
 

 
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 

 

 
Referentie omgevingsloket OMV_2018086400 
Referentie gemeente 201800069 

Projectnaam Dethier nieuwe aanvraag 2 
Ligging Atealaan 16 te 2270 Herenthout 

Afdeling 13012, sectie A, perceel 510C 
Afdeling 13027, sectie A, perceel 43B 

  
 

 

 

Bouwbedrijf Dethier NV, Industrieterrein Kolmen 1107 te 3570 Alken, heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige 

handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. 

 

Kort omschreven gaat het over de nieuwbouw van een industriële vestiging met bijhorende kantoren waarbij de exploitatie 

gebeurt van een klasse 3-inrichting voor de opslag van bouwafval en nieuw bouwmateriaal van het bouwbedrijf 

 

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag zijn:  

15.1.1° - 16.3.1.1° - 17.4 – 19.6.1°a) – 23.3.1°a) 

 

De aanvraag heeft als adres: Atealaan 16 / Welvaartstraat – 2270 Herenthout / 2200 Herentals  -  kadastrale gegevens: 

Herenthout sectie A, perceel 510C - Herentals, afdeling 3, sectie A, perceel 43B 

 

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op 10.01.2019 de omgevingsaanvraag vergund onder voorwaarden. 

 

De beslissing ligt van 06.02.2019  tot 08.03.2019 ter inzage bij 

 

- gemeente Herenthout, dienst Loket Bouwen en wonen, op volgend adres: Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout (tijdens 

de openingsuren); 

- stad Herentals, dienst Omgeving, Augustijnenlaan 30 te 2200 Herentals (uitsluitend op afspraak, te maken via de website 

www.herentals.be) 

 

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.  

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met 

rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de 

afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden. 

 

Bezorg hiertoe een beroepschrift: 

• ofwel digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be); 

• ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: 

Departement Omgeving 

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP) 

Koning Albert II-laan 20 bus 8  

1000 Brussel 

 

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om 

uw beroep onontvankelijk te verklaren. 

 

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 06.02.2019. Deze dag is niet inbegrepen.  

 

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw 

beroepschrift aan: 

• de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing. 

• Gemeentebestuur Herenthout - Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout; 

• Stadsbestuur Herentals – Augustijnenlaan 30 te 2200 Herentals of via mail (info@herentals.be) of tegen ontvangstbewijs 

af te geven aan het stadsloket; 

• De deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. 

 

Vermeld in uw beroepschrift het volgende: 

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;  

2. de volgende referentie: OMV_2018086400; 

3. de redenen waarom u beroep aantekent; 

4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u 

hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning; 

5. of u gehoord wenst te worden. 

 

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van het omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie 

“beroep omgevingsvergunning OMV_2018086400” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 

 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. 

 

mailto:info@herentals.be


Dienst Omgevingsvergunningen 
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2018-0252/STBO - Referentie OMV-loket 2018086400

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BOUWBEDRIJF DETHIER MET 
BETREKKING TOT EEN BOUWBEDRIJF, GELEGEN ATEALAAN 16 TE 2200 HERENTALS EN 
2270 HERENTHOUT, 

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 10 januari 2019.

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}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet 
omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van 
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit 
omgevingsvergunning);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de 
bijhorende uitvoeringsbesluiten;
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Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de 
bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-
erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid 
en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 12 juli 2018 ingediend door de nv Bouwbedrijf Dethier, 
gevestigd Industrieterrein Kolmen 1107 te 3570 Alken, strekkende tot het verkrijgen van 
een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen horende bij, en het 
exploiteren van een bouwbedrijf, gelegen Atealaan 16 te 2200 Herentals en 2270 
Herenthout, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-510C en 3-A-43B, 
als volgt: 

De aanvraag bevat volgende stedenbouwkundige handelingen:
‒ slopen van een bestaand bedrijfsgebouw;
‒ verwijderen van bestaande verharding;
‒ het rooien van 12 loofbomen en 3 dennenbomen;
‒ terreinaanlegwerken;
‒ aanleggen van nieuwe verharding;
‒ plaatsen van draadafsluiting en keermuur;
‒ verhardingen voor o.a. toegangspad, fietsenberging, parkeerplaatsen en opslag van 

groot materiaal;
‒ het bouwen van een magazijn met kantoren;
‒ het plaatsen van één publiciteitszuil;
‒ aanleg van twee open buffer- en infiltratiezones;

Het betreft het exploiteren van een bouwbedrijf (opslagplaats voor bouwafval en nieuw 
bouwmateriaal), omvattend:
‒ het stallen van 15 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
‒ een warmtepomp en verwarming met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 

100 kW (16.3.1.1);
‒ de opslag van max. 150 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 

(17.4);
‒ de opslag van max. 200 m³ houten voorwerpen (19.6.1.a);
‒ de opslag van max. 15 ton voorwerpen uit kunststof (23.3.1.a);

Rubricering volgens aanvrager: 15.1.1 - 16.3.1.1 - 17.4 - 19.6.1.a - 23.3.1.a;

Gelet op het feit dat de exploitant op 17 oktober 2018 zijn aanvraag voor een 
omgevingsvergunning heeft aangepast/aangevuld met aangepaste plannen;

Gelet op het feit dat het een nieuwe inrichting betreft;
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Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 12 juli 2018; 
op het feit dat op datum van 26 juli 2018 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd 
verklaard;

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden in Herentals; er werden geen bezwaren 
ingediend;

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden in Herenthout; er werden geen bezwaren 
ingediend;

Gelet op het ongunstig advies d.d. 10 september 2018 van het college van burgemeester 
en schepenen van Herenthout; op volgende elementen uit dit advies:
1. Het college kan principieel akkoord gaan met het slopen van het gebouw en het 

heroprichten van de nieuwbouw. Doch het college kan niet akkoord gaan met het 
aanleggen van twee opritten voor het ontsluiten van het perceel; slechts 1 oprit kan 
worden toegelaten.

2. Stedenbouwkundige basisgegevens:
Het perceel is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied.
De ruime omgeving bestaat uit bestaande industriegebouwen.
Het perceel is momenteel reeds bebouwd met een industriegebouw.

3. Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen:
De aanvraag voorziet in het slopen van de bestaande bebouwing. Na het slopen zal op 
het perceel een nieuwbouw opgericht worden, bestaande uit een kantoorgebouw en 
een industriehal, het aanleggen van verhardingen, het plaatsen van publiciteit.
Deze nieuwbouw bestaat uit een kantoor en een magazijn.
Het kantoorgebouw wordt gericht naar Welvaartstraat en heeft een breedte van 25,00 
meter en een bouwdiepte van 11,57 meter. De kroonlijsthoogte is 8,00 meter en het 
geheel wordt afgewerkt met een plat dak. De gevels worden voorgesteld in wit beton, 
gecombineerd met een groenwand met beplantingsysteem.
Het magazijn wordt hier achter opgericht met een breedte van 24,46 m en een 
bouwdiepte van 24,76 m. De kroonlijsthoogte is dezelfde als die van het kantoor. De 
gevels zullen worden afgewerkt met grijze sandwichpanelen en een betonplint.
Deze constructie wordt opgericht op 18,59 meter uit de rooilijn van de 
Welvaartstraat, 15,43 meter uit de rooilijn van de Atealaan en op 7,00 meter van het 
aangrenzend perceel, gelegen langs de Welvaartstraat.
De aanvraag voorziet in een inrit langs de Atealaan met een breedte van 6,00 meter. 
Deze wordt voorzien tussen twee bestaande bomen op het openbaar domein die 
behouden blijven. Deze toegang is voorzien in functie van de uitrit van de 
bedrijfsvoertuigen en de personeelsparking.
Er wordt eveneens voorzien in een noordelijke inrit langs de Welvaartstraat met een 
breedte van 4,00 meter (conform het inplantingsplan). In de toelichtende nota wordt 
voor de noordelijke toegang echter een breedte van 6,00 meter voorzien. Het plan en 
de toelichtende nota spreken elkaar hierin tegen. Deze toegang wordt cf. de 
aangeleverde informatie gebruikt ten behoeve van de leveringen door vrachtwagens, 
het 2-richtingsverkeer voor de ontsluiting van de bezoekersparking.
Langs de Welvaartstraat wordt voor het gebouw een verharding aangelegd met een 
breedte van 8,59 meter. Tussen deze verharding en de rooilijn worden 
parkeerplaatsen (9 stuks) aangelegd met een diepte van 5 meter en op 5,01 meter 
uit de rooilijn.
Ter hoogte van de Atealaan wordt voor het gebouw een verharding voorzien met een 
diepte van 10,42 meter, met inbegrip van 8 parkings en een zone voor overdekte 
fietsstalling. Deze verharding bevindt zich op 5,01 meter uit de rooilijn.
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Links achter het gebouw wordt een verharding voorzien voor de opslag van groot 
materieel/bouwvoertuigen. De fundering van het te slopen gebouw zal behouden 
blijven. De oppervlakte van deze verharding bedraagt 1.218 m². Rond deze 
verharding wordt gedeeltelijk een keermuur van 1,60 meter hoog geplaatst.
Op het perceel worden twee open buffer- en infiltratievoorzieningen voorzien. 
Rondom het perceel wordt een draadafsluiting van 2 meter hoog geplaatst.
De aanvraag voorziet in het plaatsen van een groenscherm tegen de grens met het 
noordelijk gelegen perceel vanaf de Welvaartstraat tot de bouwdiepte van de 
aangevraagde constructie, bestaande uit een beukenhaag met een hoogte van 2,00 
meter. Dit groenscherm wordt geplaatst in een zone voor groenbuffer die 3,00 meter 
breed is ten opzichte van het aanpalende perceel. Deze groenbuffer blijft vrij van 
bebouwing of verharding en wordt aangeplant met een variatie van hoog- en 
laagstammig inheems groen.
Langs de Welvaartstraat wordt een publiciteitszuil voorzien met een hoogte van 3 
meter en een 
diepte van 1,20 meter. Deze wordt voorzien op 5,00 meter uit de rooilijn.
Ten opzichte van het vorige ingediende dossier van het bedrijf, waarbij de gemeente 
eveneens een advies overmaakte (dossier met referentie omgevingsloket: OMV_ 
2017010785) werd met de meeste opmerkingen van het advies van de gemeente 
rekening gehouden:
‒ De toegang langs de Atealaan werd verplaatst waardoor er geen boom op het 

openbaar domein dient gerooid te worden.
‒ Er wordt voorzien in een groenzone van 3,00 meter ten opzichte van het 

aanpalende perceel en van 5,00 meter ten opzichte van de rooilijnen.
‒ De parkeerplaatsen werden verplaatst en buiten de groenzone, de zone van 5,00 

meter ten opzichte van de rooilijn.
Aan één opmerking werd echter slechts gedeeltelijk aanpassingen gedaan. Dit het 
betreft het 
voorzien van twee opritten. In het vorig advies van de gemeente was opgenomen dat 
in functie van verkeersveiligheid slechts één oprit mogelijk was. In de huidige 
aanvraag zit nog steeds een 
toegang langs de Atealaan en een toegang tot de Welvaartstraat. De toegang tot de 
Welvaartstraat is echter versmald van 6,00 naar 4,00 meter.

