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Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
Zitting van 24 juni 2021

DOSSIERGEGEVENS

Referentie omgevingsloket : 2020117869
Referentie provincie : OMBER-2021-0162

Bert Leysen, Spoorwegstraat 26 te Olen diende een omgevingsvergunningsaanvraag in 
voor het verdelen van een terrein in 2 kavels voor halfopen bebouwing voor 
eengezinswoningen, op een terrein gelegen naast Schransstraat 37, 2200 Herentals, met 
kadastrale omschrijving 4e afdeling sectie A nr. 253 Z.
 
Het college van burgemeester en schepenen van Herentals heeft op 18 januari 2021 
een weigering afgeleverd.

Tegen dat besluit werd op 24 februari 2021 door aanvrager(s) een beroep ingediend bij 
de deputatie van de provincie Antwerpen.

Het beroep werd ontvankelijk en volledig verklaard op 25 maart 2021.

Het beroep moet worden behandeld volgens de gewone procedure zonder POVC.

OMSCHRIJVING VAN DE VERGUNNINGSAANVRAAG

VERGUNNINGSAANVRAAG ZOALS INITIEEL INGEDIEND OP 10 SEPTEMBER 2020 
(EN VOLLEDIG VERKLAARD OP 7 OKTOBER 2020)

De vergunningsaanvraag omvat het verkavelen van gronden.

Omschrijving van de aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het verdelen van een terrein in 2 kavels voor halfopen bebouwing 
(eengezinswoningen).
Op voorliggend terrein worden 2 kavels voorgesteld voor nieuwe eengezinswoningen in 
een verband van halfopen bebouwing. Het bestaande terrein is onbebouwd.
Elk lot heeft ter hoogte van de rooilijn, een breedte van 12,80 m. Het terrein van deze 
verkaveling heeft aan de linkerzijde een lengte van 66,16 m en aan de rechterzijde een 
lengte van 75,54 m.
 
De gemeenschappelijke scheidingslijn wordt niet loodrecht op de rooilijn voorgesteld, 
maar evenwijdig aan de zijdelingse perceelsgrenzen.

DIENST OMGEVINGSBEROEPEN
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
03 240 57 33
omgevingsberoepen@provincieantwerpen.be
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De voorgevelbouwlijn wordt vastgelegd op een afstand van 12,00 m uit de as van de 
wegverharding en op 6,15 m afstand van de rooilijn, loodrecht hierop gemeten. De 
vrijstaande zijgevels zijn gelegen op 3,00 m van de zijdelingse perceelsgrenzen. De 
totale lengte van de bouwstroken is 17,00 m, gemeten loodrecht op de 
voorgevelbouwlijn. Hierdoor verkrijgen de bouwstroken enkel stompe en scherpe hoeken.
 
De voorschriften laten binnen deze bouwstroken zeer ruime mogelijkheden toe. Men 
hoeft niet te bouwen tegen de voorgevelbouwlijn, en ook niet evenwijdig met de 
voorgevelbouwlijn. De kroonlijsthoogte mag maximaal 7,00 m hoog zijn en de dakvorm 
is volledig vrij, voor zover de nok maximaal tot 12,00 m reikt. Wel verwacht men een 
gelijkvloerse verdieping, een eerste verdieping en een dakverdieping, hoewel de dakvorm 
die toegelaten wordt dit tegenspreekt in de voorschriften. De gevel- en dakmaterialen 
zijn vrij te kiezen.
 
De voortuinzone mag voor 35 % verhard worden. In de zijtuinstrook worden geen 
constructies toegelaten.
 
In de zijtuinen worden geen bijgebouwen toegelaten.
 
In de achtertuinzone is een bijgebouw met een maximale oppervlakte van 40m² en op 
een afstand van 3,50 m tot de perceelgrenzen toegelaten volgens de voorschriften. De 
kroonlijsthoogte wordt toegelaten tot 3,50 m en de nok tot 5,00 m.
 
Afsluitingen kunnen uitgevoerd worden in draad, met maximaal 1 betonplaat onderaan. 
Voor het overige wordt de aanplant van hagen voorgesteld. In de voortuin worden deze 
met een maximale hoogte van 1,00 m toegelaten, voor het overige langs de 
perceelgrenzen met een hoogte van 2,00 m.

Aangevraagde duur en fasering

De vergunningsaanvraag werd gedaan geheel voor onbepaalde duur.

Er werd geen fasering aangevraagd. 

GEKENDE HISTORIEK

RELEVANTE VERGUNNINGEN/AANVRAGEN

Geen vergunningen gekend, terrein is nog onbebouwd.

