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

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,
Danny Toelen Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1} {pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting/project

- Exploitant/aanvrager: nv Cocachoc, gevestigd Toekomstlaan 49 te 2200 Herentals (KBO 
420.086.610)

- Adres: Toekomstlaan 49 te 2200 Herentals en te 2280 Grobbendonk
- Inrichtingsnummer OMV-loket: 20190412-0029 
- Referentie OMV-loket: 2021018616 – V2
- Dossiernummer VVO: OMGP-2021-0020

2. Ligging

- Kadastrale gegevens: 1-E-148G (Grobbendonk)en 2-D-71R (Herentals)
- Planologische bestemming:

o Gewestplan: industriegebieden volgens gewestplan 17: Herentals-Mol, goedgekeurd op 
28 juli 1978.

- Omgeving:
- Opmerkingen: /
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3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), 
zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd 
bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 
inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
(Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse 
Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere 
regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de 
bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag betreft het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor het 
vervaardigen, verpakken en distribueren van chocolade-artikelen, als volgt:
- uitbreiding met:

 het stallen van 22 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
 een koelinstallatie (207,9 kW) en compressoren (2x 30 kW, 1x 15 kW en 1x 7,5 kW) tot 

koelinstallaties (566,4 kW) en compressoren (2x 30 kW, 1x 15 kW en 1x 7,5 kW) met een 
geïnstalleerde totale drijfkracht van 648,9 kW (16.3.2.b);

 de opslag van 1,07 ton (1.000 liter) glycol met gevarenpictogram GHS07 en GHS08 
(17.3.6.1.a – 17.3.7.1.a);

 de opslag van 1.000 liter tot een totale opslag van 2.000 liter/kilogram diverse gevaarlijke 
producten in kleine verpakkingen (17.4);

 de opslag van 287,18 ton (220 ton verpakkingsfolie en 67,18 ton kunststof paletten) tot 
een totale opslag van 467,18 ton verpakkingsfolie (400 ton) en kunststofpaletten (67,18 
ton) (23.3.1.c);

 een labo voor analyse van chocoladeproducten (regularisatie - 24.4);
- wijziging door:

 herrubricering van het lozen van bedrijfsafvalwater met een max. debiet van 1,8 m³/uur, 
30 m³/dag en 10.950 m³/jaar van rubriek 3.4.1.a naar 3.4.1.b (3.4.1.b);
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 dat volgende rubrieken niet meer van toepassing zijn: 6.4.1 – 17.3.4.1.a – 19.6.1.a en 
43.1.1.a;

 vermindering van het vermogen met 21,4 kW tot metaalbewerkingsmachines met een 
geïnstalleerde totale drijfkracht van 8,6 kW (29.5.2.1.a);

 vermindering van de opslag met 46 ton tot een totale opslag van 139 ton papier en karton 
(33.4.1.a);

 vermindering van het vermogen met 675,2 kW tot inrichtingen voor het bereiden van 
voedingsproducten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 288,6 kW (45.8.2.a);

Rubricering volgens aanvrager: 3.4.1.b - 15.1.1 - 16.3.2.b - 17.3.6.1.a - 17.3.7.1.a - 17.4 - 
23.3.1.c - 24.4 - 29.5.2.1.a - 33.4.1.a - 45.8.2.a;

De exploitant vraagt tevens een bijstelling lozingsvoorwaarde aan, als volgt:
- parameter Ptotaal: 15 mg/l;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de 
exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 
- het lozen van bedrijfsafvalwater met een max. debiet van 1,8 m³/uur, 30 m³/dag en 

10.950 m³/jaar in de openbare riolering (3.4.1.b);
- 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van elk 630 kVA (12.2.1);
- accumulatoren met een geïnstalleerd totaal vermogen van 70 kW (12.3.2);
- het stallen van 22 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- koelinstallaties (566,4 kW) en compressoren (2x 30 kW, 1x 15 KW en 1x 7,5 kW) met een 

geïnstalleerde totale drijfkracht van 648,9 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 1,07 ton (1.000 liter) glycol met gevarenpictogram GHS07 en GHS08 (17.3.6.1.a 

– 17.3.7.1.a );
- de opslag van 2.000 liter/kilogram diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 467,18 ton verpakkingsfolie (400 ton) en kunststofpaletten (67,18 ton) 

(23.3.1.c);
- een labo voor analyse van chocoladeproducten (24.4);
- metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 8,6 kW (29.5.2.1.a);
- de opslag van 139 ton papier en karton (33.4.1.a);
- inrichtingen voor het bereiden van voedingsproducten met een geïnstalleerde totale drijfkracht 

van 288,6 kW (45.8.2.a);

