er is in de voortuin 
voorzien in een fietsenstalling en parkeerplaats voor werknemers. 
De verkeersafwikkeling voor dit perceel is zo voorzien dat de bestelwagens van het 
bedrijf, al dan niet met aanhangwagens, niet hoeven te keren op eigen terrein en toch 
nooit achteruit de weg op zullen draaien.
Vooraan is een poort voorzien voor het inrijden, achteraan een poort om uit te rijden. 
Het perceel grenst achteraan aan een brandweg, die de mogelijkheid geeft om langs 
daar het perceel te verlaten.
De op het inplantingsplan getekende draaicirkel van de bestelwagen met 
aanhangwagen is niet bemaat. Echter op basis van de schaal en de maatlijn kan 
worden afgeleid dat de binnenstraal op minder dan 6m is getekend en de buitenstraal 
minder dan 8m. Dat is eerder krap en laat geen grotere bestelwagens of 
vrachtwagens toe. 

- Schaal
De gevraagde werken en constructies voldoen qua schaal, dimensies (bouwhoogte, 
volume) en inplanting aan de voorschriften uit het RUP.

- Ruimtegebruik en bouwdichtheid
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De aanvraag heeft een zorgvuldig ruimtegebruik en passende bouwdichtheid, met 
name een goede verhouding van de effectief bebouwde en verharde oppervlakte 
nodig voor de bedrijfsactiviteit t.o.v. de totale bebouwbare oppervlakte. Er wordt 
voldoende onverharde en waterdoorlatende oppervlakte voorzien zodat men onder 
de richtlijn van 80% verharde oppervlakte blijft.
De plaatsing van het gebouw, diens bouwhoogte en dakvorm voldoen aan de 
voorschriften. 

- Visueel-vormelijke elementen
De loods en het voorliggende kantoor zijn visueel aantrekkelijk vormgegeven. 
Uit de plattegronden valt af te lezen dat de scheimuur volledig uit betonpanelen zal 
bestaan; de voorgevel uit sandwichpanelen in beton. Aangezien op het aanpalende 
rechtse perceel voorzien is in gekoppelde bebouwing tegen deze scheimuur én dit 
gebouw wellicht verder naar achteren zal worden gebouwd, zal een gedeelte van de 
voorziene scheimuur in het zicht blijven. Om een mooi afgewerkt geheel te krijgen, 
moet daarom worden opgelegd dat deze rechtse scheimuur zal worden afgewerkt in 
gelijkaardig hoogwaardig beton als de voorgevel.
Inzake terreinaanleg moeten volgens het RUP onbebouwde zones grenzend aan de 
openbare weg worden ingericht als verzorgde tuinstrook. Het ontwerp voldoet door te 
voorzien in enkele groenvakken, enkele bomen, beplanting in de vorm van wolken en 
parkeerplaatsen in grastegels in de voortuin. 

- Cultuurhistorische aspecten
Er zijn geen cultuurhistorische aspecten van toepassing op deze locatie.

- Bodemreliëf
Het bodemreliëf wordt slechts minimaal aangepast teneinde het perceel in te richten.

- Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid
De aanvraag is aanvaardbaar op voorwaarde dat het advies van Brandweer Zone 
Taxandria strikt nageleefd wordt.
Andere mogelijke hinderlijke aspecten op het leefmilieu worden besproken bij de 
toetsing milieuaspecten.

7.12. Bespreking adviezen
Er werd 1 advies uitgebracht. Het advies van brandweerzone Taxandria dd. 10/02/2020 is 
voorwaardelijk gunstig. De opgelegde voorwaarden dienen integraal te worden nageleefd.

Advies en voorstel van voorwaarden

De aanvraag wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.

