
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Dienst Omgevingsberoepen

Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Op 20 februari 2020 beslist de deputatie het volgende:

Het beroep nummer OMBER-2019-0815 werd ingesteld door Vervoort - Branckaerts, betrokken 
publiek, tegen de voorwaardelijke vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en 
schepenen van Herentals op 09/09/2019, voor het slopen en herbouwen van een landbouwbedrijf 
voor een paardenfokkerij met woning.

Er wordt akte genomen van de afstand van het beroep door beroeper.

De beroepsprocedure is zonder voorwerp.

De beslissing genomen in eerste aanleg herleeft.

DOSSIERGEGEVENS

Referentie provincie: OMBER-2019-0815
Referentie omgevingsloket: 2019080287

Op 21 juni 2019 heeft Bernard Fonck, namens gcv J & J met als adres, Greesstraat 21, 2200 
Herentals een aanvraag ingediend voor het slopen en herbouwen van een landbouwbedrijf voor een 
paardenfokkerij met woning op een terrein, gelegen Greesstraat 21, afdeling 2, sectie C, nrs. 453 _ 
0, 454 F 0, 456 _ 0, 457 _ 0. 

Het college van burgemeester en schepenen van Herentals heeft op 9 september 2019 de 
vergunning voorwaardelijk verleend.

Tegen dat besluit heeft Vervoort - Branckaerts (betrokken publiek), met adres Greestraat 19 te 
2200 Herentals op 18 oktober 2019 een beroep bij de deputatie van de provincie Antwerpen 
ingesteld.

De beroeper wordt vertegenwoordigd door Guido Wuyts, Atrius advocatenkantoor, Lierseweg 116, 
2200 Herentals.

Op 13 november 2019 werd het beroep van Vervoort - Branckaerts ontvankelijk en volledig 
verklaard.
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BEOORDELING

Er werd op 21 januari 2020 uitdrukkelijk afstand gedaan door de beroeper van het door hem 
ingestelde beroep via e-mail en aangetekend schrijven.

Er zijn geen redenen die zich verzetten tegen de inwilliging van de gevraagde afstand. Er wordt akte 
van genomen. 

Gelet op de afstand van het beroep vervalt het voorwerp van het beroepsprocedure. 

De beslissing genomen in eerste aanleg herleeft.

B E S L U I T 

Artikel 1

Het beroep nummer OMBER-2019-0815 werd ingesteld door Vervoort - Branckaerts, betrokken 
publiek, tegen de voorwaardelijke vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en 
schepenen van Herentals op 09/09/2019, voor het slopen en herbouwen van een landbouwbedrijf 
voor een paardenfokkerij met woning.

Er wordt akte genomen van de afstand van het beroep door beroeper.

De beroepsprocedure is zonder voorwerp.

De beslissing genomen in eerste aanleg herleeft.

Artikel 2 Kennisgeving en aanplakking

Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing wordt gelijktijdig en per beveiligde zending bezorgd 
aan de indiener van het beroep en aan de vergunningsaanvrager. Een afschrift van de uitdrukkelijke 
beslissing wordt tevens bezorgd aan personen en instanties vermeld in artikel 62 van het 
omgevingsvergunningsbesluit, voor zover zij zelf niet de indiener van het beroep zijn. 

Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, of dat de vergunning werd 
geweigerd nadat de gewone procedure doorlopen is, wordt door de aanvrager gedurende een 
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking 
heeft (artikel 59 van het Omgevingsvergunningsbesluit). De aanplakking gebeurt uiterlijk 10 dagen 
na de datum waarop hij de beslissing heeft ontvangen.
De gemeente of de stad stelt de tekst voor deze mededeling ter beschikking (artikel 57 van het 
Omgevingsvergunningsbesluit).  
De aanvrager brengt de gemeente of de stad onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de 
aanplakking en verklaart hierbij dat de affiche conform artikel 20 van het 
Omgevingsvergunningenbesluit werd aangeplakt en aangeplakt zal blijven tot de laatste dag van de 
periode van 30 dagen. De aanvrager voert deze data ook in het omgevingsloket in (artikel 59 
omgevingsvergunningsbesluit). 

