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BESLUIT VAN DE GEWESTELIJK OMGEVINGSAMBTENAAR TOT VERLENING VAN EEN 
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Inrichtingsnummer : 20200219-0114 
 
 
DE AANVRAAG 
 
De aanvraag, ingediend door Elia Asset nv, met als adres Keizerslaan 20 te 1000 Brussel, werd per beveiligde 
zending verzonden op 27/04/2020. Deze aanvraag werd ontvangen op 27/04/2020. 
 
De aanvraag werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het 
bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna 
VCRO) en hun uitvoeringsbesluiten. 
 
Voor de aanvraag in kwestie is de gewestelijke omgevingsambtenaar bevoegd om de beslissing te nemen 
omdat het een aanvraag betreft die moet behandeld worden volgens de gewone vergunningsprocedure, 
maar niet moet voorgelegd worden aan de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie. 
 
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 20 mei 2020. 
 
De aanvraag heeft voor zowel de stedenbouwkundige handelingen als voor de ingedeelde inrichting of 
activiteit betrekking op een terrein, gelegen Zavelheide 1-3  te 2200 Herentals, kadastraal bekend: Herentals: 
2e afd., sectie C, nummer: 388L. 
 
Het betreft een aanvraag tot uitbreiding van het onderstation Herentals. 
 
De aanvraag valt onder punt 11 van de lijst van de Vlaamse projecten vastgesteld in toepassing van artikel 2 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, namelijk aanvragen met betrekking 
tot het transmissienet en het plaatselijke vervoersnet van elektriciteit. 
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De aanvraag omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen: 
 

Planaanduiding  Stedenbouwkundige 
handeling 

Beknopte beschrijving 

BA_GEBOUW-
150kVGIS 

Bouwen of herbouwen Bouw van een nieuw gebouw met lokaal voor het 
nieuwe gas- geïsoleerde schakelstation. 

BA_INFILTRATIE-1 Nieuwbouw of aanleggen Het aanleggen van een infiltratievoorziening. 
BA_INFILTRATIE-2 Nieuwbouw of aanleggen Het aanleggen van een infiltratievoorziening. 
BA_RELIEF-1 Het reliëf van de bodem 

aanmerkelijk wijzigen 
Aanpassing terrein om de bouw van de 3 nieuwe 
hoogspanningsvelden mogelijk te maken. 

BA_RELIEF-2 Het reliëf van de bodem 
aanmerkelijk wijzigen 

Aanpassing terrein om de bouw van het nieuwe 
gebouw-150kVGIS en de nieuwe 
transformatorligplaats T4 mogelijk te maken. 

 
De aanvraag voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) omvat de uitbreiding van een 
bestaand hoogspanningsstation. 
 
De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:  
 

rubriek aard Omschrijving hoeveelheid + 
eenheid 

12.1.1.1°a) Nieuw Noodgenerator – alternator van 158 kVA / 50% + 158 kVA 
12.2.2° Verandering Uitbreiding met 1 vermogentransformator 150/70 kV 

van 145.000 kVA 
+ 145.000 kVA 

31.1.1°a) Nieuw Noodgenerator – dieselmotor van 339 kW / 50% + 339 kW 
 
Zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat: 
 

rubriek Omschrijving totale 
hoeveelheid 

klasse 

12.1.1.1°a) Noodgenerator – alternator van 158 kVA / 50% 158 kVA 3 
12.2.1 2 hulpdienstentransformatoren 15.000/400-231V van elk 250 

kVA 
500 kVA 3 

12.2.2° 1 vermogentransformator 150/70 kV van 145.000 kVA, 3 
vermogentransformatoren 70/15kV van elk 20.000 kVA + 3 
aardingstransformatoren 15kV van elk 17.300 kVA gedurende 10 
sec 

256.900 kVA 2 

12.3.1° 2 batterijen 110 V= / 230 Ah van 25.300 VAh  50.600 VAh 3 
12.3.2° 2 gelijkrichters 110 V= / 50 A van elk 5,5 kW 11 kW 3 
31.1.1°a) Noodgenerator – dieselmotor van 339 kW / 50% 339 kW 3 

De aanvraag omvat geen aanvraag tot vegetatiewijziging. 
 
De aanvraag omvat geen kleinhandelsactiviteiten. 
 
De aanvraag wordt gevraagd voor onbepaalde duur. 
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DE PLANOLOGISCHE LIGGING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN EN DE IIOA’S EN DE 
BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING 
 
Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften 
 
UITTREKSEL GEWESTPLAN 

 
 
De aanvraag is volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978) gelegen in ‘industriegebied’ en 
‘bestaande hoogspanningsleidingen’. 
 
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 7.2.0. van het koninklijk besluit van 28 
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 
gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt: 
 

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten 
een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf 
noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in 
deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële 
bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve 
restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop. 

 
Volgens artikel 4.13.1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen zijn geen specifieke voorschriften van 
toepassing voor de respectievelijke zone ‘bestaande hoogspanningsleidingen’. 
 
De aanvraag is niet gelegen binnen de begrenzing van een gemeentelijk plan van aanleg. 
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Ligging volgens het uitvoeringsplan + bijhorende voorschriften 
De aanvraag is gelegen buiten een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
 
De aanvraag is gelegen buiten een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
De aanvraag is gelegen buiten een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.  
 
Ligging volgens verkaveling 
De aanvraag is niet gelegen de begrenzing van een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling.  
 
Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag 
De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de stedenbouwkundige voorschriften van het 
gewestplan. 
 
Overeenstemming met dit plan 
De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan zoals hoger omschreven.  
 

Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften betreffende de stedenbouwkundige handelingen 
Niet van toepassing. 
 