BESTREDEN BESLISSING V/H COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning 
geweigerd.
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De motivering luidt (samengevat) als volgt : 

 gewestplan Herentals - Mol, goedgekeurd d.d. 28 juli 1978 woongebied en agrarisch 
gebied ;

 aanduiding kadastrale percelen niet helemaal volgens volmacht : 13026e Afdeling 
sectie A nrs. 253/A/2, 253/Z en 254/G ;

 bestemming wonen stemt overeen met geldende gewestplan ;
 rooilijn wordt bepaald door ruilverkaveling Wiekevorst (KB april 1981) : breedte 

tussen 11,3 en 11,8m ter hoogte v/h perceel v/d aanvrager => wordt correct 
aangegeven op het verkavelingsplan ;

 bouwlijn ligt cfr. naburige (en nog recente) verkaveling V2014/001 op 12m uit de as 
v/d weg ;

 riolering : perceel gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied, nog geen 
riolering aanwezig => zal op termijn wel collectief worden voorzien. Tijdelijk dient alle 
DWA via een septische put en daarna overloop te worden aangekoppeld op de 
baangracht. Na realisatie openbare riolering mogen enkel nog de toiletten over de 
septische put en het overige DWA-water mag pas na de overloop v/d septische put 
worden aangesloten ;

 hemelwater moet worden opgevangen in een hemelwaterput van minimaal 5.000 en 
maximaal 10.000 liter cfr. de hemelwaterverordening met minimaal hergebruik voor 
spoeling toilet en een buitenkraan + overtollig hemelwater via infiltratievoorziening te 
infiltreren op het eigen terrein ;

 met uitzondering van terrassen moeten verhardingen uitgevoerd worden in 
waterdoorlatende materialen en infiltreren naar omliggende tuinzones. Max. 
opritbreedte 3,5m en tuinpaden max. 1,5m ;

 goede ruimtelijke ordening :
o functioneel inpasbaar : buurt gekenmerkt door vrijstaande eengezinswoningen en 

open agrarisch gebied aan de overzijde van de straat ;
o mobiliteit : er wordt geen oplossing geboden aan parkeren op eigen terrein : de 

aanwezige straat is onvoldoende breed om langsparkeren mogelijk te maken => 
voorwaarde ;

o ruimtegebruik, bouwdichtheid en schaalaspecten : ruimtegebruik, bouwdichtheid en 
schaalaspecten : niet aanvaardbaar
 voorgestelde dichtheid 12 woningen /ha = aanvaardbaar MAAR halfopen 

bouwtypologie komt niet voor in de straat ;
 voorgestelde bouwstroken zijn te grillig van vorm => voorschriften maken 

vrije inplanting mogelijk => zal resulteren in het ontstaan van blinde gevels = 
niet wenselijk ;

 de voorliggende voorschriften zijn niet eenduidig : enerzijds wordt er 
verwacht te bouwen 2 bouwlagen met een dakvolume, in andere voorschriften 
wordt dit tegengesproken ;

 voorschriften moeten afgestemd zijn op de omgeving ;
 bijgebouw max. 40m² i/d achtertuin op een afstand van min. 3m tot de 

perceelsgrenzen = aanvaardbaar indien de nok v/h bijgebouw op max. de 
hoogte gelijk a/d afstand tot de perceelsgrens wordt voorzien (45°-regel) => 
voorwaarde : geen autostaanplaatsen toegestaan in vrijstaand bijgebouw om 
lange opritten te vermijden ;

o architectuur, cultuuraspecten en esthetiek : vrije keuze gevel- en dakmaterialen 
=> enkel mogelijk indien aansluiten op agrarische context, residentieel en 
duurzaam, geen industriële materialen toegestaan ;



4
OMBER-2021-0162

o terrein ligt in het gezichtsveld v/e monument = > kwalitatieve afwerking dan ook 
belangrijk ;

o hinderaspecten, privacy en comforteisen :
 goed nabuurschap wordt niet in gevaar gebracht ;
 woon- en leefkwaliteit kan echter niet gegarandeerd worden door grillige 

bouwstroken ;
 voorwaarde : autobergplaatst moet inpandig opgelost worden en 

autostaanplaats op eigen terrein te voorzien ;
o impact op natuur en landschap, inkleding, buffering en reliëf :

 er worden geen bomen gekapt ;
 niet bebouwde deel v/h terrein moet als tuin worden aangelegd ;
 hoeveelheid verharding moet door voorschriften beperkt worden : 1 oprit tot 

autostaanplaats en 1 tuinpad tot voordeur + beperken opp. terras ;

ARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT HET BEROEP

BEROEPER

Het beroepschrift luidt (samengevat) als volgt:

 Adviezen zijn gedeeltelijk, voorwaardelijk of volledig gunstig :
o Telenet ;
o Pidpa ;
o Fluvius ;

 Openbaar Onderzoek d.d. 17 oktober t.e.m. 15 november 2020 => geen bezwaren ;
 weigering cbs omwille van volgende redenen :

o HOB is niet bestaande in desbetreffende straat => nieuwe verkaveling Meuleveld ? 
+ binnen een straal van 100 à 150m verschillende percelen waarop halfopen 
bebouwing is toegestaan ;

o bouwstroken te grillig van vorm => de bouwzone evenwijdig gehouden aan 
aanpalende perceelsgrenzen, wil echter niet zeggen dat de gebouwen die vorm 
moeten hebben ;

o voorschriften spreken elkaar tegen => betreft art. 1.3 en 1.7 ivm dakuitvoering 
hellend of plat dak (toegestaan voor het volledige dak) en het aantal toegestane 
bouwlagen glv. + 1 verdieping + dakvolume ;

o ontwerp moet beter ingepast worden => in deze behouden percelen een opp. van 
800m² zodat inbreiding gecreëerd wordt maar toch landelijke karakter behouden ;

o mobiliteit moet op eigen perceel opgevangen worden => parkeerzone in de 
voortuinstrook mogelijk + in voorschriften ook mogelijkheid bijgebouw van 40m² 
voorzien = voldoende als garage + tuinberging  eveneens voorbeeld Schransstraat 
33 maar ook 17, 19, 43, 45 en 47 ;

o bovendien gebeurt de aanvraag eveneens op percelen waarvan men geen eigenaar 
is, noch volmacht bezit => de aanvraag betreft enkel perceel 253z ( de in het 
omgevingsloket eveneens aangeduide percelen 253a2 en 254g horen NIET bij de 
aanvraag) zoals ook duidelijk op te maken is op voorliggende plannen ;



5
OMBER-2021-0162

ADVIEZEN1

College van burgemeester en schepenen

Tijdens de beroepsprocedure : ongunstig advies ontvangen op 29 april 2021.

