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In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

          

Danny Toelen Luk Lemmens
     

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1} {pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting/project

- Exploitant/aanvrager: Sport Vlaanderen, gevestigd Arenbergstraat 5 te 1000 Brussel
- Adres: Vorselaarsebaan 60 te 2200 Herentals
- Inrichtingsnummer OMV-loket: 20191030-0042 
- Referentie OMV-loket: 2020002239
- Dossiernummer VVO: OMGP-2019-0605/STBO
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2. Ligging

- Kadastrale gegevens: 1-A-271S, 1-A-272N, 1-A-319C2, 1-A-319R, 1-A-319S en 1-A-322H
- De aanvraag is gelegen binnen:

o Gewestplan: natuurgebieden volgens gewestplan 17: Herentals-Mol, goedgekeurd op 
28 juli 1978;

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

o Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 
recreatiegebieden en waterwinningsgebieden;

o Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 27 september 2018;
- Opmerkingen: 

o De exploitant vermeldt in zijn aanvraag het volgende: 
In de vergunning in 2001 werden veel meer percelen opgenomen dan in de huidige 
aanvraag. Dit heeft ondermeer te maken met hernummeringen maar er waren destijds 
ook veel percelen opgenomen waar zich geen IIOA bevonden (beboste percelen e.d.). 

3. Juridisch kader

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Aanvraag

De aanvraag omvat volgende projecten volgens de provinciale gesloten lijst:
- aanvraag m.b.t. recreatieterrein beheerd door gewest (Sport Vlaanderen te Herentals);

Rubricering volgens aanvrager: 3.a.
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De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen op percelen 1-A-271S en 1-A-272N:
- sloopwerken t.h.v. centrale inkom waar een luifel wordt geplaatst;
- renovatie van de sporthal:

 vernieuwen kleedkamers
 vernieuwen sanitair
 vernieuwen zalen gevechtsporten
 vernieuwen fitnessruimte met dakkoepel
 vernieuwen kleedkamers Atletiek
 vernieuwen sanitair Atletiek
 vernieuwen buitenschrijnwerk Atletiek
 renovatie van de centrale inkom
 update stooklokaal
 vernieuwen buitenschrijnwerk (regularisatie)
 vernieuwen akoestische wanden (regularisatie)
 vernieuwen sportvloer (regularisatie)
 vernieuwen luchtgroepen (regularisatie)
 vernieuwen tribune (regularisatie)
 vernieuwen dakbekleding (regularisatie)

- reliëfwijziging talud aan fitnessruimte;

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding en wijziging van een sportcentrum, gelegen op 
percelen 1-A-322H, 1-A-319R, 1-A-271S, 1-A-272N, 1-A-319S en 1-A-319C2, als volgt:
- uitbreiding door regularisatie van de vermogens van compressoren (2x 6,37 kW, 1x 2,2 kW en 

2x 55 kW), koelinstallaties (8,9 kW) en 3 bijkomende warmtepompen met een vermogen van elk 
375 kW tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.258,84 kW (16.3.2.b); 

- uitbreiding door regularisatie van de vermogens van de stookinstallaties (2x 1.088 kW, 2x 
349 kW, 1x 224 kW en 1x 95 kW) en bijkomende stookinstallaties met een vermogen van 
500 kW, 3x 250 kW en 2x 100 kW tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 
4.643 kW (43.1.2.a); 

Rubricering volgens aanvrager: 16.3.2.b - 43.1.2.a;

De exploitant meldt het volgende in het dossier:
We beperken ons in de huidige aanvraag tot de verandering ingevolge een dringende nood aan 
aanpassingswerken aan het hoofdgebouw. Daarom worden slechts 2 rubrieken opgenomen in deze 
aanvraag. Er is ook een hernieuwingsaanvraag in voorbereiding aangezien de huidige 
milieuvergunning vervalt in maart 2021.
Deze globale aanvraag zal zo snel mogelijk ingediend worden. In dat dossier zal een grondige 
update gebeuren van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten en van de gecoördineerde toestand. 
Ook de CLP-omzetting zal in dat dossier opgenomen worden. Opslag van gevaarlijke stoffen maakt 
geen deel uit van deze aanvraag.

 Bijgevolg kan er GEEN geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van 
de ingedeelde inrichtingen of activiteiten worden opgemaakt.

Op 28/04/2020 heeft de aanvrager een wijzigingsverzoek ingediend waarbij een nota werd 
opgeladen als reactie op het advies van de stad Herentals.
Dit wijzigingsverzoek werd op 28/04/2020 aanvaard.

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/00-349 d.d. 1 maart 2001 door de deputatie houdende vergunning voor het 
exploiteren van een sportcentrum op naam van BLOSO voor een termijn verstrijkend op 1 maart 
2021;



OMGP-2019-0605
Sport Vlaanderen

4/19

- 01/01/2016 – Omvorming van BLOSO naar het intern verzelfstandigd Agentschap met 
rechtspersoonlijkheid ‘Sport Vlaanderen’;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Zie advies Stad Herentals;

7. Procedure 

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.
- Ontvangstdatum van de aanvraag: 27 november 2019 en vervolledigd op 16 januari 2020
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 4 februari 2020

8. Openbaar onderzoek

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

- Herentals:
a) resultaten: er werden geen bezwaren ingediend;
b) publieke informatievergadering: niet vereist, niet gehouden.