VOORSCHRIFTEN DIE VOLGEN UIT VERORDENINGEN 
De volgende verordening is van toepassing: 
 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.   
 
De Vlaamse Waterweg nv stelt in haar advies dd. 16 juni 2020 aangaande watertoets het volgende: “De 
aanvrager voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Er is op de site geen hergebruik 
van hemelwater dus er wordt een afwijking aangevraagd voor de plaatsing van een hemelwaterput. Het 
hemelwater van het gebouw en de nieuwe verharding wordt opgevangen in een infiltratieput met een 
volume van 10.000 liter en een infiltratieoppervlakte van 17,17m². Deze infiltratievoorziening is 
voldoende groot voor een afwaterende oppervlakte van 287,6m².” 

 
De Dienst Integraal Waterbeleid (DIW) van de provincie Antwerpen stelt aangaande de hogervermelde 
verordening in het advies dd. 6 juli 2020 het volgende: “Aangezien er geen verbruik van water zal zijn, 
wordt er geen hemelwaterput voorzien. Hierdoor is het niet mogelijk 60m² in mindering te brengen ter 
dimensionering van de infiltratievoorziening. 
Om effectief te zijn en drainage van het grondwater te vermijden, dient de infiltratievoorziening zich 
geheel boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand te bevinden. Enkel het volume en de oppervlakte 
van de infiltratievoorziening boven dit peil kunnen in rekening gebracht worden. Voor dit perceel bevindt 
de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand zich op 90cm onder het maaiveld (gebaseerd op de 
bodemkaart). Gezien de hoge grondwaterstand dient de infiltratievoorziening herbekeken te worden, 
zodat het water optimaal kan infiltreren. Voorkeur wordt hierbij gegeven aan open infiltratiesystemen, 
vb. WADI of infiltratiekom. Indien met peilbuismetingen kan worden aangetoond dat de 
voorjaarsgrondwaterstand zich dieper onder het maaiveld bevindt, kan het advies herbekeken worden.”  
Beide adviezen kunnen worden bijgetreden. 

 
Volgens artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, kan het vergunningverlenende 
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bestuursorgaan bij de beoordeling van de aanvraag in uitzonderlijke gevallen afwijkingen toestaan van 
de verplichtingen van dit besluit als dat om specifieke redenen met betrekking tot de mogelijkheden van 
hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken verantwoord of noodzakelijk is. 
 
Aangezien er geen mogelijkheden zijn tot hergebruik voor wat betreft het op te richten gebouw, voorziet 
de aanvraag wel in een ruime infiltratievoorziening en komt daarmee tegemoet aan de uitgangsprincipes 
van de gewestelijke verordening hemelwater. De afwijking wordt gunstig geadviseerd. 
 
De opmerkingen gestipuleerd in het advies van DIW dd. 6 juli 2020 zullen als voorwaarden aan deze 
vergunning worden gehecht.  

 
 

ANDERE ZONERINGSGEGEVENS 
 
Bevaarbare waterlopen: 
- De aanvraag ligt in de nabijheid van het kanaal Bocholt-Herentals 
 
Natuur: 
- Habitatrichtlijngebied: ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’, op 

circa 570 meter van de aanvraag, 
- Gebieden van het VEN en het IVON: ‘De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms’ (categorie gen), op 

circa 700 meter van de aanvraag. 
 
Leidingen: 
- Air Liquide (zie subadvies) 
- Elia (aanvrager) 
 
Seveso: 
- De aanvraag ligt in de nabijheid twee Seveso-inrichtingen, m.n. Aurubis Belgium (circa 750 meter) en 

Umicore Olen (circa 1400 meter). 
 
HISTORIEK 
 
Op de aangevraagde percelen gelden de volgende, recente stedenbouwkundige vergunningen: 
- Stedenbouwkundige vergunning met kenmerk 8.00/13011/429747.3, afgeleverd door de gewestelijke 

stedenbouwkundige ambtenaar op 26/08/2008, voor het plaatsen van een 70/15 kv-cabine, het 
uitbreiden van wegenis, het herstellen en waterdicht maken van transformatorkuipen, het plaatsen van 
een olieopvangplaat, het herstellen van een brandmuur tussen transfo nr.1 en transfo nr. 2, etc; 

- Stedenbouwkundige vergunning met kenmerk 8.00/13011/429747.4, afgeleverd door het college van 
burgemeester en schepenen op 27/01/2009, voor het afbreken van een prefab-units; 

- Stedenbouwkundige vergunning met kenmerk 8.00/13011/429747.5, afgeleverd door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar op 1/04/2014, voor het vernieuwen van het onderstation 70kv : de 
opbouw van een compleet nieuwe hoogspanningspost 70kv met een dubbel railstel;  

- Stedenbouwkundige vergunning met kenmerk 8.00/13011/429747.6, afgeleverd door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar op 5/08/2015, het aanpassen van de mastarmen van mast P100B, de 
montage van de nieuwe mast P100C, het demonteren van de afdaling tussen de hoogspanningspost van 
Herentals en de masten P1 en P100B, het trekken van nieuwe veldlengtes tussen de masten P100B en 
P100C, het trekken van nieuwe afdalingen tussen de 70kV hoogspanningspost van Herentals en de 
masten P100B, P100C en P1. 

 
Voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelden de volgende vergunningen: 
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overheid 
 

referentie datum  
besluit 

vervaldatum voorwerp 

CBS(1) 
 

2012/036 25/09/2012 25/09/2032 Exploitatie van een hoogspanningsstation 
 

CBS(1) MIL/KD/mg/
14040403 

31/03/2014 25/09/2032 Aktename mededeling kleine verandering 
 

 
(1)  CBS = college van burgemeester en schepenen 
 
OPENBAAR ONDERZOEK 
Er vond een openbaar onderzoek plaats van 30 mei 2020 tot en met 28 juni 2020. Gedurende de periode van 
het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften of opmerkingen ingediend. 
 
