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omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

GEGEVENS VAN DE AANVRAAG
aanvraagnummer:.................20202
omgevingsnummer:..............OMV_2020014874

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Luc De Rop (St. Antoniusbaan 
85 in 2980 Zoersel) ontvangen op 4 februari 2020.

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 3 maart 2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Berkenlaan 57-59 en met als kadastrale 
omschrijving (afd. 2) sectie B 232 D.

Het betreft een aanvraag tot verkaveling voor de realisatie van 2 kavels voor vrijstaande ééngezinswoningen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de 
terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet betreffende de omgevingsvergunning, 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.

ADVIES GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar, uitgebracht op 23 juli 2020.

De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft volgende elementen aangewezen om te worden opgenomen in 
voorliggende beslissing: 

HISTORIEK
Perceelnummer: (afd. 2) sectie B 232 D
Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het perceel. 

ADVIEZEN

adviesinstantie datum advies gevraagd datum advies ontvangen conclusie

Pidpa-Water 6 maart 2020 17 maart 2020 gunstig
Fluvius 6 maart 2020 26 maart 2020 voorwaardelijk gunstig
Pidpa-Riolering 6 maart 2020 10 april 2020 voorwaardelijk gunstig
Telenet 6 maart 2020 17 maart 2020 voorwaardelijk gunstig
Proximus 6 maart 2020 16 maart 2020 geen advies
Integraal Waterbeleid 6 maart 2020 27 maart 2020 voorwaardelijk gunstig
Agentschap voor Natuur en 6 maart 2020 24 maart 2020 voorwaardelijk gunstig
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Bos
gemeentelijke dienst 
Planning Infrastructuur

29 mei 2020 voorwaardelijk gunstig

De adviezen maken integraal deel uit van de vergunning. De voorwaarden dienen strikt te worden nageleefd.

Naast de kosten die verbonden zijn aan de uitrusting van de verkaveling, is een bijdrage van 6.186,13 euro 
verschuldigd voor wegherstel in het kader van toekomstig uit te voeren rioleringswerken. Hiervoor ontvangt u 
een apart betalingsverzoek. 

OPENBAAR ONDERZOEK
Er werd een openbaar onderzoek gehouden van 12 maart tot en met 10 april en van 25 april tot en met 15 mei 
2020. Het openbaar onderzoek werd tijdelijk stopgezet gelet op artikel 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van 
een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. Lopende openbare onderzoeken die liepen op de 
datum van inwerkingtreding van dit besluit werden geschorst en verdergezet na 24 april 2020. 

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.

WEGENWERKEN
Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van 
burgemeester en schepenen de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of 
opheffing van de gemeenteweg.

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de 
eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, 
vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval 
met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 
houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, 
die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

Voorliggende aanvraag moest niet worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

TOETSING AAN DE REGELGEVING EN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Het goed ligt, volgens het  gewestplan Turnhout (KB 30/09/1977) in woongebied.
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor 
zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied 
moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare 
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en 
inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke 
omgeving (artikel 5 van het KB van 28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en de gewestplannen).
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Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd gemeentelijk plan van aanleg noch binnen 
de omschrijving van een ruimtelijk uitvoeringsplan.  

Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden 
betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht 
zijnde gewestplan.

De aanvraag is principieel in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan. 

De voorgestelde bebouwingstypologie houdt rekening met de karakteristieken van de omgeving. De aanvraag  
kan zich op aanvaardbare wijze in de omgeving integreren. De aanvraag wordt verenigbaar geacht met de 
goede ruimtelijke ordening en is stedenbouwkundig aanvaardbaar.

ERFDIENSTBAARHEDEN EN WEGAANLEG
De aanvraag situeert zich tegen een voldoende uitgeruste weg. De verkaveling is gelegen in een te optimaliseren 
buitengebied en is niet aansluitbaar naar het openbaar saneringsnetwerk. Het aansluiten van een tijdelijke 
zuiveringsinstallatie (kortweg TZI) wordt aangeraden.

De rijweg met een breedte van 4,5 meter blijft behouden, net als de aanwezige open grachten. Per kavel wordt er 
één oprit voorzien, bestaande uit een inbuizing van maximaal zes meter met een diameter van 50 cm, afgewerkt 
met twee betonnen gelijkgrondse kopmuren en een verharding van grijze, standaard betonstraatstenen van vijf 
meter breedte, zijdelings opgesloten tussen twee boordstenen en aangelegd tussen de rijweg en de rooilijn.

Het bushokje van De Lijn, de Telenet-kast en de paal met camera trajectcontrole politiezone Voorkempen 
moeten behouden blijven.

BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING EN DE AANVRAAG
De aanvraag betreft een verkaveling voor de realisatie van 2 kavels voor vrijstaande ééngezinswoningen.

De aanvraag situeert zich in de Berkenlaan, een gemeenteweg nabij de dorpskern van Halle. De omgeving 
wordt gekenmerkt door vrijstaande ééngezinswoningen op grote en groene percelen.

De voortuinstrook heeft een diepte van 8 meter aan de Berkenlaan en 5 meter aan Bakelansbeek. De
zijtuinstroken hebben een breedte van 3 meter, behalve rechter zijtuinstrook van lot 2, waar deze 5 meter
bedraagt, rekening houdend met de waterloop. Lot 1 heeft een mogelijke bouwbreedte van 14 meter en lot 2 
heeft een bouwbreedte van 13,51 meter. De bouwdiepte is maximaal 17 meter. De maximale kroonlijst- en 
nokhoogte zijn respectievelijk 6,5 en 11 meter.

De bouwvrije stroken worden als tuin aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.

NORMEN EN PERCENTAGES BETREFFENDE DE WEZENLIJKING VAN EEN BESCHEIDEN 
WOONAANBOD

De bescheiden last wordt ondermeer opgelegd bij volgende projecten:
- verkavelingen bestemd voor woningbouw van tenminste tien loten krijgen altijd een bescheiden last opgelegd;
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- verkavelingen tussen 5 en 10 loten krijgen een bescheiden last opgelegd vanaf een grondoppervlakte groter 
dan een halve hectare;
- verkavelingen van minder dan 5 loten zijn vrijgesteld van een bescheiden last;
- verkavelingen, groepswoningbouwprojecten en projecten voor de bouw of de herbouw van 
appartementsgebouwen die niet voldoen aan de voorwaarden, vermeld in 1°, 2° of 3°, en waarvoor een 
verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd door een verkavelaar of 
een bouwheer wiens project aansluit op de andere, door dezelfde verkavelaar of bouwheer te ontwikkelen 
grond, die samen met de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, een oppervlakte van meer dan een 
halve hectare beslaan.

Voorliggende verkavelingsaanvraag is vrijgesteld van een bescheiden last.

VERORDENINGEN EN REGLEMENTERING
De gemeentelijke verkavelingsverordening, goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de provincie 
Antwerpen van 14 oktober 2010.

De gewestelijke verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Het gemeentelijk reglement voor het plaatsen van overwelvingen in baangrachten op eigen initiatief, goedgekeurd 
door de gemeenteraad van Zoersel op 26 mei 2014.

Het gemeentelijk belastingsreglement voor het afleveren van een verkavelingsvergunning, een vergunning voor 
een groepswoningbouwproject en voor appartementsgebouwen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 
Zoersel op 19 november 2019.

WATERTOETS
De nieuwe kavels liggen niet in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. De mogelijke effecten 
van deze verkaveling op het watersysteem zijn vooral te verwachten in functie van de infiltratie van het 
hemelwater in de bodem. Het bouwen van de woningen veroorzaakt een toename van de hoeveelheid 
verharde oppervlakte, met als gevolg een beperking van de infiltratie.

Als milderende maatregel geldt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, die van 
toepassing is. Er kan dan ook in alle redelijkheid gesteld worden dat er geen schadelijke effecten op de 
waterhuishouding te verwachten zijn.

BEOORDELING VAN DE GOEDE RUMTELIJKE ORDENING
De vergunningverlenende overheid dient na te gaan of het aangevraagde, zelfs indien het strikt juridisch 
mogelijk zou zijn, wel past binnen zijn bestaande, relevante omgeving en het beleid van de gemeente. De 
toetsing aan de goede ruimtelijke ordening wordt gedefinieerd in art. 4.3.1 § 2 VCRO. Hierbij dient het 
aangevraagde te worden getoetst aan de hand van een aantal aandachtspunten en criteria met inachtneming 
van de doelstellingen van art. 1.1.4 VCRO en waarbij het ook beleidsmatig gewenste ontwikkelingen m.b.t. de 
voormelde aandachtspunten in rekening worden gebracht. 
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Wat vervolgens de decretaal voorziene aandachtspunten en criteria betreft, wordt de volgende beoordeling 
gemaakt:

- de functionele inpasbaarheid 
De aanvraag betreft een verkaveling voor de realisatie van 2 kavels voor een vrijstaande ééngezinswoningen.
De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door vrijstaande eengezinswoningen met een diverse 
woontypologie op grote groene percelen. De functie wonen is hier ruimtelijk inpasbaar.