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit d.d. 27/01/2014 door het college van burgemeester en schepenen van Herentals aan 
Portion Pack Belgium voor het exploiteren na verandering door wijziging en uitbreiding van een 
inrichting voor het vervaardigen van bakkerijproducten en andere voedingsmiddelen voor een 
termijn die eindigt op 27 januari 2034;

- Besluit d.d. 27/01/2014 door het college van burgemeester en schepenen van Grobbendonk 
aan Portion Pack Belgium voor het exploiteren van een inrichting voor het vervaardigen van 
bakkerijproducten en andere voedingsmiddelen door wijziging en uitbreiding voor een termijn 
die eindigt op 27 januari 2034;

- Naamswijziging d.d. 11 april 2016 van Portion Pack Belgium naar Cocachoc;
- Aktename d.d. 14/11/2016, met kenmerk 201627, door het college van burgemeester en 

schepenen van Grobbendonk voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een 
inrichting voor het vervaardigen van bakkerijproducten en andere voedingsmiddelen voor een 
termijn die eindigt op 27 januari 2034;

- Aktename d.d. 12/12/2016, met kenmerk MIL/KD/16121601, door het college van 
burgemeester en schepenen van Herentals voor het veranderen door wijziging en uitbreiding 
van een inrichting voor het vervaardigen van bakkerijproducten en andere voedingsmiddelen 
voor een termijn die eindigt op 27 januari 2034;
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6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Hiervoor wordt verwezen naar de adviezen van Herentals en Grobbendonk;

7. Procedure 

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.
- Ontvangstdatum van de aanvraag: 4 januari 2021 en vervolledigd op 15 februari 2021
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 11 maart 2021(versie in het Omgevingsloket: V1) 

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

8. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar 
onderzoek georganiseerd.

- Herentals: Er werden geen bezwaren ingediend.
- Grobbendonk: Er werden geen bezwaren ingediend.

9. Adviezen

Schepencollege van Herentals
- advies gevraagd op 11 maart 2021;
- advies ontvangen op 29 april 2021;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Argumentatie

Het college sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt 
de inhoud ervan tot zijn eigen motivering.

2. Verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar:
a. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag.

De aanvraag betreft wijziging van bestaande milieuvergunningen klasse 2 voor de 
exploitatie van een chocoladebedrijf.
Cocachoc NV, gelegen aan de Toekomstlaan 49 te Herentals, is gespecialiseerd in het 
individueel verpakken van chocolade, die ook ter plaatse wordt geproduceerd. Daarnaast 
zorgen ze ook voor de distributie van horeca-gerelateerde producten.
Cocachoc NV is deels gelegen op het grondgebied van de gemeente Herentals en deels op 
het grondgebied van de gemeente Grobbendonk. Ze beschikken daarom over 2 
milieuvergunningen (klasse 2). Beide vergunningen zijn nog geldig tot 27/01/2034.
Cocachoc wil nu een aantal regularisaties bekomen ten opzichte van de verleende 
vergunningen. De aanvraag betreft geen stedenbouwkundige veranderingen. De 
stedenbouwkundige vergunningen werden reeds bekomen en de actuele toestand is 
onveranderd t.o.v. deze vergunningen.

b. Historiek:
- VLAREM milieuvergunning: 1994/029, Voedingsnijverheid - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- VLAREM milieuvergunning: 2010/041, voedingsnijverheid - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- VLAREM milieuvergunning: 2013/045, Voedingsnijverheid - Beslist in eerste aanleg, resultaat: 

Vergund
- VLAREM milieuvergunning: 2004/009, voedingsnijverheid - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- VLAREM milieuvergunning: 2002/010, voedingsnijverheid - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- VLAREM mededeling of melding: 2005/002, voedingsnijverheid - Vervallen, resultaat: Niet vergund
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- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1994/00071, Bouwen van een produktiehal en kantoor - 
Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund

- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2002/00006, Het uitbreiden van een bestaand 
nijverheidsgebouw - In uitvoering, resultaat: Vergund met voorwaarden

- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2004/00013, Het uitbreiden van burelen en een bedrijfshal 
- Uitgevoerd, resultaat: Vergund met voorwaarden

- VLAREM mededeling of melding: 2016/051, productie van chocolade en koekjes - Beslist in eerste 
aanleg, resultaat: Vergund

c. Openbaar onderzoek
Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de 
gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden. Het 
openbaar onderzoek werd gehouden van 19 maart 2021 t.e.m. 17 april 2021. Er werden 0 
bezwaren ingediend.

