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BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN 
TOT GEDEELTELIJKE VERLENING VAN EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 
VOOR HET VERKAVELEN VAN GRONDEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
De aanvraag van Landmeter Peeters BVBA, vertegenwoordigd door de heer Benediktus Jozef Peeters 
met als adres Hoge Weg 9 te 2200 Herentals, werd ingediend op 31 maart 2020.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 26 mei 2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Klaterteer 11, Roggestraat 15, Roggestraat 17, 
Verbindingsstraat 25 te 2200 Herentals, kadastraal bekend: Afdeling 13027, sectie C, perceel 145B, 
145C, 146P, 146R, 158V2, 158Z2, 161/02M.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van gronden naar 10 loten.

De aanvraag omvat ook stedenbouwkundige handelingen die nodig zijn om de verkaveling bouwrijp te 
maken.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de 
terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende 
de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR

Toetsing van de aanvraag

1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
De aanvraag betreft het verkavelen van gronden naar 10 loten. 
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden. 



Met behulp van voorliggende aanvraag wenst men 4 bestaande percelen te verkavelen naar 10 loten 
voor gekoppelde eengezinswoningen. De bestaande bebouwing te Roggestraat 15 en 17 zal volgens de 
aanvraag worden gesloopt. 
Loten 1 en 2 sluiten aan bij de gemeenteweg Klaterteer. Men heeft hier een gekoppelde carport 
ingetekend op de gemeenschappelijke perceelsgrens. Deze zone is 4,00 m breed zodat er voor de 
woning gemanoeuvreerd kan worden met de auto's. De nieuw aangelegde weg, dewelke het mogelijk 
maakt om de 2 loten aan te sluiten op de bestaande wegenis te Klaterteer, zal ook toegang bieden naar 
voetweg 44. Deze voetweg loopt vanuit de Roggestraat tussen loten 8 en 9 en langs lot 2 richting de 
Klaterteer. 
Loten 3 tot en met 10 sluiten aan bij de gemeenteweg Roggestraat via een nieuwe doodlopende straat 
met enkel een doorlopende verbinding voor voetgangers en fietsers via voetweg 44, richting de 
Zandkapelweg en de Verbindingsstraat. 
De nieuwe voetweg 44 wordt aangelegd in een breedte van minstens 2,00 m en zal bijgevolg breder 
zijn dan de bestaande toestand van de voetweg (1,00 m). Ter hoogte van lot 2, waar de voetweg 
overgaat in de gemeenteweg Klaterteer, heeft men een breedte van 2,85 m gehanteerd om de 
zichtbaarheid te verhogen. 
Loten 11 en 12, ontworpen als wegenis, zone voor infiltratie en zone voor groen, zullen afgestaan 
worden aan stad Herentals. De huidige wegenis naar Roggestraat 15 zal komen te vervallen na de 
goedkeuring van voorliggende verkaveling. Zoals te zien is op het verkavelingsplan nieuwe toestand, 
heeft men voor de ontsluiting van deze woning nieuwe wegenis ingetekend. 
De kavels hebben een breedte van 13,00 m tot 16,00 m voor wat betreft loten 3 tot en met 10 en een 
breedte van ongeveer 18,00 m te loten 1 en 2. De oppervlaktes van de kavels variëren tusen 444,00 m2 
en 580,00 m2 voor wat betreft loten 3 tot en met 10 en bereiken ongeveer 800,00 m2 voor loten 1 en 2. 
2. Historiek

• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2005/00232, Het verbouwen van een woning - In 
uitvoering, resultaat: Vergund

Aanvulling historiek
De percelen van de aanvraag betreffen deels onbebouwde en deels bebouwde percelen. De bebouwing 
op de percelen zal worden gesloopt zodat er braakliggende percelen kunnen worden gecreëerd. 

3. Openbaar onderzoek
Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van 
toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden. Het openbaar onderzoek werd gehouden 
van 5 juni 2020  t.e.m. 4 juli 2020 . 
De aanpalende eigenaars werden op 27 mei 2020 aangeschreven. Er werden twee bezwaarschriften 
ingediend. 

Volgende bezwaren werpt men op tegen de aanvraag tot verkavelingsvergunning:  

1. De handtekening van de eigenaars van Roggestraat 15 ontbreekt op de volmacht. 
2. Perceel 146 R werd niet opgenomen in het vooronderzoek van de archeologienota. 
3. Er is een tegenstrijdigheid te bekennen in de dossierstukken betreffende de breedte van 

voetweg 44. Op het verkavelingsplan nieuwe toestand wordt aangeduid dat de voetweg +/- 
3,00 m breed is, terwijl in Addendum B41 staat dat de voetweg tot een breedte van 2,00 m 
beperkt wordt. 

4. De aansluiting op Klaterteer wordt op de verkavelingsplannen aangeduid als 3,50 m breed. Dit 
is in strijd met Addendum B41, waar de breedte tot 2,75 m beperkt wordt. Er is geen sprake 
van materialen waarin deze aansluiting voorzien wordt. 



5. De bevolkingsdichtheid van de omgeving zal ingrijpend wijzigen door het creëren van 10 
wooneenheden. Men verwacht een bezetting van 40 à 50 personen dewelke een aanslag zullen 
betekenen op het rustige karakter van de aanpalende woonwijken.

6. De verkaveling is een aanslag op het milieu en zorgt voor het verdwijnen van open landschap. 
De verkaveling zal ervoor zorgen dat regenwater nog minder in de bodem kan doorsijpelen 
door de bijkomende verharding. Het hemelwater infiltreert helaas niet in de ondergrond. Men 
acht de gevoerde infiltratiestudie bijgevolg niet conform de realiteit. Er moet werk gemaakt 
worden van de bouwstop om dit probleem te voorkomen.

7. Aangezien er een slechte mobi-score heerst in de omgeving van 5 op 10, vormt de verkaveling 
een aanslag op het milieu aangezien men slechts weinig milieubeperkende verplaatsingen zal 
kunnen doen. 

8. Men vraagt de volgende wijzigingen in de verkavelingsvoorschriften:
a. Een verbod op dakterrassen om inkijk op de aanpalende percelen te beperken.
b. Een verbod op dakkapellen op de achterste dakvlakken om inkijk op de aanpalende 

percelen te beperken. 
c. Een verplichting tot één vaste dakvorm, ofwel een puntdak ofwel een plat dak, zodat er 

een coherent beeld gecreëerd wordt en de waarde van de huidige woningen niet in dalende 
lijn gaan. 

d. Een verplichting tot het plaatsen van tuinafsluitingen in de achtertuinstrook op minimaal 
0,50 m afstand van de perceelsgrens zodat tuinafsluitingen, hagen en heggen makkelijk 
toegankelijk zijn voor alle loten en aanpalende percelen noodzakelijke onderhoudswerken 
kunnen uitvoeren zonder alle buren te moeten hinderen. 

e. Een verplichting tot een noodoverlaat voor kavels 1 en 2 omwille van de gebrekkige 
infiltratie van hemelwater in de weg Klaterteer. 

9. Perceel 161/02 M staat ingeschreven als tuingrond en is horende bij Zandkapelweg 1, ofwel 
'De Lemen Hut'. Dit gebouw is beschermd als monument en opgenomen als Vlaams Erfgoed. 
De tuingrond hoort bijgevolg bij dit beschermd erfgoed en kan niet omgezet worden naar 
bouwgrond. 

10. Op het verkavelingsplan nieuwe toestand is de breedte van de weg getekend als 4,50 m. In 
Addendum B41 is er sprake van een breedte van 5,00 m. Dit is bijgevolg een tegenstrijdigheid 
in de dossierstukken.

11. In 2005 heeft er een grondafstand plaatsgevonden ten noorden van perceel 162 F om de wegen 
Klaterteer en Roggestraat met elkaar te verbinden. Volgens het oude plan moest perceel 145 C 
eveneens een grondafstand doen om de verbinding tussen Klaterteer en Roggestraat te kunnen 
verwezenlijken. De grondafstand van perceel 145 C heeft echter nooit plaatsgevonden. Nu kan 
de eigenaar van perceel 145 C zijn grond in 2 loten verkavelen via de grond die destijds werd 
afgestaan vanuit perceel 162 F. Moet bijgevolg de grond van perceel 162 F niet teruggegeven 
worden indien het plan waarvoor men destijds grond heeft afgestaan niet meer uitgevoerd zal 
worden? 

12. Op het verkavelingsplan nieuwe toestand staat voetweg 44 wit ingetekend tussen percelen 161 
T en 161/02 L. Men stelt echter dat dit deel van de voetweg ook mee aangelegd moet worden 
op kosten van de verkavelaar en dat er hier ook grondafstand moet gebeuren. Men verwijst 
naar plannen met als naam 'Buurtweg 44' om dit te staven en stelt dat op deze plannen het deel 
van de voetweg tussen percelen 161 T en 161/02 L is ingekleurd als aan te leggen voetweg. 

13. De gemeenteweg Klaterteer is in een erbarmelijke staat. De huidige asfaltering is ongeschikt 
om zwaar verkeer, zoals vrachtwagens, te slikken. De heraanleg van de gemeenteweg 
Klaterteer dient bijgevolg opgenomen te worden als kost voor de verkavelaar.

De bezwaren worden als volgt beoordeeld:



1. De handtekeningen van de eigenaars werden tijdens de procedure van de 
verkavelingsaanvraag nog bezorgd. Bijgevolg heeft men een volmacht om de verkaveling te 
verwezenlijken.

2. Perceel 146 R werd wel mee opgenomen in de archeologienota, zowel in het verslag van de 
resultaten als in het programma van maatregelen. Dit bezwaar is bijgevolg niet gegrond. 

3. Men heeft op het verkavelingsplan nieuwe toestand alsook in de toegevoegde motivering 
aangetoond dat de voetweg voorzien zal worden met een breedte van 2,00 m en dat ter hoogte 
van lot 2 de voetweg 2,85 m breed zal zijn (ongeveer 3,00 m zoals gesteld in het 
bezwaarschrift). Echter staat in Addendum B41 dat de voetweg beperkt zal worden tot 2,00 m. 
Men heeft de nuance niet toegevoegd dat ter hoogte van lot 2 de voetweg breder voorzien zal 
worden, namelijk tot een breedte van 2,85 m. Dit bezwaar is bijgevolg niet gegrond. 