- de mobiliteitsimpact
Het aantal verkeersbewegingen zal door deze aanvraag miniem toenemen, zodat in alle redelijkheid kan 
worden gesteld dat de mobiliteitsimpact op de omgeving beperkt te noemen is.

- de schaal en de bouwdichtheid
De voorgestelde schaal en bouwdichtheid zijn verenigbaar met de bebouwingstypologie van de omliggende 
percelen.

De in het rood aangepaste stedenbouwkundige voorschriften zijn van toepassing.
 
- het ruimtegebruik
De zijtuinstroken hebben een breedte van 3 meter, behalve rechter zijtuinstrook van lot 2, waar deze 5 meter
bedraagt, rekening houdend met de waterloop. Lot 1 heeft een mogelijke bouwbreedte van 14 meter en lot 2 
heeft een bouwbreedte van 13,51 meter. De bouwdiepte is maximaal 17 meter. De maximale kroonlijst- en 
nokhoogte zijn respectievelijk 6,5 en 11 meter.

Achter de strook voor hoofdgebouwen ligt een bouwvrije tuinstrook van 10 meter. Hier worden geen 
constructies toegestaan.

Er wordt een zone voor bijgebouwen voorzien op minimum 27 meter uit de voorgevelbouwlijn. Bijgebouwen 
mogen maximaal 75 m² grondoppervlakte innemen. De maximale kroonlijst- en nokhoogte zijn respectievelijk 3 
meter en 4,5 meter. De afstand tot de grens bouwzone (zoals aangeduid op het inplantingsplan) is minimum 3 
meter.

Enkel de strikt noodzakelijke toegangen naar het hoofd- en bijgebouwen mogen worden verhard. De overige delen 
moeten als tuin worden ingericht.

Het Agentschap voor Natuur en Bos verleende een voorwaardelijk gunstig advies. Uit het dossier kan afgeleid 
worden dat de aanvrager een oppervlakte van 204 m² wenst te ontbossen. Het perceel is bezet met gemengd 
bos. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is er voor het uitvoeren van de geplande werken een 
ontbossing nodig van 204 m². 283 m² dient als bos behouden te worden.

Agentschap Natuur en Bos verleent een vergunning op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het 
Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met 
kenmerk: 20-205086.
• De te ontbossen oppervlakte bedraagt 204 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het
toepassingsgebied van het Bosdecreet.
• De bosbehoudsbijdrage van € 1107.72 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik
mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het overschrijvingsformulier voor het
vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt
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aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt.
• De op het verkavelingsplan aangeduide openbare/niet-openbare beboste groene ruimtes over een
oppervlakte van 283 m² worden integraal opgenomen in de verkavelingsvoorschriften. Deze beboste
groene ruimtes moeten ALS BOS behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar
uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in 
deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag 
uit te voeren. Bijkomende ontbossing in de op het verkavelingsplan aangeduide groene ruimtes is slechts 
mogelijk na het wijzigen van de verkavelingsvergunning.

Integraal Waterbeleid verleende een voorwaardelijk gunstig advies. Voor lot 2 moeten de voorwaarden vermeld in 
het advies van Integraal Waterbeleid strikt worden nageleefd.

De aanvrager(s) van de nieuw te bouwen woningen dienen rekening te houden met het aanwezige terreinprofiel. 
Het nieuwe terreinniveau mag niet hoger gebracht worden dan het terreinniveau van de aanpalende percelen.

- visueel-vormelijke elementen
De voorgestelde bebouwingstypologie houdt in voldoende mate rekening met de karakteristieken van de 
omgeving zodat er kan besloten worden dat de aanvraag zich op aanvaardbare wijze integreert in de 
omgeving.

- cultuurhistorische aspecten
Niet van toepassing

BEOORDELING
De aanvraag wordt gunstig beoordeeld, op voorwaarde dat voldaan wordt aan de adviezen van de 
verschillende nutsmaatschappijen, in het bijzonder de voorwaarden opgenomen in het advies van het 
Agentschap voor Natuur en Bos en Integraal Waterbeleid. De in het rood aangepaste voorschriften en 
verkavelingsplan dienen strikt te worden toegepast.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. 

Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 27 juli 2020 het volgende:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden af 
aan de aanvrager, die ertoe gehouden is:

1. de voorwaarden vermeld in de gemeentelijke verkavelingsverordening van 14 oktober 2010 na te leven.
2.  te voldoen aan de nieuwe gewestelijke verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.  
3.  te voldoen aan de aangepaste stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsplan.
4. de verkaveling uit te rusten met de nodige nutsinfrastructuur, overeenkomstig de adviezen en opgelegde 
voorwaarden van de verschillende nutsmaatschappijen en de dienst openbare werken. Bijzondere aandacht moet 
uitgaan naar de voorwaarden in de adviezen van het Agentschap voor Natuur en Bos en Integraal Waterbeleid.
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5. de verhardingen te beperken tot de strikt noodzakelijke toegangen tot de woningen en garages conform de 
stedenbouwkundige voorschriften.