d. Stedenbouwkundige basisgegevens:
Planologische voorschriften
Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 
bestaande afzonderlijke leidingstraten, industriegebieden
Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 27 september 2018

e. Sectorale regelgeving
Voortoets/Passende beoordeling
De exploitatie ligt op ruime afstand van VEN-gebied (> 1,7 km), habitatrichtlijngebied 
(> 1 km) en vogelrichtlijngebied (ca. 10 km).
Gelet op de aard en de ligging van de exploitatie en op basis van de beschikbare gegevens 
in de omgevingsvergunningsaanvraag lijkt het aanneembaar te stellen dat de exploitatie 
geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied zal veroorzaken, 
noch dat de exploitatie een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van 
habitatrichtlijngebieden zal veroorzaken, op voorwaarde dat de exploitant zich houdt aan de 
voorwaarden opgelegd in de relevante wetgeving en voor zover de exploitant zich gedraagt 
naar de code van goede natuurpraktijk.

f. Toetsing van de milieuaspecten
- Water

Bedrijfsafvalwater
Jaarlijks wordt er ca. 3.339 m³ leidingwater verbruikt waarvan 1.243 m³ voor sanitaire 
toepassingen, 1.267 m³ als koelwater en 829 m³ als kuiswater. De stromen huishoude-
lijk afvalwater en bedrijfsafvalwater worden samen geloosd op de openbare riolering van 
de Toekomstlaan. De exploitant is reeds vergund voor het lozen van 1,8 m³/uur, 
30 m³/dag en 10.950 m³/jaar bedrijfsafvalwater. Deze debieten wenst de exploitant te 
behouden. De exploitatie is gelegen in centraal gebied volgens het zoneringsplan.
Niet verontreinigd hemelwater
De inrichting is niet gelegen in potentieel overstromingsgevoelig gebied en de totale 
verharde oppervlakte is kleiner dan 1.000 m². Niet-verontreinigd hemelwater zal 
infiltreren in een onverharde zone achteraan het terrein of afgevoerd worden via het 
aparte regenwaterafvoersysteem.

- Gevaarlijke producten
De exploitant vraagt een vergunning voor de opslag van volgende gevaarlijke producten: 
1,07 ton glycol (1.000 l) in een bovengrondse houder op een lekbak en 2.000 liter 
gevaarlijke producten in kleine verpakkingen. De hoeveelheid gevaarlijke producten die 
aanwezig zullen zijn is beperkt. Het risico uitgaande van de opslag van deze gevaarlijke 
producten kan dan ook als beperkt ingeschat worden.

- Bodem
De exploitant neemt volgende maatregelen om potentiële bodemverontreiniging tegen te 
gaan:
 Alle gevaarlijke producten worden opgeslagen in de daarvoor voorziene kasten boven 

een verharde ondergrond.
 Glycol zal worden opgeslagen boven een lekbak op een volledig verharde ondergrond.
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 De voertuigen worden regelmatig onderhouden.
De exploitant geeft aan dat de voertuigen regelmatig onderhouden worden. Het is niet 
duidelijk of dit bij de exploitant zelf of extern gebeurt. Mocht dit bij de exploitant zelf 
gebeuren, dan is mogelijk rubriek 15 van toepassing.
In het dossier werd geen verdere informatie opgenomen m.b.t. de transformator. Indien 
het een oliegekoelde transformator betreft, moet de exploitant conform artikel 
5.12.0.2.§1. van Vlarem II de nodige maatregelen treffen om bodem- en grondwater-
verontreiniging te voorkomen en daartoe onder de transformator een vloeistofdichte 
inkuiping voorzien die bij lek de diëlektrische vloeistof opvangt.

- Mobiliteit
Er wordt een uitbreiding met het stallen van 22 voertuigen aangevraagd. De exploitant 
geeft aan dat het geen vrachtwagens of andere voertuigen betreft die gebruikt worden in 
het openbaar verkeer. De voertuigen betreffen reachtrucks en transpallets die ingezet 
worden voor het intern vervoeren van goederen en producten en voor bepaalde 
onderhoudswerkzaamheden of dergelijke. De aanvraag zal, gezien bovenstaande, geen 
effect hebben op de mobiliteit in de omgeving.