4. Bij onduidelijkheden of inconsequenties zijn het de detailtekeningen die van doorslaggevende 
aard zijn (in dit geval de dwarsprofielen). De aansluiting op Klaterteer heeft een breedte van 
2,75 m en wordt langs beide kanten opgesloten met een betonnen kantstrook van 30 cm 
breed.  Op deze dwarsprofielen is ook aangegeven dat deze aansluiting op Klaterteer in asfalt 
zal worden aangelegd. Dit bezwaar is bijgevolg niet gegrond. 

5. De verkaveling is gelegen in een woongebied en respecteert de landelijke omgeving door 
middel van een lage woondichtheid. Met de voorliggende verkaveling wordt een dichtheid van 
15 woningen per hectare gerealiseerd op de betreffende percelen. Een dergelijke dichtheid is 
inpasbaar in een landelijke omgeving als Morkhoven en doet geen afbreuk aan het landelijke 
karakter van Morkhoven. Een dergelijke dichtheid is gangbaar voor de buitengebieden van 
Herentals. Dit bezwaar is bijgevolg niet gegrond. 

6. De verkaveling zal een deel van het open landschap wegnemen. Er is echter voldoende 
aandacht voor infiltratie. Elke woning heeft een voldoende ruime tuin waarin hemelwater op 
een natuurlijke manier kan infiltreren. Tenslotte voorziet men ook een wadi (lot 11) waarin 
een wadi voor het afstromende hemelwater zal worden aangelegd. Dit bezwaar is bijgevolg 
niet gegrond. 

7. Er is in de nabije omgeving inderdaad een beperkt aanbod aan openbaar vervoer. Dit aspect is 
vaak kenmerkend voor buitengebieden en landelijke omgevingen. Wel is er een goede 
bereikbaarheid van winkels en diensten, zorg en gezondheid alsook onderwijs. Sport, cultuur 
en ontspanning zijn matig bereikbaar. De slechte mobi-score vormt niet automatisch een 
aanslag op het milieu. Het klopt dat er weinig mogelijkheden zijn voor duurzaam verkeer. 
Echter is het wel mogelijk om de dagdagelijkse voorzieningen, zoals de supermarkt, met 
alternatieve en duurzame vervoersmiddelen te bereiken. Daarenboven zullen de 
daadwerkelijke verplaatsingen ook beïnvloed worden door het mobiliteitsgebruik van de 
toekomstige bewoners. Er is per woongelegenheid ruimte om één auto te stallen in de 
overdekte autostaanplaats en indien nodig kan men nog een extra voertuig plaatsen op de oprit 
van het perceel. Het bijkomende aantal milieuvervuilende voertuigen is bijgevolg niet 
aanzienlijk. In de toegevoegde mer-screening stelt men bovendien vast dat er in de nabije 
omgeving geen knelpunten zijn voor de mobiliteitsafwikkeling. Een vlotte 
mobiliteitsafwikkeling en verkeersdoorstroming zorgt ervoor dat de emissies slechts van korte 
duur zijn. De extra voertuigen en bijkomende mobiliteitsbewegingen zullen opgaan in de reeds 
aanwezige mobiliteit in de omgeving en zullen geen bepalende of hogere invloed hebben op 
het milieu dan de bestaande mobiliteit. Dit bezwaar is bijgevolg niet gegrond. 

8. De gevraagde wijzigingen in de verkavelingsvoorschriften worden als volgt beoordeeld: 
a. Het verbod op dakterrassen wordt deels gevolgd. De bouwvoorschriften voor de 

volumes en dakterrassen moeten voldoen aan de gangbare normen voor woningen in 
Herentals. Elke woning behoudt 3,00 m afstand ten opzichte van de perceelsgrenzen. 
Volgens het burgerlijk wetboek moeten dakterrassen op 1,90 m van de perceelsgrens 
voorzien worden bij gesloten bebouwing. Bijgevolg voldoet men ruim aan deze regel 
indien men dakterrassen zou voorzien binnen het geldende gabarit dankzij de 3,00 m 
brede zijtuinstroken. Het hoofdstuk 'Dakterrassen' onder de 'Algemeen geldende 



voorschriften' dient bijgevolg te worden geschrapt. Volgens de voorschriften in dit 
hoofdstuk kan men de 3,00 m afstand ten opzichte van de perceelsgrenzen namelijk 
niet bewaren. Onder het hoofdstuk 'Dakterrassen in het dakvolume' onder de 
'Algemeen geldende voorschriften' staat eveneens beschreven dat borstweringen 
buiten het te bouwen volume / gabarit mogen vallen. Dit is echter niet gangbaar. Men 
dient met de volledige constructie en bijgevolg ook met eventuele dakterrassen binnen 
de bouwzone voor het hoofdgebouw te blijven. De 3,00 m afstand ten opzichte van de 
perceelsgrens voor wat betreft het hoofdvolume dient te allen tijde gerespecteerd te 
worden. Bijgevolg dient ook het hoofdstuk 'Dakterrassen in het dakvolume' geschrapt 
te worden. Men kan wel een algemeen hoofdstuk toevoegen waaruit blijkt dat 
dakterrassen voorzien mogen worden indien deze volledig binnen de bouwzone en het 
volume van het hoofdgebouw vervat zijn en er 3,00 m afstand ten opzichte van de 
zijdelingse perceelsgrenzen bewaard kan blijven. 

b. Het verbod op dakkapellen wordt niet gevolgd. De toekomstige bewoners moeten de 
vrijheid krijgen om hun woning naar eigen wens en met een eigen architectuur op te 
richten. Zolang eventuele dakkapellen voldoen aan het burgerlijk wetboek en de goede 
ruimtelijke ordening kan dit in een toekomstige woning voorzien worden. 

c. De verplichting tot één vaste dakvorm wordt niet gevolgd. De toekomstige bewoners 
moeten de vrijheid krijgen om hun woning naar eigens wens en met een eigen 
architectuur op te richten, binnen de perken van de voorgestelde 
verkavelingsvoorschriften betreffende de dakvormen. Deze voorschriften zijn 
gangbaar en aanvaardbaar in woongebieden in Herentals en worden bijgevolg niet 
aangepast. 

d. De verplichting tot het plaatsen van afsluitingen op 0,50 m van de achterste 
perceelsgrens wordt deels gevolgd. Hagen en heggen dienen inderdaad op een afstand 
van 0,50 m van de perceelsgrens geplaatst te worden zodat men hier onderhoud aan 
kan uitvoeren zonder de grenzen van het eigen perceel buiten te treden. Echter kunnen 
overige perceelsafsluitingen wel op de perceelsgrens of op een afstand kleiner dan 
0,50 m van de perceelsgrens geplaatst worden. Dergelijke zaken dienen besproken te 
worden met de toekomstige eigenaars. Bijgevolg zal aan de voorschriften toegevoegd 
worden dat hagen of heggen op 0,50 m afstand van de perceelsgrenzen geplaatst 
moeten worden. Voor wat betreft overige afsluitingen wordt hierover echter niets in de 
voorschriften opgenomen. 

e. De verplichting tot een noodoverlaat voor kavels 1 en 2 voor infiltratie van 
hemelwater wordt niet gevolgd. Overtollige hemelwater dient afgevoerd te worden 
naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein en mag niet aangesloten worden op 
de openbare riolering. 

9. Perceel 161/02 M is vastgesteld als bouwkundig erfgoed, net zoals perceel 161/02 L. Op de 
website van het Agentschap Onroerend Erfgoed wordt meer duidelijkheid gegeven over welke 
delen van het terrein en welke gebouwen op het terrein een erfgoedwaarde bezitten. Hieruit 
blijkt dat de erfgoedwaarde zich bevindt in de aanwezige 'Vakwerkhoeve', dewelke aan de 
weg Zandkapelweg is gelegen, alsook het dienstgebouw op het erf. Deze gebouwen zijn 
gelegen op perceel 161/02 L. De erfgoedwaarde bevindt zich dus niet op perceel 161/02 M, 
hetwelk een braakliggend perceel is. Perceel 161/02 M is bestemd als woongebied en kan dus 
ook ontwikkeld worden. Bijgevolg brengt de verkaveling geen schade aan het erfgoed in de 
omgeving en is het bezwaar niet gegrond.  

10. Bij onduidelijkheden of inconsequenties zijn het de detailtekeningen die van doorslaggevende 
aard zijn (in dit geval de dwarsprofielen). De nieuwe weg naar de loten 3 tot en met 10 heeft 
een breedte van 5 m en wordt langs beide kanten opgesloten met een betonnen kantstrook van 
30 cm breed. Deze breedte garandeert dat het mogelijk is om reglementair op de rijbaan te 



parkeren (bijvoorbeeld voor bezoekers want er zijn verder geen aparte parkeerplaatsen voor 
bezoekers ingericht). Dit bezwaar is bijgevolg niet gegrond. 

11. Nieuwe inzichten hebben ertoe geleid dat de gemeentewegen Roggestraat en Klaterteer niet 
met elkaar worden verbonden voor autoverkeer, maar enkel als trage verbinding voor zwakke 
weggebruikers. Dit heeft geleid tot een nieuw rooilijnplan, goedgekeurd door de Bestendige 
Deputatie op 3 januari 2019, dat aansluit op de bestaande rooilijnen van enerzijds de bestaande 
Roggestraat, goedgekeurd binnen verkavelingsvergunning V2012/012 en anderzijds 
Klaterteer, goedgekeurd binnen verkavelingsvergunningen V 1985/001 en V1985/001/3 . 
Binnen de goedgekeurde rooilijnen zal, ter hoogte van perceel 162F, een korte doodlopende 
autoweg worden aangelegd zodat gemotoriseerd verkeer komende de bestaande autoweg 
‘Klaterteer’ de ontworpen private kavels 1 en 2 kan bereiken en omgekeerd. Verder zullen 
enkel zwakke weggebruikers de verbinding kunnen maken richting Roggestraat. De nieuwe 
wegaanzet die door de verkavelaar destijds werd afgestaan aan de stad ter realisatie van de 
goedgekeurde rooilijn bij verkavelingsvergunningen V1985/001 en V1985/001/3 zal dus 
binnen deze nieuwe verkaveling een openbaar karakter behouden, waarbij deze zone ingericht 
wordt als gemeenteweg met een publiek gebruik. De reeds goedgekeurde rooilijnen dienen dus 
behouden te blijven in de toekomst, ook ter hoogte van perceel 162F. Het voeren van een 
procedure tot gedeeltelijke afschaffing van de rooilijn ter hoogte van perceel 162F (Decreet 
houdende de gemeentewegen hfdst.3) en wederoverdracht aan de aanpalenden (Decreet 
houdende de gemeentewegen artikel 29) is niet aan de orde. Dit bezwaar is niet gegrond. 