4. Openbaar onderzoek:
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar 
onderzoek vond plaats van 3 augustus 2018 tot en met 1 september 2018. Naar 
aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester en 
schepenen.
a. Planologische toets

Het perceel is volgens het goedgekeurde gewestplan gelegen in een 
industriegebied.
Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg 
of een RUP, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet 
vervallen verkaveling.
De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger 
omschreven.

b. Wegenis
In toepassing op de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de voorliggende weg een voldoende 
uitgeruste openbare weg is. De aanvraag beoogt niet de oprichting van een 
bedrijfswoning. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook.

c. Watertoets (decreet integraal waterbeleid)
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde 
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in 
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van 
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de watersystemen worden ingeschat. Het betrokken goed is deels gelegen binnen 
een (mogelijk) overstromingsgevoelige zone.

d. Goede ruimtelijke ordening
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
- functionele inpasbaarheid

Het betreft een perceel gelegen in industriegebied, buiten het centrum van de 
gemeente Herenthout. De ruime omgeving bestaat uit bedrijfsgebouwen. Op 
het perceel bevindt zich reeds een bedrijfsgebouw. De aanvraag betreft het 
slopen van een industriegebouw, het slopen van kantoren, het aanleggen van 
buitenverharding en plaatsen publiciteit. Deze werken zijn in overeenstemming 
met de geldende voorschriften. De gevraagde werken kunnen op dit perceel 
toegelaten worden.

- mobiliteitsimpact
De bouwplaats is gelegen langs een voldoende uitgeruste gemeenteweg, in een 
industriegebied. Het perceel is momenteel reeds bebouwd met een 
industriegebouw, dit gebouw zal gesloopt worden en vervangen worden door 
een nieuwbouw.
De aanvraag voorziet in het aanleggen van twee opritten, met telkens de 
ontsluiting van een aantal parkeerplaatsen. Er wordt rekening gehouden met 
de bestaande bomen langs de Atealaan die niet moeten worden gerooid in 
functie van de toegang.
Het aantal opritten dient per bedrijf beperkt te worden tot één oprit. Een extra 
oprit zorgt voor een onveiligere situatie voor wat de mobiliteit betreft.
Wanneer dit noodzakelijk is, kan 1 bijkomende oprit gerealiseerd worden voor 
hulpdiensten, die afgesloten worden voor ander verkeer met paaltjes.

- Schaal
De aanvraag past in de ruimte omgeving van het perceel. 

- ruimtegebruik en bouwdichtheid
In de aanvraag worden de gebruikelijke bufferzones gerespecteerd.
Tegen de noordelijke perceelsgrens wordt een groenzone voorzien van 3,00 
meter, bestaande uit een draadafsluiting en een beukenhaag ter hoogte van de 
bedrijfsbebouwing. De rest van de groenzone wordt aangeplant met een 
variatie van hoog- en laagstammig inheems groen. De overige 4,00 meter 
wordt voorzien van een betonverharding.
Een strook van 5 meter, gemeten vanaf de rooilijn, blijft, behoudens de 
toegang, ingericht als groenzone. Deze groenzone bestaat uit het behouden 
van enkele hoogstammen en het inzaaien van het terrein met een 
grasmengeling.

- visueel-vormelijke elementen
De voorgestelde gevelmaterialen kunnen verantwoord worden, voor zover ze 
voldoen aan de brandveiligheidsnormen.

- cultuurhistorische aspecten
Deze aspecten zijn niet van die orde om in overweging te nemen in deze 
aanvraag. Het goed is niet gelegen binnen een archeologische site of in de 
omgeving van een geklasseerd landschap, akkerplaats of beschermd 
monument.

- Bodemreliëf
Het reliëf blijft ongewijzigd.

- hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid
De bouwheer moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die 
van toepassing is om hinder te beperken.

e. Beoordeling van de milieuaspecten
De aanvraag betreft de exploitatie van een klasse 3-inrichting voor de opslag van 
bouwafval en nieuw bouwmateriaal van het bouwbedrijf. De ingedeelde activiteit is 
louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, en de exploitant ervan is dus 
meldingsplichtig. De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden.
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Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- - en 
afstandsregels.
De exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering 
van 1 juni 1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne, moeten strikt worden nageleefd.
Besluit milieu: akte te nemen met de vermelding dat de exploitatievoorwaarden 
zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1juni 1995, houdende 
de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht moeten 
worden genomen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 10 september 2018 van het college van burgemeester 
en schepenen van Herentals; op volgende elementen uit dit advies: 
1. Het college neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar. 
2. Het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 3 september 2018 is 

gunstig met voorwaarden:
a. Beschrijving omgeving en aanvraag:

De aanvraag betreft het slopen van een bestaand bedrijfsgebouw en het bouwen 
van een industriële vestiging met bijhorende kantoren.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een 
ingedeelde inrichting.
Op het terrein wordt een nieuw bedrijfsgebouw voorgesteld na het slopen van de 
bestaande bebouwing. Dit gebouw bevat een kantoorgedeelte en een 
magazijngedeelte. Ook buiten dit magazijn zal er opslag gebeuren van goederen. 
Het kantoorgebouw wordt gericht naar Welvaartstraat en heeft een breedte van 
25,00 m en een bouwdiepte van 11,57 m. De kroonlijsthoogte is 8,00 m en het 
geheel wordt afgewerkt met een plat dak. De gevels worden voorgesteld in wit 
beton, gecombineerd met een groenwand met beplantingsysteem.
Het magazijn wordt hierachter opgericht met een breedte van 24,46 m en een 
bouwdiepte van 24,76 m. De kroonlijsthoogte is dezelfde als die van het kantoor. 
De gevels zullen worden afgewerkt met grijze sandwichpanelen en een betonplint.
Achter dit magazijn wordt een buitenopslag voorgesteld, waar deels een keermuur 
wordt opgericht.
Constructies worden opgericht op minstens 15,00 m afstand van de rooilijnen en 
7,00 m tot de private perceelsgrens. Op het inplantingsplan wordt ook een 
overdekte fietsenstalling voorgesteld met een breedte van 3,36 m en een lengte 
van 5,00 m, maar het is niet duidelijk hoe deze er zal uitzien. Parkeerplaatsen en 
verhardingen worden aangelegd op een afstand van 5,00m tot de rooilijnen van 
Atealaan en Welvaartstraat. Ten aanzien van de private perceelsgrens wordt de 
verharding tot op 3,00 m afstand voorgesteld. Deze bouwvrije zones worden met 
groen aangelegd.
Het terrein wordt aan 2 zijden, telkens met 1 inrit ontsloten.
Ter hoogte van Welvaartstraat wordt een reclamezuil voorgesteld voor publiciteit. 
Deze reclamezuil heeft een hoogte van 3,00 m, een breedte van 0,40 m en een 
lengte van 1,20 m.
Deze wordt tot op 5,11 m afstand van de rooilijn van Welvaartstraat opgericht en 
op ongeveer 7,00 m afstand tot de perceelsgrens.
Rond het westelijke deel van het terrein wordt een draadafsluiting geplaatst met 
een hoogte van 2,00 m.

b. Historiek:
Aanvraag omgevingsproject: OMG/2018/00047, het bouwen van een opslagplaats 
en het aanleggen van een parking – Weigering.
Voor het deel van het terrein dat op grondgebied Herentals gelegen is, is geen
stedenbouwkundige vergunning bekend.

c. Openbaar onderzoek:
Het openbaar onderzoek werd gehouden van 3 augustus 2018 tot en met 
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1 september 2018. Bij opmaak van dit verslag is de termijn dat aangetekende 
bezwaarschriften voor dit openbaar onderzoek kunnen binnenkomen, nog niet 
beëindigd. Het resultaat van het openbaar onderzoek zal worden overgemaakt aan 
de vergunningverlenende overheid.

d. Stedenbouwkundige basisgegevens:
 Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978, bestemming 

industriegebied.
Ruimtelijke uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op 13 december 

2017.
- Beoordeling planologisch kader

De aanvraag is niet in strijd met de gewestplanbestemming. De aanvraag is 
ook niet in strijd met het PRUP.
Van de fietsenstalling worden geen plannen aangeleverd. Ook voor luifels en 
overkappingen moet volgens het decreet betreffende de omgevingsvergunning, 
een omgevingsvergunning aangevraagd en verkregen worden.

e. Sectorale regelgeving
- Watertoets

 RIOLERING 
 DWA

Nazicht van het plan en de toelichtende nota: Het afvalwater van de 
toiletten wordt opgevangen in een septische put. De overloop ervan 
komt toe in een dubbele toezicht put waarin ook de rest van het 
huishoudelijk afvalwater terechtkomt. Vanuit deze put vertrekt één 
leiding naar de openbare riolering.
Beoordeling: Omdat er momenteel bebouwing aanwezig is op het 
perceel, moet ervan uit gegaan worden dat er al een aansluiting op de 
openbare riolering aanwezig is die behouden en hergebruikt moet 
worden.

 RWA
De ontwerper dient volgens de Krachtlijnen voor een geïntegreerd 
rioleringsbeleid in Vlaanderen over te gaan tot een maximale 
afkoppeling van hemelwater. De richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt in de 
code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en in de 
waterwegwijzer voor architecten, beiden uitgegeven door de VMM. De 
bouwaanvraag moet voldoen aan het besluit van 5 juli 2013 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen 
en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
Beoordeling: Het hemelwater van de volledige dakoppervlakte wordt 
opgevangen in een hemelwaterput. Het water wordt hergebruikt voor de 
spoeling van toiletten en via buitenkranen. De hemelwaterput heeft een 
overloop naar een open buffer- en infiltratiebekken. Standpunt van de 
technische dienst: Geen opmerkingen. Het water afkomstig van de 
verharding op de linkerkant van het perceel wordt via kolken afgeleid 
naar een tweede buffer- en infiltratievoorziening op het grondgebied van 
Herenthout.

 OPENBAAR DOMEIN - INRIT & VERHARDINGEN
Nazicht van het plan en de toelichtende nota: Langs de kant van de 
Welvaartstraat wordt een nieuwe ontsluiting voorzien over een breedte 
van 6 meter voor de afwikkeling van het vrachtverkeer. De reeds 
bestaande oprit (eveneens 6 meter breed) langs de Atealaan op het 
grondgebied van Herenthout blijft behouden voor gewoon autoverkeer 
van personeel en bezoekers. De niet-waterdoorlatende verharding 
watert af naar de omliggende groenzones.
Beoordeling: Het gedeelte van de nieuwe inrit dat op het openbaar 
domein ligt, zal aangelegd worden door de stedelijke 
uitvoeringsdiensten. Hiertoe moet een aanvraag gedaan worden via 
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www.herentals.be/inrit. Alle kosten die voortvloeien uit de werken zijn 
ten laste van de aanvrager en worden berekend volgens het geldende 
gemeentelijk retributiereglement.