Het advies luidt (samengevat) als volgt : Bevestiging standpunt bestreden beslissing

 Halfopen bebouwing in Meuleveld en gesloten bebouwing a/h Nelson Mandelaplein 
liggen in het achterliggende binnengebied waarvoor een afzonderlijk masterplan werd 
ontwikkeld, voorliggende kavels richten zich naar de Schransstraat en moeten aan die 
typologie voldoen nl. vrijstaande eengezinswoningen ;

 Bouwstrook die voorzien werd is niet op een kwaliteitsvolle manier invulbaar met zijn 
scherpe en stompe hoeken. Wanneer dit door bouwer wordt aangepast naar een 
volume met rechte hoeken maar nog steeds binnen de voorziene perimeter is er 
slechts een heel beperkte oppervlakte mogelijk ;

 Door keuzevrijheid te geven qua dakvorm is het niet ondenkbaar dat er nieuwe blinde 
gevels gecreëerd worden => wordt niet toegestaan in Herentals ;

 Vrijstaande woning is te verkiezen voor dit perceel, zelfs wanneer een dichtheid zou 
worden gecreëerd van 12 woningen/ha wat op zich aanvaardbaar is voor deze 
omgeving, buiten de kern van Morkhoven. Het is niet de wens van de stad om te 
verdichten op de rand/overgang met het agrarische gebied, geldt zowel voor 
Doornestraat, Waterpoel en Schransstraat ;

 Tegenstrijdigheid voorschriften 1.3 en 1.7 :
o Bij 1.3 mogelijkheid om 2 bouwlagen met platdak te voorzien ;
o Bij 1.7 gelijkvloers + verdieping + bouwlaag in dakconstructie verplicht te voorzien;

 Parkeren in voortuinstrook of zijtuinstrook wordt niet aanvaard, garage in de 
achtertuin zorgt voor teveel verharding en is dus eveneens geen kwalitatieve 
oplossing ;

  de argumentatie v/d beroeper is niet van die aard dat ons standpunt ten opzichte 
van het dossier moet bijgestuurd worden.

Gemeentelijke omgevingsambtenaar

Verslag eerste aanleg : ongunstig.

Het verslag luidt (samengevat) als volgt : zie bestreden beslissing.

Vlaamse overheid, departement landbouw en visserij (DLV)

Tijdens de beroepsprocedure : geen advies ontvangen op 10 mei 2021.

Het advies luidt (samengevat) als volgt : 

 Betrokken perceel is volledig in woongebied gelegen en valt cfr. BVR 12 juli 2013 
zodoende niet langer onder de adviesbevoegdheid van het Departement Landbouw en 
Visserij.

Bvba Telenet

Tijdens eerste aanleg : gunstig advies ontvangen op 15 oktober 2020.

1 De wijze waarop wordt omgegaan met de adviezen van de adviesinstanties, het adviserend schepencollege en 
de provinciale omgevingsambtenaar of POVC, lees je verder onder ‘Beoordeling’.
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Het advies luidt (samengevat) als volgt :

 De nodige infrastructuur is reeds aanwezig  er dient geen uitbreiding v/h 
Telenet-netwerk te gebeuren ;

 Er worden geen voorwaarden opgelegd ;
 Dit advies omvat niet de aftak- en aansluitkosten v/d abonnee, deze worden 

rechtstreeks met de abonnee verrekend.

Cv Fluvius System Operator

Tijdens eerste aanleg : voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 23 november 2020.

Het advies luidt (samengevat) als volgt :

 Volledig projectreglement terug te vinden op de website www.fluvius.be ;
 De loten mogen pas verkocht worden nadat de offerte met de daarin beschreven 

verplichtingen door de heer Leysen werd ondertekend en de facturen m.b.t. deze 
offerte vereffend zijn. ;

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

 Offerte ten bedrage van €468,00 + €98,28 = € 566,28 forfaitair bedrag voor 
uitbreiding distributienet elektriciteit ;

 Het gasnet is reeds aanwezig, aanleg is hier dus niet noodzakelijk ;
 Contactpersoon : Natasha De Backer +32 9263 24 33, kenmerk dossier : 349049.

Pidpa - distributieleidingen

Tijdens eerste aanleg : voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 24 november 2020.

Het advies luidt (samengevat) als volgt : 

 een uitbreiding v/h distributienet is noodzakelijk : kostenraming zal worden 
opgestuurd naar de gemeente ;

 op verzoek v/d belanghebbenden stuurt Pidpa de kostenraming voor de nieuwe 
aansluiting of een aanpassing v/d bestaande aansluiting(en) rechtstreeks aan de 
betrokkenen ;

 aanvragen dienen te gebeuren via https://www.pidpa.be/ons-
aanbod/drinkwater/nieuwe-aansluiting ;

 contactpersoon : Nele Struyfs (03-880 75 49)

Provinciale omgevingsambtenaar

Verslag beroepsprocedure : voorwaardelijk gunstig. 

http://www.fluvius.be
https://www.pidpa.be/ons-aanbod/drinkwater/nieuwe-aansluiting
https://www.pidpa.be/ons-aanbod/drinkwater/nieuwe-aansluiting
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OPENBAAR ONDERZOEK EN KENNISGEVING2

In eerste aanleg is een openbaar onderzoek georganiseerd van 17 oktober tot 
16 november 2020. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften 
ontvangen. 

