
Omgevingsloketnummer: OMV_2020033908
Inrichtingsnummer: 20200311-0109

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

De aanvraag van Groep Van Roey NV met als adres  Oostmalsesteenweg 261 te 2310 Rijkevorsel, 
werd ingediend op 18 maart 2020.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 30 maart 2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Vorselaarsebaan 1A, Vorselaarsebaan 1B, 
Vorselaarsebaan 2, Vorselaarsebaan 3, Vorselaarsebaan 32, Vorselaarsebaan 4 te 2200 Herentals, 
kadastraal bekend: Afdeling 13011, sectie A, perceel 265B3.

Het betreft een aanvraag tot een bronbemaling technisch noodzakelijk voor het uitvoeren van 
bouwkundige werkzaamheden (kelder voorzien van liftputten).
De aanvraag omvat 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 een bronbemaling technisch noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige 
werkzaamheden (kelder voorzien van liftputten).
Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting:

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
53.2.2°b)2° Tijdelijke bronbemaling technisch noodzakelijk 2 NIEUW
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voor de uitvoering van bouwwerken

De Groep Van Roey NV vraagt vergunning voor exploitatie van een tijdelijke bronbemaling die 
noodzakelijk is voor de aanleg van een kelder met liftputten bij blok B van een bouwproject met 3 
woonblokken (totaal 50 wooneenheden).

2. Historiek
• VLAREM melding klasse 3: 2013/046, Bronbemaling horende bij een bouwwerf - Aktename, 

resultaat: Aktename
• VLAREM milieuvergunning: 2012/013, Rust- en verzorgingstehuis - Beslist in eerste aanleg, 

resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1993/00097, Het oprichten van een serre - Beslist in 

eerste aanleg, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1980/00183, Het oprichten van een rust-en 

verzorgingsinstelling voor bejaarden en 30 woningen - Beslist in eerste aanleg, resultaat: 
Vergund

• Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1996/00062, Plaatsen van 3 dierenstallingen in hout. - 
Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund

• Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1998/00204, Het oprichten van 4 carports/bergruimten 
voor rust- en verzorgingstehuis sint-anna herentals - Beslist in eerste aanleg, resultaat: 
Vergund

• Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2003/00227, Het plaatsen van signalisatieborden - 
Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund

• Stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure: 2013/00187, Het vellen van een berk - 
Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden

• Stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure: 2015/00227, Het verbouwen van blok 
b tot dagverzorgingscentrum - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden

• Stedenbouwkundig attest: 543/s2, Voor aanpassings- en verbouwingswerken - Beslist in eerste 
aanleg, resultaat: Positief

• Stedenbouwkundig attest: 2004/17/S2, Nieuwbouw rvt 129 bedden met dagcentrum (15 pers), 
met keuken en met wasserij - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Positief

• Stedenbouwkundig attest: 2009/008/SA, Het bouwen van een nieuw rusthuis voor 120 bedden 
en 30 serviceflats en een masterplan voor een nieuwe zorgencampus sint anna / cbs advies 
15/12/2009 - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Positief

• Stedenbouwkundig attest: 2011/06/SA, Het verbouwen van blok b en e van een bestaand 
rusthuis tot dagverzorgingscentrum van 15 personenen en thuiszorg - Beslist in eerste aanleg, 
resultaat: Positief

• Stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure: SV2016/211, de verbouwing van de 
grootkeuken en van de wandelgang in blok D - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met 
voorwaarden

• Stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure: SV2016/232, het regulariseren van een 
nieuwbouw rusthuis voor 120 bedden en 40 serviceflats - Beslist in eerste aanleg, resultaat: 
Vergund met voorwaarden

• Digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: SV2017/271, het verbouwen 
van een woonzorgcentrum tot een gebouw voor woonondersteuning en dagbesteding voor 
volwassen personen met een handicap - Stopgezet, resultaat: Onbeslist