- Geluid en trillingen
Geluid of trillingen kunnen afkomstig zijn van toestellen en het transport. De exploitant 
geeft aan dat er geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn daar alle toestellen die 
geluid produceren binnen opgesteld worden en er zoveel mogelijk met gesloten ramen 
en deuren gewerkt wordt en de airco’s op het dak geen overlast veroorzaken doordat ze 
een beperkt vermogen hebben. Normale hinder van transport is te verwachten, deze is 
echter typisch voor industrieterreinen.
Gezien bovenstaande wordt de impact van de verwachte geluids- en trillingshinder als 
verwaarloosbaar beschouwd.

- Licht of straling
De ruimtes zullen enkel verlicht worden in functie van de werkzaamheden op het bedrijf 
en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke lichtinval.
Gezien bovenstaande wordt de impact t.g.v. licht of straling als verwaarloosbaar 
beschouwd.

- Afval
Volgende maatregelen worden volgens de exploitant genomen m.b.t. het voorkomen van 
afvalstoffen:
 Chocolade die niet aan de kwaliteitseisen voldoet zal indien nog bruikbaar terug 

worden opgesmolten voor hergebruik.
 Er wordt bij het verpakken van de producten gelet op een zo efficiënt mogelijke 

verpakking zodat het vrijkomen van afval minimaal is.
 Indien mogelijk zal er in bulk verpakt worden in plaats van individueel zodat de 

productie van afvalstoffen beperkt blijft.
 Alle afvalstromen zullen, indien niet recycleerbaar binnen de eigen productie, selectief 

worden ingezameld.
 Indien hergebruik niet mogelijk is, zullen de selectief ingezamelde afvalstoffen 

afgevoerd worden naar een erkend verwerker.
- Bijstelling bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale 

milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM
De exploitant vraagt een afwijking aan met betrekking tot de lozingsnorm voor fosfor. 
De lozingsnorm (IC = 1 mg/l) voor fosfor wordt niet gehaald omwille van de 
aanwezigheid van fosfor in cacao en in reinigingsmiddelen. Er wordt een afwijking 
gevraagd tot 15 mg/l. Op basis van de gemiddelde en maximale lozingsparameters werd 
de verwerkbaarheid van het bedrijfsafvalwater in de RWZI van Morkhoven afgetoetst 
door de exploitant. Het afvalwater van Cocachoc blijkt verwerkbaar in de RWZI en 
voldoet aan de voorwaarden voor 'goed verwerkbaar bedrijfsafvalwater’.
Overwegend dat de VMM, Afdeling Water, voor de aangevraagde rubriek 3.4.1°b) 
optreedt als adviesverlenende instantie wordt het standpunt van deze administratie met 
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betrekking tot de aanvraag van de lozingsnorm voor fosfor als bijzondere voorwaarde 
gevolgd.
Globaal kan gesteld worden dat de risico’s voor de externe veiligheid, de hinder, de 
effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting 
veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde 
exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

g. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening
Overwegende dat in artikel 5.3.1 van het DABM opgenomen is dat de vergunningverlenende 
overheid de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of 
activiteit dient te weigeren als de exploitatie in strijd is met o.a. een stedenbouwkundig 
voorschrift of een verkavelingsvoorschrift, voor zover daarvan niet op geldige wijze kan 
worden afgeweken, lijkt het aangewezen om in voorliggend advies een aftoetsing te maken 
aan de gekende stedenbouwkundige voorschriften.
De exploitatie is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied.
Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. 
Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede 
werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het 
bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve 
van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, 
benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen 
bestemd voor nationale of internationale verkoop.
Gelet op bovenstaande lijkt gesteld te kunnen worden dat de ligging van de exploitatie 
verenigbaar is met bestemming op het gewestplan.

h. Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Uitgaande van de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier en rekening houdende met 
bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag voor het onderdeel ‘ingedeelde 
inrichting of activiteit’ te worden geadviseerd als voorwaardelijk gunstig, mits naleving van 
de algemene en de sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM. 

3. Besluit: 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over de aanvraag van 
de omgevingsvergunning nummer OMV_2021018616 aan Cocachoc voor handelingen op een 
terrein met adres toekomstlaan 49 met kadastrale omschrijving Herentals, 2de afdeling, sectie 
D, perceel 71R en Grobbendonk, 1e afdeling, sectie E, perceel 148G;

Schepencollege van Grobbendonk:
- advies gevraagd op 11 maart 2021;
- advies ontvangen op 27 april 2021;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Wetgevend planningskader

Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelings-
voorschriften en toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
Het eigendom is gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan 
Afbakeningslijn Klein Stedelijk Gebied, goedgekeurd op 27 september 2018. 
Het eigendom is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van 
aanleg.
De aanvraag situeert zich niet in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

2. Voorafgaande vergunningen
Volgende vergunningen en/of weigeringen werden verleend:

- Op 9 juli 2004 werd een stedenbouwkundige vergunning (200419) afgeleverd door het college van 
burgemeester en schepenen voor het uitbreiden van burelen en bedrijfshal.