HOREN VAN DE PARTIJEN

Op 22 juni 2021 werden volgende personen gehoord door de deputatie : 
 Bert Leysen, namens aanvrager ;
 Alain Dierick, namens aanvrager, landmeter.

Standpunt aanvrager : vragen carport, maar kan niet, geen verharding tot achter in de 
tuin ;

BEOORDELINGSKADER

De vergunningsaanvraag werd in haar totaliteit onderzocht, rekening houdend met de 
terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 
2014 betreffende de Omgevingsvergunning (OVD), het decreet houdende Algemene 
Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), 
het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (DIHB), het decreet Natuurbehoud, en hun 
uitvoeringsbesluiten3.

BEOORDELING PROCEDURE 

De beslissing in eerste aanleg werd genomen door de bevoegde instantie.

De beslissing in eerste aanleg werd volgens de juiste procedure genomen.

INHOUDELIJKE BEOORDELING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Het project wordt getoetst aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften.

Het project is in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan.

2 Om te voldoen aan de haar opgelegde motiveringsplicht, is de deputatie, wanneer zij uitspraak doet over een 
beroep, er niet toe gehouden alle standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens de voorafgaande 
administratieve procedure werden geformuleerd, te beantwoorden. Het volstaat aan te geven welke redenen 
haar beslissing verantwoorden. De wijze waarop omgegaan werd met de standpunten, opmerkingen en 
bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek, lees je verder onder ‘Beoordeling’.
3 De omgevingsvergunning heeft een zakelijk karakter. De vergunningsaanvraag wordt beoordeeld onder 
voorbehoud van de burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend goed, en houdt derhalve geen 
enkele beslissing in omtrent het bestaan en de draagwijdte van deze rechten. Krachtens art. 144 van de 
Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten, zoals het hebben van bouwrecht, erfdienstbaarheden, …, 
tot de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken.
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Het project is volgens het gewestplan 17: Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978, 
gelegen in woongebieden en grenst aan agrarisch gebied.

Volgende voorschriften zijn van toepassing : 

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.

Het perceel van de aanvraag is volledig in woongebied gelegen, de overkant van de 
Schransstraat ligt in agrarisch gebied. De aanvraag betreft het verkavelen in 2 percelen 
voor woningbouw en is dus in overeenstemming met de voorschriften van het 
gewestplan.

Het project is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg (BPA), noch een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP), noch een verkavelingsplan en dient dus getoetst te worden aan de 
goede ruimtelijke ordening.

Het project is mits het opleggen van voorwaarden in overeenstemming met de 
voorschriften van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwater. 

Voorliggende aanvraag betreft een verkaveling waarbij de later te realiseren woningen 
moeten voldoen aan de hemelwaterverordening. Bij het verlenen van een vergunning, 
kan dit aspect als voorwaarde worden opgelegd.
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WEGENIS

De aanvraag is gelegen aan een voldoende uitgeruste openbare weg, die op het 
ogenblik van de aanvraag reeds bestaat.

De Schransstraat betreft een gemeenteweg (lokale weg type 3), een weg bestaande uit 
één rijbaan. Ze vormt de grens tussen woongebied en agrarisch gebied volgens het 
gewestplan.

NUTSVOORZIENINGEN

Voorliggende aanvraag betreft het verkavelen waarbij slechts 1 bijkomende bebouwbare 
kavel wordt gecreëerd. Het is aangewezen op het ogenblik dat de omgevingsvergunning 
voor de woning zelf wordt aangevraagd de nodige inlichtingen bij de nutsmaatschappijen 
op te vragen.

De betrokken adviesinstanties gaven een gunstig advies of voorwaardelijk 
gunstig advies. 

Bvba Telenet : gunstig
Cv Fluvius System Operator : voorwaardelijk gunstig
Pidpa – distributieleidingen : voorwaardelijk gunstig

Zie bespreking adviezen.

BESTAANDE OMGEVING

Niettegenstaande er in de Schransstraat sporadisch ook een woning met plat dak 
aanwezig is, zijn de overgrote meerderheid woningen met een hellend dak. Maar daar 
houdt ook iedere gelijkvormigheid op, enerzijds heb je woningen met de nok quasi 
parallel aan de voorliggende straat maar er zijn er bijna evenveel met de nok quasi 
loodrecht op de straat.
Je hebt woningen die aansluiten bij de hoevestijl, maar ook witgeschilderde gelijkvloerse 
villa’s met een donker leiendak en eveneens een moderne woning opgetrokken in zwarte 
baksteen met een plat dak.

Bijna iedere woning in dit gedeelte van de Schransstraat beschikt over een 
voortuinparking sommigen zelfs uitgerust met een carport in de voortuin of gedeeltelijk 
in de zijtuin. Stellen dat parkeren in de voortuin niet voorkomt in de omgeving is dus niet 
correct.
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Schransstraat 17-19 Schransstraat 21

Schransstraat 33-35

  
Schransstraat 43 Schransstraat 45
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FUNCTIE

De aanvraag voldoet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak van functionele 
inpasbaarheid.

