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BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

De aanvraag van AS Sport Horses bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Sanny Leenknegt met als 
adres Poederleeseweg 166 te 2200 Herentals Poederleeseweg 166 te 2200 Herentals, werd ingediend 
op 9 oktober 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 27 november 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Poederleeseweg 166 te 2200 Herentals, kadastraal 
bekend: afdeling 13011, sectie B, perceel 614F, 614G, 629E, 630A.

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van een bedrijfswoning en het verbouwen van een 
paardenhouderij met pension voor recreatieve doeleinden.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

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 regulariseren van een bedrijfswoning en het verbouwen van een 
paardenhouderij met pension voor recreatieve doeleinden.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting:



Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
9.4.3.a)1° Stallen van 32 paarden (vermindering van 8 

paarden)
2 Verandering

15.1.1° Stallen van 5 voertuigen en of aanhangwagens 
andere dan personenwagens

3 Nieuw

28.2.a)3° Opslag van 172 m³ vaste mest en 3 m³ sapopvang 
(drijfmest) (vermeerdering met 122 m³)

2 Verandering 

32.4 Inrichting voor het africhten van paarden met één 
binnen en één buitenpiste en één stapmolen 
(vermeerdering met één stapmolen)

2 Verandering

53.8.1°a) Grondwaterwinning met een diepte van 98 m onder 
het maaiveld en een max. debiet van 5 m³/dag en 
600 m³/jaar (vermindering van 150 m³/jaar)

3 Verandering 

Het bedrijf is volgens het van kracht zijnde gewestplan gelegen in een gebied voor dagrecreatie. 
Aanvrager AS Sporthorses bvba is professioneel paardenhouder. Om de werking van het bedrijf te 
optimaliseren wenst de aanvrager een bestaande aanhang en mestvaalt te verwijderen om op deze 
locatie een nieuwbouw te plaatsen met ruimte voor een ovale stapmolen, hoefstal en stalling alaam. Er 
wordt eveneens een nieuwe, niet overdekte mestopvang voorzien met sapopvang. De mestvaalt is 
ingedeeld in 2 afzonderlijke delen, waarvan 1 deel voor stromest en 1 deel voor de opslag van 
houtkrullenmest. De bouwwerken kaderen in de optimalisatie van de werking/uitbating van het bedrijf. 
Om de paarden dagelijks voldoende beweging te geven wenst de aanvrager een overdekte ovale 
stapmolen te plaatsen. Om het werk van de hoefsmid te vergemakkelijken wordt daartoe een 
afzonderlijke ruimte voorzien. Voor de stalling van machines, materiaal en materieel wordt eveneens 
een overdekte ruimte voorzien. De mestvaalt dient hiervoor verplaatst te worden en wordt in 2 delen 
opnieuw uitgevoerd voor de gescheiden opslag van stromest en schavelingenmest.

Verder wordt bovendien een deel van de bestaande toestand voorgelegd ter regularisatie. Zo werd de 
piste groter uitgevoerd dan vergund en werd de woning anders opgericht. Ook deze gegevens worden 
op de plannen duidelijk weergegeven.

De exploitatie betreft een paardenhouderij met eigen paarden en paarden van derden in training 
(pensionstal). De exploitant verduidelijkt in het dossier dat er geen manege-activiteiten plaatsvinden 
(waarbij manege betekent dat de paarden van de manegehouder hobbymatig door klanten bereden 
worden onder begeleiding van een lesgever); er worden enkel eigen paarden en paarden van derden 
gestald die door de aanvrager, ruiters en eigenaars beroepsmatig bereden worden voor het uitbrengen 
in de sport. Er gebeuren geen fokkerij-activiteiten.

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing en verandering van de vergunning.