Voorgesteld wordt vergunning te verlenen voor de volgende stedenbouwkundige handelingen:
- het bouwen van een loods, het aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen;

en akte te nemen van de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
- 3.4.1°a) - Het lozen van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen met een maximaal 

debiet van 0.9 m3/u, 7,2 m3/dag en 720 m3/jaar afkomstig van : 
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- het wassen van voertuigen in de openbare riolering Heuvelstraat (a rato van 16 
voertuigen x 200 liter/voertuig x 0.5u/voertuig = 0.4 m3/u, 3.2 m3/dag en 640 m3/jaar)
- het mogelijk verontreinigd hemelwater van de tankpiste voor de voertuigen (a rato 
van  0.5 m3/u, 4 m3/dag en 80 m3/jaar)

- 6.5.1° - Een brandstofverdeelinstallatie voor motorvoertuigen, 2 verdeelslangen
- 15.1.1° - Een parkeerplaats voor 16 voertuigen (lichte bestelwagens, vrachtwagen, 

knikladers, minigravers, tractor, aanhangwagens).
- 15.4.1° - Niet-huishoudelijke inrichting voor het wassen van voertuigen (met hoge druk 

lans), gelegen in industriegebied (max. 16 voertuigen/dag).
- 16.3.2°a) - Een persluchtcompressor met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW
- 17.3.2.1.1.1°b) - De opslag van 4,2 ton rode diesel en 4,2 ton witte diesel in 2 

dubbelwandige bovengrondse tanks. Totaal : 8,4 ton
- 17.4. - De opslag van 150 liter gevaarlijke producten in verpakkingen van maximaal 30 

liter of 30 kg (vnl. oliën, ..)
- 29.5.2.1°a) - Toestellen voor het behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale 

drijfkracht van ca. 20 kW (boormachine, zaagmachine,..)

Voorgesteld wordt volgende voorwaarden en/of lasten op te leggen in de vergunning:
1. Het college van burgemeester en schepenen dient via het omgevingsloket op de hoogte 

gebracht te worden van het begin van de werkzaamheden of handelingen waarvoor 
vergunning is verleend, tenminste acht dagen vóór de aanvatting van die werkzaamheden 
of handelingen.

2. Werfverkeer dient verplicht aan en af te rijden via rotonde Loenhoutseweg – richting 
Hinnenboomstraat – linksaf naar Putten.

3. De groenaanplantingen – de bomen, heesters, etc. zoals beschreven op het 
inplantingsplan - aan te planten in het eerstvolgende plantseizoen na uitvoering van de 
gevraagde werken, conform bepalingen RUP. 

4. Aangezien op het aanpalende rechtse perceel voorzien is in gekoppelde bebouwing tegen 
de scheimuur én dit gebouw wellicht verder naar achteren zal worden gebouwd, zal een 
gedeelte van de voorziene betonnen scheimuur in het zicht blijven. Om een mooi afgewerkt 
geheel te krijgen, wordt opgelegd dat deze rechtse scheimuur moet worden afgewerkt in 
hetzelfde hoogwaardig beton als de voorgevel.

5. De eventueel aan te leggen verharde op- of inritten uit te voeren in opbreekbare materialen 
(gedeelte openbaar domein).

6. De pas van de vloer niet hoger te brengen dan maximum 20 cm boven de kruin van de 
weg.

7. De afvoer van het hemelwater afkomstig van het dak (en/of verharde oppervlakte) wordt in 
overeenstemming gebracht met de gewestelijke verordening op het afkoppelen van 
dakoppervlaktes (en/of verharde oppervlaktes).

8. De normbepalingen van hoofdstuk 3 van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
betreffende toegankelijkheid worden nageleefd.

9. De voorwaarden vermeld in het advies van Brandweer Zone Taxandria strikt na te leven.
10. De aanvrager dient voorafgaandelijk aan de aanvang van de werken een waarborgsom te 

betalen zoals voorzien in het ‘reglement voor betalingen waarborgen voor erfbeplanting en 
burfferbeplanting’.