• Aanvraag omgevingsproject: OMG/2018/00079, het verbouwen van een woonzorgcentrum tot 
een gebouw voor de woonondersteuning en dagbesteding voor volwassenen met een handicap 
- Onvolledig 

• Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2009/00211, Het renoveren van een afwaskeuken - In 
uitvoering, resultaat: Vergund met voorwaarden



• Stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure: 2011/00129, Nieuwbouw van een 
rusthuis voor 120 bedden en 38 serviceflats, verbouwing en gedeeltelijke afbraak van een 
logistieke vleugel van een bestaand rusthuis - In uitvoering, resultaat: Vergund met 
voorwaarden

• Aanvraag omgevingsproject: OMG/2018/00111, het verbouwen van een woonzorgcentrum tot 
een gebouw voor woonondersteuning en dagbesteding voor volwassenen met een handicap. - 
Beslissing geregistreerd, resultaat: Vergunning onder voorwaarden

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 30 april 2020  t.e.m. 29 mei 2020 . Er werden 0 bezwaren ingediend. 

4. Adviezen

De omgevingsambtenaar heeft kennis genomen van volgende adviezen:

Het advies van pidpa - dienst waterwinning en milieu voor ligging in beschermingszones afgeleverd 
op 31 maart 2020 is volledig gunstig.
Het advies van vlaamse milieumaatschappij - advies grondwater Antwerpen afgeleverd op 26 juni 
2020 is volledig gunstig.

Bespreking adviezen
Het gunstige advies van Pidpa- dienst waterwinning en milieu voor ligging in beschermingszones 
 inzake tijdelijke bronbemaling luidt 'Perceel ligt buiten beschermingszone Pidpa'. 

Het voorwaardelijk gunstige advies van Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling advies grondwater 
Antwerpen afgeleverd op 26 juni 2020 wordt gevolgd. Het advies stelt het volgende: Het risico op 
schade door zetting ten gevolgen van de bemaling wordt aanvaardbaar geacht. De bemaling heeft geen 
onaanvaardbare spreiding van gekende grondwaterverontreiniging in de omgeving tot gevolg. Er zijn 
geen maatregelen ter voorkoming van verspreiding vereist. De gemodelleerde grondwaterverlaging ter 
hoogte van het VEN-gebied bedraagt 15 cm. Er werd een verscherpte natuurtoets opgemaakt waaruit 
blijkt dat de bemaling geen significante invloed zal uitoefenen op het VEN-gebied. Conform art. 
5.53.6.1.1 van VLAREM II moet bekeken worden of het bemalingswater, eventueel deels, kan 
geretourneerd worden. Indien dit niet mogelijk is, moet dit gemotiveerd worden. Vervolgens moet 
onderzocht worden of er kan geloosd worden in oppervlaktewater of de RWA. Lozing in de riolering 
(gemengd stelsel of DWA) moet vermeden worden. Het bemalingswater zal geloosd worden in de 
gracht langsheen de Vorselaarsebaan om het water oppervlakkig te infiltreren. Om maximale infiltratie 
te bewerkstelligen dient de doorstroming via de gracht afgeremd te worden door ze bijvoorbeeld 
(deels) af te dammen. Andere manieren van infiltratie van het bemalingswater zoals in speciaal ter 
infiltratie aangelegde grachten of in het vijvercomplex aan de westkant van de site zijn ook toegestaan. 
 

De dienst van VMM bevoegd voor grondwater kan gunstig adviseren voor de aangevraagde bemaling 
(rubriek 53.2.2b2) voor een termijn van 5 maand vanaf de start der werken en een debiet van max. 
1.008 m³/dag en 100.000 m³/jaar uit filters in het Zand van Diest (HCOV 0252) en het 



grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1 en een verlaging tot max. 4,8 m onder maaiveld voor een 
project gelegen aan de Vorselaarsebaan zn te Herentals, mits naleving van de algemene en de sectorale 
voorwaarden van titel II van het VLAREM en onderstaande bijzondere voorwaarden:

- De start- en stopdatum van de bemaling wordt gemeld aan VMM via het mailadres 
grondwater.ant@vmm.be.