9. Adviezen

Schepencollege van Herentals:
- advies gevraagd op 4 februari 2020;
- advies van 23 maart 2020;
- inhoud: gunstig, mits voorwaarden, gelet op volgende elementen:
1. Verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar:

Conform artikels 29 en 44 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar en de bijhorende figuur, die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd en er 
onlosmakelijk mee verbonden is. 
De gemeentelijke omgevingsambtenaar formuleerde in het verslag van 16 maart 2020 volgend 
voorwaardelijk gunstig advies:
a. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Type handelingen:
Stedenbouwkundige handelingen:
De aanvraag betreft sloopwerken ter hoogte van de centrale inkom, renovatie van de sporthal 
en reliëfwijziging van het talud aan de fitnessruimte alsook de verandering van de exploitatie 
door uitbreiding en wijziging van het sportcentrum.
Exploitatie van een ingedeelde inrichting: rubriek 16.3.2.b en 43.1.2.a.
Sport Vlaanderen, de exploitant van het sportcentrum te Herentals, wenst een aantal 
dringende aanpassingswerken aan het hoofdgebouw uit te voeren en vraagt de 
milieuvergunning aan te passen aan de gevraagde veranderingen.
Voorliggende aanvraag heeft betrekking op deze veranderingen en omvat zowel 
stedenbouwkundige handelingen als een verandering van de exploitatie van het sportcentrum 
als ingedeelde inrichting of activiteit. Het gaat hierbij om aanpassing van vergunde rubrieken 
met betrekking tot de verwarming, compressoren, koeling.
Vermits de milieuvergunning vervalt in maart 2021 zal de exploitant op korte termijn 
eveneens een hernieuwingsaanvraag (is momenteel in voorbereiding) indienen met hierin een 
grondige update van de rubrieken die voor de exploitatie van het sportcentrum van 
toepassing zijn.
De voorliggende aanvraag is ook bedoeld voor de regularisatie van eerder uitgevoerde 
werken aan het hoofdgebouw van het terrein zoals:
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• Nieuw buitenschrijnwerk;
• Nieuwe akoestische wanden;
• Nieuwe sportvloer;
• Nieuwe luchtgroepen;
• Nieuwe tribune;
• Nieuwe dakbekleding;
• Het anders uitvoeren van de bestaande kleedruimten voor de atletiek.
Huidige aanvraag betreft bovendien nieuwe werken die hoofdzakelijk de renovatie van interne
ruimten omvatten:
• Vernieuwen kleedkamers
• Vernieuwen sanitair 
• Vernieuwen gevechtsportenzalen
• Vernieuwen fitnessruimte met dakkoepel
• Vernieuwen kleedkamers Atletiek
• Vernieuwen sanitair Atletiek
• Vernieuwen buitenschrijnwerk Atletiek
• Renovatie van de centrale inkom
• Update stooklokaal
• De bestaande inkom wordt deels gesloopt en meer open gewerkt voor het publiek.
• Ter hoogte van de inkom vooraan wordt een nieuwe, grote luifel voorgesteld.
Rechts achteraan, ter hoogte van de fitnessruimte wordt zeer lokaal een reliëfwijziging
voorgesteld om een veilige nooduitgang te kunnen realiseren. Bovendien kan hierdoor ook
daglicht in de fitnessruimte worden getrokken.
Achter het hoofdgebouw, op en rond de bestaande tennisvelden wordt de werfzone ingericht.
Andere terreinaanlegwerken worden niet voorzien.
Er valt op te merken dat in deze vergunningsaanvraag meer percelen zijn opgenomen dan 
deze waarop de aanvraag betrekking heeft.

b. Historiek
- VLAREM milieuvergunning: 1994/060, afbakening waterwingebied en beschermingszones 

rond grondwaterwinning - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- VLAREM milieuvergunning: 2000/057, Sportcentrum - Beslist in eerste aanleg, resultaat: 

Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1987/00130, Bouwen van een overdekt terras bij 

sporthome - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1985/00145, Bouwen polyvalente ruimte, 

kleedkamers en toiletten aan tennisterreinen - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1984/00086, Het bouwen van een wielergebouw - 

Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1980/00102, Het oprichten van een opslagplaats 

voor ontvlambare vloeistoffen - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1994/00045, Infrastructuurwerken - Beslist in 

eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1995/00027, Bijbouwen van een berging, afbraak 

van 3 verkrotte bergplaatsen en heraanleg van de omgeving. - Beslist in eerste aanleg, 
resultaat: Vergund

- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1995/00193, Bouwen van een 
overnachtingspaviljoen - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund

- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1997/00019, Bouwen van sporthotel (2de fase) – 
Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund

- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1999/00260, Uitbreiden sportaccommodatie fase 3: 
inkom, lokalen, restaurant, conciërgewoning en polyvalente ruimte - Beslist in eerste 
aanleg, resultaat: Vergund

- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1975/00002, Bouwen van een openluchtzwembad - 
Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund 
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- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1973/00084, Het oprichten van sporthal bij 
sportcentrum - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund

- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1971/00014, Oprichten van geprefabriceerde 
gebouwen voor het rijksportcentrum - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund

- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1970/00099, Oprichten van een ijsbaangebouw - 
Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund

- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2002/00201, Het bouwen van een squash centrum 
in het Bloso-centrum "Netepark" - In uitvoering, resultaat: Vergund met voorwaarden

- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2003/00226, Het bouwen van een aankomsttoren 
bij de atletiekpiste - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden

- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2009/00098, De overdekking van een ijsbaan te 
Herentals - In uitvoering, resultaat: Vergund

- Stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure: 2011/00069, De bouw van een 
houten chalet ter vervanging van de afgebrande cafetaria - Beslist in eerste aanleg, 
resultaat: Vergund met voorwaarden

- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1999/00285, Het bouwen van een aanlegsteiger 
voor kanos en kajaks op de Kleine Nete - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund

c. Openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek werd gehouden van 13 februari 2020 tot en met 13 maart 2020. Er 
werden 0 bezwaren ingediend. Het is aan de vergunningverlenende overheid om dit resultaat 
te beoordelen.