2. Historiek
• VLAREM milieuvergunning: 2016/009, Paardenhouderij - Deels vervallen, deels niet 

vervallen, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1970/00078, Vergroten van bestaande manège - Beslist 

in eerste aanleg, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1968/00059/1, Bouwen van een ruiterhof met 

stallingen en café-restaurant - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
• Melding: ME2016/010, aanpassing zuidgevel en aanpassing binnenindeling stallen - 

Aktename, resultaat: Aktename
• VLAREM melding overname: 2016/037, paardenhouderij - Aktename, resultaat: Aktename



Aanvulling historiek
///

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 7 december 2019  tot en met 5 januari 2020. Er werden 0 bezwaren ingediend. 

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

• Het advies van Departement Landbouw en Visserij (hoofdbestuur) - Dept. Landbouw en 
Visserij, buitendienst Antwerpen afgeleverd op 9 januari 2020 is volledig gunstig.

• Het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) - preventie - 
administratie afgeleverd op 29 november 2019 is voorwaardelijk gunstig

• Het advies van Agentschap voor Natuur en Bos - adviezen en vergunningen Antwerpen 
afgeleverd op 10 januari 2020 is gunstig

• Het advies van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - advies grondwater Antwerpen 
afgeleverd op 8 januari 2020 is gedeeltelijk gunstig

• Het advies van Provincie Antwerpen - dienst Integraal Waterbeleid afgeleverd op 15 januari 
2020 is gunstig

Bespreking adviezen
De gunstige adviezen van het Agentschap voor Landbouw en Visserij en van de provinciale dienst 
Integraal Waterbeleid worden gevolgd. 

Het advies van Brandweerzone Kempen, Hulpverleningszone 5 (Geel) wordt gevolgd. De 
voorwaarden uit dit advies moeten strikt nageleefd worden.

Het gunstige advies van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt gevolgd. Behoudens de 
noodzakelijke toegangen, verdwijnen alle verhardingen uit het natuurgebied volgens de ingediende 
documenten. Op de percelen van de aanvraag zijn volgens de gegevens van de stad geen PV's bekend.

Het gedeeltelijk gunstige advies van VMM wordt gevolgd. De voorwaarden uit dit advies moeten 
strikt nageleefd worden.

5. Stedenbouwkundige basisgegevens
Planologische voorschriften

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

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

• Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: gebieden 
voor dagrecreatie

• Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 27 september 2018
• Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Stedelijk Woongebied, goedgekeurd op: 27 september 

2018

Verordeningen
• Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk)
• Hemelwaterputten (gewestelijk)
• Weekendverblijven (gewestelijk)



• Toegankelijkheid (gewestelijk)
• Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
///

Beoordeling planologisch kader
De aanvraag, het stallen en trainen van sportpaarden en paardenpension, is in overeenstemming met de 
bestemming gebieden voor dagrecreatie, waarbinnen de werken worden voorgesteld.

Artikel 4.3.6. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening stelt dat voor het bouwen of uitbreiden van 
een bedrijfswoning bij een bedrijf in een daartoe geschikt bestemmingsgebied, een 
omgevingsvergunning kan worden verleend voor een volume van ten hoogste 1 000 m³. De 
woonfunctie was al aanwezig vóór de inwerkingtreding van het gewestplan en kan verantwoord 
worden als bedrijfswoning/conciërgewoning bij de uitbating. De uitbating van de paardenhouderij is in 
overeenstemming met het gewestplan. Bovendien blijft de woning, ook met de te regulariseren 
uitbreiding, kleiner dan 1.000 m³ en respecteert ze op die manier de wetgeving van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening.

De werken van de aanvraag zijn niet gelegen binnen de grenzen van het PRUP Afbakeningslijn of het 
PRUP Stedelijk Woongebied.

6. Sectorale regelgeving
Wegenis
///

Watertoets
RIOLERING

AFVALWATER

Het perceel ligt in het individueel te optimaliseren buitengebied van het zoneringsplan. Er is geen 
aansluiting op een openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie en die is ook niet voorzien in de toekomst. 
Het afvalwater zal moeten gezuiverd worden door een individuele behandelingsinstallatie voor 
afvalwater (IBA). Nazicht van het bijgevoegde plan: Er is geen huishoudelijke afvalwaterstroom 
weergegeven. 