- De stand van elke debietmeter wordt, 1 week na opstart van de bemaling en vervolgens 
maandelijks, genoteerd in een logboek dat steeds ter inzage ligt op de werf.

- Het bemalingswater moet maximaal geïnfiltreerd worden via lozing in de baangracht 
langsheen de Vorselaarsebaan en beperking van de doorstroming door ze (deels) af te dammen 
of lozing in speciaal ter infiltratie aangelegde grachten of in het vijvercomplex aan de 
westkant van de site. Lozing op de gemengde riolering of de DWA moet vermeden worden.

 

5. Stedenbouwkundige basisgegevens

Planologische voorschriften

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

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

• Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, 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
///

6. Sectorale regelgeving

Wegenis
///

Watertoets
///

Project-MER
///

Mer-screening
///



Voortoets/Passende beoordeling
///

Erfgoed-/archeologietoets
///

Mober
///

Toegankelijkheidstoets
///

Decreet grond- en pandenbeleid
///

Scheidingsmuren
///

7. Toetsing van de milieuaspecten
Water

Bronbemaling

De Groep Van Roey NV vraagt vergunning voor het plaatsen en de exploitatie van een bronbemaling. 
Deze is noodzakelijk voor de uitgraving van een kelderverdieping met liftputten. De bouwput heeft 
een rechthoekige vorm, meet ca. 50 x 15 m en heeft een oppervlakte van ca. 750 m². Voor de 
uitgraving van de kelder dient bemaald te worden tot 4 m-mv (grondwaterverlaging van 1,4 m). De 
duurtijd wordt ingeschat op 5 maanden. Als verwachte datum van aanleg wordt in addendum R53: 
3/8/2020 opgegeven.

Gedurende deze bemalingsperiode wordt er tijdelijk (ca. 30 dagen na opstart bemaling) dieper 
bemaald tot 5,4 m-mv (grondwaterverlaging van 2,8 m) om de liftputten, die dieper gelegen zijn, te 
kunnen uitgraven. De duurtijd van deze diepere bemaling wordt beperkt tot maximaal 3 weken. 
Daarna wordt het bemalingspeil van de kelderverdieping aangehouden voor de resterende duur van de 
bemaling.

De bemaling wordt uitgevoerd met filters die aangezet worden op 9 m-mv en geplaatst worden 
omheen de bouwput met een tussenafstand van 5 m. In het totaal zullen ca. 28 filters geplaatst worden. 
Indien nodig zal eventueel hangwater met een open bemaling weggenomen worden. Voor de diepere 
bemaling, nodig voor het uitgraven van de liftputten, zal een tijdelijk filterkader rondom de liftput 
geplaatst worden.

Het aanvangsdebiet bedraagt ca. 40 m³/uur (ca. 960 m³/dag). Het totale debiet tijdens de bijkomende 
verlaging voor de liftput bedraagt ca. 42 m³/uur (1.008 m³/dag). Daarna wordt een stationiair debiet 
van ca. 24 m³/uur (576 m³/dag) verpompt. Aan het einde van de bemaling zal ca. 100.000 m³ 
grondwater weggepompt zijn.

De exploitant neemt in addendum R53 bij de aanvraag op het weggepompte grondwater, indien 
mogelijk, op de gracht langsheen de Vorselaarsebaan zal gebeuren. Indien dit niet mogelijk is, zal het 
bemalingswater op het hydrografisch net geloosd worden.

In bijlage van de aanvraag werd een bemalingsstudie, opgemaakt dd. 11/3/2020 door AGT, bij de 
aanvraag gevoegd. Uit het grondwatermodel, dat toegepast wordt in de bemalingsstudie, blijkt dat er 



geen significant risico is op absolute of differentiële zettingen ten gevolge van de 
grondwaterverlaging.