12. Bij de wijziging van het tracé van voetweg 44 werd de rooilijn van de voetweg richting 
Zandkapelweg/Verbindingsstraat verlegd naar de reeds bestaande gemeenteweg die reeds 
sinds midden vorige eeuw in gebruik is. Deze gemeenteweg loopt tussen percelen 161 T en 
162/02 L en kent al sinds meer dan 30 jaar een voortdurend publiek gebruik, waarbij door 
verjaring een publiek recht van doorgang is ontstaan. Bij besluit van de Bestendige Deputatie 
op 3 januari 2019 heeft deze bestaande gemeenteweg een effectief goedgekeurd rooilijnplan 
gekregen. Vermits het hier niet gaat om een nieuw gemeentewegtracé, maar over een bestaand 
tracé waarop reeds een publiek recht van doorgang van toepassing is, is een 
eigendomsoverdracht naar de stad geen absolute vereiste. Het lijkt ook niet mogelijk om dit 
als last op te leggen aan de verkavelaar, vermits deze last mogelijk niet door enig toedoen van 
de vergunninghouder kan gerealiseerd worden. De betreffende eigenaars van de gronden 
waarover het bestaande gemeentewegtracé loopt zullen het publiek gebruik op deze wegenis 
sowieso steeds moeten blijven dulden en de gemeente is en blijft de beheerder van deze 
gemeenteweg. De voetweg is bovendien in voldoende goede staat om het bestaande en 
toekomstige trage verkeer te kunnen afwikkelen. Bij nazicht van de gemeentewegen zal op 
gepaste tijd bekeken worden of de voetweg onderhoudswerken nodig heeft. Bijgevolg dient de 
verkavelaar de voetweg tussen perceel 161 T en 161/02 L niet aan te leggen / te wijzigen of 
dient hier geen grondafstand voor te gebeuren. Dit bewaar is niet gegrond. 

13. Volgens de VCRO moeten de opgelegde lasten in verhouding staan tot het te vergunnen 
project. De heraanleg van de reeds bestaande weg ‘Klaterteer’ kan niet als een evenwichtige 
last beschouwd worden in het voorliggende project en wordt daarom ook niet opgelegd aan de 
ontwikkelaar. De heraanleg / het onderhoud van de reeds bestaande weg ‘Klaterteer’ moet 
zodoende ten gepaste tijde door het stadsbestuur zelf opgenomen worden in de reguliere 
onderhoudswerkzaamheden. De stad heeft wel opgelegd dat een bijkomende DWA-
huisaansluiting moet aangelegd worden voor het perceel dat zich rechts van lot 1 bevindt, dit 
om te vermijden dat in een latere fase de nieuw aangelegde asfalt opnieuw zou moeten 
opgebroken worden. Bijgevolg is dit bezwaar niet gegrond. 

4. Adviezen
De omgevingsambtenaar heeft kennis genomen van volgende adviezen:

• Het advies van Pidpa - distributie leidingen afgeleverd op 16 juni 2020 is voorwaardelijk 
gunstig. 



• Het advies van Telenet - omgevingsloket Telenet afgeleverd op 11 juni 2020 is voorwaardelijk  
gunstig. 

• Het advies van Fluvius System Operator - Fluvius afgeleverd op 8 juni 2020 is voorwaardelijk 
gunstig. 

• Het advies van Onroerend Erfgoed - adviezen@onroerenderfgoed.be afgeleverd op 26 mei 
2020 is gunstig. 

• Het advies van Kempens Karakter - IOED Land van Nete en Aa afgeleverd op 29 mei 2020 is 
voorwaardelijk gunstig. 

• Het advies van Provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid afgeleverd op 15 juli 2020 
is voorwaardelijk gunstig. 

• De Vlaamse Milieumaatschappij - watertoets@vmm.be verklaart op 27 mei 2020 om geen 
advies te verlenen. 

• Het advies van Brandweerzone Kempen - hulpverleningszone 5 (Geel) - preventie - 
administratie afgeleverd op 3 juni 2020 is voorwaardelijk gunstig. 

Bespreking adviezen
• Het advies van Pidpa van 16 juni 2020 is gunstig onder voorwaarden. De voorwaarden uit dit 

advies dienen strikt te worden nageleefd. 
• Het advies van Telenet van 11 juni 2020 met als kenmerk 25050678 is gunstig onder 

voorwaarden. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
• Het advies van Fluvius System Operator van 8 juni 2020 met als kenmerk 343678 is gunstig 

onder voorwaarden. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
• Het advies van Onroerend Erfgoed van 26 mei 2020 is gunstig. Dit advies wordt bijgetreden. 
• Het advies van Kempens Karakter IOED van 29 mei 2020 is gunstig onder voorwaarden. De 

voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd. 
• Het advies van Provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid van 15 juli 2020 met als 

kenmerk DWAD-2020-0715 is gunstig onder voorwaarden. De voorwaarden uit dit advies 
dienen strikt te worden nageleefd.

• Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij is niet van toepassing.
• Het advies van Brandweerzone Kempen van 3 juni 2020 met als kenmerk 

BWDP/HA/2004/003/003/01/HAJPE is gunstig onder voorwaarden. De voorwaarden uit dit 
advies dienen strikt te worden nageleefd. 

5. Stedenbouwkundige basisgegevens

Planologische voorschriften
• Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 

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

woongebieden

Verordeningen
• Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband
• Hemelwaterputten (gewestelijk)
• Toegankelijkheid (gewestelijk)
• Weekendverblijven (gewestelijk)
• Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk)

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
///

Beoordeling planologisch kader



De functie van de aanvraag, wonen, voldoet gedeeltelijk aan de geldende gewestplanbestemming. De 
percelen van de aanvraag zijn namelijk gedeeltelijk gelegen in woongebied en gedeeltelijk in 
woonuitbreidingsgebied. Concreet zijn loten 1 tot en met 9 gelegen in woongebied en is lot 10 deels 
gelegen in woongebied en deels in woonuitbreidingsgebied. Bijgevolg voldoen loten 1 tot en met 9 
aan de geldende gewestplanbestemming, maar voldoet lot 10 niet aan de gewestplanvoorschriften. 
Woonuitbreidingsgebieden zijn namelijk uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de 
bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, 
ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, 
ofwel omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de 
promotor. Aangezien de bevoegde overheid, stad Herentals, geen beslissing heeft genomen 
betreffende de ordening van dit woonuitbreidingsgebied, kan het gebied enkel ontwikkeld worden 
door middel van groepswoningbouw indien het een onbebouwd perceel betreft. Aangezien men een 
verkavelingsaanvraag heeft ingediend in plaats van een project voor groepswoningbouw, zal lot 10 uit 
de verkaveling geschrapt worden. Dit lot kan namelijk niet vergund worden conform de 
gewestplanvoorschriften. Op lot 10 is in de bestaande toestand wel een woning aanwezig. Men vraagt 
in de voorliggende aanvraag om deze te slopen. Volgens de gegevens uit het kadaster werd de woning 
opgetrokken in 1948. Ook op oude luchtfoto's van 1978 (NGI) en 1971 (geopunt.be) is te zien dat er 
een gebouw aanwezig is op het perceel. Indien het lot derhalve uit de verkaveling wordt geschrapt en 
indien het slopen van deze woning wordt geweigerd, kan men in de toekomst wel beroep doen op de 
basisrechten voor zonevreemde woningen om de woning te verbouwen, herbouwen en eventueel 
indien mogelijk nog uit te breiden. 
Er is geen RUP en / of BPA van toepassing. 

6. Sectorale regelgeving

Wegenis
Voorliggende verkavelingsaanvraag voorziet in een ontwerp met aanleg van wegenis, riolering, 
nutsvoorzieningen, een wadi en openbaar domein. De 10 voorgestelde nieuwe loten kunnen namelijk 
niet aangesloten worden op een bestaande wegenis. De gemeenteraad zal daarom een beslissing 
moeten nemen in verband met de zaak van de wegen. Lot 10 zal uit de verkaveling geschrapt worden 
aangezien dit lot niet valt binnen de gewestplanbestemming woongebied en bijgevolg niet ontwikkeld 
kan worden volgens voorliggende aanvraag. Echter moeten de wegenis en de aansluiting naar lot 10 
wel worden aangelegd zoals voorgesteld. De huidige wegenis naar Roggestraat 15, ofwel lot 10, zal 
namelijk wijzigen door middel van voorliggend nieuw wegenisontwerp. Echter mag de ontsluiting 
naar de bestaande bebouwing te Roggestraat 15 niet weggenomen worden door voorliggende 
verkaveling. Bijgevolg wordt de wegenis naar Roggestraat 15 / lot 10 wel meegenomen in de 
voorwaardelijk gunstige beoordeling en het voorwaardelijk gunstig besluit. 

ROOILIJN
Op 3 januari 2019 besloot de Bestendige Deputatie akkoord te gaan met de gedeeltelijke wijziging van 
voetweg 44 onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een (voorwaardelijk) gunstige 
verkavelingsvergunning én financieel attest binnen de 5 jaar na het besluit. Het plan en besluit zijn 
bijgevoegd aan dit advies. Het verkavelingsplan respecteert de rooilijn die op 3 januari 2019 
goedgekeurd werd door de deputatie (contouren lot 12 op het verkavelingsplan) op de betrokken 
eigendommen. Bijkomend wordt een groenzone ingericht aan de westzijde op de reststrook tussen de 
aanpalende eigendom en de goedgekeurde rooilijn (lot 11). De gemeenteraad dient als last op te leggen 
dat de groenzone (lot 11 met een grootte 116,00 m²) en de grond binnen de goedgekeurde rooilijn (lot 
12 met een grootte van 1.185m,00 ²) kosteloos moet worden overgedragen aan de stad voor openbaar 
nut binnen de 6 maanden na de definitieve aanvaarding van de infrastructuurwerken op het latere 
openbaar domein, zoals opgenomen in de bijgevoegde belofte van gratis grondafstand. Deze belofte 
dient volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd te worden aan de stad vooraleer gebruik mag 
worden gemaakt van de vergunning.