- Op 20 december 2010 werd een milieuvergunning (201023) afgeleverd door het college van 
burgemeester en schepenen voor verandering door uitbreiding van een inrichting voor de productie 
van chocoladeproducten.

- Op 15 juli 2004 werd een milieuvergunning (20049) afgeleverd door de deputatie voor veranderen 
van een inrichting voor de productie van chocoladeproducten en confiserie.
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- Op 4 juli 2002 werd een milieuvergunning (20024) afgeleverd door de deputatie voor verandering 
van een inrichting.

- Op 10 november 1994 werd een milieuvergunning (199414) afgeleverd door de deputatie voor 
inrichting voor productie van chocolade-producten.

- Op 27 januari 2014 werd een milieuvergunning (201329) afgeleverd door het college van 
burgemeester en schepenen voor het exploiteren van een inrichting voor het vervaardigen van 
bakkerijproducten en andere voedingsmiddelen door wijziging en uitbreiding.

- Op 23 december 2004 werd een milieuvergunning (200435) afgeleverd door de deputatie voor 
uitbreiding opslagplaats papier en naamsverandering van Cocachoc naar Portion pack Belgium.

- Op 14 november 2016 werd een milieuvergunning (201627) afgeleverd door het college van 
burgemeester en schepenen voor melding van verandering van klasse 3-onderdelen.

3. Openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 
19 maart 2021 tot 17 april 2021. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

4. Watertoets
Het ontwerp voldoet aan de vereisten van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 
houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater. Overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het algemeen waterbeleid (B.S. 18 juli 2003) werd het ontwerp onderworpen aan 
de watertoets. Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een 
recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid geoordeeld 
kan worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt in de plaatselijke waterhuishouding, 
noch dat dit mag verwacht worden ten aanzien van het eigendom in aanvraag.

5. De gemeentelijk omgevingsambtenaar
Het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar van 20 april 2021 luidt als volgt: 
Er kan gesteld worden dat de risico’s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het 
leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de 
gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde 
milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt. 
De gemeentelijk omgevingsambtenaar wijst hierbij specifiek op volgende overwegingen:
a. Milieuaspecten

De aanvraag handelt over een actualisatie met beperkte veranderingen. De inrichting is 
deels gelegen op grondgebied Grobbendonk en grotendeels gelegen op grondgebied 
Herentals. Cocachoc nv is gespecialiseerd in het individueel verpakken van chocolade. Er 
worden lozingsnormen aangevraagd voor het bedrijfsafvalwater. Er wordt een norm voor 
P totaal gevraagd van 15 mg/l. De exploitant geeft aan dat de lozingsnorm voor fosfor niet 
wordt gehaald omwille van de aanwezigheid van fosfor in cacao en in reinigingsmiddelen. De 
exploitatie is gelegen in centraal gebied. De gemengde riolering van de Toekomstlaan is 
aangesloten op de RWZA van Morkhoven. Het advies van de Vlaamse milieumaatschappij 
kan gevolgd worden.
De airco's staan opgesteld op het dak. Een periodieke controle van de airco's op loszittende 
onderdelen is belangrijk zodat de geluidsoverlast naar de omgeving beperkt blijft.
De opslag van glycol wordt aangevraagd. Dit product wordt gebruikt als koelmiddel en 
opgeslagen boven een lekbak op een verharde ondergrond.
Het stallen van 22 voertuigen wordt aangevraagd, het gaat voornamelijk over reachtrucks 
en transpallets. De voertuigen worden regelmatig onderhouden. Bij het vervangen van de 
accu’s dienen deze afgevoerd te worden door een erkend verwerker.
De gevraagde wijzigingen, mits inachtname van de voorwaarden, zijn niet van die aard dat 
zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de 
bestaande hinder vergroten.

6. Besluit
Artikel 1: Voorwaardelijk gunstig advies te geven met dossiernummer OMV_2021018616, 
ingediend door Paul Adant namens COCACHOC NV betreffende het veranderen van een 
chocoladebedrijf door wijziging, uitbreiding en bijstelling van de voorwaarde gelegen 
Toekomstlaan 49. Kadastraal is het perceel gekend als sectie D nrs. 71R in Herentals en 
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afdeling 1 sectie E nrs. 148G in Grobbendonk.
Artikel 2: De volgende voorwaarden op te leggen:
Voorwaarden voor de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- Er dient een periodieke controle uitgevoerd te worden van de airco's op loszittende 
onderdelen zodat de geluidsoverlast naar de omgeving beperkt blijft.