6. te voldoen aan de voorwaarden van de gemeenteraadsbeslissing van 19 november 2019 tot vaststelling van een 
belasting naar aanleiding van het afleveren van een verkavelingsvergunning, een vergunning voor een 
groepswoningbouwproject en voor appartementsgebouwen.
7. bij het bouwen van de woning rekening te houden met het aanwezige terreinprofiel. Het nieuwe terreinniveau 
mag niet hoger gebracht worden dan het  terreinniveau van de aanpalende percelen. Zowel bij het  bepalen van het 
vloerpeil van de woning als bij het bepalen van de bouwhoogte moet met het bestaande terreinniveau rekening 
gehouden worden.
8. de bestaande hoogstammige loofbomen op de verkaveling en laanbomen maximaal te behouden. Bij de 
aanleg van de opritten naar de woningen / garages moet rekening gehouden worden met de aanwezige 
laanbomen. Laanbomen die moeten worden gekapt in kader van de aanleg van nutsvoorzieningen moeten in 
samenspraak met de betrokken partijen door de aanvrager worden gekapt.

Namens het college van burgemeester en schepenen

#SIG02_70_112# #SIG01_70_112#

Kristof Janssens Danny Van de Velde
algemeen directeur waarnemend burgemeester
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decreet betreffende de 
omgevingsvergunning van 25 april 2014
artikel 35. Van een omgevingsvergunning mag 
gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet 
binnen een termijn van vijfendertig dagen die 
ingaat na de eerste dag van de aanplakking, 
op de hoogte is gebracht van de instelling van 
een schorsend administratief beroep als 
vermeld in artikel 52.
De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken 
van de omgevingsvergunning:
1° in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede 
lid;
2° als de Vlaamse Regering of de gewestelijke 
omgevingsambtenaar de 
omgevingsvergunning verleend heeft.

besluit van de Vlaamse Regering tot 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning
afdeling 2. aanvang van de 
vergunningsduur 
artikel 54. De vergunningsduur neemt een 
aanvang op de dag dat conform artikel 35 en 
49 van het decreet van 25 april 2014 mag 
worden gebruikgemaakt van de 
omgevingsvergunning. Als een schorsend 
administratief beroep wordt ingesteld tegen de 
beslissing of een onderdeel daarvan, neemt de 
vergunningsduur een aanvang op de dag na: 
1° de dag van betekening van de definitieve 
beslissing; 2° het verstrijken van de termijn als 
er geen beslissing is genomen binnen de 
vastgestelde of in voorkomend geval verlengde 
termijn, conform artikel 66 van het decreet; 3° 
de dag van betekening van de onontvankelijk- 
of onvolledigverklaring, vermeld in artikel 58, 
tweede lid, van het decreet van 25 april 2014. 
In het geval meerdere schorsende 
administratieve beroepen zijn ingesteld tegen 
eenzelfde beslissing in eerste administratieve 
aanleg, neemt de vergunningsduur een 
aanvang op de laatste dag waarop uitspraak 
gedaan wordt over de ingestelde beroepen.

besluit van de Vlaamse Regering tot 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning
afdeling 3. bekendmaking van de beslissing 
onderafdeling 1. algemene bepalingen 
artikel 55. Tenzij het uitdrukkelijk anders is 
bepaald, wordt in deze afdeling verstaan onder 
beslissing: een uitdrukkelijke of stilzwijgende 
beslissing over een vergunningsaanvraag. 
artikel 56. De beslissing over een 
omgevingsvergunning wordt bekendgemaakt 
door: 1°  in voorkomend geval, de aanplakking 
van een affiche op de plaats waar het 
voorwerp van de vergunningsaanvraag 
uitgevoerd zal worden, conform artikel 59; 2°  
de publicatie op de website van de gemeente 
waar het voorwerp van de 
vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, 
conform artikel 60; 3°  in voorkomend geval, de 
publicatie in een dag- of weekblad, conform 
artikel 61; 4°  in voorkomend geval, de 
individuele kennisgeving, conform artikel 62; 5°  
de analoge of digitale terinzagelegging van de 
beslissing in het gemeentehuis van de 
gemeente waar het voorwerp van de 
vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, 
conform artikel 63. 
In afwijking van het eerste lid wordt een 
beslissing over vergunningsaanvragen voor 
projecten of voor veranderingen aan projecten 
die uitsluitend mobiele of verplaatsbare 
inrichtingen of activiteiten omvatten, 
bekendgemaakt door: 1°  in voorkomend 
geval, de aanplakking van een affiche aan: a) 
het gemeentehuis van de gemeente waar het 
voorwerp van de vergunningsaanvraag 
uitgevoerd zal worden in geval van mobiele of 
verplaatsbare inrichtingen of activiteiten in één 
gemeente, conform artikel 59 van dit besluit; b) 
het provinciehuis van de provincie of 
provincies waar het voorwerp van de 
vergunningsaanvraag voor 
bovengemeentelijke mobiele of verplaatsbare 
projecten uitgevoerd zal worden, conform 