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

recreatiegebieden
- Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 

recreatiegebieden en waterwinningsgebieden
- Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 

natuurgebieden
- Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 27 september 2018;
Beoordeling planologisch kader
De aanvraag is niet in strijd met de geldende gewestplanbestemming recreatiegebieden,
waarbinnen de werken gebeuren. De bestemming van het gebouw blijft recreatie.
Het terrein is gelegen binnen een waterwinningsgebied. Hiervoor moet advies gevraagd 
worden aan PIDPA.
De aanvraag is niet in strijd met het geldende PRUP Afbakeningslijn.

e. Sectorale regelgeving
Watertoets
RIOLERING
AFVALWATER
Op het rioleringsplan staan stukjes van het afvalwatercircuit en een septische put getekend,
maar zonder enige aanduiding van waar het afvalwater naar toe gaat.
Beoordeling: Bijkomend afvalwater moet bij aangesloten worden op het bestaande
afvalwatercircuit van het sportcentrum.
HEMELWATER
Op het rioleringsplan staan stukjes van het hemelwatercircuit getekend, maar zonder enige
aanduiding van waar het hemelwater naar toe gaat. In addendum b25 hemelwater is sprake 
van hergebruik van het water voor de spoeling van toiletten en voor de aanmaak van ijs voor 
de ijsbaan. Deze informatie staat niet op de ingediende plannen.
Beoordeling: Hemelwater moet hergebruikt worden voor de spoeling van toiletten en voor de
aanmaak van ijs voor de ijsbaan. Overtollig hemelwater mag niet aangesloten worden op de
openbare riolering. Al het water moet infiltreren op het eigen terrein.
VERHARDING
De oppervlakte aan nieuwe verhardingen is beperkt.
Beoordeling: Bijkomende verharding moet afwateren naar de omliggende bodem zodat het
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hemelwater ter plaatse kan infiltreren.
f. Toetsing van de milieuaspecten

- Lucht
Stookinstallaties
Momenteel zijn er op de site 5 stookinstallaties aanwezig:
 Verwarmingsketel 1 hoofdgebouw (K1 op uitvoeringsplan): 500 kW; aardgasgestookt;
 Verwarmingsketel 2 hoofdgebouw (K2 op uitvoeringsplan): 1.088 kW; 

aardgasgestookt;
 Verwarmingsketel 3 hoofdgebouw (K3 op uitvoeringsplan): 1.088 kW; 

aardgasgestookt.
 Verwarmingsketel 1 sportverblijf (K4 op uitvoeringsplan): 349 kW; aardgasgestookt;
 Verwarmingsketel 2 sportverblijf (K5 op uitvoeringsplan): 349 kW; aardgasgestookt;
 Verwarmingsketel 1 Wielergebouw (K6 op uitvoeringsplan): 95 kW; aardgasgestookt;
 Verwarmingsketel 2 Wielergebouw (K7 op uitvoeringsplan): 224 kW; aardgasgestookt; 

Productie sanitair warm water
Verwarmingsketels 2 en 3 van het hoofdgebouw worden slechts sporadisch ingezet:
 verwarmingsketel 2 van het hoofdgebouw wordt enkel gebruikt voor de maandelijkse 

legionella desinfectie van het sanitair warm water, dat gedurende 4 uur opgestookt 
wordt tot 75 °C;

 verwarmingsketel 3 van het hoofdgebouw wordt enkel ter aanvulling van ketel 1 (K1) 
gebruikt op erg koude dagen wanneer de watertemperatuur van ketel K1 (68°C) niet 
bereikt wordt. 

Bij de aanvraag werden verklaring betreffende de belasting en gebruiksuren van ketels 2 
en 3 bijgevoegd:
 stookketel K2: gebruiksuren: 50 u/jaar; belasting van 68% (75/110°C);
 stookketel K3: gebruiksuren: 200 u/jaar; belasting van 57% (63/110°C). 
Verwarmingsketels 1, 2 en 3 van het hoofdgebouw (K1, K2 en K3) zullen in de gewenste 
situatie vervangen worden door volgende stookinstallaties:
 Verwarmingsketel 4 hoofdgebouw (K8 op uitvoeringsplan): 100 kW; aardgasgestookt;

productie sanitair warm water;
 Verwarmingsketel 5 hoofdgebouw (K9 op uitvoeringsplan): 100 kW; aardgasgestookt;

productie sanitair warm water;
 Verwarmingsketel 6 hoofdgebouw (K10 op uitvoeringsplan): 250 kW; 

aardgasgestookt;
 Verwarmingsketel 7 hoofdgebouw (K11 op uitvoeringsplan): 250 kW; 

aardgasgestookt;
 Verwarmingsketel 8 hoofdgebouw (K12 op uitvoeringsplan): 250 kW; 