- Bij het vervangen van de accu's van de voertuigen dienen de accu's afgevoerd te worden 
door een erkend verwerker; 

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
- advies gevraagd op 11 maart 2021;
- advies ontvangen op 14 april 2021;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Situatieschets:

Deze aanvraag betreft een actualisatie van de vergunning en een aantal beperkte 
veranderingen.
Het bedrijf is gespecialiseerd in het individueel verpakken van chocolade, die ook ter plaatse 
wordt geproduceerd. Daarnaast zorgen ze ook voor de distributie van horeca-gerelateerde 
producten.
Het bedrijf is deels gelegen op het grondgebied van de gemeente Herentals en deels op het 
grondgebied van de gemeente Grobbendonk.
De exploitant vraagt de omzetting van de rubriek voor de lozing van bedrijfsafvalwater zonder 
gevaarlijke stoffen (R. 3.4.1.a) naar de rubriek voor de lozing van bedrijfsafvalwater met 
gevaarlijke stoffen (R. 3.4.1.b).
De exploitant vraagt de lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen met een debiet 
van max. 1,8 m³/uur, 30 m³/dag en 10.950 m³/jaar (R. 3.4.1.b) in de openbare riolering.
Er wordt een norm voor P totaal gevraagd van 15 mg/l.
De exploitant heeft milieuvergunningen van het CBS van Herentals en het CBS van 
Grobbendonk d.d. 27/01/2014 voor o.a. de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van 
max. 1,8 m³/uur (R. 3.4.1.b) in de riolering aan algemene voorwaarden en wijzigingsbesluiten 
van de colleges van Grobbendonk en Herentals.

2. Lozingssituatie:
De exploitatie ligt volgens het zoneringsplan in centraal gebied. De gemengde riolering van de 
Toekomstlaan is aangesloten op de RWZI van Morkhoven.

3. Bedrijfsafvalwater:
Het bedrijfsafvalwater afkomstig uit de productie wordt geloosd via verschillende vetvangers. 
De zwevende stoffen (voornamelijk resten chocolade) worden hier grotendeels opgevangen, 
waardoor de parameter onder de lozingsnorm blijft.
Het huishoudelijk afvalwater dat mee wordt geloosd in het zelfde lozingspunt wordt afgevoerd 
via septische putten.
Er verandert niets aan het geloosde debiet, maar er wordt een norm voor P totaal gevraagd 
omdat het IC overschreden wordt.

4. Beoordeling:
De lozing op de RWZI van Morkhoven moet niet onderworpen worden aan een grondige 
evaluatie.

5. Advies:
De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig voor de lozing van bedrijfsafvalwater met 
gevaarlijke stoffen met een debiet van max. 1,8 m³/uur, 30 m³/dag en 10.950 m³/jaar 
(R. 3.4.1.b) in de openbare riolering mits voldaan wordt aan de algemene lozingsvoorwaarden 
voor lozing in de openbare riolering en de volgende bijzondere voorwaarde:

- P totaal: 15 mg/l;
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10.Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar (POA)

1. Horen van de partijen 
- Niet van toepassing.

2. Omschrijving
- De omschrijving kan worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren
- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
- De aanvraag is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied.
- Verder ligt de aanvraag binnen de grenzen van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan 

Afbakeningslijn Klein Stedelijk Gebied, goedgekeurd op 27 september 2018.
- Deze aanvraag betreft geen stedenbouwkundige handelingen. Volgens de exploitant is de 

actuele toestand onveranderd t.o.v. de verkregen vergunningen.
- De POA is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM
- Het advies van Herentals is gunstig, met volgende opmerkingen:

 De exploitant geeft aan dat de voertuigen regelmatig onderhouden worden. Het is niet 
duidelijk of dit bij de exploitant zelf of extern gebeurt. Mocht dit bij de exploitant zelf 
gebeuren, dan is mogelijk rubriek 15 van toepassing.

 In het dossier werd geen verdere informatie opgenomen m.b.t. de transformator. 
Indien het een oliegekoelde transformator betreft, moet de exploitant conform artikel 
5.12.0.2.§1. van Vlarem II de nodige maatregelen treffen om bodem- en grondwater-
verontreiniging te voorkomen en daartoe onder de transformator een vloeistofdichte 
inkuiping voorzien die bij lek de diëlektrische vloeistof opvangt.