NUTSMAATSCHAPPIJEN
• Volgens de kostenraming van Fluvius System Operator, afgeleverd op 8 juni 2020, moeten 

kosten betaald worden om de verkaveling aansluitbaar te maken op het distributienet alsook 
openbare verlichting aan te leggen. Deze kosten bedragen 22.224,04 euro inclusief BTW. 
Deze kosten worden als last opgelegd aan de verkavelaar en moeten betaald zijn voordat de 
loten van deze verkaveling verkocht mogen worden.

• Volgens de kostenraming van Pidpa - distributie leidingen, afgeleverd op 5 augustus 2020, 
moeten kosten betaald worden voor de uitbreiding van het drinkwaternet om alle loten 
aansluitbaar te maken. Deze kosten bedragen 13.424,82 euro. Deze kosten worden als last 
opgelegd aan de verkavelaar en moeten betaald zijn voordat de loten van deze verkaveling 
verkocht mogen worden. 

• Volgens het advies van Telenet, afgeleverd op kostenraming van Telenet, afgeleverd op 11 
juni 2020, is een uitbreiding van het net nodig om alle loten aansluitbaar te maken. Er werd 
een offerte opgesteld en ter goedkeuring naar de aanvrager doorgestuurd. De kosten uit de 
offerte worden als last opgelegd aan de verkavelaar en moeten betaald zijn voordat de loten 
van deze verkaveling verkocht mogen worden. 

De zaak van de wegen kan gunstig geadviseerd worden onder de volgende voorwaarden: 
• Algemeen: 

o De nutsmaatschappijen hebben een sleuf van 1,30 m breedte nodig. Aangezien 
verschillende kabels dan mogelijks onder de wadi's komen te liggen, moet hiermee 
rekening gehouden worden bij het aanleggen van de nutsleidingen (cfr. voldoende 
dekking van de nutsleidingen). 

o Het verbindingspaadje moet aangelegd worden in waterpasserende betonstraatstenen 
met formaat 220/110/80 (voegvulling conform het legbed) in plaats van met 
kunststofgrasplaten.

o Het verbindingspaadje moet eveneens voorzien worden van verlichting. 
• Roggestraat: 

o De opritten mogen niet in omgekeerd dakprofiel aangelegd worden, maar moeten in 
lengteprofiel afwateren naar de openbare wegenis. De gestorte kantstroken moeten als 
natuurlijke overloop fungeren tussen de verschillende wadi's. 

o De opritten moeten in hetzelfde materiaal (en cfr. dezelfde funderingsopbouw) 
uitgevoerd worden als de rijweg.

o Omwille van de uniformiteit moeten ook de inritten ter hoogte van loten 9 en 10 
voorafgaandelijk gerealiseerd worden. 

o Er moet eveneens een DWA-huisaansluiting voorzien worden voor lot 10. 
• Klaterteer: 

o Om de asfalt op een deskundige manier te kunnen opsluiten moet de gestorte 
kantstrook doorgetrokken worden ter hoogte van de rooilijn van de loten 1 en 2. 

o Er moet eveneens een DWA-huisaansluiting voorzien worden voor het perceel dat 
zich rechts naast lot 1 bevindt.

Voor de zaak van de wegen worden bijkomend volgende gebruikelijke lasten voorgesteld: 
Last 1: aan te leggen wegenis en riolering en openbaar groen:

• De plannen, lastenboek en kostenraming moeten opgemaakt worden volgens de meest recente 
versie van het standaardbestek 250 en moeten ter goedkeuring aan het college van 
burgemeester en schepenen worden voorgelegd. 

• De aannemer, aangesteld door de ontwikkelaar, voor de uitvoering van de aanleg van de 
wegenis, riolering en het openbaar groen moet erkend zijn, en moet worden aanvaard door het 
college van burgemeester en schepenen.



• Vooraleer de werken kunnen worden aangevat moet de aannemer een coördinatievergadering 
organiseren met de nutsmaatschappijen en een afgevaardigde van de technische dienst van de 
stad.

• De gemeentelijke toezichthouder wordt tijdig uitgenodigd en moet aanwezig zijn bij de 
voorlopige en definitieve oplevering. De waarborgtermijn bedraagt 2 jaar en gaat in op het 
ogenblik van de voorlopige oplevering. Tijdens de uitvoering van de werken én de 
waarborgtermijn staat de vergunninghouder in voor alle beschadigingen en gebreken met 
betrekking tot de infrastructuur.

• Er moet een ABR-polis afgesloten worden voor de infrastructuurwerken.
• De aanleg van de wegenis, de riolering en het openbaar groen zal gecontroleerd worden door 

een toezichthouder, aan te stellen door het college van burgemeester en schepenen. Het 
ereloon van de toezichthouder wordt vastgesteld op 1,5 % van de vermoedelijke kostprijs van 
deze werken (= offertebedrag van de goed te keuren aannemer). De ontwikkelaar verbindt er 
zich toe ook dit honorarium te zullen dragen en vóórafgaand aan de werken te storten in de 
stadskas.  Dit artikel ontslaat de vergunninghouder geenszins van zijn toezichts- en 
coördinatietaken.

Last 2: nutsvoorzieningen:
• De houder van de vergunning staat – op eigen kosten – in voor het (laten) aanleggen van 

nieuwe en/of het (laten) aanpassen van bestaande nutsvoorzieningen naar en in de verkaveling. 
Ongeacht de verplichting tot aanpassing van bestaande nutsvoorzieningen, moeten de 
volgende nutsvoorzieningen minimaal aangelegd worden: 

• Elektriciteit (Fluvius)
• Gas (Fluvius)
• Water (Pidpa)
• Kabeltelevisie (Telenet, Proximus)
• Telecommunicatie (Telenet, Proximus)
• Openbare verlichting (Fluvius)

• De houder van de verkavelingsvergunning moet hiervoor zelf de nutsmaatschappijen actief in 
de stad contacteren. De door de nutsmaatschappijen opgemaakte kostenramingen maken 
onderdeel uit van de te verlenen financiële waarborg, tenzij er een schriftelijk akkoord is van 
de desbetreffende nutsmaatschappij(en) dat reeds aan de geraamde kost is voldaan. Tot op 
heden werd er nog niet van alle nutsmaatschappijen een effectief offertevoorstel. Er werd wel 
een offertevoorstel ontvangen van Fluvius en Pidpa.  

• Volgens de kostenraming van Fluvius System Operator, afgeleverd op 8 juni 2020, 
moeten kosten betaald worden om de verkaveling aansluitbaar te maken op het 
distributienet alsook openbare verlichting aan te leggen. Deze kosten bedragen 
22.224,04 euro inclusief BTW. Deze kosten worden als last opgelegd aan de 
verkavelaar en moeten betaald zijn voordat de loten van deze verkaveling verkocht 
mogen worden.

• Volgens de kostenraming van Pidpa - distributie leidingen, afgeleverd op 5 augustus 
2020, moeten kosten betaald worden voor de uitbreiding van het drinkwaternet om 
alle loten aansluitbaar te maken. Deze kosten bedragen 13.424,82 euro. Deze kosten 
worden als last opgelegd aan de verkavelaar en moeten betaald zijn voordat de loten 
van deze verkaveling verkocht mogen worden. 

• Volgens het advies van Telenet, afgeleverd op kostenraming van Telenet, afgeleverd 
op 11 juni 2020, is een uitbreiding van het net nodig om alle loten aansluitbaar te 
maken. Er werd een offerte opgesteld en ter goedkeuring naar de aanvrager 
doorgestuurd. De kosten uit de offerte worden als last opgelegd aan de verkavelaar en 
moeten betaald zijn voordat de loten van deze verkaveling verkocht mogen worden. 

Last 3: borgstelling en uitvoeringstermijn:
• Borgstelling: Om de uitvoering van voormelde infrastructuurwerken te verzekeren, moet de 

ontwikkelaar - voorafgaand aan de start der werken - een borg stellen ten bedrage van de 



vermoedelijke kostprijs van de werken (= offertebedrag van de goed te keuren aannemer) 
vermeerderd met 15 %. De te stellen waarborg moet vermeerderd worden met de geraamde 
kostprijs voor de aanleg van de nutsleidingen tenzij de ontwikkelaar kan aantonen dat op het 
moment van de borgstelling reeds voldaan is aan de geraamde kostprijs van de 
nutsmaatschappij(en).

• Uitvoeringstermijn: De aan te leggen wegenis (inclusief nutsleidingen), riolering en openbaar 
groen moeten volledig afgewerkt zijn zodat tot voorlopige oplevering kan worden overgegaan 
binnen een termijn van 2 jaar nadat het financieel attest door het college van burgemeester en 
schepenen aan de houder van de vergunning is betekend. Na deze dwingende termijn van 2 
jaar heeft het college van burgemeester en schepenen het recht om de gestelde borg onverwijld 
aan te spreken om de nog niet uitgevoerde infrastructuurwerken te finaliseren. Alle kosten die 
hieruit zouden voortvloeien zijn in dit geval ten laste van de borgsteller.

Last 4: grondafstand
De kosteloze grondafstand van loten 11 en 12 door strikte naleving van de voorwaarden wordt 
opgenomen in bijgevoegde belofte van gratis grondafstand. Deze belofte dient volledig ingevuld en 
ondertekend terugbezorgd te worden aan de stad vooraleer gebruik mag worden gemaakt van de 
vergunning.

Watertoets
RIOLERING
DWA
Afvalwater van toiletten moet opgevangen worden in een septische put. Na de overloop ervan mag de 
rest van het huishoudelijk afvalwater gekoppeld worden waarna al het afvalwater via één leiding wordt 
afgevoerd naar de openbare riolering.
RWA
Hemelwater afkomstig van dakoppervlaktes moet opgevangen worden in een hemelwaterput met een 
inhoud van minimaal 5.000L en maximaal 10.000L. Het opgevangen water moet minimaal 
hergebruikt via de spoeling van een toilet en via een buitenkraan. Overtollig hemelwater moet 
afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein en mag niet aangesloten worden 
op de openbare riolering.
VERHARDING
Enkel de strikt noodzakelijke toegangen tot het gebouw mogen verhard worden. De inritten mogen een 
maximale breedte hebben van 3,5 meter. Eventuele tuinpaden mogen maximaal 1,5 meter breed zijn. 
De verhardingen moeten aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal.