Beoordeling: Op het perceel moet een IBA voorzien worden voor de opvang van het afvalwater van de 
woning. De IBA wordt geplaatst en onderhouden door de stad. De bouwheer neemt hieromtrent 
contact op met de technische dienst van de stad Herentals via technische.dienst@herentals.be.

HEMELWATER

Nazicht van het bijgevoegde plan: Het hemelwater afkomstig van de nieuwe dakoppervlakte wordt 
opgevangen in een hemelwaterput van 10.000L. Het water wordt hergebruikt voor het reinigen van de 
stallen. Overtollig hemelwater wordt afgevoerd naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein.

Beoordeling: Geen opmerkingen.

Project-MER
///

Mer-screening

mailto:technische.dienst@herentals.be.


///

Voortoets/Passende beoordeling
Natuur

Vermesting en verzuring 

De exploitant voegde in bijlage van de aanvraag het voortoetsrapport, uitgaande van een NH3-emissie 
van 160 kg/jaar in de gewenste situatie. Deze emissie werd berekend aan de hand van de 
dierenaantallen in de gewenste situatie en via toepassing van de meest recente lijst met geactualiseerde 
emissiefactoren (bijlage Richtlijnenboek Landbouwdieren). Uit het voortoetsrapport blijkt dat er geen 
risico is op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats in 
habitatrichtlijngebied voor de effectgroepen direct ruimtebeslag, eutrofiëring via lucht, verzuring via 
lucht en wijzigingen grondwaterstand.

In het voortoetsrapport wordt voor de gewenste situatie de reikwijdte van de effecten ‘eutrofiëring via 
de lucht’ en ‘verzuring via de lucht’ afgebakend, gebruik makend van de nuleffectwaarde. 
Overwegende dat de reikwijdte van deze effecten niet overlapt met VEN-gebied, noch met 
vogelrichtlijngebied, lijken de conclusies uit de voortoets ook geldig voor de VEN-gebieden en 
habitats in vogelrichtlijngebieden in de omgeving van de exploitatie.

Verdroging 

De exploitant voegde in bijlage van de aanvraag het voortoetsrapport voor de gewenste situatie waarin 
aangetoond wordt dat de reikwijdte van het effect ‘verdroging’, gebruik makend van een 
nuleffectwaarde van 5 cm, niet overlapt met habitatrichtlijngebied, noch met VEN-gebied, noch met 
vogelrichtlijngebied. Op basis van de gegevens op de DOV-verkenner kan afgeleid worden dat er 
binnen de invloedstraal van de grondwaterwinning geen andere (gekende) grondwaterwinningen 
gelegen zijn, zodat er geen rekening lijkt gehouden te moeten worden met eventuele cumulatieve 
effecten.

Erfgoed-/archeologietoets
///

Mober
///

Toegankelijkheidstoets
///

Decreet grond- en pandenbeleid
///

Scheidingsmuren
///

7. Toetsing van de milieuaspecten
Algemene bemerkingen aanvraag

Uit de aanvraag kan niet afgeleid worden of er een opslag van hooi/stro/schavelingen aanwezig is en 
waar deze zich bevindt. Bij navraag aan de exploitant werd het volgende meegedeeld: ‘De opslag van 
hooi en schavelingen is vrij beperkt. De ophaler van de mest levert ook het hooi en strooisel aan. 



Aangezien de mest om de 10 à 20 dagen wordt opgehaald, wordt er ook regelmatig voer geleverd. De 
opslag van hooi en schavelingen is dan ook beperkt tot minder dan 40 m³ en daardoor niet ingedeeld. 
De opslag bevindt zich ter hoogte van de hoefstal/opslag voeders.

Er worden geen brandstoffen of dergelijke opgeslagen in de buurt van voertuigen of machines, er 
wordt dus voldaan aan artikel 5.15.0.5§2.’ Hierdoor kunnen we vaststellen dat dit in orde is.