In de bemalingsstudie worden de lozingsmogelijkheden van het bemalingswater kort aangehaald. 
Diepe infiltratie wordt afgeraden. Oppervlakte-infiltratie van het opgepompte grondwater via lozing 
op de bestaande gracht langsheen de Vorselaarsebaan wordt als een mogelijk alternatief naar voor 
geschoven, maar de haalbaarheid hiervan wordt niet verder onderzocht in de bemalingsstudie. Lozing 
op de bestaande gracht langsheen de Vorselaarsebaan wordt enkel mogelijk geacht indien de 
exploitant via bijvoorbeeld het plaatsten van tijdelijke damsystemen kan zorgen voor diepere infiltratie 
en niet enkel oppervlakte-infiltratie. De voorkeur gaat uit naar het infiltreren van water op eigen 
terrein bijvoorbeeld via infiltratiegrachten of nabijgelegen wadi. 

De bronbemaling is niet gelegen in beschermd duingebied, noch in groengebied, 
natuurontwikkelingsgebied, parkgebied of bosgebied; het netto opgepompt debiet bedraagt meer dan 
30.000 m³/jaar en de verlaging van het grondwaterpeil zal meer dan 4 meter onder het maaiveld 
bedragen, zodat aangevraagde rubriek 53.2.2.b.2 (klasse 2) van toepassing is.

Natuur

De tijdelijke bronbemaling bevindt zich op ca. 280 m van het VEN-gebied ‘De Vallei van de Kleine 
Nete benedenstrooms’ en op 1,5 km van het habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete 
met brongebieden, moerassen en heiden’. In de nabijheid van het bouwproject zijn geen 
vogelrichtlijngebieden gelegen. 

Er werd geen voortoetsrapport bij de aanvraag gevoegd. Indien de relevante, beschikbare gegevens uit 
de aanvraag in het voortoetsinstrument ingevuld worden, lijkt uit het resulterende voortoetsrapport te 
kunnen afgeleid worden dat de reikwijdte van het verdrogingseffect  niet overlapt met 
habitatrichtlijngebied. 

Gelet op de ligging nabij VEN-gebied, voegde de exploitant een verscherpte natuurtoets (opgemaakt 
door eco scan bv, maart 2020) in bijlage van de aanvraag. In het resulterende rapport worden de 
resultaten van het grondwatermodel dat werd toegepast in de bemalingsstudie, gebruikt om de 
grondwaterstandsverlaging ter hoogte van het VEN-gebied te evalueren in functie van de tijd. Hieruit 
blijkt dat op gedurende de bemalingsperiode een max. verlaging van de grondwatertafel met 0,15 m 
bereikt kan worden ter hoogte van het VEN-gebied. De hersteltijd wordt ingeschat op 75 dagen. 

In het nabijgelegen VEN-gebied bevindt zich een jonge aanplant met onder meer es. In het rapport met 
betrekking tot de verscherpte natuurtoets wordt de vraag gesteld of dit bos verder zal evolueren naar 
een vochtig bostype of naar het drogere beukenbostype dat ook vaak voorkomt in de nabije omgeving 
(van de Kleine Nete). Men gaat er in het rapport vanuit dat het aangeplante bos zich eerder zal 
ontwikkelen tot het drogere type. Hierbij dient volgende kanttekening geplaatst te worden: indien de 
ecotoopkwetsbaarheidskaart v2018 voor verdroging geraadpleegd wordt (zie: 
https://geo.inbo.be/ecotoopkwetsbaarheid/), kan hieruit afgeleid worden dat de jonge aanplant als 
kwetsbaar voor verdroging werd aangeduid. Dit lijkt er eerder op te wijzen dat de jonge aanplant zal 
evolueren naar een vochtig bostype.

De verlaging van de grondwaterstand, die berekend wordt in het grondwatermodel, kan ervoor zorgen 
dat de grondwaterstand tijdelijk zakt tot onder de bandbreedte voor vochtige bostypes. In het rapport 
met betrekking tot de verscherpte voortoets wordt opgemerkt dat de daling van de grondwatertafel 
tijdelijk is en beduidend kleiner dan de normale amplitude die men hier doorheen het jaar kan 
verwachten (0,75 – 1m). Bovendien wordt in het grondwatermodel geen rekening gehouden met 
eventuele milderende maatregelen zoals oppervlakte-infiltratie. Het betreft dus een worst-case 
scenario. Verder werd de jonge aanplant op de BWK niet aangeduid als biologisch zeer waardevol. 