Project-MER
///

Mer-screening
In navolging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 dient er voor deze aanvraag 
een project-m.e.r.-screening te gebeuren (bijlage III bij het project-m.e.r.-besluit). Een projectm.e.r.-
screeningsnota volgens het modelformulier maakt deel uit van het aanvraagdossier. In deze nota zijn 
de mogelijke effecten van het project op de omgeving onderzocht en wordt gemotiveerd waarom deze 
al dan niet aanzienlijk zijn.
De toetsing focust zich op mobiliteit, watersysteem, geluid en trillingen, licht en straling en 
afvalstoffen en wijst uit dat het voorgenomen project geen grote gevolgen zal hebben voor het milieu. 
Een project-MER zal daarom geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten 
bevatten. Bijgevolg is de opmaak van een milieueffectenrapport niet vereist.
Om deze conclusie te staven werden er bijkomend volgende zaken toegevoegd: rapport infiltratie; 
rekennota riolering; hemelwaterformulier.

Voortoets/Passende beoordeling



///

Erfgoed-/archeologietoets
In 2018 werd er een archeologienota opgemaakt door studiebureau J. Verrijckt Archeologie & Advies. 
Er werd akte genomen van deze nota door het Agentschap Onroerend Erfgoed. (ID 
https://id.erfgoed.net/archeologie/projectcodes/2018K222) 

Mober
///

Toegankelijkheidstoets
///

Decreet grond- en pandenbeleid
In artikel 75 van het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 en artikel 4.2.5 van het Decreet 
betreffende het grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 staat beschreven dat er lasten voor een 
bescheiden woonaanbod verbonden kunnen worden aan de omgevingsvergunning voor verkaveling of 
bouwprojecten met meerdere woongelegenheden. Uit artikel 4.2.1 uit het Decreet betreffende het 
grond- en pandenbeleid blijkt dat een verkaveling met minstens 10 loten moet bijdragen aan de 
verwezenlijking van het bescheiden woonaanbod en dat gronden in eigendom van een natuurlijke of 
rechtspersonen een bescheiden aanbod van 20% moeten verwezenlijken. Bijgevolg valt de 
voorliggende verkavelingsaanvraag onder deze bepalingen. 
Men voorziet in voorliggende verkaveling 2 loten met een grondoppervlakte van minder dan 500,00 
m2. Bijgevolg voldoet men aan de last om een bescheiden woonaanbod te ontwikkelen, dat minstens 
20% bedraagt van de totale ontwikkeling. 

Scheidingsmuren
///

7. Toetsing van de milieuaspecten
///

8. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening
Functioneel verenigbaar - verweving - relatie met de omgeving
Het perceel ligt op ongeveer 900,00 m afstand in vogelvlucht ten noordoosten van kerk van 
Morkhoven. 
De buurt wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door halfopen en vrijstaande eengezinswoningen. De 
percelen van de aanvraag worden ontsloten via de gemeentewegen Klaterteer en Roggestraat, dewelke 
aantakken op de Morkhovenseweg en Voortkapelseweg, twee belangrijke ontsluitingswegen voor 
Morkhoven.
De geplande functie, namelijk eengezinswoningen, past op de percelen en in de nabije omgeving. De 
10 eengezinswoningen worden in een gekoppelde typologie voorgesteld en zullen bijgevolg ook zo 
worden opgetrokken in de toekomst, conform de verkavelingsvoorschriften. Een dergelijke typologie 
doet geen afbreuk aan de nabije omgeving. Er is immers reeds een mix van open, gekoppelde, gesloten 
of halfopen woningen te bekennen in de nabije omgeving. 
Zoals hierboven reeds beschreven onder het hoofdstuk 'planologische toets', wordt lot 10 uit de 
verkavelingsvergunning geschrapt. Dit lot kan niet ontwikkeld worden conform de onderliggende 
gewestplanvoorschriften. Het lot is namelijk gelegen in woonuitbreidingsgebied. In dergelijke 
gewestplanbestemming kan enkel ontwikkeld worden via groepswoningbouw en niet door middel van 
een verkaveling. 

Mobiliteit

https://id.erfgoed.net/archeologie/projectcodes/2018K222)


De rechtstreekse impact van de aanvraag op de verkeersdruk is beperkt. Men voorziet een verkaveling 
met 10 eengezinswoningen, waarbij elke woning een eigen autostaanplaats moet voorzien in de vorm 
van een carport of garage. De zone waar deze autostaanplaats per woning gerealiseerd moet worden, is 
aangeduid op het verkavelingsplan. 
De percelen kunnen op een veilige manier ontsloten worden. Loten 1 en 2 sluiten aan op de 
gemeenteweg Klaterteer. Loten 3 tot en met 10 vinden hun ontsluiting richting de Roggestraat. Waar 
nodig wordt er nieuwe wegenis aangelegd om de loten te kunnen ontsluiten naar de bestaande 
gemeentewegen. 

Ruimtegebruik - bouwdichtheid - schaalaspecten
Aan de bestaande perceelstructuur worden wijzigingen aangebracht. Momenteel bestaat het te 
verkavelen terrein uit 4 verschillende kavels, dewelke worden herverdeeld naar 10 loten. 
De woondichtheid op het perceel neemt toe. Met de realisatie van de voorgestelde verkaveling wordt 
een dichtheid van 15 woningen per hectare gerealiseerd. Een dergelijke dichtheid is inpasbaar in een 
landelijke omgeving als Morkhoven en doet geen afbreuk aan het landelijke karakter van Morkhoven. 
Een dergelijke dichtheid is gangbaar voor de buitengebieden van Herentals. 
De volumes van de constructies die men volgens de verkavelingsvoorschriften kan bouwen zijn 
beperkt. Op elk lot mag men telkens een woning voorzien van 2 bouwlagen met een hellend dak ofwel 
2 bouwlagen met een plat dak. Echter heeft men de mogelijke bouwdieptes niet gespecifieerd in de 
bijgevoegde voorschriften. Men mag bijgevolg voor zowel de eerste als de tweede verdieping een 
maximale bouwdiepte hanteren zoals aangeduid op de bouwzones van de betreffende loten en 
rekening houdend met de maximale kroonlijst- en nokhoogtes zoals hieronder beschreven. 
De kroonlijsthoogte van de woningen wordt in de voorliggende verkavelingsvoorschriften vastgelegd 
op 6,50 m en de nokhoogte bedraagt 12,00 m. Er mag volgens de aangeleverde voorschriften een 
dakhelling gebruikt worden van maximaal 55°. Deze voorschriften dienen aangepast te worden naar de 
volgende bepalingen:

• Maximale kroonlijsthoogte: 7,00 m;
• Maximale nokhoogte: 11,00 m:
• Maximale dakhelling 45°. 

Met deze toegevoegde voorwaarden zullen de verkavelingsvoorschriften passen binnen de 
gebruikelijke normen van gekoppelde bebouwing in woongebieden in Herentals en zijn ze daardoor te 
verantwoorden.  
De dakvorm van de woningen die men oplegt in de voorschriften laat voldoende ruimte aan de 
toekomstige eigenaars om een individuele invulling te kiezen. Ofwel dient men een schuin dak te 
voorzien met een helling van maximum 45° ofwel kan men een plat dak voorzien. Beide vormen zijn 
gebruikelijk in woongebieden in Herentals. 
Ook voor wat betreft de bijgebouwen voldoen de voorschriften aan de gangbare normen in 
woongebieden in Herentals. 

Architectuur - cultuuraspecten - esthetiek
De voorgestelde materialen zijn gebruikelijk voor deze omgeving. 
De verkavelingsvoorschriften laten voldoende ruimte voor een individuele en kwaliteitsvolle invulling 
van de architectuur en esthetiek. Indien hout wordt gekozen voor de gevelafwerking, moet de 
duurzaamheidsklasse van het hout gekozen worden in functie van de blootstelling aan het 
buitenklimaat.
De betrokken percelen of de aanpalende woningen genieten van enige bescherming als erfgoedwaarde. 
Eén van de betrokken percelen, namelijk perceel 161/02 M is vastgesteld als bouwkundig erfgoed, 
namelijk als 'Vakwerkhoeve'. Voort is er een beschermd monument gelegen in de nabije omgeving, 
namelijk de 'Vakwerkhoeve' te Zandkapelweg 1 en perceel 161/02 L. Er werd betreft het 
erfgoedkarakter van deze elementen advies gevraagd aan het Kempens Karakter IOED alsook aan het 
Agentschap Onroerend Erfgoed. Het Agentschap Onroerend Erfgoed is in principe niet bevoegd voor 
de adviesverlening aangezien de percelen van de aanvraag enkel geïnventariseerd zijn als erfgoed en 



bijgevolg niet beschermd en het agentschap geen uitspraken meer doet over geïnventariseerd erfgoed. 
Daarom werd er tijdens de voorbesprekingen van de verkaveling reeds een informeel advies gevraagd 
aan het agentschap. Zij stelden toen vast dat de verkaveling geen betrekking heeft op het beschermd 
monument te Zandkapelweg 1 en dat het voldoende is wanneer dit beschermd monument voldoende 
ademruimte krijgt. Met andere woorden dient de verkaveling voldoende afstand te behouden van het 
monument. Men behoudt een afstand van ongeveer 50,00 m ten opzichte van het beschermd 
monument 'Vakwerkhoeve'. Dit is ruim voldoende. Tenslotte is ook het advies van Kempens Karakter 
IOED voorwaardelijk gunstig. 

Hinderaspecten - privacy - comforteisen
Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij 
Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De 
eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
Men vraagt de sloop aan van de bestaande woningen op de te verkavelen percelen. Concreet wenst 
men 2 bestaande woningen te slopen, namelijk de woningen te Roggestraat 15 en Roggestraat 17 op 
de percelen 146 R en 146 P. De woning te Roggestraat 15 / perceel 146 R dient niet gesloopt te 
worden aangezien lot 10, waarop deze woning zich bevindt, uit de verkaveling geschrapt moet 
worden. Dit lot is gelegen binnen een woonuitbreidingsgebied en kan bijgevolg niet voldoen aan de 
geldende gewestplanvoorschriften, zoals eerder in het verslag reeds wordt beschreven. Voor wat 
betreft de andere woning te Roggestraat 17 / perceel 146 P dient men alle constructies, alsook de 
ondergrondse constructies / funderingen en verhardingen op het terrein te verwijderen om de percelen 
bouwrijp te kunnen maken. 
De werken brengen het goede nabuurschap mogelijk in het gedrang. Tijdens het gevoerde openbaar 
onderzoek werden er namelijk een aantal bezwaarschriften geuit. Deze bezwaarschriften worden onder 
het hoofdstuk 'openbaar onderzoek' behandeld. 
Hinder met betrekking tot schaduw of privacy wordt met het voorgestelde plan of de voorgestelde 
voorschriften niet verwacht. 
De woon- en leefkwaliteit kan met de voorgestelde volumes en open ruimten gegarandeerd blijven. Er 
worden voldoende mogelijkheden voorzien om de nodige binnen- en buitenruimte te creëren.
De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder 
te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het Omgevingsvergunningsdecreet 
van 25 april 2014. 