Milieu-technische beoordeling

Water

Afvalwater

In addendum B25a bij de aanvraag is opgenomen dat het opgevangen hemelwater in de voorziene 
hemelwaterput van 10.000 liter gebruikt zal worden als reinigingswater voor de stallen. De exploitant 
dient erop gewezen te worden dat dit reinigingswater dient opgevangen te worden en uitgereden te 
worden conform de bepalingen van het mestdecreet.

In de informatie die de exploitant aanleverde, is opgenomen dat het afvalwater van de wasplaats voor 
de paarden in de toekomst zal worden opgevangen in een nog te plaatsen citerne van 20.000 liter, voor 
afvoer volgens het mestdecreet. De exploitant moet een voldoende ruim gedimensioneerde citerne 
plaatsen voor de opvang van het reinigingswater van de stal en van het waswater van de paarden. Het 
opgevangen reinigings- en waswater moet volgens de regels van het mestdecreet uitgereden worden op 
het land.

Grondwater

De exploitant vraagt een hernieuwing en verandering van de vergunning voor exploitatie van de 
grondwaterwinning (bouwjaar:1998, diepte: 98m, vergund voor een opgepompt debiet van max. 5 
m³/dag en 750 m³/jaar) zodat hij in de gewenste situatie vergund is voor een opgepompt debiet van 
max. 5 m³/dag en 600 m³/jaar. Het grondwater wordt opgepompt uit de watervoerende laag met 
HCOV-code 0254 Zanden van Berchem en/of Voort en zal gebruikt worden als drinkwater voor de 
dieren en in het huishouden. 

De gevraagde debieten worden verantwoord in het onderdeel R9 bij de aanvraag. Uit de berekeningen 
in R9 blijkt dat het gevraagde debiet de totale maximale waterbehoefte bestrijkt (hoogwaardig en 
laagwaardig water). Dit lijkt te impliceren dat voor de laagwaardige toepassingen (reinigingswater 
voor de stallen) eveneens grondwater zal toegepast worden. De exploitant is hierover in de aanvraag 
niet duidelijk. In addendum B25a van de aanvraag is opgenomen dat het opgevangen hemelwater in de 
voorziene put van 10.000 liter, zal gebruikt worden als reinigingswater van de stallen. In het onderdeel 
‘Effecten op de omgeving – Watersysteem’ is opgenomen dat opgevangen hemelwater zal hergebruikt 
worden als sproeiwater voor de pistes. Het lijkt aangewezen om het berekende debiet voor 
laagwaardige toepassingen (19 m³) niet mee te vergunnen. Ook VMM komt tot deze conclusie en legt 
op dat rekening houdend met de aangevraagde toepassingen en het hiervoor verantwoorde debiet voor 
de aangevraagde winning, een debiet van 581 m³/jaar voor een vergunning onbepaalde duur 
aanvaard kan worden. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag 
door deze winning niet in het gedrang komt. Het gebruik van het grondwater voor laagwaardige 
toepassingen wordt niet aanvaard.

De grondwaterwinning is niet gelegen in grondwaterwingebied of een beschermingszone. 



In de aanvraag kan men opmerken dat in de rubriekentabel rubriek 53.8.1.a werd opgenomen. Vermits 
het dieptecriterium (81 m) op de plaats van de exploitatie overschreden wordt, is rubriek 53.8.1.b 
(klasse 2) van toepassing op de grondwaterwinning.

Hierdoor wordt in het besluit de correcte rubriek opgenomen. 

Waterbesparende maatregelen

Het hemelregenwater dat op de nieuwbouw valt, zal worden afgeleid naar een hemelwaterput van 
10.000 liter. In addendum B25a van de aanvraag is opgenomen dat het opgevangen hemelwater in de 
voorziene put van 10.000 liter, zal gebruikt worden als reinigingswater van de stallen. In het onderdeel 
‘Effecten op de omgeving – Watersysteem’ is opgenomen dat opgevangen hemelwater zal hergebruikt 
worden als sproeiwater voor de pistes. Zie ook hogerstaande bemerking (onderdeel ‘grondwater’).