artikel 59 van dit besluit; 2°  de publicatie op de 
website van de bevoegde overheid, conform 
artikel 60 van dit besluit. Die publicatie geldt 
als aanplakking, als vermeld in artikel 35, 
eerste lid, artikel 49, eerste lid, en artikel 54, 
3°, van het decreet van 25 april 2014; 3°  in 
voorkomend geval, de publicatie in een dag- of 
weekblad, conform artikel 61 van dit besluit; 4°  
in voorkomend geval, de individuele 
kennisgeving, conform artikel 62 van dit 
besluit; 5°  de analoge of digitale 
terinzagelegging van de beslissing in: 
a) het gemeentehuis van de gemeente waar 
het voorwerp van de vergunningsaanvraag 
uitgevoerd zal worden in geval van mobiele of 
verplaatsbare inrichtingen of activiteiten in één 
gemeente, conform artikel 63 van dit besluit; b) 
het provinciehuis van de provincie of 
provincies waar het voorwerp van de 
vergunningsaanvraag voor 
bovengemeentelijke mobiele of verplaatsbare 
projecten uitgevoerd zal worden, conform 
artikel 63 van dit besluit.

decreet betreffende de 
omgevingsvergunning van 25 april 2014 
(beroep)
hoofdstuk 3 de vergunningsprocedure in 
laatste administratieve aanleg
afdeling 1 algemene bepalingen
artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in 
laatste administratieve aanleg voor beroepen 
tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende 
beslissingen van de deputatie in eerste 
administratieve aanleg.
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° de leidend ambtenaar van het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn 
afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement 
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en 
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn 
gemachtigde.
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.
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.

decreet betreffende de 
omgevingsvergunning van 25 april 2014
hoofdstuk 8 verval en afstand van de 
omgevingsvergunning 
afdeling 1 verval van de 
omgevingsvergunning voor de uitvoering 
van stedenbouwkundige handelingen of de 
exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit 
artikel 99.
§ 1. De omgevingsvergunning uitvoet van 
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde 
stedenbouwkundige handelingen niet wordt 
gestart binnen de twee jaar na het verlenen 
van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde 
stedenbouwkundige handelingen meer dan 
drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht 
zijn binnen drie jaar na de aanvang van de 
vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit 
of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen 
van de definitieve omgevingsvergunning 
aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk 
melding maakt van de verschillende fasen van 
het bouwproject, worden de termijnen van 
twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de 
volgende fasen worden de termijnen van 
verval bijgevolg gerekend vanaf de 
aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de 
exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de 
volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit 
of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren 
wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is 
wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten 
gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig 
en definitief wordt stopgezet overeenkomstig 
de voorwaarden en de regels, vermeld in het 
decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de 
vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting 
van de productie van alle dierlijke mest, 
afkomstig van een of meerdere diersoorten, en 
de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse 
Regering kan nadere regels bepalen voor de 
inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, 
betrekking hebben op een gedeelte van het 
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning 
alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van 
een bouwproject. Een gedeelte is eerst 
afgewerkt als het, in voorkomend geval na de 
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan 
worden beschouwd als een afzonderlijke 
constructie die voldoet aan de bouwfysische 
vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, 
alleen betrekking hebben op een gedeelte van 
de exploitatie van de ingedeelde inrichting of 
activiteit, vervalt de omgevingsvergunning 
alleen voor dat gedeelte.
artikel 100.
De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig 
als de exploitatie van een ingedeelde inrichting 
of activiteit van een project door een wijziging 
van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 
overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit van een project door een 
wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 
naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning 
als aktename en blijven de bijzondere 
voorwaarden gelden.
artikel 101.
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld 
in artikel 99, worden geschorst zolang een 
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beroep tot vernietiging van de 
omgevingsvergunning aanhangig is bij de 
Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig hoofdstuk 9.