Voorliggende aanvraag voorziet 2 percelen voor halfopen eengezinswoningen, de functie 
“wonen” komt overeen met de bestemming die het gewestplan voorzag voor dit perceel.

SCHAAL, RUIMTEGEBRUIK, BOUWDICHTHEID, VISUEEL-VORMELIJK

De aanvraag voldoet mits het opleggen van voorwaarden aan de goede 
ruimtelijke ordening op vlak van de schaal, het ruimtegebruik, de 
bouwdichtheid en de visueel-vormelijke elementen.

De aanvraag is qua schaal mits voorwaarden in verhouding tot de omgeving. 

Niettegenstaande de woningen onmiddellijk links van de aanvraag gelegen, woningen 
betreffen die enkel gelijkvloers en dan onmiddellijk een hellend dak met bescheiden 
dakkapellen zijn, is de hoogte van de woningen in de nieuwe verkaveling rechts van 
voorliggend project ook heel aanwezig in het straatbeeld van de Schransstraat. Dit is het 
gevolg van het doortrekken van deze dwars op de Schransstraat georiënteerde percelen 
tot tegen de Schransstraat zelf. Op deze manier kan je moeilijk stellen dat het een zuiver 
binnengebied betreft.
Bovendien voorziet het gewestplan voorliggend perceel als een ‘zuiver’ woongebied en 
geen woongebied met landelijk karakter. Al is dat landelijke karakter onmiskenbaar 
aanwezig gezien ze grenst aan het agrarisch gebied. Maar dit laat wel toe om met een 
iets grotere dichtheid te werken zonder daarbij de bestaande context te schaden. Op 
deze manier kan voorliggend perceel een overgangsvolume vormen naar de naast- en 
achterliggende verkaveling.
Daar mogen de woningen een kroonlijsthoogte tot 6,5m voorzien, het is dan ook 
aangewezen diezelfde kroonlijsthoogte op te leggen.

De aanvraag heeft mits voorwaarden een verantwoord ruimtegebruik en 
bouwdichtheid. 

De bouwzone moet beperkt blijven tot een gevelbreedte van maximum 8m/woning, 
op die manier is de gekoppelde gevelbreedte te vergelijken met deze van bebouwing in 
de omgeving waar meerdere woningen in analogie met de oorspronkelijke 
langgevelhoeves, die het landschap typeerden, een gevelbreedte van circa 16m hebben. 
Ook in de naastliggende verkaveling worden telkens twee halfopen woningen voorzien 
met een gevelbreedte van 7,45m/woning.
Op die manier kan in voorliggende verkaveling de gevelbreedte beperkt worden tot 
maximaal 2/3 van de totale perceelsbreedte en blijven voldoende kwalitatieve zijtuin-
stroken met een minimale breedte van 4m beschikbaar. Onderstaande tabel toont aan 
dat de verhouding bebouwde/onbebouwde op die manier 20/80 wordt, wat een mooi 
gemiddelde vormt aangezien de directe omgeving in de Schransstraat zelf verhoudingen 
10/90 tot uitzonderlijk 40/60 toont.
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De visueel-vormelijke elementen en het materiaalgebruik van de aanvraag zijn mits 
voorwaarden inpasbaar in de omgeving. 

De verkavelingsvoorschriften geven geen beperking op voor gevel- en dakmaterialen. 
Gezien de eenvormigheid van de omgeving in materiaalgebruik is het toch aangewezen 
om qua materiaalkeuze enige restricties op te leggen om te vermijden dat er al te 
industrieel ogende gebouwen worden opgetrokken.
Zo zijn de woningen in de onmiddellijk omgeving steeds opgetrokken in gevelmetselwerk 
in een rood-roos-bruine kleur, eventueel kan dit nog gecombineerd worden met 
bepleistering, houten beplanking of metaal indien de oppervlakte van deze laatste 
materialen beperkt blijft en een natuurlijke inpassing in de omgeving niet in de weg 
staat.

Het idee van de langgevelhoeve indachtig moeten beide woningen als het ware 1 geheel 
vormen qua materiaalkeuzes en gebruikt profiel.
Verder dient absoluut vermeden te worden dat er blinde gevels ontstaan in het 
straatbeeld, dit kan enkel vermeden worden door het gabarit dat door de eerstbouwende 
gerealiseerd wordt op te leggen aan de aansluitende woning.
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Schransstraat 37

  
Schransstraat 47 Schransstraat 17-19
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Schransstraat 22

GEBRUIKSGENOT

De aanvraag voldoet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak van 
gebruiksgenot.