ADVIEZEN 
Op 20 mei 2020 heb ik advies gevraagd aan het College van Burgemeester en Schepenen van Herentals. Op 
10 augustus 2020 werd dit advies, uitgebracht op 27 juli 2020, op het loket gezet. Het advies is voorwaardelijk 
gunstig. De voorwaarden luiden als volgt: 
- “De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket. 
- De bouwheer moet tijdens de werken waken over de veiligheid op het openbaar domein. 
- De groenbuffer langsheen de Zavelheide moet verder vergroend worden met inheems laag en 

hoogstammig groen. 
- De bereikbaarheid moet steeds gegarandeerd blijven voor de bedrijven in Zavelheide. 
- Een uitgewerkt mobiliteitsplan moet nog ter goedkeuring voorgelegd worden voor aanvang van de werken 

en goedgekeurd worden door de Stad Herentals. 
- Een lastenboek/meetstaat/plan van uitvoering moet opgemaakt worden en voldoen aan Bestek 

250/versie 4.1 voor aanvang van de werken en worden voorgelegd ter goedkeuring aan de Stad Herentals. 
- Er zal ook toezicht gebeuren door de Stad Herentals en de werken zullen in overleg met de stad Herentals 

opgeleverd worden dit houdt in voorlopige oplevering na de werken en na 2 jaar definitieve oplevering. 
- Alle communicatie zal van te voren aan de stad Herentals voorgelegd worden.“ 
De voorwaarden van dit advies worden integraal aan onderhavige vergunning gehecht. 
 
Op 20 mei 2020 heb ik advies gevraagd aan FOD Binnenlandse Zaken - Astrid veiligheidscommissie. Op 2 juni 
2020 werd dit advies uitgebracht en op het loket gezet. Het advies is gunstig. 
 
Op 20 mei 2020 heb ik advies gevraagd aan de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen. Op 
6 juli 2020 werd dit advies uitgebracht en op het loket gezet. Het advies is voorwaardelijk gunstig: “Gunstig, 
mits rekening gehouden wordt met de voorwaarden en maatregelen opgelegd in punt 4, in het bijzonder met 
de daar vermelde aandachtspunten, aanbevelingen en voorwaarden:  
- Aangezien er geen verbruik van water zal zijn, wordt er geen hemelwaterput voorzien. Hierdoor is het niet 

mogelijk 60m² in mindering te brengen ter dimensionering van de infiltratievoorziening. 
- Gezien de hoge grondwaterstand dient de infiltratievoorziening herbekeken te worden, zodat het water 

optimaal kan infiltreren.” 
De voorwaarden van dit advies worden integraal aan onderhavige vergunning gehecht. 
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Op 20 mei 2020 heb ik advies gevraagd aan de Vlaamse Waterweg nv. Op 16 juni 2020 werd dit advies 
uitgebracht en op het loket gezet. Het advies is gunstig:  

“Watertoets. De aanvrager voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Er is op de site 
geen hergebruik van hemelwater dus er wordt een afwijking aangevraagd voor de plaatsing van een 
hemelwaterput. Het hemelwater van het gebouw en de nieuwe verharding wordt opgevangen in een 
infiltratieput met een volume van 10.000 liter en een infiltratieoppervlakte van 17,17m². Deze 
infiltratievoorziening is voldoende groot voor een afwaterende oppervlakte van 287,6m².  
Bijgevolg verleent De Vlaamse Waterweg nv een gunstig watertoetsadvies.” 

 
Op 21 mei 2020 heb ik advies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Op 18 juni 2020 deelde 
ANB mee: “Gezien de ligging in industriegebied en de aard van de aanvraag brengt het Agentschap voor 
Natuur en Bos geen advies uit.” 
 
Subadviezen 
Op 20 mei 2020 heb ik advies gevraagd aan Fluxys Belgium. Op 4 juni 2020 werd dit advies, uitgebracht op 
29 mei 2020, op het loket gezet. Het advies luidt: “Fluxys Belgium bezit geen aardgasvervoerinstallaties die 
beïnvloed worden door uw aanvraag. Wij hebben bijgevolg geen bezwaar tegen de aflevering van de 
bovenvermelde vergunning(en) en danken u ons geraadpleegd te hebben in het kader van het onderzoek de 
commodo et incommodo.” 
 
Op 20 mei 2020 heb ik advies gevraagd aan Air Liquide Industries Belgium nv. Op 29 mei 2020 werd dit advies 
uitgebracht en op het loket gezet. Het advies is voorwaardelijk gunstig: 