- Mer-screening
De toetsing wijst uit dat het voorgenomen project geen grote gevolgen zal 
hebben voor het milieu. Een project-MER zal daarom geen nieuwe of 
bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten bevatten. Bijgevolg 
is de opmaak van een milieueffectenrapport niet vereist.

- Toegankelijkheidstoets
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 
van 5 juni 2009 is van toepassing. Er werd een checklists bij het dossier 
gevoegd. Op basis hiervan kan de vergunningverlenende overheid advies 
vragen aan de betrokken instantie.

f. Toetsing van de milieuaspecten
Globaal kan gesteld worden dat de risico’s voor de externen 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
- Functioneel verenigbaar-verweving-relatie met de omgeving

Het perceel ligt in het industriegebied van Herentals, op de grens met 
Herenthout ten zuiden van de autosnelweg E313 en ten oosten van de oprit 
tot deze autosnelweg.
De buurt wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door vrijstaande 
industriegebouwen.
De voorgestelde functie in het gebouw, bedrijfsgebouw met bijhorend 
kantoor, is gebruikelijk in deze omgeving en kan worden verantwoord. Het 
kantoor moet steeds in functie van de bedrijvigheid blijven staan en mag 
geen autonoom kantoor bevatten.
De reclamezuil mag enkel perceelgebonden reclame bevatten. 

- Mobiliteit
Er is een fietsenstalling op het inplantingsplan getekend. De oppervlakte 
van deze stalling laat het stallen van slechts 4 fietsen toe. Dit is 
onvoldoende voor het voorgestelde bedrijf. Er moeten voldoende fietsen 
gestald kunnen worden zowel voor bezoekers als voor werknemers. 
Overdekt, type aanleunbeugels, tussenafstand minimaal 0,75 m, nodige 
lengte is 3,60 m (1,80 m voor fiets + 1,80 m voor manoeuvreren).
Toegangen perceel. Goed dat vrachtwagens enkel via Welvaartstraat 
kunnen rijden, zodat Atealaan minder hinder heeft van wachtende en 
manoeuvrerende vrachtwagens.

- Ruimtegebruik-bouwdichtheid-schaalaspecten
Aan de bestaande perceelstructuur worden geen wijzigingen aangebracht. 
Bij voorliggend bedrijf wordt geen bedrijfswoning voorgesteld.
De hoogte van de nieuwe de constructie is hoog, maar te verantwoorden in 
deze omgeving, omdat door de bouwen in de hoogte, het magazijn 
maximaal benut kan worden.
De inplanting van de overdekte fietsenstalling gebeurt niet binnen de 
bouwstrook van het terrein, wat niet aangewezen is. Hoe deze 
fietsenstalling er zal uitzien is niet opgenomen op de plannen, waardoor 
het voorkomen ook niet beoordeeld kan worden. Bovendien is de 
overkapping te beperkt omdat ze slechts in ruimte voor het stallen van 4 
fietsen voorzien.
De voorgestelde reclamezuil wordt op voldoende afstand tot de 
perceelsgrenzen voorgesteld en er wordt hiermee geen hinder voor het 
verkeer voorzien, voor zover de zuil niet wordt voorzien van schermen. Dit 
om de verkeersveiligheid te kunnen garanderen.
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- Architectuur-cultuuraspecten-esthetiek
De gekozen materialen zijn in harmonie met de gevelmaterialen van 
andere industriële bebouwing in deze omgeving.
Het betrokken perceel of de aanpalende gebouwen op grondgebied 
Herentals, genieten niet van enige bescherming als erfgoedwaarde en 
staan ook niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed.

- Hinderaspecten-privacy-comforteisen
Het bestaande bedrijfsgebouw wordt gesloopt. Een attest van wegname 
van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij 
Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) 
worden verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de 
aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
De werken brengen het goede nabuurschap niet in het gedrang brengen. 
De hoogte van de bebouwing kan worden verantwoord op 7,00 m afstand 
tot de perceelsgrens, tenzij uit het advies van de brandweer blijkt dat dit 
veiligheidsproblemen kan opleveren.

- Impact op natuur en landschap-inkleding-buffering-reliëf
Er moeten bij de voorgenomen werken een bomen worden gekapt. Het is 
aangewezen om bomen binnen de groenzones en bufferzones maximaal te 
behouden.
Enkel het perceel 3/A/43B is gelegen op grondgebied Herentals. Via de 
Welvaartstraat wordt een toegangsweg van 4 meter breed voorzien. Op 
0,50 meter afstand van deze toegangsweg staat huidig een straatboom 
(Platanus x hispanica). De boom is nog vrij jong met een matige 
kroonontwikkeling. Hij maakt deel uit van een rij bomen die het straatbeeld 
een groen karakter geven. Als de bodem het toelaat vormen gewone 
platanen een diepgaand wortelstelsel. Ook heeft hij een goed 
regeneratievermogen en verdraagt hij (toekomstige) verharding, en is 
wortelopdruk mogelijk. Bij de aanleg van de oprit zal door de dichte ligging 
een deel van het wortelstelsel beschadigd worden. Gelet op de kenmerken 
van de boomsoort en zijn vrij jonge leeftijd, zal de boom vermoedelijk van 
deze schade herstellen. De aannemer moet echter voor, tijdens en na de 
werf schade aan het wortelstelsel, stam en kroon zoveel mogelijk 
vermijden door omzichtig te werk te gaan. Indien de boom na enkele jaren 
blijkt af te sterven (zonder andere noemenswaardige schade te hebben 
opgelopen), kan een schadevergoeding op de aanvrager van de vergunning 
verhaald worden. Deze vergoeding bedraagt 298,7 euro. Deze waarde 
wordt berekend volgens de uniforme methode voor waardebepaling van 
bomen behorend tot het openbaar domein.
Buffers en zichtgroen bij industriegebied zijn belangrijk. Deze kunnen ook 
een ecologische waarde verkrijgen, wanneer ze uit een mix van inheemse 
beplanting bestaat, van hoog en laagstammig groen. Daarom wordt dit ook 
gevraagd bij voorliggend ontwerp binnen de zoals gebruikelijk opgelegde 
bufferzones.
Het bestaande reliëf wordt behouden; 

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement Omgeving - Ruimtelijke 
Ordening (AGOP-RO);

Gelet op het gunstig advies d.d. 14 september 2018 van Provincie Antwerpen - Dienst 
Integraal Waterbeleid in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit 
advies: 
1. Kenmerken watersysteem:

a. Waterloop nr. A.8.08, Nijlense Beek van de 2de categorie:
De percelen 3-A-43B en 1-A-510C palen niet rechtstreeks aan de waterloop, de 
percelen wateren er naar af.
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b. Kaartgegevens:
De percelen zijn gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied volgens de 
watertoetskaart. Volgens het gewestplan zijn de percelen gelegen in 
industriegebieden. Het gebied is volgens de BWK biologisch minder waardevol.

2. Verenigbaarheid met het watersysteem:
a. Mogelijke schadelijke effecten zouden kunnen ontstaan door:

- wijziging van infiltratie naar het grondwater aangezien een grote oppervlakte 
verhard zal worden, waardoor de oppervlakte infiltreerbare bodem afneemt;

- wijziging van het overstromingsregime, aangezien de aanvraag zich situeert in 
een overstromingsgevoelige regio en de aangevraagde verhardingen een 
impact kunnen hebben op de waterafvoer.

3. Voorwaarden en maatregelen:
a. Algemene wettelijke voorwaarden

- Waterkwantiteit: vasthouden > bergen > afvoeren
Niet functionele verharde oppervlakten moeten vermeden worden. Eventuele 
verharding is bij voorkeur waterdoorlatend. Het dakwater moet zoveel mogelijk 
hergebruikt worden (als toiletspoeling, waswater, beregening, …). Het overige 
afstromende hemelwater (niet doorlaatbare verharde oppervlakten, overloop 
regenwaterput, …) moet worden geïnfiltreerd en/of – wanneer de bodem geen 
of slechts beperkte infiltratie toelaat - gebufferd. Slechts een zeer beperkte 
hoeveelheid mag worden afgevoerd. Er moet minstens voldaan zijn aan de 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.

- Riolering: voorkomen > scheiden > zuiveren
Het is verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in de 
RegenWaterAfvoerleiding en regenwater in de DroogWeerAfvoerleiding. Het is 
uiteraard verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in een oppervlaktewater 
als er kan aangesloten worden op een DroogWeerAfvoerleiding.
De lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in 
de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater moet voldoen aan de 
voorwaarden opgenomen in deel 4 van Vlarem II.

b. Specifieke voorwaarden (art. 8§1 DIW d.d. 18/07/03 en art. 7 §1 4° UB d.d. 20 
juli 2006):
Teneinde het schadelijk effect te voorkomen/beperken/herstellen/compenseren 
worden de volgende specifieke voorwaarden opgelegd:

 Voor de wijziging van infiltratie naar het grondwater
 Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten 

worden ondervangen indien de aanvraag minstens voldoet aan de 
gewestelijke, provinciale, gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten e.a. Verder moet voldaan worden 
aan art. 6.2.2.1.2 §4 van Vlarem II met betrekking tot de afvoer van 
hemelwater, doelstelling 6° a) opgenomen in art. 5 van het decreet 
integraal waterbeleid en het concept 'vasthouden- bergen-afvoeren' dat 
opgenomen is in de waterbeleidsnota en de bekkenbeheerplannen. 
Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en vervolgens 
naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer.

 Het hemelwater van de dakoppervlakte wordt opgevangen in een 
hemelwaterput van 10.000 liter voor hergebruik via de toiletten en 
buitenkraan. De overloop van de hemelwaterput sluit aan op een open 
infiltratievoorziening.

 In functie van de toepassing werden verschillende verharde zones 
voorzien in waterdoorlatende materialen. De waterdoorlatende zones 
moeten onder een maximale helling van 0,5% aangelegd worden 
richting een groenzone (geen opvang in straatkolken).

 Er worden twee afzonderlijke open infiltratievoorzieningen aangelegd. 
Een eerste infiltratievoorziening vangt het overtollig hemelwater van de 
dakoppervlakte op.
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 Een tweede infiltratievoorziening vangt de centrale betonverharding op. 
Het hemelwater van de betonverharding ten noorden van het perceel 
(toegangszone) wordt niet opgevangen, deze watert af naar de 
voldoende brede groenzone.