Volgens het rapport met betrekking tot de verscherpte voortoets zal de tijdelijke bronbemaling 
bijgevolg geen significant negatieve effecten veroorzaken voor de natuurwaarden van het VEN.

Bodem

Op de OVAM Geoloketten kan afgeleid worden dat er in de omgeving van de bouwput een aantal 
percelen gelegen zijn waarvoor bodemdossiers gekend zijn. In de veronderstelling dat buiten de 0,5m 
grondwaterverlagings-/verhogingscontour de invloed van de bemaling zeer beperkt is en buiten deze 
contour geen gevaar is op beïnvloeding van verontreiniging, wordt in de bemalingsnota die bij de 
aanvraag gevoegd werd (zie hoger: punt 2.1 van voorliggend advies) bekeken welke bodemdossiers 
binnen de grondwaterverlagingscontour van 0,5 m vallen. Het betreft twee OBO (binnen 0,5 m 
grondwaterverlaging) en één BBO (binnen 0,4 m grondwaterverlaging, ter volledigheid meegenomen 
in de beoordeling). In de bemalingsnota werden deze bodemdossiers gescreend. Uit de screening blijkt 
dat er geen gekende grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn die invloed kunnen ondervinden van 
de geplande bemaling.

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
///

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Uitgaande van de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier en rekening houdende met 
bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag voor het onderdeel ‘ingedeelde inrichting 
of activiteit’ te worden geadviseerd als voorwaardelijk gunstig. 

Omgevingsvergunning van bepaalde duur voor de exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) 
met inrichtingsnummer 20200311-0109, zijnde een tijdelijke bronbemaling, gelegen te 
Vorselaarsebaan 32  - 2200 Herentals, kadastraal bekend: Afdeling 1, sectie A nr 265B3, omvattende:

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
53.2.2°b)2° Tijdelijke bronbemaling technisch noodzakelijk 

voor de uitvoering van bouwwerken
2 NIEUW

Voorwaarden
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

Hoofdstuk 5.53. - Sectorale milieuvoorwaarden – winning van grondwater

 Bijzondere milieuvoorwaarden

Gelet op de expertise ter zake van het VMM met onder meer betrekking tot de voorgestelde 
bemalingsdebieten, voorgestelde bemalingsperiode, lozingsplaats en bijgevoegde bemalingsstudie 
wordt het advies en bijhorende voorwaarden gevolgd. Het VMM adviseert zoals omschreven in de 
bespreking van de adviezen voorwaardelijk gunstig voor de aangevraagde bemaling (rubriek 53.2.2b2) 
voor een termijn van 5 maand vanaf de start der werken en een debiet van max. 1.008 m³/dag en 
100.000 m³/jaar uit filters in het Zand van Diest (HCOV 0252) en het 
grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1 en een verlaging tot max. 4,8 m onder maaiveld. 

De bijzondere voorwaarden zijn: 

Er moet in eerste instantie geloosd en geïnfiltreerd worden op eigen terrein. Dit kan via het aanleggen 
van infiltratiegrachten of in de wadi aanwezig op de site. In tweede instantie of wanneer deze 
infiltratie op eigen terrein niet mogelijk wordt geacht mag er geloosd worden in de gracht langsheen 
de Vorselaarsebaan om het water oppervlakkig te infiltreren. Om maximale infiltratie te 
bewerkstelligen dient de doorstroming via de gracht afgeremd te worden door ze bijvoorbeeld (deels) 
af te dammen. De exploitant dient er op toe te zien dat bij lozing in de gracht geen wateroverlast 
gecreëerd wordt 

- De start- en stopdatum van de bemaling wordt gemeld aan VMM via het mailadres 
grondwater.ant@vmm.be.