“Binnen het opgegeven gebied bevindt zich een door ons beheerde leiding. Vanuit veiligheidsoogpunt 
is het noodzakelijk en wettelijk verplicht dat alle werkzaamheden binnen de beschermde zone (15 meter 
langs weerszijde) van onze installaties door ons worden begeleid.  
Onze installaties zijn namelijk onderworpen aan diverse Koninklijke Besluiten, o.m. het “K.B. 
betreffende de voorschriften en verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van 
werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige - en andere producten d.m.v. 
pijpleidingen” van 21 september 1988.  
Wij wijzen aanvrager(s) en uitvoerder(s) van werkzaamheden er in het bijzonder op dat zij bovendien 
verplicht zijn onze bijgevoegde “algemene voorschriften en veiligheidsmaatregelen tijdens werken in 
de buurt van onze pijpleidingen en bijhorigheden” na te leven vóór en tijdens de volledige duur van de 
werkzaamheden.  
Wij wijzen hen ook op het feit dat zij aansprakelijk zullen worden gehouden voor alle incidenten die 
voortvloeien uit het niet naleven van deze voorschriften.  
Bijzondere aandachtspunten voor opdrachtgever en uitvoerder(s) van werkzaamheden binnen de 
beschermde zone van onze installaties: het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning betekent 
geenszins dat de werkzaamheden zomaar van start kunnen gaan. Volgende stappen dienen genomen 
te worden: 
1) Minstens 15 werkdagen vóór aanvang:  
Sedert 1 september 2009 moet iedereen die grondwerken plant voorafgaandelijk een KLIP-
planaanvraag indienen (klip-decreet van 14 maart 2008). Van daaruit ontvangt hij via e-mail alle 
nuttige informatie en liggingsplannen binnen de 7 werkdagen. Dit volstaat echter niet, zie punt 2 en 3  
2) Minstens 8 werkdagen vóór aanvang:  
Volgende zaken dienen ons schriftelijk ter info en goedkeuring te worden voorgelegd, hetzij per e-mail 
of per post (contactgegevens zie pagina 2/2):  
- plannen (bouw-, boor-, werk-, …) die rekening houden met de aanwezigheid van onze leiding(en)  
-  de werkmethode(s)  
-  een zo gedetailleerd mogelijke planning  
-  een Taak Risico Analyse (TRA) die rekening houdt met de aanwezigheid van onze leiding(en) o In het 

kader van het bewaren van de integriteit van onze leidingen en hun Kathodische Bescherming, 
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wordt er gevraagd om een beïnvloedingsstudie hoogspanning op te maken en op te leveren ter 
goedkeuring, die aantoont dat de bijkomende invloeden, rekening houdend met de bestaande, geen 
negatieve effecten zullen hebben op onze leidingen nabij de hoogspanningspost.  

-  contactgegevens van de veiligheidsverantwoordelijke voor dit/deze werk/en (veiligheidscoördinator 
/ preventieadviseur / …)  

3) Minstens 2 werkdagen vóór aanvang:  
Voor het maken van uitvoeringsafspraken of een voorafgaand overleg met onze toezichthouder op de 
plaats van de werkzaamheden of op een andere gewenste locatie dient hij met ons telefonisch, per e-
mail of per brief contact op te nemen (contactgegevens zie pagina 2/2) 
Bovenvermelde zaken, maar ook bijkomende vragen en inlichtingen kunnen verstrekt en/of 
ingewonnen worden:  
1) per briefwisseling:  

Air Liquide Benelux Industries n.v.  
Pipelines Department  
T.a.v. dienst planaanvragen  
Noordersingel 19  
2140 Antwerpen  

2) per e-mail:  
rc.al-sc@airliquide.com  

3) telefonisch:  
op werkdagen tijdens kantooruren van 8h00 tot 16h30: 03/217.31.36 (rechtstreeks nummer van de 
dienst planaanvragen)  
Gelieve steeds onze bovenstaande referentie te vermelden op alle briefwisseling, in e-mailverkeer 
en/of tijdens telefoongesprekken.” 

De voorwaarden van dit advies worden integraal aan onderhavige vergunning gehecht. 
 
 

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG 
 
Naar aanleiding van de aanvraag van het nabijgelegen Umicore Olen voor een belastingverhoging tot 
100MVA, zal het onderstation van Herentals uitgebreid moeten worden. Umicore wordt momenteel met een 
dubbele lijn gevoed vanuit de post 70kV in Herentals, dewelke geen redundante verbinding biedt voor dit 
vermogen. Om deze belastingsverhoging te kunnen realiseren zijn een paar belangrijke werken nodig op de 
site van Herentals: 
- Herstructureringswerken van het 70-kV net die voorzien waren voor regio Geel/Heze – Herentals – Mol 

(inlussen van post Herentals, afkoppelen van de post Mol 70kV), zullen in kader van dit project moeten 
geïntegreerd worden. Voor deze werken zullen er in de post Herentals drie nieuwe 70kV velden moeten 
gebouwd worden, namelijk twee nieuwe kabelvelden en één nieuw koppelveld. 

- De bouw van een nieuw gas geïsoleerd onderstation op de site van Herentals. De huidige relaiszaal kan 
gebruikt worden voor plaatsing van de laagspanningskasten van het nieuwe onderstation 150kV. 

- Een nieuwe injectietransformator 150/70kV 145MVA, aangesloten op de nieuwe GIS 150 van Herentals, 
om de post 70kV te voeden via het nieuwe 70kV veld. 

- Een nieuwe kabelaansluiting op 150kV voor de voeding derde aansluiting van Umicore Olen. 
- Een nieuwe kabelveld op 150kV richting Heze, die als injectie van de post 150kV zal dienen. 
 
INHOUDELIJKE BEOORDELING  
 
Ruimtelijke verenigbaarheid (artikel 4.3.1 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))  
De aanvraag is principieel in overeenstemming met de geldende stedenbouwkundige voorschriften van het 
geldende gewestplan, zoals hoger omschreven. 
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Goede ruimtelijke ordening (artikel 4.3.1,§2 van de VCRO) 
Het aangevraagde moet, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld worden aan de hand van 
aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, 
de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische 
aspecten en het bodemreliëf en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het 
algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4 van de VCRO. 
 
Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen met de goede plaatselijke ordening dient in de eerste plaats rekening te 
worden gehouden met de ordening in de onmiddellijke omgeving. Al naar gelang de aard en de omvang van 
de ontworpen constructie kan ook rekening worden gehouden met de ordening in de ruimere omgeving. Die 
laatste is daarbij uiteraard minder doorslaggevend en mag er alleszins niet toe leiden dat de ordening in de 
onmiddellijke omgeving, die de plaatselijke aanleg het meest bepaalt, buiten beschouwing wordt gelaten. 
 