 De infiltratievoorzieningen moeten boven de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand aangelegd worden. Er zijn geen 
grondwatergegevens aangeleverd, maar op basis van de bodemkaart 
worden zeer hoge grondwaterstanden verwacht. De infiltratievoorziening 
dient ondiep als een type wadi uitgevoerd te worden met de bodem op 
maximaal 50cm –mv en een eventuele overloop rond het maaiveld.

 Voorwaarde:
 De infiltratievoorziening dient ondiep als een type wadi uitgevoerd te 

worden met de bodem op maximaal 50cm –mv en een eventuele 
overloop rond het maaiveld.

- Voor de wijziging van overstromingsregime
 Het betrokken gebied is gelegen nabij de Nijlense Beek, een onbevaarbare 

waterloop van tweede categorie die door de provincie wordt beheerd. 
Volgens de watertoetskaart zijn de percelen (stroomafwaarts) deels/volledig 
effectief overstromingsgevoelig. Om wateroverlast daar te 
verminderen/voorkomen is het nodig het water op te houden aan de bron. 
Daarom moet er een infiltratievoorziening worden aangelegd. Het buffer-
volume van de infiltratievoorziening dient minimaal 330 m³/ha verharde 
oppervlakte groot te zijn. Het ledigingsdebiet hiervan bedraagt maximaal 
20 – 10 l/(s.ha). Dit wordt bij voorkeur bereikt door gebruik van een 
afvoerbegrenzer met constant debiet. Het is toegestaan, en zelfs aan te 
raden, dit bekken uit te rusten met een veiligheidsoverloop.

 Voorwaarden:
 Het afstromend hemel- en effluentwater moet geïnfiltreerd worden met 

een buffervolume van minstens 330 m³/ha zoals voorzien op de 
plannen.

 Er mag geen ruimte voor water verloren gaan of het ingenomen 
overstromingsvolume dient gecompenseerd te worden. De percelen zijn 
mogelijk overstromingsgevoelig en nabij effectief overstromingsgevoelig 
gebied. De zone voor bebouwing mag met het veilig vloerpeil voorzien 
worden. De groenzones dienen echter op het bestaande maaiveldpeil 
behouden te blijven en mogen in geen geval opgehoogd worden.

 Voorwaarde:
 Er mag geen ruimte voor water verloren gaan. De groenzones moeten 

op het bestaande maaiveldpeil behouden blijven en mogen niet 
opgehoogd worden;

    
Gelet op het ongunstig advies d.d. 14 september 2018 van het Agentschap Wegen en 
Verkeer, district Geel (AWV); op volgende elementen uit dit advies:
1. Bijzondere voorwaarden:

Vastlegging ten opzichte van de grens van het autosnelwegdomein (A0130812 van 
0.4 +21 tot 0.4 +71:
a. De bouwlijn ligt op 30 m van de grens van het autosnelwegdomein volgens het KB 

van 4 juni 1958 (betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen, eerste artikel). 
Deze is gemeten loodrecht op de as van de autosnelweg.

b. Volgens K.B. 23/06/1961 wordt het vak Wommelgem - Kwaadmechelen ingedeeld 
bij de categorie van autosnelwegen.

c. Bepaling van de grens van het domein van de autosnelweg: buitenkant gracht + 1 
meter.

2. Ongunstig advies:
a. Schending direct werkende normen

Conform artikel 4.3.3. VCRO moet de vergunning worden geweigerd of moeten er 
voorwaarden opgelegd worden in de vergunning indien uit het advies van het 
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Agentschap Wegen en Verkeer blijkt dat het aangevraagde strijdig is met direct 
werkende normen binnen de beleidsvelden waarvoor het Agentschap bevoegd is.
“Indien uit de verplicht in te winnen adviezen blijkt dat het aangevraagde strijdig 
is met direct werkende normen binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke 
ordening, of indien dergelijke strijdigheid manifest reeds uit het aanvraagdossier 
blijkt, wordt de vergunning geweigerd of worden in de aan de vergunning 
verbonden voorwaarden waarborgen opgenomen met betrekking tot de naleving 
van de sectorale regelgeving.”
In casu moet de vergunningsaanvraag worden geweigerd of moeten er 
voorwaarden opgelegd worden, aangezien volgende direct werkende normen 
geschonden worden:
- Schending van het KB van 4 juni 1958 inzake vrije stroken langs snelwegen

Artikel 1 van het KB bepaalt dat de vrije stroken langs het autosnelwegdomein 
30 meter bedragen.
Artikel 2 van het KB bepaalt dat het verboden is in die stroken te bouwen, te 
herbouwen, bestaande bouwwerken te verbouwen of onwettig opgerichte 
bouwwerken te handhaven. Dit verbod geldt niet voor instandhoudingswerken 
of onderhoudswerken.
De vergunningsaanvraag is strijdig met de bepalingen van het KB gelet op 
volgende redenen:

 Er wordt een draadafsluiting geplaatst binnen de 10m-zone van het 
autosnelwegdomein.

 Er wordt een bufferbekken geplaatst binnen de 30m-zone.
 Er wordt een verharding geplaatst binnen de 30m-zone.
 Op deze verharding binnen de 30m-zone wordt in een latere fase een 

uitbreiding van de magazijnfunctie voorzien.
Het Agentschap kan de gevraagde afwijking niet toestaan en adviseert daarom 
ongunstig, omwille van volgende redenen:
Nieuwbouw binnen de 30m-zone wordt niet toegestaan. Uit de nota blijken 
onvoldoende argumenten om deze uitbreiding toe te staan. Renovatie en 
vernieuwing van het huidige gebouw behoort wel tot de mogelijkheden. De 
bouwlijn van het huidige bestaande gebouw dient wel behouden te blijven. Een 
verharding in waterdoorlatende materialen tot de bouwlijn van de aangrenzende 
gebouwen kan toegestaan worden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 30 juli 2018 van de brandweer zone Kempen, op 
volgende elementen uit dit advies:
1. Verslag ref. BWDP/2018-0045/001_01 werd eerder overgemaakt aan de aanvrager.
2. Dit verslag is een aanvulling hierop (ivm de bluswateropvang).
3. Bluswateropvang:

‒ Inzake de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten adviseert de 
brandweer een bluswateropvang voor volgende rubrieken:
- 15.1.1° stalplaats voor 15 voertuigen (stoffen met gevaar voor aanzienlijke 

waterverontreiniging)
- 17.4 opslag van gevaarlijke vloeistoffen in kleinverpakkingen (uiteenlopende 

risico’s, gevaar voor aanzienlijke waterverontreiniging, gebruik van 
schuimvormende middelen bij het blussen (gevaar voor aquatisch milieu))

- 23.3.1°a) opslag van voorwerpen uit kunststoffen (bij brand kunnen door 
ontleding stoffen ontstaan met gevaar voor waterverontreiniging; gebruik van 
schuimvormende middelen bij het blussen (gevaar voor het aquatisch milieu))

‒ Voor de effectieve berekening van de bluswateropvang heeft de brandweer een 
tool ter beschikking. Deze kan bekomen worden op simpele vraag via de 
behandelaar van dit dossier. De berekening zelf moet gebeuren door de exploitant 
of zijn aangestelde (studiebureau).

4. Controle voor in dienst stelling
Vooraleer het gebouw en de installaties in gebruik te nemen dient de 
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brandweerdienst uitgenodigd voor een controlebezoek, om na te gaan of goed gevolg 
gegeven werd aan het in dit verslag bepaalde;

Gelet op het advies d.d. 16 oktober 2018 van de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:  
1. Horen van de partijen

‒ De heer M. Coteur, directeur, en de heer J. Maesen en de heer D. Grevendonck, 
architecten bij MAMU architecten, worden gehoord.

‒ De voorzitter overloopt de aanvraag en vermeldt dat de deputatie dit jaar nog een 
ongunstig advies verleende voor de stedenbouwkundige handelingen die nu 
opnieuw worden aangevraagd. Ze vraagt hierover meer toelichting.
- De heer Maesen legt uit dat er tegenstrijdige adviezen werden ontvangen van 

het schepencollege van Herenthout en Herentals voor wat betreft de inritten 
en dat er een negatief advies werd ontvangen van het AWV. Het AWV heeft 
n.a.v. de vorige vergunningsaanvraag een afwijkingsaanvraag ingediend bij de 
minister voor het bekomen van het bouwverbod binnen de zone vanaf de 10e 
tot de 30e meter vanaf de grens van het domein van de autosnelweg.

‒ De voorzitter vermeldt dat er ook voor deze vergunningsaanvraag een negatief 
advies werd ontvangen van het CBS van Herenthout.
- De heer Maesen legt uit dat het CBS alsnog een gunstig advies kan verlenen 

voor de aanleg van twee opritten. Het college zal hierover op 20 oktober 2018 
een beslissing nemen.

‒ De voorzitter vraagt meer toelichting over de verkeersdoorstroming op het 
terrein.
- De heer Maesen legt uit dat de inrit wordt voorzien langs de Welvaartstraat te 

Herentals en de uitrit langs de Atealaan te Herenthout. 
- Op vraag van de voorzitter vermeldt de heer Coteur dat de huidige aanvraag 

dezelfde is als voorgaande vergunningsaanvraag, m.u.v. enkele kleine 
aanpassingen aan de groenbeplanting.

‒ Op vraag van de voorzitter licht de heer Coteur toe dat het bedrijf de aanvraag zal 
aanpassen aan de opmerkingen van het AWV. 
- De heer Grevendonck legt uit dat de afwijking negatief werd geadviseerd door 

de minister. Daarom wil de aanvrager graag een wijzigingsverzoek indienen 
waarin de bouwwerken uit de 30m-zone worden verplaatst en de verhardingen 
en omheiningen uit de 10m-zone. De plannen werden hieraan reeds aangepast 
en kunnen eerstdaags op het omgevingsloket worden geplaatst.

- Op vraag van de voorzitter geeft de heer Maesen aan dat de wijzigingen geen 
impact hebben op de adviezen van de andere adviesinstanties. 

‒ De deskundige milieu verwijst naar een opmerking uit het advies van het CBS. 
Het CBS stelt in haar advies dat er onvoldoende fietsen kunnen gestald worden in 
de voorgestelde fietsenstalling.
- De heer Grevendonck verklaart dat de fietsenstalling zal worden uitgevoerd 

conform het advies van het CBS.
- De voorzitter merkt op dat het CBS tevens stelt dat de luifels en 

overkappingen volgens het decreet betreffende de omgevingsvergunning 
aangevraagd en verkregen moeten worden. 

- De heer Grevendonck verklaart dat de overkapping onderdeel uitmaakt van de 
fietsenstalling.

‒ De voorzitter vermeldt dat de brandweer in haar advies een opmerking maakt 
over de bluswateropvang. 
- De deskundige ruimtelijke ordening stelt voor om in de overwegingen op te 

nemen dat het bluswater niet mag worden aangewend voor andere 
toepassingen.