- De stand van elke debietmeter wordt, 1 week na opstart van de bemaling en vervolgens maandelijks, 
genoteerd in een logboek dat steeds ter inzage ligt op de werf.

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 6 juli 2020 
het volgende:
Het college verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2020033908 aan Groep Van Roey NV 
voor een bronbemaling technisch noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden 
(kelder voorzien van liftputten)  op het terrein met als adres Vorselaarsebaan 1A, Vorselaarsebaan 1B, 
Vorselaarsebaan 2, Vorselaarsebaan 3, Vorselaarsebaan 32, Vorselaarsebaan 4 te 2200 Herentals en 
met kadastrale gegevens afdeling 13011, sectie A, perceel 265B3.

De tijdelijke vergunning omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) van de 
tweede klasse en omvat:
Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard



53.2.2°b)2° Tijdelijke bronbemaling technisch noodzakelijk voor 
de uitvoering van bouwwerken

2 NIEUW

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende algemene en sectorale 
milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De algemene voorwaarden
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

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij 
wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van 
toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II 
van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: 
 https://navigator.emis.vito.be/
Sectorale milieuvoorwaarden
Hoofdstuk 5.53. Sectorale milieuvoorwaarden – winningen 

van grondwater

Bijzondere milieuvoorwaarden: 

Gelet op de expertise ter zake van het VMM met onder meer betrekking tot de voorgestelde 
bemalingsdebieten, voorgestelde bemalingsperiode, lozingsplaats en bijgevoegde 
bemalingsstudie wordt het advies en bijhorende voorwaarden gevolgd. Het VMM adviseert 
zoals omschreven in de bespreking van de adviezen voorwaardelijk gunstig voor de 
aangevraagde bemaling (rubriek 53.2.2b2) voor een termijn van 5 maand vanaf de start der 
werken en een debiet van max. 1.008 m³/dag en 100.000 m³/jaar uit filters in het Zand van 
Diest (HCOV 0252) en het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1 en een verlaging 
tot max. 4,8 m onder maaiveld. 

Volgende bijzondere voorwaarden moeten worden nageleefd: 

Er moet in eerste instantie geloosd en geïnfiltreerd worden op eigen terrein. Dit kan via het 
aanleggen van infiltratiegrachten of in de wadi aanwezig op de site. In tweede instantie of 
wanneer deze infiltratie op eigen terrein niet mogelijk wordt geacht, mag er geloosd worden 
in de gracht langsheen de Vorselaarsebaan om het water oppervlakkig te infiltreren. Om 
maximale infiltratie te bewerkstelligen, moet  de doorstroming via de gracht afgeremd 



worden door ze bijvoorbeeld (deels) af te dammen. De exploitant moet er op toezien dat bij 
lozing in de gracht geen wateroverlast gecreëerd wordt. 

• De start- en stopdatum van de bemaling wordt gemeld aan VMM via het 
mailadres grondwater.ant@vmm.be.

• De stand van elke debietmeter wordt, 1 week na opstart van de bemaling en 
vervolgens maandelijks, genoteerd in een logboek dat steeds ter inzage ligt op de 
werf.

De plannen en het vergunningsdossier waarop deze vergunning gebaseerd is, maken 
integraal deel uit van de vergunning.

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_2020033908

Door Groep Van Roey NV werd een aanvraag ingediend voor exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Kort omschreven gaat het over: een bronbemaling technisch noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige 
werkzaamheden (kelder voorzien van liftputten).

De aanvraag heeft als adres: Vorselaarsebaan 1A, Vorselaarsebaan 1B, Vorselaarsebaan 2, Vorselaarsebaan 3, 
Vorselaarsebaan 32, Vorselaarsebaan 4 te 2200 Herentals met kadastrale gegevens Afdeling 13011, sectie A, perceel 265B3.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 juli 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_2020033908 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_2020033908;
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_2020033908” 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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