De opvatting over de goede ruimtelijke ordening van een gebied moet een zekere continuïteit vertonen; het 
is derhalve dan ook van belang rekening te houden met voordien gegeven vergunningen of weigeringen en 
de vergunningverlenende overheid mag deze niet als onbestaande beschouwen. Om de rechtszekerheid te 
waarborgen is het opportuun de reeds jaren gehanteerde visie te handhaven. 
 
Functionele inpasbaarheid 
De gevraagde werken staan in het teken van het verderzetten van de bestaande activiteiten, uitgebreid naar 
toekomstige noodwendigheden. Ze zijn eigen aan de functie van het onderstation en brengen de aanwezige 
functies in het omliggende gebied niet in het gedrang. Bijgevolg kan er worden geconcludeerd dat de 
aanvraag functioneel inpasbaar is in de ruimtelijke context. 
 
De mobiliteitsimpact 
Er wordt als gevolg van de voorgenomen werken geen belangrijke impact op de mobiliteit of de 
verkeersafwikkeling in de omgeving verwacht. 
 
De schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid 
De nieuwe GIS cabine meet 11,18 meter bij 15,88 meter en heeft een maximale hoogte van 9,80 meter. Het 
gebouw bevindt zich deels, tot een diepte van 1,50 meter, onder het maaiveldniveau. Langs weerszijden van 
het gebouw worden trappen voorzien.  
 
Vooraan worden de hoogspanningsvelden uitgebreid. Deze hebben dezelfde hoogte als de bestaande 
hoogspanningsvelden en sluiten hierbij aan. Er wordt links en vooraan hiervan een nieuw grindpad met 
breedte 3 meter aangelegd, dat aansluit op het bestaande grindpad vooraan.  
 
De vermogenstransformator van 55m² zit deels ondergronds en wordt geplaatst tussen de GIS-cabine en het 
hoogspanningsveld. 
 
De voorgestelde inplanting van de nieuwe constructies doet geen afbreuk aan het straatbeeld. Er wordt één 
geheel gevormd met het bestaande onderstation. De impact van deze constructie is door de functie, de aard 
en de architectuur van een heel andere orde dan een bedrijfsgebouw.  
De voorgestelde inplanting en terreininrichting zijn stedenbouwkundig aanvaardbaar. Het terrein wordt 
maximaal benut. De ruimtelijke impact is beperkt.  
 
De visueel-vormelijke elementen 
De GIS-cabine heeft een hoogte van 9,80m en wordt afgedekt met een plat dak. Het gebouw wordt 
opgetrokken in grijs cellenbeton. De aanvraag sluit qua vormgeving en uitzicht aan bij de bestaande 
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bebouwing en installaties en het bestaande industriële karakter van de site. De visuele impact ten aanzien 
van de omgeving is gering. 
 
De cultuurhistorische aspecten 
In de omliggende omgeving bevinden zich geen beschermde monumenten, stadgezichten of andere 
voorlopig of definitief beschermde constructies die een nadelige invloed ondervinden van huidige aanvraag. 
 
Het bodemreliëf 
Het terrein kent een licht stijgend verloop van west naar oost. Het bodemreliëf wordt gewijzigd in die zin dat, 
voor de bouw van de GIS-cabine, de bodem tot een diepte van circa 1,50 meter wordt uitgegraven. 
Bijkomend wordt een coalescentiefilter op de afwatering van de nieuwe transformatorkuip geïnstalleerd en 
worden er ondergrondse infiltratie-eenheden voor het nieuwe GIS gebouw, verhardingen en transformator 
aangelegd. Er worden voor het overige geen aanzienlijke reliëfwijzigingen uitgevoerd. De ophogingen en 
afgravingen kaderen in het vormelijk geheel van de site. De aanvraag brengt geen blijvende wijziging van het 
terreinprofiel met zich mee.  
 
De hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen 
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt worden geen aanzienlijke hinder of nadelige gevolgen voor de 
onmiddellijke omgeving verwacht mits wordt voldaan aan de veiligheidsvoorschriften opgelegd door de 
adviesinstanties met betrekking tot aanwezige leidingen in de buurt van de projectlocatie. 
 
Conclusie 
De aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.1, §2 van de VCRO. Hieruit 
volgt dat dit artikel geen weigeringsgrond vormt. 
 
Decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.2 tot en met artikel 4.3.8 van de VCRO 
Direct werkende normen (artikel 4.3.3 van de VCRO). 
 
Watertoets 
Overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 gecoördineerd op 15 juni 2018 betreffende 
het integraal waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te worden aan de watertoets. Het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 20 juli 2006 (BS 31 oktober 2006) en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor 
de toepassing van de watertoets. De aanvraag werd getoetst aan het watersysteem, aan de doelstellingen 
van artikel 1.2.2 van het decreet integraal waterbeleid, en aan de bindende bepalingen van het 
bekkenbeheerplan. 
De projectlocatie bevindt zich niet in een recent overstroomd gebied of overstromingsgevoelig gebied. De 
bijkomende bebouwing is eerder beperkt van aard en er worden voldoende ruime infiltratievoorzieningen 
aangebracht, zodat er in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt in 
de plaatselijke waterhuishouding. 
 
Gelet op de aard van de aangevraagde activiteiten en mits naleving van de opgelegde voorwaarden zullen er 
geen schadelijke effecten zijn op het watersysteem. Bijgevolg wordt voldaan aan artikel 1.3.1.1. van het 
decreet betreffende het integraal waterbeleid, meer bepaald de watertoets. 
 