Mits de bouwzone aan te passen volgens de rode aanduidingen op het verkavelingsplan 
wordt een voldoende kwalitatieve bouwzone voorzien om een halfopen eengezinswoning 
te realiseren. De gecreëerde percelen hebben een oppervlakte > 800m² en een 
bouwzone van 136m² (= max. 8m x max. 17m). Op die manier blijft er ook naast de 
woningen nog een kwalitatieve zijtuinstrook beschikbaar van ca.4m waardoor enkel het 
volume op de verdieping aan de rechterzijde van de aanvraag schaduw zal werpen. Pas 
wanneer de zon ver in het westen staat zal er ook schaduw naar het perceel 
Schransstraat 37 vallen, deze situeert zich voornamelijk in de voortuinstrook en zal als 
weinig hinderlijk worden ervaren.
Zelfs wanneer de bouwzone maximaal wordt ingevuld, met name 136m² hoofdgebouw 
en 40m² bijgebouw blijft nog bijna 80% van het perceel onbebouwd wat in het kader van 
woongebied in deze landelijke omgeving nog aanvaardbaar is. Bovendien is op die 
manier de dichtheid ook al lager dan in de naast- en achterliggende nieuwe verkaveling 
waardoor toch een overgang gemaakt wordt naar het agrarische gebied aan de overzijde 
van de straat.
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MOBILITEIT

De aanvraag is toelaatbaar op vlak van verkeersveiligheid en –doorstroming. 

De aanvraag betreft slechts een toename van 1 wooneenheid (er bestond reeds een 
bebouwbaar perceel) en heeft dientengevolge slechts een beperkte impact op de 
mobiliteit in desbetreffende straat.

Er kan mits voorwaarden een correct aantal parkeerplaatsen/fietsstalplaatsen 
worden voorzien.

Het is niet aangewezen een autobergplaats in de achtertuin van het perceel te voorzien, 
dit zou inderdaad de hoeveelheid verharding op het perceel onnodig hoog doen oplopen. 
Enkel de fietsstalplaatsen kunnen eventueel in het bijgebouw in de achtertuin worden 
voorzien. Ook in de zijtuinstrook is de plaatsing van carports/bergingen e.d. niet 
toegestaan. Het voorzien van een autobergplaats moet inpandig in de woning worden 
voorzien. Ook in de nieuwe aangrenzende verkaveling is het niet toegelaten om 
parkeerplaatsen in de voortuinstrook te voorzien. Indien dus de noodzakelijke inpandige 
autostaanplaats wordt voorzien, dan zal er ook een toegang tot deze garage moeten 
worden voorzien waar dan alsnog op geparkeerd kan worden wat dan wel toelaatbaar is. 

HINDER OMWONENDEN

De omgeving wordt bepaald door woningen vrijstaand in de Schransstraat, halfopen in 
Meuleveld en gesloten in het achterliggende binnengebied aan het Nelson Mandelaplein.  
Ze werden allen opgetrokken in gevelsteen meest voorkomend in een rood-roos-bruin-
genuanceerde kleur met dito dakpannen maar er komen even goed wit geschilderde 
woningen of woningen in zeer donkere gevelsteen, al of niet gecombineerd met zwarte 
dakpannen, voor in de ruimere omgeving.

Visueel : mits voorwaarden aanvaardbaar.

Om de landelijke sfeer te respecteren worden er bijkomende voorwaarden opgenomen 
betreffende het materiaalgebruik zowel voor gevels als dakbedekking worden gebakken 
materialen zoals gevelstenen en dakpannen of gevelbepleistering in bij de omgeving 
passende kleur vooropgesteld, eventueel aangevuld met houten of metalen afwerking 
indien in hetzelfde kleurenpalet en voor een beperkte oppervlakte indien ze op een 
duurzaam en esthetisch verantwoorde manier worden geplaatst. Industriële 
plaatmaterialen worden niet toegestaan.

Privacy : mits voorwaarden aanvaardbaar.

De aangepaste voorschriften voorzien voldoende grote afstanden tot de perceelsgrenzen 
om de privacy te waarborgen.

Schaduw : mits het opleggen van voorwaarden aanvaardbaar.

Door de oriëntatie (achtergevel naar het zuiden gericht) zullen de nieuwe woningen enkel  
’s avonds schaduw genereren voor de reeds bestaande woning (nr. 37). Door de 
woningen in te planten met de voorgevelbouwlijn loodrecht op de zijdelingse 
perceelsgrens en de voortuinstrook te beperken tot minimum 6m zal de schaduwhinder 
zich beperken tot de voortuinstrook.
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Wateroverlast : mits voorwaarden aanvaardbaar.

Ten gevolge van de slechts beperkte verhoogde ligging van het gelijkvloers (max. 30cm) 
ten opzichte van het peil van de weg en de voorwaarde dat het maaiveld niet tot die pas 
mag worden opgehoogd waarbij het maaiveld en de aansluiting naar de aanpalende 
percelen ongewijzigd behouden blijft, is er geen sprake van wateroverlast ten gevolge 
van desbetreffende aanvraag.

Verkeersoverlast : aanvaardbaar.

De aanvraag betreft enkel het creëren van 2 bouwpercelen voor eengezinswoningen. De 
impact hiervan ten opzichte van de reeds aanwezige bebouwing en de recent ontwikkelde 
verkaveling met 52 loten is te verwaarlozen.
Aangezien het op voorliggende straat niet aangewezen/mogelijk is om langsparkeren toe 
te passen voor bezoekers dient de aanvraag voor de respectievelijke woningen minstens 
een oplossing aan te reiken om het parkeren op het eigen terrein te organiseren.