aardgasgestookt.
In de gewenste situatie blijven K4, K5, K6 en K7 behouden. In de gewenste situatie 
bedraagt het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen 1.967 kW (ten opzichte van 
3.605,05 kW in de huidige, vergunde situatie). Het lijkt aangewezen om bij 
vergunningverlening stookinstallaties K1, K2 en K3 te schrappen uit de vergunning. In 
voorliggende aanvraag werden deze stookinstallaties nog mee ondergebracht in rubriek 
43.1.2.a (4.643 kW).
Verwarmingsketels K4 en K5 hebben een nominaal thermisch ingangsvermogen > 300 
kW.
Bijgevolg zijn er emissiegrenswaarden van toepassing en zijn deze verwarmingsketels
onderworpen aan periodieke emissiemetingen (ten minste om de 5 jaar).
De nieuwe verwarmingsketels (K10, K11 en K12) zullen opgesteld worden in een nieuw, 
centraal stooklokaal, voorzien in de huidige conciërgewoning (gelijkvloers). De twee 
stookinstallaties voor sanitair warm water (K8 en K9) worden ondergebracht in een 
nieuwe stookplaats op verdieping - 2.
Met betrekking tot de opstelling van de verwarmingsketels K10, K11 en K12 in de nieuwe
stookplaats, dient gewezen te worden op de bepalingen m.b.t. een samenstel van twee of 
meer nieuwe stookinstallaties, zoals opgenomen in artikel 5.43.2.1 van Vlarem II:
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‘Een samenstel van twee of meer nieuwe stookinstallaties wordt als één stookinstallatie
beschouwd en het nominaal thermisch ingangsvermogen ervan wordt samengeteld voor 
de berekening van het totale nominaal thermisch vermogen van de installatie als de 
afgassen van die stookinstallaties via een gemeenschappelijke schoorsteen worden 
uitgestoten of als de afgassen van die stookinstallaties, met inachtneming van technische 
en economische factoren, volgens het oordeel van de vergunningverlener via een 
gemeenschappelijke schoorsteen kunnen worden uitgestoten. In dat geval zijn de 
emissiegrenswaarden, vermeld in deze afdeling, van toepassing op de gemeenschappelijke 
schoorsteen in relatie tot het totale nominaal thermisch ingangsvermogen van de als één 
geheel aangemerkte stookinstallatie.
Voor de berekening van het totale nominaal thermisch ingangsvermogen van een 
samenstel van stookinstallaties als vermeld in het tweede lid, worden afzonderlijke 
stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 15 MW, 
die vergund zijn vóór 19 december 2017 en die in dienst genomen zijn vóór 20 december 
2018, buiten beschouwing gelaten.
In afwijking van het derde lid worden afzonderlijke stookinstallaties altijd meegerekend in 
de berekening van het totale nominaal thermisch ingangsvermogen van een samenstel 
van stookinstallaties als de emissiemetingen uitgevoerd worden op het gemeenschappelijk 
afgaskanaal, tenzij dat gebeurt als slechts één installatie van het samenstel in werking is, 
voor elke afzonderlijke installatie.’
Indien er sprake is van een samenstel voor stookinstallaties K10, K11 en K12, zijn voor dit 
samenstel emissiegrenswaarden (en periodieke emissiemetingen) van toepassing, 
conform de bepalingen in artikel 5.43.2.1 en artikel 5.43.2.2 van Vlarem II. Het is 
aangewezen om de exploitant hierop te wijzen; uit de aanvraag kan alvast niet afgeleid 
worden of er sprake is van een samenstel.
Koelinstallaties
De exploitant vraagt om in de vergunning de correcte vermogens van de installaties op te 
nemen. Bijkomend wordt vergunning gevraagd voor de plaatsing van 3 warmtepompen 
met elk een geïnstalleerde drijfkracht van 375 kW. Verdere informatie over de aard van de 
warmtepompen (lucht-lucht?), het gebruik ervan (in functie van koeling?) en het 
koelmiddel (type en hoeveelheden) ontbreekt in de aanvraag. Het lijkt aangewezen dat de 
exploitant dit verduidelijkt in de aanvraag (of ten minste opneemt in de in opmaak zijnde 
vergunningsaanvraag met betrekking tot de hernieuwing van de milieuvergunning).
De exploitant dient erop gewezen te worden dat hij de milieuvoorwaarden met betrekking 
tot de installatie, onderhoud, reparatie, periodieke (lekdichtheids)controles, 
buitendienststelling van koelinstallaties en het bijhouden van een logboek, zoals 
opgenomen in artikel 5.16.3.3 van Vlarem II, strikt dient na te leven.

- Natuur
Het sportcentrum grenst aan het VEN-gebied ‘De Vallei van de Kleine Nete 
benedenstrooms’ en ligt op ca. 1,5 km van het habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de 
Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’. De exploitatie is niet gelegen nabij 
vogelrichtlijngebied.
De reikwijdte van het verzurend en vermestend effect ten gevolge van de uitstoot van NOx 
via de stookinstallatie kan berekend worden via de voortoets. Bij de aanvraag werd geen 
voortoetsrapport gevoegd, maar de aanvraag bevat voldoende gegevens om het 
voortoetsinstrument (weliswaar bij benadering) in te vullen. Na toepassing van de 
voortoets blijkt dat de reikwijdte van het verzurende en vermestende effect in de huidige, 
vergunde situatie niet overlapt met het nabijgelegen VEN-gebied. Vermits de gevraagde 
veranderingen met betrekking tot de stookinstallaties betrekking hebben op vervanging 
van oude stookinstallaties door nieuwere, zuinigere stookinstallaties, kan verwacht worden 
dat het brandstofverbruik (aardgas) en bijgevolg ook de uitstoot van NOx, zal afnemen in 
de gewenste situatie. Bijgevolg zal ook in de gewenste situatie de reikwijdte van het 
verzurend en vermestend effect niet overlappen met het nabijgelegen VEN-gebied.

g. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening
Functioneel verenigbaar - verweving - relatie met de omgeving
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Het perceel ligt ten noorden van de stadskern van Herentals en in vogelvlucht op een afstand 
van ongeveer 1,7 km tot de Grote Markt. 
De buurt wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door natuur en vormt een recreatiecluster samen 
met het Netepark en Hidrodoe.
De bestaande functie, dagrecreatie, blijft behouden en past op deze locatie, binnen deze 
cluster.
Mobiliteit
De rechtstreekse impact van de aanvraag op de mobiliteit is beperkt. Met de nu voorgestelde 
werken worden niet meer bezoekers mogelijk dan nu al kan.
Ruimtegebruik - bouwdichtheid - schaalaspecten
Aan de bestaande perceelstructuur worden geen wijzigingen aangebracht.
De schaal van de bebouwing blijft behouden met de te regulariseren werken en de nieuwe 
renovatiewerken.
Architectuur - cultuuraspecten - esthetiek
Het opfrissen van de bestaande bebouwing is een positief gegeven. Ook het opentrekken van 
de inkompartij en het voorstel van de luifel maken het gebouw aantrekkelijker en meer 
leesbaar.
Het betrokken terrein of de aanpalende bebouwing genieten niet van enige bescherming als 
erfgoedwaarde en staan ook niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed.
De omgeving met veel natuur is wel kenmerkend en zeker een meerwaarde voor deze 
sporthal.
De aanvraag heeft geen negatieve invloed op deze omgeving.
Hinderaspecten - privacy - comforteisen
De werken brengen het goede nabuurschap niet in het gedrang. De sporthal heeft geen 
onmiddellijke buurtbewoners.
Met de renovatie van het sportcomplex verhoogt het gebruikscomfort.
Impact op natuur en landschap - inkleding - buffering - reliëf
Er moeten bij de voorgenomen werken geen bomen worden gekapt. De voorgestelde helling 
bij de reliëfwijziging wordt kwalitatief aangeplant.
De aanvraag heeft geen negatieve invloed op het omliggende natuurgebied.
De reliëfwijziging wordt beperkt gehouden en is noodzakelijk voor de veiligheid van de 
ondergrondse ruimten.

h. Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Voorwaardelijk gunstig advies.
Voorwaarden 
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket.
- Bijkomend afvalwater moet bij aangesloten worden op het bestaande afvalwaterstelsel 

van het sportcentrum.
- Hemelwater moet hergebruikt worden voor de spoeling van toiletten en voor de aanmaak 

van ijs voor de ijsbaan.
- Overtollig hemelwater mag niet aangesloten worden op de openbare riolering maar moet 

volledig infiltreren op het eigen terrein.
- Bijkomende verharding moet afwateren naar de omliggende bodem zodat het hemelwater 

ter plaatse kan infiltreren.
- 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.

Bijzondere milieuvoorwaarden
- De exploitant moet de bestaande rubrieken die geen voorwerp zijn van deze aanvraag, 

actualiseren.
- De stookinstallaties K1, K2 en K3 moeten geschrapt worden uit rubriek 43.1.2.a.
- De exploitant moet verduidelijken of de bepalingen met betrekking tot samenstel, zoals 

opgenomen in artikel 5.43.2.1 en artikel 5.43.2.2 van Vlarem II van toepassing zijn op de 
stookinstallaties K10, K11 en K12.
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- De exploitant moet de aard van de warmtepomp (lucht-lucht?), het gebruik ervan (in 
functie van koeling?) en het koelmiddel (type en hoeveelheden) verduidelijken in de 
aanvraag.

2. Argumentatie:
Het college sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt de 
inhoud ervan tot haar eigen motivering;

ASTRID-veiligheidscommissie (ASTRID):
- advies gevraagd op 4 februari 2020;
- advies van 18 februari 2020;
- inhoud: gunstig, mits voorwaarde, gelet op volgende elementen:
1. Noodzaak van een ASTRID-indoorradiodekking: JA.
2. De beslissing is voorwaardelijk gunstig.
3. Motivering: Gezien zowel de grondoppervlakte van het gebouw als het mogelijk aantal gelijktijdig 

aanwezige bezoekers heeft de commissie beslist dat er indoordekking dient aanwezig te zijn in 
het gebouw. Gezien de oppervlakte en de publieke toegankelijkheid van de ondergrondse 
ruimten dient er ook in deze ruimten indoordekking aanwezig te zijn;

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):
- advies gevraagd op 4 februari 2020;
- advies van 9 maart 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende 

wetgeving: Artikel 37, § 12 en Artikel 35, §4 betreffende de omgevingsvergunning van 27 
november 2015 besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning van 27 november 2015

2. Na screening van de adviesvraag is ons Agentschap van oordeel dat er geen schade ontstaat aan 
de natuurwaarden. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd;

 
Overige adviezen:
- advies gevraagd aan Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) op 4 februari 2020;
- advies ontvangen op 1 april 2020;
- inhoud: gunstig;

10.Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar (POA)

a. Voorstel van omschrijving en rubrieken

De aanvraag omvat volgende projecten volgens de provinciale gesloten lijst:
- aanvraag m.b.t. recreatieterrein beheerd door gewest (Sport Vlaanderen te Herentals);

Rubricering: 3.a;

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen op percelen 1-A-271S en 1-A-272N:
- sloopwerken t.h.v. centrale inkom waar een luifel wordt geplaatst;
- renovatie van de sporthal:

 vernieuwen kleedkamers
 vernieuwen sanitair
 vernieuwen zalen gevechtsporten
 vernieuwen fitnessruimte met dakkoepel
 vernieuwen kleedkamers Atletiek
 vernieuwen sanitair Atletiek
 vernieuwen buitenschrijnwerk Atletiek
 renovatie van de centrale inkom
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 update stooklokaal
 vernieuwen buitenschrijnwerk (regularisatie)
 vernieuwen akoestische wanden (regularisatie)
 vernieuwen sportvloer (regularisatie)
 vernieuwen luchtgroepen (regularisatie)
 vernieuwen tribune (regularisatie)
 vernieuwen dakbekleding (regularisatie)

- reliëfwijziging talud aan fitnessruimte.

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding en wijziging van een sportcentrum, gelegen op 
percelen 1-A-322H, 1-A-319R, 1-A-271S, 1-A-272N, 1-A-319S en 1-A-319C2, als volgt:
– uitbreiding door regularisatie van de vermogens van compressoren (1x 2,2 kW en 2x 55 kW), 

koelinstallaties (8,9 kW), door 3 bijkomende warmtepompen met een vermogen van elk 375 kW 
ter vervanging van 2 compressoren (2x 6,37 kW) tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 
1.246,1 kW (16.3.2.b);

– uitbreiding door regularisatie van de vermogens van de stookinstallaties (2x 349 kW, 1x 224 kW 
en 1x 95 kW), door 5 bijkomende stookinstallaties met een vermogen van 3x 250 kW en 2x 
100 kW ter vervanging van 3 stookinstallaties (2x 1.088 kW en 1x 500 kW) tot in totaal 9 
stookinstallaties op aardgas met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.967 kW 
(43.1.1.b). 