Lucht 

Geur 

Geen bemerkingen 

Geluid 

Geen bemerkingen. 

Stallen 

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de vergunde stalplaatsen binnen de bestaande stal. 

De stal is niet gelegen in waterwingebied of –beschermingszone. De stal is gelegen in gebied voor 
dagrecreatie. Vermits het aantal gespeende grote zoogdieren minder dan 200 bedraagt, is voldaan aan 
de verbodsregels in artikel 5.9.6.1 § 2 van Vlarem II. 

Mestopslag 

In de gewenste situatie zal de reeds aanwezige mestvaalt verwijderd worden en zal een nieuwe 
mestvaalt (175 m³) met sapopvang (3 m³) aangelegd worden. 

Er lijken, wat betreft de minimale vereiste mestopslagcapaciteit voor paarden, geen richtlijnen/regels 
te zijn opgenomen in Vlarem II. Via de BASsistent dierlijke opslagcapaciteit, ontwikkeld door VLM 
(zie: https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/land-en-
tuinbouwers/rekenprogrammas/bassistentdierlijkeopslagkwaliteit/Paginas/default.aspx) kan men, op 
basis van cijfers uit de vakliteratuur, de richtinggevende waarde met betrekking tot de opslagcapaciteit 
voor vaste mest afkomstig van paarden, berekenen. In de gewenste situatie (32 paarden) bedraagt de 
richtwaarde met betrekking tot de gewenste opslagcapaciteit 180 m³. De exploitant zal beschikken 
over een vaste mestopslag van 175 m³. De exploitant neemt in het onderdeel ‘Materialen en processen’ 
bij de aanvraag op dat de door de paarden geproduceerde mest op regelmatige tijdstippen wordt 
afgevoerd ofwel door ophaling door een erkend mesttransporteur voor verwerking tot substraat voor 
de champignonteelt ofwel voor bemesting van de landbouwgronden. Op die manier wordt voldaan aan 
de vereisten met betrekking tot de mestopslagcapaciteit voor paarden.

Bodem 

De exploitant neemt volgende maatregelen om bodemverontreiniging te voorkomen of te beperken:

https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/land-en-tuinbouwers/rekenprogrammas/bassistentdierlijkeopslagkwaliteit/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/land-en-tuinbouwers/rekenprogrammas/bassistentdierlijkeopslagkwaliteit/Paginas/default.aspx


• De dierlijke mest wordt opgeslagen in mestdichte opslagplaatsen; 
• Sapuitvloei van de mestvaalt wordt opgevangen in een sapopvangput en vervolgens conform 

de regels van het mestdecreet op het land uitgereden.

Globaal kan gesteld worden dat de risico’s voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het 
leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde 
exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen 
beperkt worden.

8. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening
Functioneel verenigbaar - verweving - relatie met de omgeving

Het perceel ligt op de kempische heuvelrug, ten noorden van de Grote Markt en in vogelvlucht op 
ongeveer 2 km afstand hier vandaan. 

De buurt wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door bos.

De functie paardenhouderij en -pension is een vreemd gegeven in deze omgeving. Omwille van het 
feit dat hier historisch gezien deze functie gegroeid is en zo ook ingekleurd op het gewestplan, kan 
deze functie hier toch worden verantwoord. 

Mobiliteit

De voorgestelde aanvraag geeft een verminderde impact op de verkeersdruk. Dit omdat de eerdere 
manege-functie die hier jaren aanwezig was en het inrichten van wedstrijden en opleidingen van 
ruiters, meer drukte met zich meebracht.

Ruimtegebruik - bouwdichtheid - schaalaspecten

Aan de bestaande perceelstructuur worden geen wijzigingen aangebracht. De woondichtheid op het 
perceel blijft behouden.

De vergunde woonfunctie werd groter uitgevoerd dan vergund. De woning respecteert echter de 
gebruikelijke en wettelijk toegelaten afmetingen voor een bedrijfswoning bij deze manege en kan 
daardoor verantwoord worden.