Er zijn geen andere decretale beoordelingsgronden van toepassing.  
 
Conclusie 
De aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.2. tot en met artikel 4.3.8. 
van de VCRO. Hieruit volgt dat deze artikels geen weigeringsgrond vormen. 
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Algemene conclusie ruimtelijke beoordeling: 
Gelet op bovenstaande beoordeling en de geformuleerde (sub)adviezen kan geconcludeerd worden dat de 
aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen ter zake, alsook met de goede plaatselijke 
ordening en zijn onmiddellijke omgeving. 
 
MILIEUBEOORDELING 
 
Activiteiten en proces 
 
Naar aanleiding van de aanvraag van Umicore Olen voor een belastingsverhoging tot 100MVA, zal het 
onderstation van Herentals uitgebreid moeten worden om deze belastingsverhoging te kunnen realiseren. 
 
 

Bodem  
 
Transformatoren, vooral dan vermogenstransformatoren, bevatten een groot volume aan olie om efficiënte 
warmteafgifte te verzekeren. 
De ONAN-olie, dewelke dienst doet als koelmiddel in de transformator, vormt een potentieel risico naar 
bodemverontreiniging. De conforme uitvoering van de transformatoren, zoals ook beschreven in het 
aanvraagdossier, maken dat de volledige hoeveelheid olie kan worden opgevangen in een inkuiping ingeval 
van een calamiteit. 
Conform de sectorale milieuvoorwaarden voor transformatoren wordt bij het plaatsen van een 
transformator steeds een inkuiping voorzien (onder de transformator of een ondiepe opvang die afloopt naar 
een citerne) die minstens het volume van de grootste transformator kan opvangen (indien er meerdere 
zouden staan). Elke opvang is voorzien van een KWS-afscheider en op het einde wordt er bijkomend een 
coalescentiefilter geplaatst, die bij een ernstig lek de overloop automatisch zal afsluiten. 
 
Batterijen worden steeds binnen opgesteld en zijn standaard van het droge type. Bestaande accu’s die nog 
van het natte type zouden zijn staan opgesteld op lekbakken conform de sectorale milieuvoorwaarden voor 
accu’s. 
 
Deze maatregelen bieden voldoende bescherming tegen verontreiniging. 
 
 

Geluid en trillingen 
 
Transformatoren produceren een monotoon laagfrequent geluid. Bij elk project aan een hoogspanningspost 
waarbij wordt gewijzigd aan het volume of de locatie van gebouwen, of aan de locatie, het vermogen, de 
logette of het aantal vermogentransformatoren en andere geluidsbronnen (vb. diesels), wordt door de 
exploitant proactief nagegaan of de huidige installatie de geluidsnormen respecteert, en of dat na uitvoering 
van het project nog zo zal zijn. Bij dergelijke projecten wordt vooraf dus steeds een geluidstudie uitgevoerd 
die de huidige toestand in kaart brengt en een simulatie maakt van de toekomstige. Als hieruit zou blijken 
dat de normen niet worden gerespecteerd, zal het project zo aangepast moeten worden (aanpassing 
inplanting, geluidsmuren....) dat na realisatie van het project de geluidsnormen gerespecteerd zullen worden. 
 
De aanvraag omvat een geluidstudie d.d. 11 juli 2019, opgesteld door een erkend deskundige. 
De bijgevoegde geluidstudie wijst uit dat de voorziene maatregelen van die aard zijn dat de richtwaarden 
voor geluid ruim worden gerespecteerd. 
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Licht en straling 
 
De buitenverlichting op HS-stations dient enkel voor noodgevallen. Alle activiteiten en werken worden om 
veiligheidsredenen standaard uitgevoerd bij daglicht, het is immers van belang steeds voldoende afstand te 
behouden tot de delen onder spanning en dus is een goede zichtbaarheid essentieel. Bij het plaatsen van 
nieuwe verlichting wordt steeds een interne lichtstudie uitgevoerd om de inplanting en dimensionering te 
optimaliseren. De schakelaars worden eveneens uitgerust met timers in combinatie met bewegingssensoren 
zodat de verlichting niet onnodig kan blijven branden. 
 
Er wordt beoordeeld dat deze maatregelen voldoende zijn om lichtpollutie te beperken. 
 
Vergunningstermijn 
 
Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij 
conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een 
beperkte termijn kan worden toegestaan. 
 
Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het 
Omgevingsvergunningendecreet wordt een beperkte vergunningstermijn tot 25 september 2032 
voorgesteld. 
 
 

ALGEMENE CONCLUSIE  
 De aanvraag is verenigbaar met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke 

ordening. 
 De hinder en risico’s voor mens en milieu ten gevolge van de aangevraagde exploitatie van de 

ingedeelde inrichting en activiteit, kunnen mits naleving van de milieuvoorwaarden tot een 
aanvaardbaar niveau worden beperkt. 

 De aanvraag doorstaat de watertoets. 
 
 
BESLUIT 
 
Art 1. §1 Aan Elia Asset nv, met als adres Keizerslaan 20 te 1000 Brussel, wordt de vergunning verleend voor 
de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voor het Elia Asset - Hoogspanningsstation HERENTALS, 
gelegen Zavelheide 1-3 te 2200 Herentals, kadastraal bekend: Herentals: 2e afd., sectie C, nummer(s): 388L, 
bestaande uit de volgende planelementen: 
 

Planaanduiding  Stedenbouwkundige 
handeling 

Beknopte beschrijving 

BA_GEBOUW-
150kVGIS 

Bouwen of herbouwen Bouw van een nieuw gebouw met lokaal voor het 
nieuwe gas- geïsoleerde schakelstation. 