Impact op natuur en landschap - inkleding - buffering - reliëf
Er moeten bij de voorgenomen werken geen bomen worden gekapt.
Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd. In het verkavelingsplan alsook 
in de voorschriften staat duidelijk aangeduid en beschreven welke zone van de percelen als tuin 
behouden moet worden en op welke manier deze tuinen later ingericht kan worden. 
Het bestaande reliëf zal wellicht lichtjes wijzigen met de aanleg van de wegenis. Tijdens de opmaak 
van het uitvoeringsdossier van de aanleg van de wegenis zal echter bewaakt worden dat eventuele 
reliëfwijzigingen slechts beperkt blijven en geen hinder veroorzaken ten opzichte van de nabije 
omgeving. 

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar is gunstig onder voorwaarden.

Voorwaarden
• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket. 
• De voorwaarden uit de adviezen van Pidpa, Telenet, Fluvius System Operator, Kempens 

Karakter IOED, Provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid en Brandweerzone 
Kempen dienen strikt te worden nageleefd. 



• Afvalwater van toiletten moet opgevangen worden in een septische put. Na de overloop ervan 
mag de rest van het huishoudelijk afvalwater gekoppeld worden waarna al het afvalwater via 
één leiding wordt afgevoerd naar de openbare riolering.

• Hemelwater afkomstig van dakoppervlaktes moet opgevangen worden in een hemelwaterput 
met een inhoud van minimaal 5.000L en maximaal 10.000L. Het opgevangen water moet 
minimaal hergebruikt worden via de spoeling van een toilet en via een buitenkraan. Overtollig 
hemelwater moet afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein en mag 
niet aangesloten worden op de openbare riolering.

• Enkel de strikt noodzakelijke toegangen tot het gebouw mogen verhard worden. De inritten 
mogen een maximale breedte hebben van 3,50 m. Eventuele tuinpaden mogen maximaal 1,50 
m breed zijn. De verhardingen moeten aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal.

• Algemeen: 
o De nutsmaatschappijen hebben een sleuf van 1,30 m breedte nodig. Aangezien 

verschillende kabels dan mogelijks onder de wadi's komen te liggen, moet hiermee 
rekening gehouden worden bij het aanleggen van de nutsleidingen (cfr. voldoende 
dekking van de nutsleidingen). 

o Het verbindingspaadje moet aangelegd worden in waterpasserende betonstraatstenen 
met formaat 220/110/80 (voegvulling conform het legbed) in plaats van met 
kunststofgrasplaten.

o Het verbindingspaadje moet eveneens voorzien worden van verlichting. 
• Roggestraat: 

o De opritten mogen niet in omgekeerd dakprofiel aangelegd worden, maar moeten in 
lengteprofiel afwateren naar de openbare wegenis. De gestorte kantstroken moeten als 
natuurlijke overloop fungeren tussen de verschillende wadi's. 

o De opritten moeten in hetzelfde materiaal (en cfr. dezelfde funderingsopbouw) 
uitgevoerd worden als de rijweg.

o Omwille van de uniformiteit moeten ook de inritten ter hoogte van loten 9 en 10 
voorafgaandelijk gerealiseerd worden. 

o Er moet eveneens een DWA-huisaansluiting voorzien worden voor lot 10. 
• Klaterteer: 

o Om de asfalt op een deskundige manier te kunnen opsluiten moet de gestorte 
kantstrook doorgetrokken worden ter hoogte van de rooilijn van de loten 1 en 2. 

o Er moet eveneens een DWA-huisaansluiting voorzien worden voor het perceel dat 
zich rechts naast lot 1 bevindt. 

• Bij het hoofdstuk 'Algemeen geldende voorschriften' en 'erfscheidingen' dient te worden 
toegevoegd dat hagen en heggen op 0,50 m afstand van de perceelsgrens geplaatst moeten 
worden.

• Het hoofdstuk 'Dakterrassen' onder de 'Algemeen geldende voorschriften' dient te worden 
geschrapt. 

• Het hoofdstuk 'Dakterrassen in het dakvolume' onder de 'Algemeen geldende voorschriften' 
dient te worden geschrapt.

• Dakterrassen kunnen enkel voorzien worden indien deze zich volledig binnen de bouwzone 
als ook het bouwvolume voor de hoofdwoning bevinden. Bijgevolg dient het hoofdvolume 
telkens 3,00 m afstand te bewaren ten opzichte van de zijdelingse perceelsgrenzen. 

• De voorschriften betreffende de hoogtes en dakhelling dienen aangepast te worden naar de 
volgende bepalingen: 

o Maximale kroonlijsthoogte: 7,00 m;
o Maximale nokhoogte: 11,00 m:
o Maximale dakhelling 45°. 

• Indien hout wordt gekozen voor de gevelafwerking, moet de duurzaamheidsklasse van het 
hout gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.



• Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij 
Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden 
verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal 
uitvoeren.

• De woning te Roggestraat 15 / perceel 146 R dient niet gesloopt te worden aangezien lot 10, 
waarop deze woning zich bevindt, uit de verkaveling geschrapt moet worden.

• Voor wat betreft de woning te Roggestraat 17 / perceel 146 P dient men alle constructies, 
alsook de ondergrondse constructies / funderingen en verhardingen op het terrein te 
verwijderen om de percelen bouwrijp te kunnen maken. 

• De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om 
hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het 
Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014. 

Lasten
Last 1: aan te leggen wegenis en riolering en openbaar groen:

• De plannen, lastenboek en kostenraming moeten opgemaakt worden volgens de meest recente 
versie van het standaardbestek 250 en moeten ter goedkeuring aan het college van 
burgemeester en schepenen worden voorgelegd. 

• De aannemer, aangesteld door de ontwikkelaar, voor de uitvoering van de aanleg van de 
wegenis, riolering en het openbaar groen moet erkend zijn, en moet worden aanvaard door het 
college van burgemeester en schepenen.

• Vooraleer de werken kunnen worden aangevat moet de aannemer een coördinatievergadering 
organiseren met de nutsmaatschappijen en een afgevaardigde van de technische dienst van de 
stad.

• De gemeentelijke toezichthouder wordt tijdig uitgenodigd en moet aanwezig zijn bij de 
voorlopige en definitieve oplevering. De waarborgtermijn bedraagt 2 jaar en gaat in op het 
ogenblik van de voorlopige oplevering. Tijdens de uitvoering van de werken én de 
waarborgtermijn staat de vergunninghouder in voor alle beschadigingen en gebreken met 
betrekking tot de infrastructuur.

• Er moet een ABR-polis afgesloten worden voor de infrastructuurwerken.
• De aanleg van de wegenis, de riolering en het openbaar groen zal gecontroleerd worden door 

een toezichthouder, aan te stellen door het college van burgemeester en schepenen. Het 
ereloon van de toezichthouder wordt vastgesteld op 1,5 % van de vermoedelijke kostprijs van 
deze werken (= offertebedrag van de goed te keuren aannemer). De ontwikkelaar verbindt er 
zich toe ook dit honorarium te zullen dragen en vóórafgaand aan de werken te storten in de 
stadskas.  Dit artikel ontslaat de vergunninghouder geenszins van zijn toezichts- en 
coördinatietaken.

Last 2: nutsvoorzieningen:
• De houder van de vergunning staat – op eigen kosten – in voor het (laten) aanleggen van 

nieuwe en/of het (laten) aanpassen van bestaande nutsvoorzieningen naar en in de verkaveling. 
Ongeacht de verplichting tot aanpassing van bestaande nutsvoorzieningen, moeten de 
volgende nutsvoorzieningen minimaal aangelegd worden: 

• Elektriciteit (Fluvius)
• Gas (Fluvius)
• Water (Pidpa)
• Kabeltelevisie (Telenet, Proximus)
• Telecommunicatie (Telenet, Proximus)
• Openbare verlichting (Fluvius)

• De houder van de verkavelingsvergunning moet hiervoor zelf de nutsmaatschappijen actief in 
de stad contacteren. De door de nutsmaatschappijen opgemaakte kostenramingen maken 
onderdeel uit van de te verlenen financiële waarborg, tenzij er een schriftelijk akkoord is van 
de desbetreffende nutsmaatschappij(en) dat reeds aan de geraamde kost is voldaan. Tot op 



heden werd er nog niet van alle nutsmaatschappijen een effectief offertevoorstel. Er werd wel 
een offertevoorstel ontvangen van Fluvius en Pidpa.  

• Volgens de kostenraming van Fluvius System Operator, afgeleverd op 8 juni 2020, 
moeten kosten betaald worden om de verkaveling aansluitbaar te maken op het 
distributienet alsook openbare verlichting aan te leggen. Deze kosten bedragen 
22.224,04 euro inclusief BTW. Deze kosten worden als last opgelegd aan de 
verkavelaar en moeten betaald zijn voordat de loten van deze verkaveling verkocht 
mogen worden.

• Volgens de kostenraming van Pidpa - distributie leidingen, afgeleverd op 5 augustus 
2020, moeten kosten betaald worden voor de uitbreiding van het drinkwaternet om 
alle loten aansluitbaar te maken. Deze kosten bedragen 13.424,82 euro. Deze kosten 
worden als last opgelegd aan de verkavelaar en moeten betaald zijn voordat de loten 
van deze verkaveling verkocht mogen worden. 

• Volgens het advies van Telenet, afgeleverd op kostenraming van Telenet, afgeleverd 
op 11 juni 2020, is een uitbreiding van het net nodig om alle loten aansluitbaar te 
maken. Er werd een offerte opgesteld en ter goedkeuring naar de aanvrager 
doorgestuurd. De kosten uit de offerte worden als last opgelegd aan de verkavelaar en 
moeten betaald zijn voordat de loten van deze verkaveling verkocht mogen worden. 