Rubricering: 16.3.2.b - 43.1.1.b.

Op 28/04/2020 werd een wijzigingsverzoek ingediend door de exploitant met een nota als reactie op 
het advies van de stad Herentals.

b. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen 
– Niet van toepassing.
2. Omschrijving
– De exploitant neemt geen geactualiseerde toestand van de iioa op in zijn aanvraag. Wegens een 

dringende nood aan aanpassingswerken aan het hoofdgebouw worden slechts 2 rubrieken 
opgenomen in deze aanvraag. Er is een hernieuwingsaanvraag in voorbereiding aangezien de 
huidige milieuvergunning vervalt in maart 2021.

– De POA merkt op dat de aanvraag voor de hernieuwing van de site elk moment kan worden 
ingediend en stelt dat per uitzondering de actualisatie niet mee opgenomen wordt.

– Uit het wijzigingsverzoek d.d. 28 april 2020 blijkt dat de stookinstallaties K1, K2 en K3 
verwijderd zullen worden van zodra de nieuwe stookinstallaties geplaatst werden. Aangezien 
deze installaties dus vervangen worden door nieuwe toestellen en niet gelijktijdig in werking 
zullen zijn, kunnen deze geschrapt worden uit de vergunning. De verandering dient te gebeuren 
binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning.
 Het voorwerp wordt in die zin aangepast.

– Dit geldt tevens voor rubriek 16: compressoren X7 en X8 worden vervangen en dienen dus uit de 
vergunning geschrapt te worden. De verandering dient te gebeuren binnen vijf jaar na het 
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning.
 Het voorwerp wordt in die zin aangepast. 

– Voor het overige kan de omschrijving worden behouden. Er kan echter geen geactualiseerde 
toestand voor de ingedeelde iioa’s worden opgenomen.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren
– Er werden geen bezwaren ingediend.
– Het wijzigingsverzoek d.d. 28/04/2020 omvat een reactie op de voorgestelde voorwaarden van 

de Stad Herentals. Het openbaar onderzoek werd niet geschaad door deze bijkomende nota.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
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– De inrichting is volgens het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978, gelegen in 
recreatiegebied, waterwinningsgebied en in natuurgebied. 
De werken situeren zich volledig in recreatiegebied en waterwinningsgebied.

– Het CBS beoordeelt het planologisch kader als volgt:
 De aanvraag is niet in strijd met de geldende gewestplanbestemming recreatiegebieden, 

waarbinnen de werken gebeuren. De bestemming van het gebouw blijft recreatie.
 Het terrein is gelegen binnen een waterwinningsgebied. Hiervoor moet advies gevraagd 

worden aan PIDPA. De aanvraag is niet in strijd met het geldende PRUP Afbakeningslijn.
- De POA stelt dat de adviesvraag aan PIDPA voor deze aanvraag niet vereist is.

Bij de hermachtiging van de site (die zeer spoedig zou aangevraagd worden) zal de 
watertoets bekeken worden en zal een adviesvraag aan PIDPA gesteld worden door de 
betrokken adviesinstantie.

– Het advies van ASTRID is gunstig mits voorwaarden m.b.t. indoorradiodekking.
– Het advies van de brandweer is voorwaardelijk gunstig. Om ervoor te zorgen dat de aanvrager 

tegemoet komt aan de opmerkingen en voorwaarden uit dit advies, stelt de POA voor om dit 
advies integraal op te nemen als bijzondere voorwaarde.

– De POA volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen 
van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM
– Het advies van Herentals is voorwaardelijk gunstig en stelt:

 De exploitant moet de bestaande rubrieken die geen voorwerp zijn van deze aanvraag, 
actualiseren.

 De stookinstallaties K1, K2 en K3 moeten geschrapt worden uit rubriek 43.1.2.a.
- Zie hierboven punt 2. Omschrijving

 De exploitant moet verduidelijken of de bepalingen met betrekking tot samenstel, zoals 
opgenomen in artikel 5.43.2.1 en artikel 5.43.2.2 van Vlarem II van toepassing zijn op de 
stookinstallaties K10, K11 en K12.
- Uit het wijzigingsverzoek d.d. 28/04/2020 blijkt dat de emissies via een 

gemeenschappelijke schoorsteen gebeuren. De stookplaats zal ingericht worden conform 
het totale vermogen van de 3 ketels.

- De POA stelt bijkomend dat de exploitant dient te voldoen aan de algemene en sectorale 
Vlaremvoorwaarden voor de stookinstallaties.

 De exploitant moet de aard van de warmtepomp (lucht-lucht?), het gebruik ervan (in functie 
van koeling?) en het koelmiddel (type en hoeveelheden) verduidelijken in de aanvraag.
- Uit het wijzigingsverzoek d.d. 28/04/2020 blijkt dat de aanbesteding van deze 

warmtepompen nog moet gebeuren waardoor nog niet alle specificaties, zoals type en 
hoeveelheden van koelmiddel, gekend zijn. Wat wel al vastligt, is dat de warmtepompen 
van het type lucht-water zullen zijn. De technische details zullen in ieder geval mee 
opgenomen worden in het milieuluik van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de 
hernieuwing van de milieuvergunning van het volledige sportcentrum.

- De POA merkt op dat indien de specificaties van de toestellen afwijken van de 
vergunning, hiervoor een regularisatie moet aangevraagd worden.

– De POA stelt voor om volgend aandachtspunt op te nemen in het besluit:
 De exploitant dient de gevraagde verduidelijkingen in het advies van de stad Herentals 

(m.b.t. de gemeenschappelijke schoorsteen/stookplaats, de aard van de warmtepomp en 
eventueel koelmiddel) op te nemen in het aanvraagdossier voor de hermachtiging van deze 
site.

– De POA volgt het gunstig advies van Herentals en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de 
bepalingen van titel V van het DABM en op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is. 