Gemeenschappelijke muur

Aangezien voorliggende aanvraag het verkavelen van een terrein betreft voor 2 
woningen in halfopen verband, zal de muur tussen de twee woningen een 
gemeenschappelijke muur betreffen. Om te vermijden dat er in het straatbeeld sprake 
zou zijn van het ontstaan van  blinde gevels wordt bijkomend als eis opgelegd dat beide 
woningen ter hoogte van de gezamenlijke perceelsgrens een zelfde gabarit moeten 
aanhouden zodat beide woningen een harmonisch geheel vormen.
Dit aspect kan pas beoordeeld worden bij de aanvraag van desbetreffende woningen, het 
gabarit van de eerstbouwende wordt vastgelegd als gabarit voor de daaropvolgend op 
te trekken woning.

WATER

Het project doorstaat de watertoets voorwaardelijk :

 het project ligt niet in signaalgebied.
 het project ligt niet in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
 het project heeft geen invloed op de hoeveelheid of de snelheid van de afvoer van 

water via het perceel.
 Het perceel is gelegen in het afstroomgebied van de Schransloop, deze waterloop van 

2e categorie die beheerd worden door “de provincie Antwerpen – Grote Nete”.
 het project voorziet in de toekomstige oprichting van gebouwen en/of het aanleggen 

van verhardingen. Door de toename van de verharde (dak)oppervlakte wordt de 
infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit kan de voeding van 
het grondwater beïnvloeden en verdroging veroorzaken. Een positieve uitspraak over 
de watertoets is mogelijk indien ten minste wordt voldaan aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en aan de 
voorwaarden gesteld in het voornoemd advies. De verkaveling bevat ook voorschriften 
met betrekking tot de waterhuishouding.

 de voorschriften sluiten het plaatsen van een kelder niet uit  dient beperkt te blijven 
tot 1 ondergrondse laag binnen de perimeter van de woning zelf. Het grondwater-
stromingspatroon zal niet beïnvloed worden.
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 er wordt geen bemaling aangevraagd.
 het project voorziet niet in een grondwaterwinning.
 het project voorziet niet in een lozing op het oppervlaktewater/grondwater.
 het project voorziet niet in het gebruik van of in de opslag van bodemvreemd 

materiaal. 

BODEM

Het project grijpt op een aanvaardbare wijze in op het bodemreliëf.

De specifieke voorschriften stellen dat de gelijkvloerse vertrekken maximum 30cm boven 
het peil van de voorliggende straat mogen worden voorzien. 
Bijkomend wordt als voorwaarde opgenomen dat enkel de verharding v/h terras op 
dezelfde hoogte als het gelijkvloers mag gebracht worden, voor het overige dient het 
aanwezige maaiveldpeil gerespecteerd te worden en dit zonder dat er hinder voor de 
aanpalers kan ontstaan. De aansluiting naar de aanpalende percelen blijft dus behouden 
op het bestaande niveau.

ERFGOED, ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN

De aanvraag is in overeenstemming met de archeologieregelgeving.

Aangezien in deze een omgevingsvergunning vereist is voor het verkavelen van het 
perceel, maar het perceel niet gelegen is in een gebied waar geen archeologisch erfgoed 
te verwachten valt en eveneens niet gelegen is in een beschermde archeologische site of 
een vastgestelde archeologische zone, is de oppervlakte van het perceel de 
doorslaggevende factor. Desbetreffend te verkavelen perceel is niet groter dan 3.000m² 
 Er dient geen archeologienota opgemaakt te worden. 

De aanvraag brengt de aanwezige cultuurhistorische aspecten niet in het 
gedrang.

De omgeving van de aanvraag bevat cultuurhistorische aspecten. 
De Schranshoeve, Schransstraat 10, bestaande uit een wagenhuis, het woonhuis met stal 
onder één dak, de schuur, het restant v/h voormalig poortgebouw en het bakhuis is 
beschermd. (Definitief beschermingsbesluit d.d. 13/04/2004, ID:4203) 
De hoeve werd beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd 
door de historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde.

“Site teruggaand op een omgrachte schrans, na de godsdiensttroebelen in onze contreien 
in de 18de eeuw uitgegroeid tot een rijke en voorname hoeve met losstaande 
bestanddelen. 
Van deze hoeve bleven de schuur, het bakhuis en delen van het poortgebouw bewaard. 
Het woonstalhuis en de wagenberg werden na een brand heropgebouwd in het begin van 
de 20ste eeuw. Monumentale langsschuur met aansluitend een bewaarde pijler van de 
toegangspoort, opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl wordt gekenmerkt door 
een kwalitatief hoogstaand metselwerk en een bewaarde, homogene houtstructuur. 
Schuur en bakhuis vormen gaaf bewaarde en representatieve voorbeelden van rijkere, 
18de-eeuwse hoevegebouwen. Beeldbepalend karakter en authentieke inplanting v/h 
hoevecomplex in een uitgesproken landelijke omgeving te Noorderwijk.”



18
OMBER-2021-0162

Voorliggend project is echter gelegen op een afstand van 250m en er bevinden zich twee 
bomenrijen op de zichtas tussen “De Schranshoeve” en voorliggend project waardoor de 
visuele impact van de ontwikkeling v/h perceel in functie van woningbouw, zoals hier 
voorligt, als beperkt te beschouwen is.

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE (M.E.R.)

Het project is opgenomen in bijlage III van het MER-besluit. Voor de aanvraag 
geldt een screeningsplicht. De screening werd uitgevoerd.

Een project-m.e.r.-screeningsnota maakt deel uit van het aanvraagdossier. Er werd 
echter door de aanvrager geen enkel effect op de omgeving weerhouden. De bespreking 
van de effecten worden in bovenstaande titels wel gemaakt.