2. Omschrijving
‒ De omschrijving kan worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren
‒ Er werden geen bezwaren ingediend.
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4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid:
‒ De inrichting is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan Herentals – 

Mol.
‒ Het college van Herenthout gaat akkoord met het slopen van het gebouw en het 

heroprichten van de nieuwbouw. Het college verleent echter een ongunstig advies 
omdat het niet akkoord gaat met het aanleggen van twee opritten voor het 
ontsluiten van het perceel; slechts 1 oprit kan worden toegelaten.
- De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat het CBS 

alsnog een gunstig advies kan verlenen voor de aanleg van twee opritten. 
Het college zal hierover op 20 oktober 2018 een beslissing nemen.

‒ Het advies van het college van Herentals is gunstig, mits een aantal voorwaarden 
en stelt:
- Van de fietsenstalling worden geen plannen aangeleverd. Ook voor luifels en 

overkappingen moet volgens het decreet betreffende de 
omgevingsvergunning, een omgevingsvergunning aangevraagd en verkregen 
worden.
 De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat de luifels 

en overkappingen waar het CBS naar verwijst, onderdeel uitmaken van de 
fietsenstalling.

- Er is een fietsenstalling op het inplantingsplan getekend. De oppervlakte van 
deze stalling laat het stallen van slechts 4 fietsen toe. Dit is onvoldoende voor 
het voorgestelde bedrijf. Er moeten voldoende fietsen gestald kunnen worden 
zowel voor bezoekers als voor werknemers. Overdekt, type aanleunbeugels, 
tussenafstand minimaal 0,75 m, nodige lengte is 3,60 m (1,80 m voor fiets + 
1,80 m voor manoeuvreren).
 De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat de 

fietsenstalling zal worden uitgevoerd conform het advies van het CBS.
‒ Het advies van AWV-Geel is ongunstig en stelt:

- de vergunningsaanvraag moet geweigerd worden of er moeten voorwaarden 
opgelegd worden, aangezien volgende direct werkende normen geschonden 
worden:
 Schending van het KB van 4 juni 1958 inzake vrije stroken langs 

snelwegen:
 Artikel 1 van het KB bepaalt dat de vrije stroken langs het 

autosnelwegdomein 30 meter bedragen.
 Artikel 2 van het KB bepaalt dat het verboden is in die stroken te 

bouwen, te herbouwen, bestaande bouwwerken te verbouwen of 
onwettig opgerichte bouwwerken te handhaven. Dit verbod geldt niet 
voor instandhoudingswerken of onderhoudswerken.

 De vergunningsaanvraag is strijdig met de bepalingen van het KB gelet op 
volgende redenen:
 Er wordt een draadafsluiting geplaatst binnen de 10m-zone van het 

autosnelwegdomein.
 Er wordt een bufferbekken geplaatst binnen de 30m-zone.
 Er wordt een verharding geplaatst binnen de 30m-zone.
 Op deze verharding binnen de 30m-zone wordt in een latere fase een 

uitbreiding van de magazijnfunctie voorzien.
- Het Agentschap kan de gevraagde afwijking niet toestaan en adviseert daarom 

ongunstig, omwille van volgende redenen:
Nieuwbouw binnen de 30m-zone wordt niet toegestaan. Uit de nota blijken 
onvoldoende argumenten om deze uitbreiding toe te staan. Renovatie en 
vernieuwing van het huidige gebouw behoort wel tot de mogelijkheden. De 
bouwlijn van het huidige bestaande gebouw dient wel behouden te blijven. Een 
verharding in waterdoorlatende materialen tot de bouwlijn van de 
aangrenzende gebouwen kan toegestaan worden.

‒ De aanvrager reageert ter zitting op het advies van het AWV:
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- Het AWV heeft een afwijkingsaanvraag ingediend bij de minister voor het 
bekomen van het bouwverbod binnen de zone vanaf de 10de tot de 30ste meter 
vanaf de grens van het domein van de autosnelweg. De afwijking werd echter 
negatief geadviseerd door de minister. Daarom stelt de aanvrager voor om de 
aanvraag aan te passen conform het advies van het AWV. Dit houdt in dat de 
bouwwerken uit de 30m-zone worden verplaatst en de verhardingen en 
omheiningen uit de 10m-zone. De plannen werden hier reeds aan aangepast 
en zullen eerstdaags bezorgd worden via het omgevingsloket.

‒ De POVC is van oordeel dat de nieuwe plannen nog dienen beoordeeld te worden. 
De POVC stelt daarom voor om, in toepassing van de administratieve lus, de 
behandelingstermijn eenmalig met 60 dagen te verlengen.

‒ Het advies van de brandweer is gunstig, mits een opmerking voor wat betreft het 
bluswateropvang. Er wordt tevens verwezen naar een eerder advies uitgebracht 
naar aanleiding van de vergunningsaanvraag met kenmerk OMVP-2017-0101. Dit 
advies werd echter niet bezorgd, de brandweer gaf toen via het Omgevingsloket 
het volgende aan:
- Op vraag van de architect hebben wij op 30 januari 2018 een voorafgaandelijk 

advies bezorgd, bijgevolg maken wij geen nieuw verslag meer op. Men moet 
rekening houden met ons eerste advies, zelfs indien de plannen zouden 
gewijzigd zijn.

‒ Er werd geen advies ontvangen van de AGOP-RO. Dit advies wordt geacht 
stilzwijgend gunstig te zijn.

‒ Verder te bespreken na termijnverlenging.
5. Toetsing aan titel V van het DABM

‒ De POVC volgt de gunstige adviezen wat betreft het milieuluik.
6. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw en milieu

‒ De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de 
vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De aanvrager vraagt zowel het 
stedenbouwkundig luik als het milieuluik aan via deze vergunningsaanvraag.

7. Toepasselijke BREF’s
‒ Niet van toepassing.

8. Natuurtoets
‒ De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek 

getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter,§3 en §4 van het Natuurdecreet. Er 
werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De 
inrichting is gelegen op ongeveer 1.850 meter van het Habitatrichtlijngebied 
‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’. Het 
blijkt dat er zich binnen de nul-effectlijn geen actueel habitat bevindt binnen een 
speciale beschermingszone (SBZ), doelhabitat of zoekzone. Gelet op het voorwerp 
van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen is in het 
kader van de omgevingsvergunning de natuurtoets niet relevant.

9. Watertoets
‒ Gelet op het feit dat de inrichting gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig 

gebied werd advies gevraagd aan de DIW. 
Uit het gunstige advies, blijkt dat geconcludeerd kan worden dat de gevraagde 
activiteiten, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden en/of eventuele 
bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en) verenigbaar zijn met het 
watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, 
vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 
2003.

10.Termijn 
‒ Te bespreken na termijnverlenging.

11.Voorwaarden
‒ Te bespreken na termijnverlenging;
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Gelet op het feit dat de aanvrager de gevraagde bijkomende gegevens via het 
Omgevingsloket heeft bezorgd op 17 oktober 2018;

Gelet op het feit dat in toepassing van artikel 32 van het Decreet omgevingsvergunning 
de behandelingstermijn van de aanvraag van rechtswege eenmalig verlengd werd met 60 
dagen omwille van de administratieve lus zodat de nieuw aangeleverde plannen kunnen 
worden beoordeeld door de adviseurs;

Gelet op het gunstig advies in termijnverlenging d.d. 22 oktober 2018 van het college 
van burgemeester en schepenen van Herenthout; op volgende elementen uit dit advies:
1. Beoordeling stedenbouwkundige handelingen:

Het perceel is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan.
Het gewestplan is van toepassing op deze aanvraag.
Het dossier is in overeenstemming met de voorschriften van dit geldend plan.

2. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag.
De ruime omgeving bestaat uit bestaande industriegebouwen.
Het perceel is momenteel reeds bebouwd met een industriegebouw.

3. Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen.
De aanvraag voorziet in het slopen van de bestaande bebouwing. Na de slopen zal op 
het perceel een nieuwbouw opgericht worden, bestaande uit een kantoorgebouw en 
een industriehal, het aanleggen van verhardingen, het plaatsen van publiciteit.
Deze nieuwbouw bestaat uit een kantoor en een magazijn.
Het kantoorgebouw wordt gericht naar Welvaartstraat en heeft een breedte van 25,00 
meter en een bouwdiepte van 11,57 meter. De kroonlijsthoogte is 8,00 meter en het 
geheel wordt afgewerkt met een plat dak. De gevels worden voorgesteld in wit beton, 
gecombineerd met een groenwand met beplantingsysteem.
Het magazijn wordt hier achter opgericht met een breedte van 24,46 m en een 
bouwdiepte van 24,76 m. De kroonlijsthoogte is dezelfde als die van het kantoor. De 
gevels zullen worden afgewerkt met grijze sandwichpanelen en een betonplint.
Deze constructie wordt opgericht op 18,59 meter uit de rooilijn van de 
Welvaartstraat, 15,43 meter uit de rooilijn van de Atealaan en op 7,00 meter van het 
aangrenzend perceel, gelegen langs de Welvaartstraat.
De aanvraag voorziet in een inrit langs de Atealaan met een breedte van 6,00 meter. 
Deze wordt voorzien tussen twee bestaande bomen op het openbaar domein die 
behouden blijven. Deze toegang is voorzien in functie van de uitrit van de 
bedrijfsvoertuigen en de personeelsparking.
Er wordt eveneens voorzien in een noordelijk inrit langs de Welvaartstraat met een 
breedte van 4,00 meter (conform het inplantingsplan). In de toelichtende nota wordt 
voor de noordelijke toegang echter een breedte van 6,00 meter voorzien. Het plan en 
de toelichtende nota spreken elkaar hierin tegen. Deze toegang wordt cf. de 
aangeleverde informatie gebruikt ten behoeve van de leveringen door vrachtwagens 
het 2-richtingsverkeer voor de ontsluiting van de bezoekersparking.
Langs de Welvaartstraat wordt voor het gebouw een verharding aangelegd met een 
breedte van 8,59 meter. Tussen deze verharding en de rooilijn worden 
parkeerplaatsen (9 stuks) aangelegd met een diepte van 5 meter en op 5,01 meter 
uit de rooilijn.
Ter hoogte van de Atealaan wordt voor het gebouw een verharding voorzien met een 
diepte van 10,42 meter, met inbegrip van 8 parkings en een zone voor overdekte 
fietsstalling. Deze verharding bevindt zich op 5,01 meter uit de rooilijn.
Links achter het gebouw wordt een verharding voorzien voor de opslag van groot 
materieel/ bouwvoertuigen. De fundering van het te slopen gebouw zal behouden 
blijven. De oppervlakte van deze verharding bedraagt 1218 m2 • Rond deze 
verharding wordt gedeeltelijk een keermuur van 1,60 meter hoog geplaatst.
Langs de kant van de Welvaartstraat wordt een nieuwe ontsluiting voorzien over een 
breedte voor de afwikkeling van het vrachtverkeer. De reeds bestaande oprit langs de 
Atealaan op het grondgebied van Herenthout blijft behouden voor gewoon 
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autoverkeer van personeel en bezoekers. De niet-waterdoorlatende verharding watert 
af naar de omliggende groenzones.
Op het perceel worden twee open buffer/en infiltratievoorzieningen voorzien. Rondom 
het perceel wordt een draadafsluiting van 2 meter hoog geplaatst.
De aanvraag voorziet in het plaatsen van een groenscherm tegen de grens met het 
noordelijk gelegen perceel vanaf de Welvaertstraat tot de bouwdiepte van de 
aangevraagde constructie, bestaande uit een beukenhaag met een hoogte van 2,00 
meter. Dit groenscherm wordt geplaatst in een zone voor groenbuffer die 3,00 meter 
breed is ten opzichte van het aanpalende perceel. Deze groenbuffer blijft vrij van 
bebouwing of verharding en wordt aangeplant met een variatie van hoog- en 
laagstammig inheems groen.
Langs de Welvaartstraat wordt een publiciteitszuil voorzien met een hoogte van 3 
meter en een diepte van 1,20 meter. Deze wordt voorzien op 5,00 meter uit de 
rooilijn.
Ten opzichte van het vorige ingediende dossier van het bedrijf, waarbij de gemeente 
eveneens een advies overmaakte (dossier met referentie omgevingsloket: OMV_ 
2017010785) werd met de meeste opmerkingen van het advies van de gemeente 
rekening gehouden:
De toegang langs de Atealaan werd verplaatst waardoor er geen boom op het 
openbaar domein dient gerooid te worden.
Er wordt voorzien in een groenzone van 3,00 meter ten opzichte van het aanpalende 
perceel en van 5,00 meter ten opzichte van de rooilijnen.
De parkeerplaatsen werden verplaatst en buiten de groenzone, de zone van 5,00 
meter ten opzichte van de rooilijn.
In het vorig advies betreffende dit dossier werd vermeld dat er in functie van 
verkeersveiligheid slechts één oprit mogelijk was. Tijdens een bespreking met de 
gemeentelijke diensten voor het indienen van dit dossier werd met de architect echter 
overeen gekomen dat deze twee inritten kunnen behouden blijven. Het behouden van 
deze twee inritten komt eerder ten goede van de verkeersveiligheid omwille van het 
opdelen van de verkeersstromen van vrachtverkeer en autoverkeer.
Het college was echter niet op de hoogte van deze bespreking, waardoor een 
heradvies door het college aangewezen is.