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

12. De 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. 

Besluit

Artikel 1:
Vergunning te verlenen aan MARTENS TUINEN BVBA - Pyperpad 15 - 2321 Hoogstraten 
voor de volgende stedenbouwkundige handelingen:

het bouwen van een loods, het aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen

Akte wordt genomen van de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- 3.4.1°a) - Het lozen van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen met een maximaal 
debiet van 0.9 m3/u, 7,2 m3/dag en 720 m3/jaar afkomstig van : 
- het wassen van voertuigen in de openbare riolering Heuvelstraat (a rato van 16 
voertuigen x 200 liter/voertuig x 0.5u/voertuig = 0.4 m3/u, 3.2 m3/dag en 640 m3/jaar)
- het mogelijk verontreinigd hemelwater van de tankpiste voor de voertuigen (a rato 
van  0.5 m3/u, 4 m3/dag en 80 m3/jaar)

- 6.5.1° - Een brandstofverdeelinstallatie voor motorvoertuigen, 2 verdeelslangen
- 15.1.1° - Een parkeerplaats voor 16 voertuigen (lichte bestelwagens, vrachtwagen, 

knikladers, minigravers, tractor, aanhangwagens).
- 15.4.1° - Niet-huishoudelijke inrichting voor het wassen van voertuigen (met hoge druk 

lans), gelegen in industriegebied (max. 16 voertuigen/dag).
- 16.3.2°a) - Een persluchtcompressor met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW
- 17.3.2.1.1.1°b) - De opslag van 4,2 ton rode diesel en 4,2 ton witte diesel in 2 

dubbelwandige bovengrondse tanks. Totaal : 8,4 ton
- 17.4. - De opslag van 150 liter gevaarlijke producten in verpakkingen van maximaal 30 

liter of 30 kg (vnl. oliën, ..)
- 29.5.2.1°a) - Toestellen voor het behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale 

drijfkracht van ca. 20 kW (boormachine, zaagmachine,..)

gelegen Kruisblok 12 - 2320 Hoogstraten, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie F nrs. 49Z en 
55L.

Artikel 2:
Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
1. Het college van burgemeester en schepenen dient via het omgevingsloket op de hoogte 

gebracht te worden van het begin van de werkzaamheden of handelingen waarvoor 
vergunning is verleend, tenminste acht dagen vóór de aanvatting van die werkzaamheden 
of handelingen.

2. Werfverkeer dient verplicht aan en af te rijden via rotonde Loenhoutseweg – richting 
Hinnenboomstraat – linksaf naar Putten.

3. De groenaanplantingen – de bomen, heesters, etc. zoals beschreven op het 
inplantingsplan - aan te planten in het eerstvolgende plantseizoen na uitvoering van de 
gevraagde werken, conform bepalingen RUP. 

https://navigator.emis.vito.be/
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4. Aangezien op het aanpalende rechtse perceel voorzien is in gekoppelde bebouwing tegen 
de scheimuur én dit gebouw wellicht verder naar achteren zal worden gebouwd, zal een 
gedeelte van de voorziene betonnen scheimuur in het zicht blijven. Om een mooi afgewerkt 
geheel te krijgen, wordt opgelegd dat deze rechtse scheimuur moet worden afgewerkt in 
hetzelfde hoogwaardig beton als de voorgevel.

5. De eventueel aan te leggen verharde op- of inritten uit te voeren in opbreekbare materialen 
(gedeelte openbaar domein).

6. De pas van de vloer niet hoger te brengen dan maximum 20 cm boven de kruin van de 
weg.

7. De afvoer van het hemelwater afkomstig van het dak (en/of verharde oppervlakte) wordt in 
overeenstemming gebracht met de gewestelijke verordening op het afkoppelen van 
dakoppervlaktes (en/of verharde oppervlaktes).

8. De normbepalingen van hoofdstuk 3 van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
betreffende toegankelijkheid worden nageleefd.

9. De voorwaarden vermeld in het advies van Brandweer Zone Taxandria strikt na te leven.
10. De aanvrager dient voorafgaandelijk aan de aanvang van de werken een waarborgsom te 

betalen zoals voorzien in het ‘reglement voor betalingen waarborgen voor erfbeplanting en 
burfferbeplanting’.

11. Alle eventuele 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 bouwheer.

12. De 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. 

Namens het college
Hoogstraten 5 maart 2020

#SIG01_70_112# #SIG02_70_112#

Joke Verschueren
algemeen directeur

Marc Van Aperen
burgemeester

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