 Voor wat betreft de gevraagde lozingsnorm, wordt verwezen naar het advies van de 
VMM.

- Het advies van Grobbendonk is gunstig mits voorwaarden en verwijst naar het advies van 
VMM wat betreft de gevraagde lozingsnorm.

- Het advies van de VMM is gunstig voor de herrubricering naar rubriek 3.4.1.b en voor de 
gevraagde norm van 15 mg/l voor Ptotaal.

- De POA is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het 
DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- N.v.t.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met 

het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook 
worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.

- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde 
zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de 
aanvraag behoren.

8. Toepasselijke BREF’s
- Niet van toepassing.

9. Natuurtoets
- De inrichting is gelegen op een afstand van ongeveer 1.000 meter van het 

habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en 
heiden’ en op ongeveer 1.600 meter van het VEN- en/of IVON-gebied ‘De Vallei van de 
Kleine Nete benedenstrooms´’. 
Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte 
adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle 
aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10.Watertoets/Hemelwaterverordening
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig 

gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de 
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uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor 
deze aanvraag niet relevant is.

11.Termijn
- Conform artikel 68, tweede lid, punt 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet, kan de 

vergunning voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten worden verleend 
voor een termijn eindigend op 27 januari 2034.

12.Voorwaarden
Milieuvoorwaarden:
a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van 
asbest) en 4.9 (energieplanning)

- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:
- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 

5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Laboratoria: Hoofdstuk 5.24
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Papier: hoofdstuk 5.33
- Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
Grobbendonk stelt:

1. Er dient een periodieke controle uitgevoerd te worden van de airco's op loszittende 
onderdelen zodat de geluidsoverlast naar de omgeving beperkt blijft.

2. Bij het vervangen van de accu's van de voertuigen dienen de accu's afgevoerd te worden 
door een erkend verwerker.

a. POA: Bovenstaande voorwaarden dienen niet te worden opgelegd, aangezien zij 
voortkomen uit bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen die hoe dan ook 
dienen te worden nageleefd.

3. De gevraagde lozingsnorm van 15 mg/l voor Ptotaal kan verleend worden, zoals geadviseerd 
door VMM.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:
1. Voldoen aan de brandvoorkomingsmaatregelen die opgenomen zijn in het advies van de 

brandweer.
a. Deze voorwaarde moet niet als milieuvoorwaarde opgelegd worden en kan geschrapt 

worden.
2. Voldoen aan het advies van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling 

milieuvergunningen Antwerpen d.d. 16 januari 2014, ref. AMV/A/13/9767.
a. Het betreffende advies omvatte geen specifieke eisen of voorwaarden; deze 

voorwaarde kan geschrapt worden.
3. Deze milieuvergunning is pas geldig als de gelijklopende milieuvergunning, aangevraagd bij 

de stad Herentals, gunstig wordt afgeleverd.
4. Deze milieuvergunning is pas geldig als de gelijklopende milieuvergunning, aangevraagd bij 

de gemeente Grobbendonk, gunstig wordt afgeleverd.
a. Aangezien beide vergunningen werden afgeleverd, kunnen bovenstaande 

milieuvoorwaarden geschrapt worden.
5. Lozingsnorm voor Ptotaal: 15 mg/l.

Conclusie: gunstig
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11.Beoordeling 

Voor de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van titel V van het DABM en de 
maatregelen van het Natuurdecreet, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de 
Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt 
bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde 
vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico’s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op 
de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen 
tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld 
door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

12.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van 
dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of 
constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de 
aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de 
brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd 
bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan nv Cocachoc, gevestigd Toekomstlaan 49 te 2200 Herentals (KBO 420.086.610), wordt onder 
de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een 
produceren en verpakken van chocolade-artikelen (inrichtingsnummer omgevingsloket 20190412-
0029), gelegen Toekomstlaan 49 te 2200 Herentals en Toekomstlaan 49 te 2280 Grobbendonk, 
kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-E-148G en 2-D-71R. De vergunning omvat 
volgende verandering aan ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
- uitbreiding met:

 het stallen van 22 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
 een koelinstallatie (207,9 kW) en compressoren (2x 30 kW, 1x 15 kW en 1x 7,5 kW) tot 

koelinstallaties (566,4 kW) en compressoren (2x 30 kW, 1x 15 kW en 1x 7,5 kW) met een 
geïnstalleerde totale drijfkracht van 648,9 kW (16.3.2.b);