4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar 
onderzoek vond plaats van 3 augustus 2018 tot en met 1 september 2018. Naar 
aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het CBS:
a. Planologische toets:

Het perceel is gelegen in een industriegebied volgend het goedgekeurde 
gewestplan.

b. Wegenis
In toepassing op de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de voorliggende weg een voldoende 
uitgeruste openbare weg is. De aanvraag beoogt niet de oprichting van een 
bedrijfswoning. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook.

c. Watertoets (decreet integraal waterbeleid)
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde 
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in 
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van 
de watersystemen worden ingeschat. Het betrokken goed is deels gelegen binnen 
een (mogelijk) overstromingsgevoelige zone.

d. Goede ruimtelijke ordening
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
functionele inpasbaarheid
Het betreft een perceel gelegen in industriegebied, buiten het centrum van de 
gemeente Herenthout. De ruime omgeving bestaat uit bedrijfsgebouwen. Op het 
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perceel bevindt zich reeds een bedrijfsgebouw. De aanvraag betreft het slopen van 
een industriegebouw, het slopen van kantoren, het aanleggen van 
buitenverharding en plaatsen publiciteit. Deze werken zijn in overeenstemming 
met de geldende voorschriften. De gevraagde werken kunnen op dit perceel 
toegelaten worden.
Mobiliteitsimpact
De bouwplaats is gelegen langs een voldoende uitgeruste gemeenteweg, in een 
industriegebied. Het perceel is momenteel reeds bebouwd met een 
industriegebouw, dit gebouw zal gesloopt worden en vervangen worden door een 
nieuwbouw.
De aanvraag voorziet in het aanleggen van twee opritten, met telkens de 
ontsluiting van een aantal parkeerplaatsen. Er wordt rekening gehouden met de 
bestaande bomen langs de Atealaan die niet moeten worden gerooid in functie van 
de toegang.
Het voorzien van 2 opritten komt de verkeersveiligheid ten goede, daar het 
autoverkeer en vrachtverkeer wordt opgesplitst.
schaal
De aanvraag past in de ruimte omgeving van het perceel. 
ruimtegebruik en bouwdichtheid
In de aanvraag worden de gebruikelijke bufferzones gerespecteerd.
Tegen de noordelijke perceelsgrens wordt een groenzone voorzien van 3,00 
meter, bestaande uit een draadafsluiting en een beukenhaag ter hoogte van de 
bedrijfsbebouwing. De rest van de groenzone wordt aangeplant met een variatie 
van hoog- en laagstammig inheems groen. De overige 4,00 meter wordt voorzien 
van een betonverharding.
Een strook van 5 meter, gemeten vanaf de rooilijn, blijft, behoudens de toegang, 
ingericht als groenzone. Deze groenzone bestaat uit het behouden van enkele 
hoogstammen en het inzaaien van het terrein met een grasmengeling.
visueel-vormelijke elementen
De voorgestelde gevelmaterialen kunnen verantwoord worden, voor zover ze 
voldoen aan de brandveiligheidsnormen.
cultuurhistorische aspecten
Deze aspecten zijn niet van die orde om in overweging te nemen in deze 
aanvraag. Het goed is niet gelegen binnen een archeologische site of in de 
omgeving van een geklasseerd landschap, akkerplaats of beschermd monument.
Bodemreliëf
Het reliëf blijft ongewijzigd.
hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid
De bouwheer moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van 
toepassing is om hinder te beperken.

e. Beoordeling van de milieuaspecten
De aanvraag betreft de exploitatie van een klasse 3-inrichting voor de opslag van 
bouwafval en nieuw bouwmateriaal van het bouwbedrijf. De ingedeelde activiteit is 
louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, en de exploitant ervan is dus 
meldingsplichtig. De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden.
Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- - en 
afstandsregels.
De exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering 
van 1juni 1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne, moeten strikt worden nageleefd.
Besluit milieu: akte te nemen met de vermelding dat de exploitatievoorwaarden 
zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1juni 1995, houdende 
de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht moeten 
worden genomen;
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Gelet op het aanvullend advies d.d. 3 december 2018 van het college van burgemeester 
en schepenen van Herenthout waarin, n.a.v. de beslissing tot termijnverlenging en de 
aanvullende gegevens van de exploitant, wordt verklaard dat het advies van 22 oktober 
2018 behouden blijft;

Gelet op het gunstig advies in termijnverlenging d.d. 12 november 2018 van het college 
van burgemeester en schepenen van Herentals; op volgende elementen uit dit advies:

1. Verslag gemeentelijke omgevingsambtenaar:
Conform artikel 44 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening neemt het college 
kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar dat als bijlage bij 
dit besluit is gevoegd en er onlosmakelijk mee verbonden is. Het advies van de 
gemeentelijke omgevingsambtenaar van 3 september 2018 was gunstig met 
voorwaarden.
Op 18 oktober 2018 werd de stad op de hoogte gebracht van een wijzigingsverzoek 
dat voor voorliggend dossier gebeurde. In het bijzonder wijzigen de plannen in het 
kader van uitgebrachte adviezen. Om tegemoet te komen aan de vraag van de stad 
Herentals om een overdekte fietsenstalling te voorzien voor werknemers en voor 
bezoekers, wordt voorgesteld om een fietsenstalling met een bouwdiepte van 2,50 m 
en een breedte van 3,90 m op te richten vlak achter het voorgestelde hoofdgebouw 
en binnen de bouwstrook. De nieuwe fietsenstalling heeft een totale hoogte van 2,49 
m.
Met het voorliggende ontwerp kan akkoord gegaan worden. Aan de 2 voorwaarden uit 
het verslag van 3 september 2018 met betrekking tot de overdekte fietsenstalling 
wordt met voorliggend ontwerp voldaan.

2. Argumentatie
Het college sloot zich aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar 
en maakte de inhoud ervan al tot haar eigen motivering met haar besluit van 10 
september 2018. Rekening houdend met de aangepaste plannen waarbij de 
gevraagde fietsenstalling voorzien wordt, kan met het ontwerp akkoord gegaan 
worden en kunnen de voorwaarden hieromtrent uit het besluit van 10 september 
2018, geschrapt worden.

3. Het college verleent een gunstig advies over de gewijzigde 
omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV_2018086400 van mevrouw Vicky 
Dethier, handelend in naam van Bouwbedrijf Dethier, voor een terrein in 
Herenthout/Herentals, Atealaan 16 met kadastrale gegevens voor het deel op 
grondgebied Herentals: afdeling 3, sectie A, perceelnummer 438.
Mits volgende voorwaarden:
a. De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in 

het omgevingsloket.
b. Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen 

kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) 
worden verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die 
de afbraakwerken zal uitvoeren.

c. Het kantoor moet steeds in functie van de bedrijvigheid blijven staan en mag geen 
autonoom kantoor bevatten.

d. Het perceel heeft een bestaande afvalwateraansluiting op de openbare riolering 
die behouden en hergebruikt moet worden.

e. Het gedeelte van de nieuwe inrit dat op het openbaar domein ligt, zal aangelegd 
worden door de stedelijke uitvoeringsdiensten. Hiertoe moet een aanvraag gedaan 
worden via www.herentals.be/inrit. Alle kosten die voortvloeien uit de werken zijn 
ten laste van de aanvrager en worden berekend volgens het geldende 
gemeentelijk retributiereglement.

f. Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden 
volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring 
van de privéwaterafvoer.
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g. Buffers en zichtgroen binnen de bufferstroken moeten een ecologische waarde 
verkrijgen, door ze aan te planten met een mix van inheemse beplanting, van 
hoog- en laagstammig groen.

h. De reclamezuil mag geen schermen bevatten en enkel perceelgebonden reclame 
vertonen.

i. De aannemer moet voor, tijdens en na de werf schade aan het wortelstelsel, stam 
en kroon van de straatboom (Platanus x hispanica) naast de voorziene 
toegangsweg aan de Welvaartstraat zoveel mogelijk vermijden door omzichtig te 
werk te gaan. Indien de boom na enkele jaren blijkt af te sterven (zonder andere 
noemenswaardige schade te hebben opgelopen), kan een schadevergoeding op de 
aanvrager van de vergunning verhaald worden. Deze vergoeding bedraagt 298,70 
euro. Deze waarde wordt berekend volgens de uniforme methode voor 
waardebepaling van bomen behorend tot het openbaar domein.; 

    
Gelet op het schrijven d.d. 29 oktober 2018 van de brandweer waarin gemeld wordt dat 
dit een aanpassing betreft die voor de brandweer geen belang heeft, er wordt geen nieuw 
verslag opgemaakt en er wordt verwezen naar het vorige advies 2018-0045-003_01 dat 
op 3 augustus 2018 om 15u57 werd toegevoegd in het loket;

Gelet op het gunstig advies in termijnverlenging d.d. 13 december 2018 van het 
Agentschap Wegen en Verkeer, district Geel (AWV); er wordt een gunstig advies verleend 
gezien de aanvraag in overeenstemming is met de algemene en de bijzondere 
voorwaarden;

Gelet op het gunstig advies in termijnverlenging d.d. 30 november 2018 van Provincie 
Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid in het kader van de watertoets; op volgende 
elementen uit dit advies:
1. Kenmerken Watersysteem:

De percelen zijn gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied volgens de 
watertoetskaart.
Volgens het gewestplan zijn de percelen gelegen in industriegebieden.
Het gebied is volgens de BWK biologisch minder waardevol.