De gemeente of de stad vervult de overige bekendmakingsvereisten conform titel 3, hoofdstuk 9, 
afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit, zoals de terinzagelegging en de publicatie ervan.
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Artikel 3 Start vergunningsduur

De aanvrager mag van een vergunning, afgegeven door de deputatie, gebruikmaken vanaf de dag 
na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

De vergunninghouder brengt de gemeente, bij voorkeur via het Vlaams Omgevingsloket, op de 
hoogte van de startdatum van de vergunde werken of handelingen. Na afloop van de vergunde 
werken of handelingen brengt deze de gemeente op de hoogte van de einddatum.

Artikel 4 Verval in geval van vergunning

Uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de Omgevingsvergunning:

Artikel 99 §1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart 
binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie 
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde 
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van 
de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het 
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per 
fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend 
vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt 
van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren 
wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van 
de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de 
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, 
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of 
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels 
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het 
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een 
bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de 
niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan 
de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de 
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat 
gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar 
klasse 2 overgaat of omgekeerd.
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In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging 
van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en 
blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang 
een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen 
in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk 
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding 
desalniettemin behouden.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren 
van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig 
artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota 
overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een 
maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren 
van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig 
artikel 50 §1 van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, 
met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd 
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een 
in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen 
opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een 
termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Artikel 5 Beroepsmogelijkheid 

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 
(hierna Raad genoemd) door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder, de exploitant of de persoon die de melding 
heeft verricht;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties, vermeld in artikel 24 of in artikel 42 of bij zijn 
afwezigheid zijn gemachtigde, als die instantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten 
onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten 
onrechte niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde;
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn 
gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat;
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, 
zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

De persoon aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem nadelige vergunningsbeslissing niet 
heeft bestreden door middel van het georganiseerd administratief beroep bij de deputatie wordt 
geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te 
wenden.

Indien het college van burgemeester en schepenen heeft nagelaten een uitdrukkelijke beslissing te 
nemen in eerste administratieve aanleg, wordt zij geacht te hebben verzaakt aan haar recht om zich 
tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht.
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Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een vervaltermijn van 
vijfenveertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening, voor die personen of instanties aan wie de beslissing 
betekend wordt;
2° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen. 

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

Contactgegevens van de Raad: 

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

Antwerpen, in zitting van 20 februari 2020.

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

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

          

Danny Toelen Cathy Berx

     

{pa_handtekening1} {pa_handtekening2}



 

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Referentie omgevingsloket : OMV_2019080287 

Inrichtingsnummer         : 20190207-0080 

 

Door J & J, vertegenwoordigd door de heer Bernard Fonck werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de 

exploitatie van een ingedeelde inrichting. Kort omschreven gaat het over het slopen en herbouwen van een landbouwbedrijf voor een 

paardenfokkerij met woning.  De aanvraag heeft als adres Greesstraat 21 te 2200 Herentals en met als kadastrale omschrijving Afdeling 

13302, sectie C, perceel 453, 454F, 456 en 457. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 september 2019 de omgevingsvergunning gedeeltelijk verleend onder 

voorwaarden. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie. 

 

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft op 20 februari 2020 beslist dat het besluit van 9 september 2019 tot gedeeltelijke 

verlening herleeft.  

 

De beslissing ligt 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 de bijstelling van vergunningsvoorwaarden. 

 

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:    

Raad voor Vergunningsbetwistingen 

Ellips-gebouw 

Koning Albert II-laan 35, bus 81 

1030 Brussel 

 

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de eerste dag na de startdatum van 

aanplakking.  

 

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. 

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie  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 het verzoekschrift minstens de volgende gegevens: 

1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en 

een e-mailadres; 

2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder; 

3. het voorwerp van het beroep; 

4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen; 

5. een inventaris van de overtuigingsstukken. 

 

U bent een rolrecht verschuldigd van: 

* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging 

* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier 

van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van 

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige 

Vlaamse Bestuursrechtscolleges. 

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen) 

 

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

  