 de opslag van 1,07 ton (1.000 liter) glycol met gevarenpictogram GHS07 en GHS08 
(17.3.6.1.a – 17.3.7.1.a);

 de opslag van 1.000 liter tot een totale opslag van 2.000 liter/kilogram diverse gevaarlijke 
producten in kleine verpakkingen (17.4);
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 de opslag van 287,18 ton (220 ton verpakkingsfolie en 67,18 ton kunststof paletten) tot 
een totale opslag van 467,18 ton verpakkingsfolie (400 ton) en kunststofpaletten (67,18 
ton) (23.3.1.c);

 een labo voor analyse van chocoladeproducten (regularisatie - 24.4);
- wijziging door:

 herrubricering van het lozen van bedrijfsafvalwater met een max. debiet van 1,8 m³/uur, 
30 m³/dag en 10.950 m³/jaar van rubriek 3.4.1.a naar 3.4.1.b (3.4.1.b);

 dat volgende rubrieken niet meer van toepassing zijn: 6.4.1 – 17.3.4.1.a – 19.6.1.a en 
43.1.1.a;

 vermindering van het vermogen met 21,4 kW tot metaalbewerkingsmachines met een 
geïnstalleerde totale drijfkracht van 8,6 kW (29.5.2.1.a);

 vermindering van de opslag met 46 ton tot een totale opslag van 139 ton papier en karton 
(33.4.1.a);

 vermindering van het vermogen met 675,2 kW tot inrichtingen voor het bereiden van 
voedingsproducten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 288,6 kW (45.8.2.a);

Rubricering: 3.4.1.b - 15.1.1 - 16.3.2.b - 17.3.6.1.a - 17.3.7.1.a - 17.4 - 23.3.1.c - 24.4 - 
29.5.2.1.a - 33.4.1.a - 45.8.2.a;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de 
exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 
- het lozen van bedrijfsafvalwater met een max. debiet van 1,8 m³/uur, 30 m³/dag en 

10.950 m³/jaar in de openbare riolering (3.4.1.b);
- 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van elk 630 kVA (12.2.1);
- accumulatoren met een geïnstalleerd totaal vermogen van 70 kW (12.3.2);
- het stallen van 22 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- koelinstallaties (566,4 kW) en compressoren (2x 30 kW, 1x 15 KW en 1x 7,5 kW) met een 

geïnstalleerde totale drijfkracht van 648,9 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 1,07 ton (1.000 liter) glycol met gevarenpictogram GHS07 en GHS08 (17.3.6.1.a 

– 17.3.7.1.a );
- de opslag van 2.000 liter/kilogram diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 467,18 ton verpakkingsfolie (400 ton) en kunststofpaletten (67,18 ton) 

(23.3.1.c);
- een labo voor analyse van chocoladeproducten (24.4);
- metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 8,6 kW (29.5.2.1.a);
- de opslag van 139 ton papier en karton (33.4.1.a);
- inrichtingen voor het bereiden van voedingsproducten met een geïnstalleerde totale drijfkracht 

van 288,6 kW (45.8.2.a);

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke 
hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.
Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn 
afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel “1. Gegevens 
van de inrichting/project” maakt integraal deel uit van dit besluit.
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ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende 
voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:
a. Algemene milieuvoorwaarden:

– Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van 
asbest) en 4.9 (energieplanning)

– Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
– Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:
– Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2
– Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 

5.15
– Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
– Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
– Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
– Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
– Laboratoria: Hoofdstuk 5.24
– Metalen: hoofdstuk 5.29
– Papier: hoofdstuk 5.33
– Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
1. Lozingsnorm voor Ptotaal: 15 mg/l.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:
1. Lozingsnorm voor Ptotaal: 15 mg/l.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel 
louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers 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://nnavigator.emis.vito.be/   

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 
99 §1 en 3, 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;
Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, 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, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie 
van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

https://nnavigator.emis.vito.be/
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ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn eindigend op 27 januari 2034.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende 
gevallen:

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 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet;

3. de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die 
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na 
aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de 
instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 - 

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet.

§2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een 
ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende 
overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor 
bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van 
de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 - 

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt 
uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de 
artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse 
Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of 
stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse 
minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van 
onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of 
instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste 
administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.
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Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van 
onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en 
dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending 
een afschrift van het beroepschrift bezorgt 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 die zelf het beroep instelt. 

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, 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 zoals 
geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op 
straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse 
Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van 
het beroepschrift het volgende:
Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of 

exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. 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 Omgevingsvergunningsdecreet.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in 
eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die 
nuttig zijn voor het dossier.
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