BA_INFILTRATIE-1 Nieuwbouw of aanleggen Het aanleggen van een infiltratievoorziening. 
BA_INFILTRATIE-2 Nieuwbouw of aanleggen Het aanleggen van een infiltratievoorziening. 
BA_RELIEF-1 Het reliëf van de bodem 

aanmerkelijk wijzigen 
Aanpassing terrein om de bouw van de 3 nieuwe 
hoogspanningsvelden mogelijk te maken. 

BA_RELIEF-2 Het reliëf van de bodem 
aanmerkelijk wijzigen 

Aanpassing terrein om de bouw van het nieuwe 
gebouw-150kVGIS en de nieuwe 
transformatorligplaats T4 mogelijk te maken. 
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§2 Aan Elia Asset nv, met als adres Keizerslaan 20 te 1000 Brussel, wordt de vergunning verleend voor de 
exploitatie van de aangevraagde ingedeelde inrichting of activiteit voor het Elia Asset - Hoogspanningsstation 
HERENTALS, gelegen Zavelheide 1-3 te 2200 Herentals, kadastraal bekend: Herentals: 2e afd., sectie C, 
nummer(s): 388L, omvattende: 
 

rubriek aard Omschrijving hoeveelheid + 
eenheid 

12.1.1.1°a) Nieuw Noodgenerator – alternator van 158 kVA / 50% + 158 kVA 
12.2.2° Verandering Uitbreiding met 1 vermogentransformator 150/70 kV 

van 145.000 kVA 
+ 145.000 kVA 

31.1.1°a) Nieuw Noodgenerator – dieselmotor van 339 kW / 50% + 339 kW 
 
Zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat: 
 

rubriek Omschrijving totale 
hoeveelheid 

klasse 

12.1.1.1°a) Noodgenerator – alternator van 158 kVA / 50% 158 kVA 3 
12.2.1 2 hulpdienstentransformatoren 15.000/400-231V van elk 250 

kVA 
500 kVA 3 

12.2.2° 1 vermogentransformator 150/70 kV van 145.000 kVA, 3 
vermogentransformatoren 70/15kV van elk 20.000 kVA + 3 
aardingstransformatoren 15kV van elk 17.300 kVA gedurende 10 
sec 

256.900 kVA 2 

12.3.1° 2 batterijen 110 V= / 230 Ah van 25.300 VAh 50.600 VAh 3 
12.3.2° 2 gelijkrichters 110 V= / 50 A van elk 5,5 kW 11 kW 3 
31.1.1°a) Noodgenerator – dieselmotor van 339 kW / 50% 339 kW 3 

 
 
Art. 2 De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit. 
 
Art. 3 De omgevingsvergunning wordt verleend voor: 

 onbepaalde duur wat betreft de stedenbouwkundige handelingen 
 een termijn verstrijkend op 25/09/2032, de datum van de basisvergunning, voor wat betreft de 

exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit 
 
Art. 4 De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden en/of 
lasten: 
§1 de volgende voorwaarden en lasten met betrekking tot de stedenbouwkundige handelingen: 
 
 Opgelegd in het advies van het college van burgemeester en schepenen van stad Herentals dd. 27 juli 

2020: 
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket. 
- De bouwheer moet tijdens de werken waken over de veiligheid op het openbaar domein.  
- De groenbuffer langsheen de Zavelheide moet verder vergroend worden met inheems laag en 

hoogstammig groen.  
- De bereikbaarheid moet steeds gegarandeerd blijven voor de bedrijven in Zavelheide. 
- Een uitgewerkt mobiliteitsplan moet nog ter goedkeuring voorgelegd worden voor aanvang van 

de werken en goedgekeurd worden door de Stad Herentals. 
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- Een lastenboek/meetstaat/plan van uitvoering moet opgemaakt worden en voldoen aan Bestek 
250/versie 4.1 voor aanvang van de werken en worden voorgelegd ter goedkeuring aan de Stad 
Herentals.  

- Er zal ook toezicht gebeuren door de Stad Herentals en de werken zullen in overleg met de stad 
Herentals opgeleverd worden dit houdt in voorlopige oplevering na de werken en na 2 jaar 
definitieve oplevering. 

- Alle communicatie zal van te voren aan de stad Herentals voorgelegd worden. 
 
 Opgelegd in het advies van de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen dd. 6 juli 

2020:  
- Aangezien er geen verbruik van water zal zijn, wordt er geen hemelwaterput voorzien. Hierdoor is 

het niet mogelijk 60m² in mindering te brengen ter dimensionering van de infiltratievoorziening. 
- Gezien de hoge grondwaterstand dient de infiltratievoorziening herbekeken te worden, zodat het 

water optimaal kan infiltreren. 
 
 Opgelegd in het advies van de Air Liquide Industries Belgium nv dd. 29 mei 2020: 

- Binnen het opgegeven gebied bevindt zich een door ons beheerde leiding. Vanuit 
veiligheidsoogpunt is het noodzakelijk en wettelijk verplicht dat alle werkzaamheden binnen de 
beschermde zone (15 meter langs weerszijde) van onze installaties door ons worden begeleid.  

- Onze installaties zijn namelijk onderworpen aan diverse Koninklijke Besluiten, o.m. het “K.B. 
betreffende de voorschriften en verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren 
van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige - en andere producten 
d.m.v. pijpleidingen” van 21 september 1988.  

- Wij wijzen aanvrager(s) en uitvoerder(s) van werkzaamheden er in het bijzonder op dat zij 
bovendien verplicht zijn onze bijgevoegde “algemene voorschriften en veiligheidsmaatregelen 
tijdens werken in de buurt van onze pijpleidingen en bijhorigheden” na te leven vóór en tijdens 
de volledige duur van de werkzaamheden.  