De schaal van de piste en van de nieuwe gebouwen respecteert de zone voor dagrecreatie van het 
gewestplan en de constructies worden compact op het terrein voorgesteld. Deze versnipperen de 
ruimte niet.

De aanvraag heeft geen negatieve impact op de beboste omgeving.

Architectuur - cultuuraspecten - esthetiek

De gekozen materialen voor de uitbreiding en de te regulariseren werken zijn gebruikelijk voor 
paardenhouderijen.

Het betrokken terrein of de aanpalende woningen genieten niet van enige bescherming als 
erfgoedwaarde en staan ook niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed.

De omgeving van de Kempische heuvelrug is echter wel kenmerkend voor Herentals. Met de 
voorgenomen werken wordt deze gerespecteerd. 

Hinderaspecten - privacy - comforteisen



De werken brengen het goede nabuurschap niet in het gedrang. Er wordt voldoende afstand 
gerespecteerd tot naburige woningen. Op die manier wordt geen hinder met betrekking tot schaduw of 
privacy verwacht.

De woon- en leefkwaliteit van de woning kan met de voorgestelde, te regulariseren volumes 
gegarandeerd blijven. 

Impact op natuur en landschap - inkleding - buffering - reliëf

Er moeten bij de voorgenomen werken geen bomen worden gekapt.

Het bestaande reliëf wordt behouden.

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Voorwaardelijk gunstig advies, rekening houdend met de correctie van rubrieknummer 53.8.1°a naar 
rubrieknummer 53.8.1°b.

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

omgevingsloket.
• De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen, Hulpverleningszone 5 (Geel), 

afgeleverd op 29 november 2019, moeten strikt nageleefd worden.
• Op het perceel moet een IBA voorzien worden voor de opvang van het afvalwater van de 

woning. De bouwheer neemt hieromtrent contact op met de technische dienst van de stad via 
technische.dienst@herentals.be.

• Met betrekking tot het afvalwater wordt volgende bijzondere voorwaarde opgelegd: De 
exploitant moet een voldoende ruim gedimensioneerde citerne plaatsen voor de opvang van 
het reinigingswater van de stal en van het waswater van de paarden. Het opgevangen 
reinigings- en waswater moet volgens de regels van het mestdecreet uitgereden worden op het 
land.

• De voorwaarden en beperkingen uit het gedeeltelijk gunstige advies van de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), afgeleverd op 8 januari 2020 moeten strikt worden nageleefd.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 -     Algemene milieuvoorwaarden - algemeen

hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6 -     Algemene milieuvoorwaarden - geluid

hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 
4.4.7.2.

-     Algemene milieuvoorwaarden - lucht

hoofdstuk 4.6. -     Algemene milieuvoorwaarden - licht

hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 
4.2.5.2 en 4.2.5.4 -     Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater

mailto:technische.dienst@herentals.be


hoofdstuk 5.9. -     Sectorale milieuvoorwaarden - dieren

hoofdstuk 5.15.
-     Sectorale milieuvoorwaarden - garages, 
parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor 
motorvoertuigen

hoofdstuk 5.28. -     Sectorale milieuvoorwaarden - minerale meststoffen 
en dierlijke mest

hoofdstuk 5.32. -     Sectorale milieuvoorwaarden - 
ontspanningsinrichtingen en schietstanden

hoofdstuk 5.53. -     Sectorale milieuvoorwaarden - winning van 
grondwater

Lasten
///

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar en maakt de inhoud ervan tot haar eigen motivering.

Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 2 maart 
2020 het volgende:
Het college verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2019098939 aan AS Sport Horses bvba, 
vertegenwoordigd door mevrouw Sanny Leenknegt voor handelingen op het terrein met als adres 
Poederleeseweg 166 te 2200 Herentals en met kadastrale gegevens Afdeling 13011, sectie B, perceel 
614F, 614G, 629E, 630A.
De aanvraag betreft het regulariseren van een bedrijfswoning en het verbouwen van een 
paardenhouderij met pension voor recreatieve doeleinden.
Type handelingen: zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting, omvattende:

Rubrieknummer Omschrijving Klasse

9.4.3.a)1° Stallen van 32 paarden 2

15.1.1° Stallen van 5 voertuigen en of aanhangwagens andere dan 
personenwagens

3

28.2.a)3° Opslag van 172 m³ vaste mest en 3 m³ sapopvang (drijfmest) 2

32.4 Inrichting voor het africhten van paarden met één binnen- en één 
buitenpiste en één stapmolen

2

53.8.1°b) Grondwaterwinning met een diepte van 98 m onder het maaiveld en 
een max. debiet van 5 m³/dag en 581 m³/jaar als drinkwater voor 
dieren

2



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 het advies van Brandweerzone Kempen, Hulpverleningszone 5 
(Geel), afgeleverd op 29 november 2019, moeten strikt nageleefd worden.

• Op het perceel moet een IBA voorzien worden voor de opvang van het afvalwater 
van de woning. De bouwheer neemt hieromtrent contact op met de technische dienst 
van de stad via technische.dienst@herentals.be.

• Met betrekking tot het afvalwater wordt volgende bijzondere voorwaarde opgelegd: 
De exploitant moet een voldoende ruim gedimensioneerde citerne plaatsen voor de 
opvang van het reinigingswater van de stal en van het waswater van de paarden. Het 
opgevangen reinigings- en waswater moet volgens de regels van het mestdecreet 
uitgereden worden op het land.

• De voorwaarden en beperkingen uit het gedeeltelijk gunstige advies van Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), afgeleverd op 8 januari 2020 moeten strikt worden 
nageleefd.

• Volgende algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM 
moeten worden nageleefd:

 Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 Algemene milieuvoorwaarden - 
algemeen

Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

Algemene milieuvoorwaarden - 
geluid

Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 
en 4.4.7.2.

Algemene milieuvoorwaarden - lucht

Hoofdstuk 4.6. Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 
4.2.5.2 en 4.2.5.4

Algemene milieuvoorwaarden – 
oppervlaktewater

hoofdstuk 5.9. Sectorale milieuvoorwaarden – 
dieren

hoofdstuk 5.15.

Sectorale milieuvoorwaarden - 
garages, parkeerplaatsen en 
herstellingswerkplaatsen voor 
motorvoertuigen

hoofdstuk 5.28.
Sectorale milieuvoorwaarden - 
minerale meststoffen en dierlijke 
mest

hoofdstuk 5.32.
Sectorale milieuvoorwaarden - 
ontspanningsinrichtingen en 
schietstanden

Hoofdstuk 5.53. Sectorale milieuvoorwaarden– 
winning van grondwater



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

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

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

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

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

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

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 
2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van 
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven 
de bijzondere voorwaarden gelden.

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



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

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

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

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, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere 
regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en 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 provinciale respectievelijk gewestelijke 
omgevingsambtenaar 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 provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem 
gemachtigde 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 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten 
omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische 
doelstellingen, zijn onontvankelijk.

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_2019098939

Door AS Sport Horses bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Sanny Leenknegt werd een aanvraag ingediend voor 
stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Kort omschreven gaat het over: het regulariseren van een bedrijfswoning en het verbouwen van een paardenhouderij met 
pension voor recreatieve doeleinden.

De aanvraag heeft als adres: Poederleeseweg 166 te 2200 Herentals met kadastrale gegevens Afdeling 13011, sectie B, 
perceel 614F, 614G, 629E, 630A.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend met voorwaarden.
De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/). Ook op de 
dienst omgeving van de stad Herentals wordt het dossier gedurende 30 dagen ter inzage gelegd. Indien u wenst, kunt u 
hiervoor met de dienst omgeving een afspraak maken via de website www.herentals.be/omgevingsvergunning. Gelieve het 
dossiernummer  OMV_2019098939 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_2019098939;
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_2019098939” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

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:       ......../……../……..

https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/
http://www.herentals.be/omgevingsvergunning
http://www.omgevingsloket.be
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