Last 3: borgstelling en uitvoeringstermijn:
• Borgstelling: Om de uitvoering van voormelde infrastructuurwerken te verzekeren, moet de 

ontwikkelaar - voorafgaand aan de start der werken - een borg stellen ten bedrage van de 
vermoedelijke kostprijs van de werken (= offertebedrag van de goed te keuren aannemer) 
vermeerderd met 15 %. De te stellen waarborg moet vermeerderd worden met de geraamde 
kostprijs voor de aanleg van de nutsleidingen tenzij de ontwikkelaar kan aantonen dat op het 
moment van de borgstelling reeds voldaan is aan de geraamde kostprijs van de 
nutsmaatschappij(en).

• Uitvoeringstermijn: De aan te leggen wegenis (inclusief nutsleidingen), riolering en openbaar 
groen moeten volledig afgewerkt zijn zodat tot voorlopige oplevering kan worden overgegaan 
binnen een termijn van 2 jaar nadat het financieel attest door het college van burgemeester en 
schepenen aan de houder van de vergunning is betekend. Na deze dwingende termijn van 2 
jaar heeft het college van burgemeester en schepenen het recht om de gestelde borg onverwijld 
aan te spreken om de nog niet uitgevoerde infrastructuurwerken te finaliseren. Alle kosten die 
hieruit zouden voortvloeien zijn in dit geval ten laste van de borgsteller.

Last 4: grondafstand
De kosteloze grondafstand van loten 11 en 12 door strikte naleving van de voorwaarden wordt 
opgenomen in bijgevoegde belofte van gratis grondafstand. Deze belofte dient volledig ingevuld en 
ondertekend terugbezorgd te worden aan de stad vooraleer gebruik mag worden gemaakt van de 
vergunning.

De gemeenteraad besloot op 6 oktober 2020 de zaak van de wegen goed te keuren en legde 
tegelijkertijd de lasten en voorwaarden, gerelateerd aan de zaak van de wegen, op.
Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar en maakt de inhoud ervan tot zijn eigen motivering. Het college sluit zich tevens 
aan bij het gemeenteraadsbesluit van 6 oktober 2020.

Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 oktober 2020 het 
volgende:
Het college verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020039043 aan Landmeter Peeters 
BVBA, vertegenwoordigd door de heer Benediktus Jozef Peeters voor het verkavelen van gronden 
naar 9 loten op het terrein met als adres Klaterteer 11, Roggestraat 15, Roggestraat 17, 
Verbindingsstraat 25 te 2200 Herentals en met kadastrale gegevens Afdeling 13027, sectie C, perceel 
145B, 145C, 146P, 146R, 158V2, 158Z2, 161/02M.



Lot 10 wordt geschrapt uit de verkaveling gezien de ligging van dit lot in 
woonuitbreidingsgebied.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 
omgevingsloket. 

• De voorwaarden uit de adviezen van Pidpa, Telenet, Fluvius System Operator, Kempens 
Karakter IOED, provincie Antwerpen - dienst Integraal Waterbeleid en Brandweer 
Zone Kempen moeten strikt nageleefd worden. 

• Afvalwater van toiletten moet opgevangen worden in een septische put. Na de overloop 
ervan mag de rest van het huishoudelijk afvalwater gekoppeld worden waarna al het 
afvalwater via één leiding wordt afgevoerd naar de openbare riolering.

• Hemelwater afkomstig van dakoppervlaktes moet opgevangen worden in een 
hemelwaterput met een inhoud van minimaal 5.000 l en maximaal 10.000 l. Het 
opgevangen water moet minimaal hergebruikt worden via de spoeling van een toilet en 
via een buitenkraan. Overtollig hemelwater moet afgevoerd worden naar een 
infiltratievoorziening op het eigen terrein en mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering.

• Enkel de strikt noodzakelijke toegangen tot het gebouw mogen verhard worden. De 
inritten mogen een maximale breedte hebben van 3,50 m. Eventuele tuinpaden mogen 
maximaal 1,50 m breed zijn. De verhardingen moeten aangelegd worden in 
waterdoorlatend materiaal.

• Algemeen:  
o De nutsmaatschappijen hebben een sleuf van 1,30 m breed nodig. Aangezien 

verschillende kabels dan mogelijk onder de wadi's komen te liggen, moet hiermee 
rekening gehouden worden bij het aanleggen van de nutsleidingen (conform 
voldoende dekking van de nutsleidingen). 

o Het verbindingspaadje moet aangelegd worden in waterpasserende 
betonstraatstenen met formaat 220/110/80 (voegvulling conform het legbed) in 
plaats van met kunststofgrasplaten.

o Het verbindingspaadje moet eveneens voorzien worden van verlichting. 
• Roggestraat:  

o De opritten mogen niet in omgekeerd dakprofiel aangelegd worden, maar moeten 
in lengteprofiel afwateren naar de openbare wegenis. De gestorte kantstroken 
moeten als natuurlijke overloop fungeren tussen de verschillende wadi's. 

o De opritten moeten in hetzelfde materiaal (en conform de dezelfde 
funderingsopbouw) uitgevoerd worden als de rijweg.

o Omwille van de uniformiteit moeten ook de inritten ter hoogte van loten 9 en 10 
voorafgaandelijk gerealiseerd worden. 

o Er moet eveneens een DWA-huisaansluiting voorzien worden voor lot 10. 
• Klaterteer:  

o Om het asfalt op een deskundige manier te kunnen opsluiten, moet de gestorte 
kantstrook doorgetrokken worden ter hoogte van de rooilijn van de loten 1 en 2. 

o Er moet eveneens een DWA-huisaansluiting voorzien worden voor het perceel 
dat zich rechts naast lot 1 bevindt. 

• Bij het hoofdstuk 'Algemeen geldende voorschriften' en 'erfscheidingen' moet worden 
toegevoegd dat hagen en heggen op 0,50 m afstand van de perceelsgrens geplaatst 
moeten worden.

• Het hoofdstuk 'Dakterrassen' onder de 'Algemeen geldende voorschriften' moet worden 
geschrapt. 



• Het hoofdstuk 'Dakterrassen in het dakvolume' onder de 'Algemeen geldende 
voorschriften' moet worden geschrapt.

• Dakterrassen kunnen enkel voorzien worden indien deze zich volledig binnen de 
bouwzone alsook het bouwvolume voor de hoofdwoning bevinden. Bijgevolg moet het 
hoofdvolume telkens 3 m afstand bewaren ten opzichte van de zijdelingse 
perceelsgrenzen. 

• De voorschriften over de hoogtes en dakhelling moeten aangepast worden naar de 
volgende bepalingen:  

o maximale kroonlijsthoogte: 7 m
o maximale nokhoogte: 11 m
o maximale dakhelling 45°. 

• Indien hout wordt gekozen voor de gevelafwerking moet de duurzaamheidsklasse van 
het hout gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.

• Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan 
bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden 
verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de 
afbraakwerken zal uitvoeren.

• De woning Roggestraat 15 / perceel 146 R moet niet gesloopt worden aangezien lot 10, 
waarop deze woning zich bevindt, uit de verkaveling geschrapt moet worden.

• Voor wat betreft de woning Roggestraat 17 / perceel 146 P moet men alle constructies, 
alsook de ondergrondse constructies, funderingen en verhardingen op het terrein 
verwijderen om de percelen bouwrijp te kunnen maken. 

• De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing 
is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het 
omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014. 

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende lasten op:

Last 1: aan te leggen wegenis en riolering en openbaar groen:
• De plannen, lastenboek en kostenraming moeten opgemaakt worden volgens de meest 

recente versie van het standaardbestek 250 en moeten ter goedkeuring aan het college 
van burgemeester en schepenen worden voorgelegd. 

• De aannemer aangesteld door de ontwikkelaar, voor de uitvoering van de aanleg van de 
wegenis, riolering en het openbaar groen moet erkend zijn en moet worden aanvaard 
door het college van burgemeester en schepenen.

• Vooraleer de werken kunnen worden aangevat moet de aannemer een 
coördinatievergadering organiseren met de nutsmaatschappijen en een afgevaardigde 
van de technische dienst van de stad.

• De gemeentelijke toezichthouder wordt tijdig uitgenodigd en moet aanwezig zijn bij de 
voorlopige en definitieve oplevering. De waarborgtermijn bedraagt 2 jaar en gaat in op 
het ogenblik van de voorlopige oplevering. Tijdens de uitvoering van de werken én de 
waarborgtermijn staat de vergunninghouder in voor alle beschadigingen en gebreken 
met betrekking tot de infrastructuur.

• Er moet een ABR-polis afgesloten worden voor de infrastructuurwerken.
• De aanleg van de wegenis, de riolering en het openbaar groen zullen gecontroleerd 

worden door een toezichthouder, aan te stellen door het college van burgemeester en 
schepenen. Het ereloon van de toezichthouder wordt vastgesteld op 1,5 % van de 
vermoedelijke kostprijs van deze werken (= offertebedrag van de goed te keuren 
aannemer). De ontwikkelaar verbindt er zich toe ook dit honorarium te zullen dragen en 
voorafgaand aan de werken te storten in de stadskas. Dit artikel ontslaat de 
vergunninghouder geenszins van zijn toezichts- en coördinatietaken.



Last 2: nutsvoorzieningen:
• De houder van de vergunning staat, op eigen kosten, in voor het (laten) aanleggen van 

nieuwe en/of het (laten) aanpassen van bestaande nutsvoorzieningen naar en in de 
verkaveling. Ongeacht de verplichting tot aanpassing van bestaande nutsvoorzieningen, 
moeten de volgende nutsvoorzieningen minimaal aangelegd worden:  

o elektriciteit (Fluvius)
o gas (Fluvius)
o water (Pidpa)
o kabeltelevisie (Telenet, Proximus)
o telecommunicatie (Telenet, Proximus)
o openbare verlichting (Fluvius).