2. Verenigbaarheid met het watersysteem:
Mogelijke schadelijke effecten zouden kunnen ontstaan door:

- wijziging van infiltratie naar het grondwater aangezien een grote oppervlakte 
verhard zal worden, waardoor de oppervlakte infiltreerbare bodem afneemt

- wijziging van het overstromingsregime, aangezien de aanvraag zich situeert in 
een overstromingsgevoelige regio en de aangevraagde verhardingen een 
impact kunnen hebben op de waterafvoer.

3. Voorwaarden en maatregelen
a. Algemene wettelijke voorwaarden

- Waterkwantiteit: vasthouden > bergen > afvoeren
Niet functionele verharde oppervlakten moeten vermeden worden. Eventuele 
verharding is bij voorkeur waterdoorlatend. Het dakwater moet zoveel mogelijk 
hergebruikt worden (als toiletspoeling, waswater, beregening, … ). Het overige 
afstromende hemelwater (niet doorlaatbare verharde oppervlakten, overloop 
regenwaterput, …) moet worden geïnfiltreerd en/of – wanneer de bodem geen 
of slechts beperkte infiltratie toelaat - gebufferd. Slechts een zeer beperkte 
hoeveelheid mag worden afgevoerd. Er moet minstens voldaan zijn aan de 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.

- Riolering: voorkomen > scheiden > zuiveren
Het is verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in de 
RegenWaterAfvoerleiding en regenwater in de DroogWeerAfvoerleiding. Het is 
uiteraard verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in een oppervlaktewater 
als er kan aangesloten worden op een DroogWeerAfvoerleiding. De lozing van 
huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in de 
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kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater moet voldoen aan de voorwaarden 
opgenomen in deel 4 van Vlarem II.

b. Specifieke voorwaarden (art. 8§1 DIW d.d. 18/07/03 en art. 7 §1 4° UB d.d. 
20/07/06)
Teneinde het schadelijk effect te voorkomen/beperken/herstellen/compenseren 
worden de volgende specifieke voorwaarden opgelegd:
Voor de wijziging van infiltratie naar het grondwater
Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden 
ondervangen indien de aanvraag minstens voldoet aan de gewestelijke, 
provinciale, gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten e.a. Verder moet voldaan worden aan art. 6.2.2.1.2 § 4 van 
Vlarem II met betrekking tot de afvoer van hemelwater, doelstelling 6° a) 
opgenomen in art. 5 van het decreet integraal waterbeleid en het concept 
'vasthouden-bergen-afvoeren' dat opgenomen is in de waterbeleidsnota en de 
bekkenbeheerplannen. Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en 
vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer.
Het hemelwater van de dakoppervlakte wordt opgevangen in een hemelwaterput 
van 10.000 liter voor hergebruik via de toiletten en buitenkraan. De overloop van 
de hemelwaterput sluit aan op een open infiltratievoorziening.
In functie van de toepassing werden verschillende verharde zones voorzien in 
waterdoorlatende materialen. De waterdoorlatende zones moeten onder een 
maximale helling van 0.5% aangelegd worden richting een groenzone (geen 
opvang in straatkolken).
Er worden twee afzonderlijke open infiltratievoorzieningen aangelegd. Een eerste 
infiltratievoorziening vangt het overtollig hemelwater van de dakoppervlakte op.
Een tweede infiltratievoorziening vangt de centrale betonverharding op. Het 
hemelwater van de betonverharding ten noorden van het perceel (toegangszone) 
wordt niet opgevangen, deze watert af naar de voldoende brede groenzone.
De infiltratievoorzieningen moeten boven de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand aangelegd worden. Er zijn geen grondwatergegevens 
aangeleverd, maar op basis van de bodemkaart worden zeer hoge 
grondwaterstanden verwacht. De infiltratievoorziening dient ondiep als een type 
wadi uitgevoerd te worden met de bodem op maximaal 50cm –mv en een 
eventuele overloop rond het maaiveld.
Voorwaarde:
De infiltratievoorziening dient ondiep als een type wadi uitgevoerd te worden met 
de bodem op maximaal 50cm –mv en een eventuele overloop rond het maaiveld.
Voor de wijziging van overstromingsregime
Het betrokken gebied is gelegen nabij de Nijlense Beek, een onbevaarbare 
waterloop van tweede categorie die door de provincie wordt beheerd. Volgens de 
watertoetskaart zijn de percelen (stroomafwaarts) deels/volledig effectief 
overstromingsgevoelig. Om wateroverlast daar te verminderen/voorkomen is het 
nodig het water op te houden aan de bron. Daarom moet er een 
infiltratievoorziening worden aangelegd. Het buffervolume van de 
infiltratievoorziening dient minimaal 330 m³/ha verharde oppervlakte groot te zijn. 
Het ledigingsdebiet hiervan bedraagt maximaal 20 – 10 l/(s.ha). Dit wordt bij 
voorkeur bereikt door gebruik van een afvoerbegrenzer met constant debiet. Het 
is toegestaan, en zelfs aan te raden, dit bekken uit te rusten met een 
veiligheidsoverloop.
Voorwaarden:
Het afstromend hemel- en effluentwater moet geïnfiltreerd worden met een 
buffervolume van minstens 330 m³/ha zoals voorzien op de plannen.
Er mag geen ruimte voor water verloren gaan of het ingenomen 
overstromingsvolume dient gecompenseerd te worden. De percelen zijn mogelijk 
overstromingsgevoelig en nabij effectief overstromingsgevoelig gebied. De zone 
voor bebouwing mag met het veilig vloerpeil voorzien worden. De groenzones 
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dienen echter op het bestaande maaiveldpeil behouden te blijven en mogen in 
geen geval opgehoogd worden.
Voorwaarde:
Er mag geen ruimte voor water verloren gaan. De groenzones moeten op het 
bestaande maaiveldpeil behouden blijven en mogen niet opgehoogd worden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 18 december 2018 na termijnverlenging van de POVC; 
op volgende elementen uit dit advies: 
1. Horen van de partijen

‒ De heer D. Grevendonck, architect bij MANU architecten, wordt gehoord namens 
de aanvrager.

‒ De voorzitter verwijst naar de gunstige adviezen die tijdens de termijnverlenging 
werden uitgebracht alsook naar de voorwaarden.
 De heer Grevendonck antwoordt dat men geen problemen heeft met deze 

voorwaarden. Het is haalbaar om aan deze voorwaarden te voldoen.
‒ De voorzitter verwijst naar het advies van de DIW en vraagt of de aanvraag 

ophogingen omvat.
 De heer Grevendonck antwoordt dat aan het niveau van het maaiveld niets 

wordt gewijzigd. Bij de aanvraag werd reeds rekening gehouden met een 
buffervolume van 330m2/ha.

2. Omschrijving
‒ Zie advies POVC d.d. 16 oktober 2018.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren
‒ Zie advies POVC d.d. 16 oktober 2018.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
‒ Zie advies POVC d.d. 16 oktober 2018.
‒ De aanvrager heeft de aanvraag aangepast conform het oorspronkelijke advies 

van het AWV. Dit houdt in dat de bouwwerken uit de 30m-zone worden 
verplaatst en de verhardingen en omheiningen uit de 10m-zone.

‒ De AGOP-RO liet weten geen advies te zullen uitbrengen, aangezien het de 
aanvraag in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en 
verkavelingsvoorschriften. Dit advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

‒ Het CBS van Herenthout, het CBS van Herentals, de brandweer en het AWV 
verlenen een gunstig advies na termijnverlenging.

‒ De POVC sluit zich aan bij de gunstige adviezen en is van oordeel dat de 
aanvraag op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is. 

5. Toetsing aan titel V van het DABM
‒ Zie advies POVC d.d. 16 oktober 2018.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
‒ Zie advies POVC d.d. 16 oktober 2018.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
‒ Zie advies POVC d.d. 16 oktober 2018.

8. Toepasselijke BREF’s
‒ Niet van toepassing.

9. Natuurtoets
‒ Zie advies POVC d.d. 16 oktober 2018.

10. Watertoets
‒ Zie advies POVC d.d. 16 oktober 2018.
‒ De DIW verleent na termijnverlenging een gunstig advies.

11. Termijn
‒ De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

12. Voorwaarden
‒ De DIW stelt volgende voorwaarden voor:

1. De infiltratievoorziening dient ondiep als een type wadi uitgevoerd te worden met 
de bodem op maximaal 50cm–mv en een eventuele overloop rond het maaiveld;

2. Het afstromend hemel- en effluentwater moet geïnfiltreerd worden met een 
buffervolume van minstens 330 m³/ha zoals voorzien in de aanvraag.
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3. Er mag geen ruimte voor water verloren gaan. De groenzones moeten op het 
bestaande maaiveldpeil behouden blijven en mogen niet opgehoogd worden.
 De POVC stelt voor om bovenstaande voorwaarden op te leggen.

‒ Het AWV stelt volgende voorwaarden voor:
4. Vastlegging ten opzichte van de grens van het autosnelwegdomein (A0130812 

van 0.4 +21 tot 0.4 +71:
a. De bouwlijn ligt op 30 m van de grens van het autosnelwegdomein volgens 

het KB van 4 juni 1958 (betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen, 
eerste artikel). Deze is gemeten loodrecht op de as van de autosnelweg.

b. Volgens K.B. 23/06/1961 wordt het vak Wommelgem - Kwaadmechelen 
ingedeeld bij de categorie van autosnelwegen.

c. Bepaling van de grens van het domein van de autosnelweg: buitenkant 
gracht + 1 meter.