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
– N.v.t.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
– De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige exploitatie 

van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
– De exploitant vraagt zowel het milieuluik als het stedenbouwkundig luik aan via deze aanvraag.
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8. Toepasselijke BREF’s
– Niet van toepassing.
9. Natuurtoets
– Het advies van ANB is gunstig.
– 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 1.550 meter 
van het habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en 
heiden’ en in het VEN- en/of IVON-gebied ‘De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms’. 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 wordt er in het kader van de omgevings-
vergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10.Watertoets
– Deze aanvraag betreft hoofdzakelijk de renovatie van de sporthal (intern aan het westelijk 

gedeelte van het gebouw, binnen het bestaande volume).
– Bijgevolg werd er geen advies gevraagd i.k.v. de watertoets.
– Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen 

kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.
11.Termijn
– De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de 

stedenbouwkundige handelingen en voor een termijn verstrijkend op 1 maart 2021 voor wat 
betreft de naar milieu ingedeelde inrichtingen en activiteiten.

12.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:

– Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
– Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
– Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
– Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
Herentals stelt voor:

1. De exploitant moet de bestaande rubrieken die geen voorwerp zijn van deze aanvraag, 
actualiseren.

a. Zie punt 2. Dit moet niet opgelegd worden als voorwaarde.
2. De stookinstallaties K1, K2 en K3 moeten geschrapt worden uit rubriek 43.1.2.a.

a. Zie punt 2. Dit moet niet opgelegd worden als voorwaarde.
3. De exploitant moet verduidelijken of de bepalingen met betrekking tot samenstel, zoals 

opgenomen in artikel 5.43.2.1 en artikel 5.43.2.2 van Vlarem II van toepassing zijn op de 
stookinstallaties K10, K11 en K12.

a. Zie ook punt 5. De exploitant dient te allen tijde te voldoen aan de algemene en 
sectorale Vlarem-voorwaarde. De POA is van oordeel dat dit niet als bijzondere 
voorwaarde moet opgelegd worden.

4. De exploitant moet de aard van de warmtepomp (lucht-lucht?), het gebruik ervan (in functie 
van koeling?) en het koelmiddel (type en hoeveelheden) verduidelijken in de aanvraag.

a. Zie punt 5. Dit moet niet als voorwaarde opgelegd worden.
Geactualiseerde voorwaarden: GEEN;

Stedenbouwkundige voorwaarden:
Stad Herentals stelt voor: 
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1. De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 
omgevingsloket.

2. Bijkomend afvalwater moet bij aangesloten worden op het bestaande afvalwaterstelsel van 
het sportcentrum.

a. De POA merkt op dat er geen bijkomend afvalwater wordt aangevraagd.
3. Hemelwater moet hergebruikt worden voor de spoeling van toiletten en voor de aanmaak van 

ijs voor de ijsbaan.
a. De exploitant stelt in het wijzigingsverzoek dat het ijs voor de ijsbaan reeds 

aangemaakt wordt met hemelwater en dat na de verbouwing (voorwerp van deze 
aanvraag) de toiletten eveneens gespoeld zullen worden met hemelwater.

4. Overtollig hemelwater mag niet aangesloten worden op de openbare riolering maar moet 
volledig infiltreren op het eigen terrein.

5. Bijkomende verharding moet afwateren naar de omliggende bodem zodat het hemelwater ter 
plaatse kan infiltreren.

a. De exploitant stelt in het wijzigingsverzoek dat het hemelwater afkomstig van de luifel 
(enig bijkomend dakvlak) zal afwateren op het eigen terrein.

6. 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.

Gezien de reactie van de exploitant op de voorgestelde voorwaarden (in wijzigingsverzoek d.d. 
28 april 2020) en het feit dat de meeste voorgestelde voorwaarden reeds vervat zitten in de 
geldende wetgeving stelt de POA dat deze stedenbouwkundige voorwaarden niet dienen 
opgelegd te worden.

De POA stelt voor het advies van de brandweer als volgt in de vergunning te verankeren:
1. Het advies van de Brandweerzone Kempen van 1 april 2020 met referentie BWDP/HA/90021-

048/01 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. 
De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

Astrid veiligheidscommissie stelt voor:
2. Gezien zowel de grondoppervlakte van het gebouw als het mogelijk aantal gelijktijdig 

aanwezige bezoekers heeft de commissie beslist dat er indoordekking dient aanwezig te zijn 
in het gebouw. Gezien de oppervlakte en de publieke toegankelijkheid van de ondergrondse 
ruimten dient er ook in deze ruimten indoordekking aanwezig te zijn;
 Deze voorwaarde kan als volgt worden opgelegd:

Er dient zowel in de sporthal als in de ondergrondse ruimten indoorradiodekking voorzien 
te worden;

Lasten: geen.
 
c. Conclusie: gunstig

11.Beoordeling 

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

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de 
doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 
gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de 
Provinciale Omgevingsambtenaar.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de natuurtoets wordt 
verwezen naar het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde 
vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
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Voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar de beoordeling in de 
uitgebrachte adviezen. 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.

De aanvrager dient zich 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. Tevens dient de aanvrager de veiligheidsafstanden uit het 
Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 te respecteren.

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

De risico’s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de 
natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering kunnen mits 
naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar 
niveau worden beperkt.

12.Aandachtspunten

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

De exploitant dient de gevraagde verduidelijkingen in het advies van de stad Herentals (m.b.t. de 
gemeenschappelijke schoorsteen/stookplaats, de aard van de warmtepomp en eventueel 
koelmiddel) op te nemen in het aanvraagdossier voor de hermachting van deze site.