BEOORDELING DUUR, VOORWAARDEN EN LASTEN4

Er wordt voorgesteld voorwaarden op te leggen

Alle hierboven voorgestelde voorwaarden zijn voldoende precies en redelijk in verhouding 
tot het vergunde project. Ze kunnen worden verwezenlijkt door toedoen van de 
aanvrager, bouwheer, gebruiker of exploitant.

Er wordt voorgesteld lasten op te leggen

De hierboven voorgestelde lasten zijn redelijk in verhouding tot het vergunde project. Ze 
kunnen worden verwezenlijkt door toedoen van de aanvrager.

BESLUIT

Artikel 1 Beslissing

Het beroep nummer OMBER-2021-0162 werd ingesteld door Bert Leysen, aanvrager, 
tegen de weigering afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van 
Herentals op 18/01/2021, voor het verdelen van een terrein in 2 kavels voor halfopen 
bebouwing voor eengezinswoningen.

De vergunning wordt verleend overeenkomstig de in rood aangepaste plannen van 11 
juni 2021.

Onder volgende voorwaarden :
• voorwaarden nutsmaatschappijen te voldoen;
• aanvragen specifieke woningen dienen te voldoen aan de hemelwaterverordening;
• aangepaste verkavelingsvoorschriften te respecteren.

4 Als er lasten aan een omgevingsvergunning verbonden zijn, blijft de overdrager ertoe gehouden ten aanzien 
van de bevoegde overheid tenzij deze met de substitutie van haar schuldenaar heeft ingestemd.
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Afzonderlijk besluit.
(dossiernummer : OMBER-2021-0162)

Artikel 2 Kennisgeving en aanplakking
Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing wordt gelijktijdig en per beveiligde zending 
bezorgd aan de indiener van het beroep en aan de vergunningsaanvrager. Een afschrift 
van de uitdrukkelijke beslissing wordt tevens bezorgd aan personen en instanties 
vermeld in artikel 62 van het omgevingsvergunningsbesluit, voor zover zij zelf niet de 
indiener van het beroep zijn.
Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, of dat de vergunning 
werd geweigerd nadat de gewone procedure doorlopen is, wordt door de aanvrager 
gedurende een periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de 
vergunningsaanvraag betrekking heeft (artikel 59 van het 
Omgevingsvergunningsbesluit). De aanplakking gebeurt uiterlijk 10 dagen na de datum 
waarop hij de beslissing heeft ontvangen.
De gemeente of de stad stelt de tekst voor deze mededeling ter beschikking (artikel 57 
van het Omgevingsvergunningsbesluit).
De aanvrager brengt de gemeente of de stad onmiddellijk op de hoogte van de 
startdatum van de aanplakking en verklaart hierbij dat de affiche conform artikel 20 van 
het Omgevingsvergunningenbesluit werd aangeplakt en aangeplakt zal blijven tot de 
laatste dag van de periode van 30 dagen. De aanvrager voert deze data ook in het 
omgevingsloket in (artikel 59 omgevingsvergunningsbesluit).
De gemeente of de stad vervult de overige bekendmakingsvereisten conform titel 3, 
hoofdstuk 9, afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit, zoals de terinzagelegging 
en de publicatie ervan.

Artikel 3 Start vergunningsduur
De aanvrager mag van een vergunning, afgegeven door de deputatie, gebruikmaken 
vanaf de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve 
aanleg.
De vergunninghouder brengt de gemeente, bij voorkeur via het Vlaams Omgevingsloket, 
op de hoogte van de startdatum van de vergunde werken of handelingen. Na afloop van 
de vergunde werken of handelingen brengt deze de gemeente op de hoogte van de 
einddatum.

Artikel 4 Verval in geval van vergunning
De termijn waarna de omgevingsvergunning vervalt, staat beschreven in art. 99, 100 en 
101 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de Omgevingsvergunning, of in art. 
102 en 103 ingeval het om een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 
gaat.

Artikel 5 Beroepsmogelijkheid
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen (hierna Raad genoemd) door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder, de exploitant of de persoon die de 
melding heeft verricht;
2° het betrokken publiek;
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3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties, vermeld in artikel 24 of in artikel 42 of 
bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als die instantie 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.
De persoon aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem nadelige 
vergunningsbeslissing niet heeft bestreden door middel van het georganiseerd 
administratief beroep bij de deputatie wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden.
Indien het college van burgemeester en schepenen heeft nagelaten een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt zij geacht te hebben 
verzaakt aan haar recht om zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, 
behoudens overmacht.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een vervaltermijn 
van vijfenveertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening, voor die personen of instanties aan wie de 
beslissing betekend wordt;
2° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen. 

De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het 
Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige 
Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 
2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.
Contactgegevens van de Raad:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
Ellips-gebouw
Koning Albert II – laan 35 bus 81
1030 Brussel

Antwerpen, in zitting van 24 juni 2021.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De 
Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens
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In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

Danny Toelen Luk Lemmens

{pa_handtekening1} {pa_handtekening2}


	Bert Leysen, Spoorwegstraat 26 te Olen diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor het verdelen van een terrein in 2 kavels voor halfopen bebouwing voor eengezinswoningen, op een terrein gelegen naast Schransstraat 37, 2200 Herentals, met kadastrale omschrijving 4e afdeling sectie A nr. 253 Z.
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