• De houder van de verkavelingsvergunning moet hiervoor zelf de nutsmaatschappijen 
actief in de stad contacteren. De door de nutsmaatschappijen opgemaakte 
kostenramingen maken onderdeel uit van de te verlenen financiële waarborg, tenzij er 
een schriftelijk akkoord is van de betrokken nutsmaatschappij(en) dat reeds aan de 
geraamde kost is voldaan. Tot op heden werd er nog niet van alle nutsmaatschappijen 
een effectief offertevoorstel ontvangen. Er werd wel een offertevoorstel ontvangen van 
Fluvius en Pidpa.   

o Volgens de kostenraming van Fluvius System Operator, afgeleverd op 8 juni 
2020, moeten kosten betaald worden om de verkaveling aansluitbaar te maken 
op het distributienet alsook openbare verlichting aan te leggen. Deze kosten 
bedragen 22.224,04 euro inclusief btw. Deze kosten worden als last opgelegd aan 
de verkavelaar en moeten betaald zijn voordat de loten van deze verkaveling 
verkocht mogen worden.

o Volgens de kostenraming van Pidpa-distributie leidingen, afgeleverd op 5 
augustus 2020, moeten kosten betaald worden voor de uitbreiding van het 
drinkwaternet om alle loten aansluitbaar te maken. Deze kosten bedragen 
13.424,82 euro. Deze kosten worden als last opgelegd aan de verkavelaar en 
moeten betaald zijn voordat de loten van deze verkaveling verkocht mogen 
worden. 

o Volgens het advies van Telenet, afgeleverd op kostenraming van Telenet op 11 
juni 2020, is een uitbreiding van het net nodig om alle loten aansluitbaar te 
maken. Er werd een offerte opgesteld en ter goedkeuring naar de aanvrager 
doorgestuurd. De kosten uit de offerte worden als last opgelegd aan de 
verkavelaar en moeten betaald zijn voordat de loten van deze verkaveling 
verkocht mogen worden. 

Last 3: borgstelling en uitvoeringstermijn:
• Borgstelling: om de uitvoering van voormelde infrastructuurwerken te verzekeren, moet 

de ontwikkelaar, voorafgaand aan de start der werken, een borg stellen ten bedrage van 
de vermoedelijke kostprijs van de werken (= offertebedrag van de goed te keuren 
aannemer) vermeerderd met 15 %. De te stellen waarborg moet vermeerderd worden 
met de geraamde kostprijs voor de aanleg van de nutsleidingen tenzij de ontwikkelaar 
kan aantonen dat op het moment van de borgstelling reeds voldaan is aan de geraamde 
kostprijs van de nutsmaatschappij(en).

• Uitvoeringstermijn: de aan te leggen wegenis (inclusief nutsleidingen), riolering en 
openbaar groen moeten volledig afgewerkt zijn zodat tot voorlopige oplevering kan 
worden overgegaan binnen een termijn van 2 jaar nadat het financieel attest door het 
college van burgemeester en schepenen aan de houder van de vergunning is betekend. 
Na deze dwingende termijn van 2 jaar heeft het college van burgemeester en schepenen 
het recht om de gestelde borg onverwijld aan te spreken om de nog niet uitgevoerde 



infrastructuurwerken te finaliseren. Alle kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn in 
dit geval ten laste van de borgsteller.

Last 4: grondafstand
De kosteloze grondafstand van loten 11 en 12 door strikte naleving van de voorwaarden wordt 
opgenomen in bijgevoegde belofte van gratis grondafstand. Deze belofte moet volledig ingevuld 
en ondertekend terugbezorgd worden aan de stad vooraleer gebruik mag worden gemaakt van 
de vergunning.

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning

Artikel 102. § 1. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarbij geen nieuwe 
wegen worden aangelegd of het tracé van bestaande gemeentewegen niet moet worden gewijzigd, 
verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege als:
1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar of de vestiging van 
erfpacht of opstalrecht ten aanzien van ten minste één derde van de kavels;
2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot dergelijke registratie ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels.

Voor de toepassing van het eerste lid:
1° wordt met verkoop gelijkgesteld: de nalatenschapsverdeling en de schenking, met dien verstande 
dat slechts één kavel per deelgenoot of begunstigde in aanmerking komt;
2° komt de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of 
opstalrecht van de verkaveling in haar geheel niet in aanmerking;
3° komt alleen de huur die erop gericht is de huurder te laten bouwen op het gehuurde goed in 
aanmerking.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, met verkoop gelijkgesteld.
§ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarbij nieuwe wegen worden 
aangelegd of waarbij het tracé van bestaande gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven 
wordt, vervalt van rechtswege als:
1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot de oplevering van de onmiddellijk uit te voeren lasten of tot het verschaffen van 
waarborgen betreffende de uitvoering van deze lasten op de wijze, vermeld in artikel 75;
2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot registratie van de in paragraaf 1 vermelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste 
één derde van de kavels;
3° binnen een termijn van vijftien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot registratie van de in paragraaf 1 vermelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste 
twee derde van de kavels.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, met verkoop gelijkgesteld.
§ 3. Als de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden uitdrukkelijk melding maakt van 
de verschillende fasen van het verkavelingsproject, worden de termijnen van verval, vermeld in de 
paragrafen 1 tot en met 2, gerekend per fase. Voor de tweede en volgende fasen worden de termijnen 
van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.



§ 4. Het verval, vermeld in paragraaf 1 en 2, 2° en 3°, geldt slechts ten aanzien van het niet bebouwde, 
verkochte, verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling.
§ 5. Onverminderd paragraaf 4, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld aan personen 
die zich op de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden beroepen als zij kunnen 
aantonen dat de overheid na het verval en ten aanzien van een of meer van hun kavels binnen de 
verkaveling, wijzigingen aan deze omgevingsvergunning heeft toegestaan of stedenbouwkundige of 
bouwvergunningen of stedenbouwkundige attesten heeft verleend in zoverre deze door de hogere 
overheid of de rechter niet onrechtmatig werden bevonden.
§ 6. De Vlaamse Regering kan maatregelen treffen aangaande de kennisgeving van het verval van 
rechtswege.

Artikel 103. De termijnen van vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, worden geschorst 
zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9, behoudens als de verkaveling in strijd is met 
een vóór de datum van 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 vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, 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 vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, 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 vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, 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.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste 
administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de 
deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep 
kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen 
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste 
administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door: 
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de 
adviesinstantie 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.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld 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 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van 
de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
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;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die 
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij 
de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde 
zending een afschrift van het beroepschrift 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 het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het 
op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar 
onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde 
overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen 
om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het 
vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in 
het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.



Artikel 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener 
binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het 
beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure 
tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:
1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid: 
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener; 
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie 
die het voorwerp uitmaakt van die beslissing; 
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek: 

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of 
waarschijnlijk ondervindt;

b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een 
omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden; 

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld. 

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

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden 
overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014. 

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. 

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord 
wil worden. 

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan 
uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift 
van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op 
voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is. 

Beroepsmogelijkheden – regeling “wegenberoep” (het Decreet van 3 mei 2019 houdende de 
gemeentewegen) (enkel van toepassing indien voor de betreffende beslissing over de 
omgevingsvergunningsaanvraag ook een besluit door de gemeenteraad werd genomen over de 
zaak van de wegen)



Artikel 31/1. §1. Tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of 
opheffing van een gemeenteweg kan in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de 
vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse 
Regering door de personen of instanties, vermeld in artikel 53. De vereiste, vermeld in artikel 53, 
tweede lid, is ook van toepassing op het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad.

Het beroep leidt tot de vernietiging van het bestreden besluit of tot de afwijzing van het beroep op 
grond van de onontvankelijkheid of de ongegrondheid ervan.

§ 2. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de 
Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op:
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.

De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig met de beveiligde 
zending van het beroep aan de Vlaamse Regering, een afschrift van het beroepschrift met een 
beveiligde zending aan het college van burgemeester en schepenen en aan de bevoegde 
beroepsinstantie, vermeld in artikel 52.

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt het volledige dossier of een afschrift daarvan 
onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, aan het Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken.

§ 4. De Vlaamse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van negentig 
dagen, die ingaat de dag na de ontvangst van het dossier, vermeld in paragraaf 3. Die termijn is een 
termijn van orde.

De Vlaamse Regering brengt de indiener van het beroepschrift, de bevoegde overheid en de gemeente 
onmiddellijk op de hoogte van haar beslissing.

§ 5. Het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een 
gemeenteweg kan alleen worden vernietigd:
1° wegens strijdigheid met het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
2° wegens strijdigheid met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 
3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval het gemeentelijk beleidskader en 
afwegingskader, vermeld in artikel 6 van hetzelfde decreet;
3° wegens de niet-naleving van een substantiële vormvereiste.

(NVDR: Ingevolge het delegatiebesluit (BVR 25/7/2014) is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en 
Openbare Werken, bevoegd voor dit “wegenberoep”. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld.)

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich 
bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse 
administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van 
uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor 



wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo 
nodig de verbetering ervan aan te vragen.



BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2020039043

Door Landmeter Peeters BVBA, vertegenwoordigd door de heer Benediktus Jozef Peeters werd een aanvraag ingediend voor 
het verkavelen van gronden. Kort omschreven gaat het over: het verkavelen van gronden naar 10 loten.

De aanvraag heeft als adres: Klaterteer 11, Roggestraat 15, Roggestraat 17, Verbindingsstraat 25 te 2200 Herentals 
met kadastrale gegevens Afdeling 13027, sectie C, perceel 145B, 145C, 146P, 146R, 158V2, 158Z2, 161/02M.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 oktober 2020 de omgevingsvergunning verleend met voorwaarden 
voor het verkavelen van 9 loten. Lot 10 wordt uit de verkaveling geschrapt omdat het gelegen is in woonuitbreidingsgebied.

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst 
omgeving van de stad Herentals, waar het dossier gedurende 30 dagen ter inzage ligt. Indien gewenst, kunt u met de dienst 
omgeving een afspraak maken via de website www.herentals.be/omgevingsvergunning. Gelieve het dossiernummer  
OMV_2020039043 te vermelden. U kan ook telefonisch een afspraak maken op het nummer 014-28 50 50.

Beroepsmogelijkheden
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 de vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift:

• digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);
• per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen – 

Koningin Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw 
beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag na de startdatum van de aanplakking van de beslissing. 
Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs 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

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek; 
2. de volgende referentie: OMV_2020039043;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang 

dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie Antwerpen met als referentie “beroep 
omgevingsvergunning OMV_2020039043” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Ingeval voor betreffende omgevingsvergunningsaanvraag tevens een besluit genomen werd door de gemeenteraad over de 
aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, kan tegen dit gemeenteraadsbesluit in het kader van een 
schorsend administratief beroep, tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld 
bij de Vlaamse Regering. Artikel 31/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning regelt deze 
beroepsmogelijkheid. Ingevolge het delegatiebesluit is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, bevoegd 
voor dit “wegenberoep”. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende 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:       ......../……../……..
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