B E S L U I T:

ARTIKEL 0 – Wijzigingsverzoeken

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan Sport Vlaanderen, gevestigd Arenbergstraat 5 te 1000 Brussel, wordt onder de voorwaarden 
bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend voor stedenbouwkundige handelingen en het 
veranderen door wijziging en uitbreiding van een sportcentrum (inrichtingsnummer omgevingsloket 
20191030-0042), gelegen Vorselaarsebaan 60 te 2200 Herentals, kadastergegevens (afdeling-
sectie-perceelnummer) 1-A-271S, 1-A-272N, 1-A-319C2, 1-A-319R, 1-A-319S en 1-A-322H, als 
volgt:

Volgende projecten volgens de provinciale gesloten lijst:
- aanvraag m.b.t. recreatieterrein beheerd door gewest (Sport Vlaanderen te Herentals);

Rubricering: 3.a.
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Volgende stedenbouwkundige handelingen op percelen 1-A-271S en 1-A-272N:
- sloopwerken t.h.v. centrale inkom waar een luifel wordt geplaatst;
- renovatie van de sporthal:

 vernieuwen kleedkamers
 vernieuwen sanitair
 vernieuwen zalen gevechtsporten
 vernieuwen fitnessruimte met dakkoepel
 vernieuwen kleedkamers Atletiek
 vernieuwen sanitair Atletiek
 vernieuwen buitenschrijnwerk Atletiek
 renovatie van de centrale inkom
 update stooklokaal
 vernieuwen buitenschrijnwerk (regularisatie)
 vernieuwen akoestische wanden (regularisatie)
 vernieuwen sportvloer (regularisatie)
 vernieuwen luchtgroepen (regularisatie)
 vernieuwen tribune (regularisatie)
 vernieuwen dakbekleding (regularisatie)

- reliëfwijziging talud aan fitnessruimte.

Het veranderen door uitbreiding en wijziging van een sportcentrum, gelegen op percelen 1-A-322H, 
1-A-319R, 1-A-271S, 1-A-272N, 1-A-319S en 1-A-319C2, als volgt:

– uitbreiding door regularisatie van de vermogens van compressoren (1x 2,2 kW en 2x 55 kW), 
koelinstallaties (8,9 kW), door 3 bijkomende warmtepompen met een vermogen van elk 
375 kW ter vervanging van 2 compressoren (2x 6,37 kW) tot een totaal geïnstalleerde 
drijfkracht van 1.246,1 kW (16.3.2.b);

– uitbreiding door regularisatie van de vermogens van de stookinstallaties (2x 349 kW, 1x 224 
kW en 1x 95 kW), door 5 bijkomende stookinstallaties met een vermogen van 3x 250 kW en 
2x 100 kW ter vervanging van 3 stookinstallaties (2x 1.088 kW en 1x 500 kW) tot in totaal 
9 stookinstallaties op aardgas met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 
1.967 kW (43.1.1.b). 

Rubricering: 16.3.2.b - 43.1.1.b.

ARTIKEL 2 - Voorwaarden

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

Milieuvoorwaarden:
a. Algemene milieuvoorwaarden:

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

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

3. Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
4. Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
5. Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
6. Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen
Geactualiseerde voorwaarden: geen;
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Stedenbouwkundige voorwaarden:
1. Het advies van de Brandweerzone Kempen van 1 april 2020 met referentie BWDP/HA/90021-

048/01 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit 
advies dienen strikt te worden nageleefd.

2. Er dient zowel in de sporthal als in de ondergrondse ruimten indoorradiodekking voorzien te 
worden;

Lasten: geen.

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.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur voor wat 
betreft de stedenbouwkundige handelingen en voor een termijn verstrijkend op 1 maart 2021 voor 
wat betreft de naar milieu ingedeelde inrichtingen en activiteiten. 

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

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor 
ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een 
vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet;

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

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

https://nnavigator.emis.vito.be/
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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 
Omgevingsvergunningsdecreet.

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

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

ARTIKEL 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 Omgevingsvergunningsdecreet en de 
artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

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

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van 
onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of 

instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste 

administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van 
onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en 
dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending 
een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:
1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt. 

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering 
een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over 
de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het 
decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van 
onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

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

3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of 

waarschijnlijk ondervindt;
b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een 

omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden 
overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in 
eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die 
nuttig zijn voor het dossier.



 

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Referentie omgevingsloket           : OMV_2020002239 

Inrichtingsnummer                      : 20191030-0042 

 

Door Sport Vlaanderen werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de  exploitatie van een ingedeelde 

inrichting. 

 

Kort omschreven gaat het over sloopwerken ter hoogte van de centrale inkom, renovatie van de sporthal en reliëfwijziging van het talud 

aan de fitnessruimte alsook de verandering van de exploitatie door uitbreiding en wijziging van het sportcentrum. De aanvraag heeft als 

adres Vorselaarsebaan 60 te 2200 Herentals en met als kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie A, perceel 271S, 272N, 319C2, 319R, 

319S, 322H. 

 

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft op 7 mei 2020 beslist de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.  

 

De beslissing ligt van 20 mei 2020 tot en met 18 juni 2020  ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: 

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. Opgelet! Maak voor inzage een afspraak! U kan dit doen via onze gemeentelijke website 

www.herentals.be/openbaar-onderzoek. 

 

Beroepsprocedure 

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 via www.omgevingsloket.be,  

ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: 

 

Vlaamse Minister van Leefmilieu 

Graaf de Ferraris-gebouw  

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 (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). 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. 

• het college van burgemeester en schepenen van Herentals – Augustijnenlaan 30 – 2200 Herentals 

• de deputatie van de Provincie Antwerpen – Koningin Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen 

 

Vermeld in uw beroepschrift het volgende: 

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

• de volgende referentie:  OMV_2020002239; 

• de redenen waarom u beroep aantekent; 

• 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; 

• of u gehoord wenst te worden. 

 

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep 

omgevingsvergunning (eventueel OMV_2020002239)” 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. 

 

 

STARTDATUM AANPLAKKING: ……../……../…….. 

 

  