- Wij wijzen hen ook op het feit dat zij aansprakelijk zullen worden gehouden voor alle incidenten 
die voortvloeien uit het niet naleven van deze voorschriften.  

- Bijzondere aandachtspunten voor opdrachtgever en uitvoerder(s) van werkzaamheden binnen de 
beschermde zone van onze installaties: het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning 
betekent geenszins dat de werkzaamheden zomaar van start kunnen gaan. Volgende stappen 
dienen genomen te worden: 
1) Minstens 15 werkdagen vóór aanvang:  

Sedert 1 september 2009 moet iedereen die grondwerken plant voorafgaandelijk een KLIP-
planaanvraag indienen (klip-decreet van 14 maart 2008). Van daaruit ontvangt hij via e-mail 
alle nuttige informatie en liggingsplannen binnen de 7 werkdagen. Dit volstaat echter niet, zie 
punt 2 en 3  

2) Minstens 8 werkdagen vóór aanvang:  
Volgende zaken dienen ons schriftelijk ter info en goedkeuring te worden voorgelegd, hetzij 
per e-mail of per post (contactgegevens zie pagina 2/2):  

- plannen (bouw-, boor-, werk-, …) die rekening houden met de aanwezigheid van onze 
leiding(en)  
- de werkmethode(s)  
- een zo gedetailleerd mogelijke planning  
- een Taak Risico Analyse (TRA) die rekening houdt met de aanwezigheid van onze 

leiding(en) o In het kader van het bewaren van de integriteit van onze leidingen en 
hun Kathodische Bescherming, wordt er gevraagd om een beïnvloedingsstudie 
hoogspanning op te maken en op te leveren ter goedkeuring, die aantoont dat de 
bijkomende invloeden, rekening houdend met de bestaande, geen negatieve effecten 
zullen hebben op onze leidingen nabij de hoogspanningspost.  
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- contactgegevens van de veiligheidsverantwoordelijke voor dit/deze werk/en 
(veiligheidscoördinator / preventieadviseur / …)  

3) Minstens 2 werkdagen vóór aanvang:  
Voor het maken van uitvoeringsafspraken of een voorafgaand overleg met onze 
toezichthouder op de plaats van de werkzaamheden of op een andere gewenste locatie dient 
hij met ons telefonisch, per e-mail of per brief contact op te nemen (contactgegevens zie 
pagina 2/2) 
Bovenvermelde zaken, maar ook bijkomende vragen en inlichtingen kunnen verstrekt en/of 
ingewonnen worden:  
1) per briefwisseling:  

Air Liquide Benelux Industries n.v.  
Pipelines Department  
T.a.v. dienst planaanvragen  
Noordersingel 19  
2140 Antwerpen  

2) per e-mail:  
rc.al-sc@airliquide.com  

3) telefonisch:  
op werkdagen tijdens kantooruren van 8h00 tot 16h30: 03/217.31.36 (rechtstreeks 
nummer van de dienst planaanvragen)  
Gelieve steeds onze bovenstaande referentie te vermelden op alle briefwisseling, in e-
mailverkeer en/of tijdens telefoongesprekken. 

 
 

§2 de volgende milieuvoorwaarden: 
1° algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM 
 
De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze 
opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele 
versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel 
II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/ 

 
 

Art.5 § 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; 
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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.  

 
§ 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. 
 
 

Art. 6 De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 5, 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 5, 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 5, 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 5, worden geschorst zolang een bekrachtigd 
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, 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. 
 
Art 7  U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: 

Raad voor Vergunningsbetwistingen  
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges 
Koning Albert II-laan 35 bus 81 
1030 Brussel 

 
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door 
neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze 
beslissing.  
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Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een 
digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het 
verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft). 
 
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. 
 
U betaalt 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.   
 
Meer info 
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. 
Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.(https://www.dbrc.be/raad-
voor-vergunningsbetwistingen) 
 
 
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan: 
- het college van burgemeester en schepenen van Herentals, 
- Het Agentschap voor Natuur en Bos – Antwerpen, 
- De Vlaamse Waterweg nv, 
- Air Liquide Industries Belgium (DIG), 
- Provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid, 
- Fluxys Belgium NV, 
- ASTRID-veiligheidscommissie. 
 
 
 
 
 
De gewestelijke omgevingsambtenaar, 
Rita Heyvaert 
 
 
 
 
 



 

  

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Referentie omgevingsloket           : OMV_2020022993 

Inrichtingsnummer         : 20200219-0114 

 

Door Elia Asset NV, vertegenwoordigd door de heer François De Hoe werd een aanvraag ingediend voor 

stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting. 

 

Kort omschreven gaat het over een uitbreiding van het hoogspanningsstation te Herentals. De aanvraag heeft als adres 

hoek Zavelbosstraat z/n - Zavelheide 1 te 2200 Herentals en met als kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie C, 

perceel 388L. 

 

De gewestelijke omgevingsambtenaar van het departement Omgeving te Antwerpen heeft op 1 september 2020 beslist 

de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden. 

 

De beslissing ligt van 11 september 2020 tot en met 10 oktober 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 kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: 

Raad voor Vergunningsbetwistingen  

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges 

Koning Albert II-laan 20 bus 8 

1000 Brussel 

 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter 

griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing. 

 

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). 

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de 

verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).  

 

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.  

 

U betaalt 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. Meer info vindt u op de website van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen.(https://www.dbrc.be/raadvoor-vergunningsbetwistingen) 

 

 

 

 

 

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

 
  