5. Er wordt een afwijking toegestaan voor de draadafsluiting en de verharding in 
waterdoorlatende materialen tot op de bouwlijn van de aangrenzende gebouwen.
 Deze voorwaarden dienen niet opgelegd te worden, aangezien het AWV in 

haar advies zelf reeds stelt dat de aanvraag in overeenstemming is met deze 
voorwaarden. 

‒ Het CBS van Herentals stelt volgende voorwaarden voor:
6. De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in 

het omgevingsloket.
 De vergunninghouder dient sowieso te voldoen aan de geldende regelgeving. 

De POVC stelt voor om deze voorwaarde niet op te leggen.
7. Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen 

kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de 
aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
 De vergunninghouder dient sowieso te voldoen aan de geldende regelgeving. 

De POVC stelt voor om deze voorwaarde niet op te leggen.
8. Het kantoor moet steeds in functie van de bedrijvigheid blijven staan en mag geen 

autonoom kantoor bevatten.
 De aanvraag omvat het bouwen van magazijn met kantoren en het 

exploiteren van een bouwbedrijf. De aanvraag in overeenstemming is met de 
bestemmingsvoorschriften van het geldende plan. Deze voorwaarde zit reeds 
vervat in het voorwerp van de aanvraag en dient niet opgelegd te worden.

9. Het perceel heeft een bestaande afvalwateraansluiting op de openbare riolering 
die behouden en hergebruikt moet worden.
 De vergunninghouder dient sowieso te voldoen aan de geldende regelgeving. 

De POVC stelt voor om deze voorwaarde niet op te leggen.
10.Het gedeelte van de nieuwe inrit dat op het openbaar domein ligt, zal aangelegd 

worden door de stedelijke uitvoeringsdiensten. Hiertoe moet een aanvraag gedaan 
worden via www.herentals.be/inrit. Alle kosten die voortvloeien uit de werken zijn 
ten laste van de aanvrager en worden berekend volgens het geldende 
gemeentelijk retributiereglement.
 De POVC stelt voor om deze voorwaarde niet op te leggen, maar dit als 

aandachtspunt op te nemen in de overwegingen van het besluit. 
11.Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden 

volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring 
van de privéwaterafvoer.
 De vergunninghouder dient sowieso te voldoen aan de geldende regelgeving. 

De POVC stelt voor om deze voorwaarde niet op te leggen.
12.Buffers en zichtgroen binnen de bufferstroken moeten een ecologische waarde 

verkrijgen, door ze aan te planten met een mix van inheemse beplanting, van 
hoog- en laagstammig groen.
 Uit het dossier blijkt dat de groenzone zal aangelegd worden met een variatie 

van hoog- en laagstammig inheems groen. Dit staat ook zo ingetekend op 
het inplantingsplan. Het inplantingsplan maakt deel uit van de vergunning en 
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dient bijgevolg sowieso nageleefd te worden. De POVC stelt voor om deze 
voorwaarde als volgt te formuleren:
De erfbeplanting dient aangelegd te worden zoals ingetekend op het 
inplantingsplan het eerst volgende plantseizoen na voltooiing van de werken. 
De erfbeplanting dient vervolgens goed onderhouden en in standgehouden te 
worden.

13.De reclamezuil mag geen schermen bevatten en enkel perceelgebonden reclame 
vertonen.
 De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen.

14.De aannemer moet voor, tijdens en na de werf schade aan het wortelstelsel, stam 
en kroon van de straatboom (Platanus x hispanica) naast de voorziene 
toegangsweg aan de Welvaartstraat zoveel mogelijk vermijden door omzichtig te 
werk te gaan. Indien de boom na enkele jaren blijkt af te sterven (zonder andere 
noemenswaardige schade te hebben opgelopen), kan een schadevergoeding op de 
aanvrager van de vergunning verhaald worden. Deze vergoeding bedraagt 298,70 
euro. Deze waarde wordt berekend volgens de uniforme methode voor 
waardebepaling van bomen behorend tot het openbaar domein.
 De POVC stelt voor om deze voorwaarde als volgt op te leggen:

De aannemer moet voor, tijdens en na de werf schade aan het wortelstelsel, 
stam en kroon van de straatboom (Platanus x hispanica) naast de voorziene 
toegangsweg aan de Welvaartstraat zoveel mogelijk vermijden door 
omzichtig te werk te gaan.

‒ De POVC stelt voor om het advies van de brandweerzone Kempen te verankeren 
als bijzondere voorwaarde. Gelet dat de brandweer zelf ook verwijst naar haar 
eerder advies i.k.v. de omgevingsvergunningsaanvraag met kenmerk OMVP-
2017-0101 (geweigerd door de deputatie), stelt de POVC voor om ook dit advies 
mee op te nemen in de bijzondere voorwaarde:

15.Het advies van de Brandweerzone Kempen van 26 januari 2018 met referentie 
BWDP/2018-0045/001_01 en van 30 juli 2018 met referentie BWDP/2018-
0045/003/01/HAJPE maken  integraal deel uit van de voorliggende vergunning. 
De voorwaarden uit deze adviezen dienen strikt te worden nageleefd. 

16.De bouwwerken, verhardingen en omheiningen dienen uitgevoerd te worden 
overeenkomstig de gewijzigde plannen “BA_L0473_I_N_1_INPLANTINGSPLAN”, 
“BA_L0473_T_N_1_TERREINSNEDE” en “BA_L0473_P_N_1_FIETSENSTALLING” 
opgeladen op 17 oktober 2018 in het Vlaamse OMV-loket:

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat het gedeelte van de nieuwe inrit dat op het openbaar domein ligt, zal 
aangelegd worden door de stedelijke uitvoeringsdiensten; dat hiertoe een aanvraag moet 
gedaan worden via www.herentals.be/inrit; dat alle kosten die voortvloeien uit de werken 
ten laste zijn van de aanvrager en berekend worden volgens het geldende gemeentelijk 
retributiereglement;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft 
aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van 
de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen 
van de water-, natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de 
POVC;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar 
de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag 
voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de 
aanvraag aanvaardbaar is;

http://www.herentals.be/inrit
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Overwegende dat de aanvrager zich dient te houden aan de verplichtingen van het 
Koninklijk Besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de 
verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid 
van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van 
leidingen; dat de aanvrager tevens de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement 
op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat voor de toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet integraal 
handelsvestigingsbeleid kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte 
adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen 
van artikel 4 van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in 
artikel 1 van dit besluit vermelde stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde 
inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele 
niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de 
organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van 
de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en 
dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan 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 exploitatie mits naleving van de in 
onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat in toepassing van artikel 68 van het 
Decreet omgevingsvergunning de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor 
onbepaalde duur;



B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv Bouwbedrijf Dethier, gevestigd Industrieterrein Kolmen 1107 te 3570 Alken, 
wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend voor 
stedenbouwkundige handelingen horende bij, en het exploiteren van een bouwbedrijf 
(inrichtingsnummer omgevingsloket 20171117-0003), gelegen te 2200 Herentals en te 
2270 Herenthout, Atealaan 16, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-
510C en 3-A-43B, als volgt:

Stedenbouwkundige handelingen:
‒ slopen van een bestaand bedrijfsgebouw;
‒ verwijderen van bestaande verharding;
‒ het rooien van 12 loofbomen en 3 dennenbomen;
‒ terreinaanlegwerken;
‒ aanleggen van nieuwe verharding;
‒ plaatsen van draadafsluiting en keermuur;
‒ verhardingen voor o.a. toegangspad, fietsenberging, parkeerplaatsen en opslag van 

groot materiaal;
‒ het bouwen van een magazijn met kantoren;
‒ het plaatsen van één publiciteitszuil;
‒ aanleg van twee open buffer- en infiltratiezones.

Het exploiteren van een bouwbedrijf (opslagplaats voor bouwafval en nieuw 
bouwmateriaal), omvattend:
‒ het stallen van 15 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
‒ een warmtepomp en verwarming met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 

100 kW (16.3.1.1);
‒ de opslag van max. 150 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 

(17.4);
‒ de opslag van max. 200 m³ houten voorwerpen (19.6.1.a);
‒ de opslag van max. 15 ton voorwerpen uit kunststof (23.3.1.a).

Rubricering: 15.1.1 - 16.3.1.1 - 17.4 - 19.6.1.a - 23.3.1.a.

ARTIKEL 2 – 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)

‒ Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
b. Sectorale milieuvoorwaarden:

‒ 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
‒ Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: 
‒ Geen
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d. Stedenbouwkundige voorwaarden:
1. De infiltratievoorziening dient ondiep als een type wadi uitgevoerd te worden met 

de bodem op maximaal 50cm–mv en een eventuele overloop rond het maaiveld;
2. Het afstromend hemel- en effluentwater moet geïnfiltreerd worden met een 

buffervolume van minstens 330 m³/ha zoals voorzien in de aanvraag.
3. Er mag geen ruimte voor water verloren gaan. De groenzones moeten op het 

bestaande maaiveldpeil behouden blijven en mogen niet opgehoogd worden.
4. De erfbeplanting dient aangelegd te worden zoals ingetekend op het 

inplantingsplan het eerst volgende plantseizoen na voltooiing van de werken. 
De erfbeplanting dient vervolgens goed onderhouden en in standgehouden te 
worden.

5. De reclamezuil mag geen schermen bevatten en enkel perceelgebonden reclame 
vertonen.

6. De aannemer moet voor, tijdens en na de werf schade aan het wortelstelsel, stam 
en kroon van de straatboom (Platanus x hispanica) naast de voorziene 
toegangsweg aan de Welvaartstraat zoveel mogelijk vermijden door omzichtig te 
werk te gaan.

7. Het advies van de Brandweerzone Kempen van 26 januari 2018 met referentie 
BWDP/2018-0045/001_01 en van 30 juli 2018 met referentie BWDP/2018-
0045/003/01/HAJPE maken  integraal deel uit van de voorliggende vergunning. 
De voorwaarden uit deze adviezen dienen strikt te worden nageleefd. 

8. De bouwwerken, verhardingen en omheiningen dienen uitgevoerd te worden 
overeenkomstig de gewijzigde plannen “BA_L0473_I_N_1_INPLANTINGSPLAN”, 
“BA_L0473_T_N_1_TERREINSNEDE” en “BA_L0473_P_N_1_FIETSENSTALLING” 
opgeladen op 17 oktober 2018 in het Vlaamse OMV-loket.

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 3 - 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 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde 
duur.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruik maken 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 Decreet omgevingsvergunning;
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 Decreet omgevingsvergunning.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 - 

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

§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 Besluit omgevingsvergunning.

§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 Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór 
het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 - 

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

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 Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van 
onontvankelijkheid ingesteld dient te worden 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;
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3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige 
gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning 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. 

Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning 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 Decreet omgevingsvergunning.
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.




