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Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
Zitting van 22 oktober 2020

DOSSIERGEGEVENS

Referentie omgevingsloket: 2020043401

Referentie provincie: OMBER-2020-0561

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het vellen van 2 bomen en 
het bouwen van een meergezinswoning met carports, op een terrein gelegen te 
Herenthoutseweg zn, 2200 Herentals, met kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie D, 
nr. 564 D 4 door: 

 Béatrice Hermans, Hoogbuul 57, 2250 Olen;
 Joren Puts, Hoogbuul 57, 2250 Olen;
 Gerbren Puts, Hoogbuul 57, 2250 Olen;
 Steve Bernaerts, Hoogbuul 57, 2250 Olen;
 Stephanie Puts, Hoogbuul 57, 2250 Olen;
 Willy Puts, Hoogbuul 57, 2250 Olen.

Het college van burgemeester en schepenen van Herentals heeft op 29 juni 2020 een 
weigering afgeleverd.

Tegen dat besluit heeft Willy Puts (aanvrager) op 6 augustus 2020 een beroep bij de 
deputatie van de provincie Antwerpen ingesteld. De beroeper wordt vertegenwoordigd 
door Katrien Vergauwen, GSJ Advocaten, Borsbeeksebrug 36, 2600 Berchem 
(Antwerpen).

Het beroep werd ontvankelijk en volledig verklaard op 1 september 2020.

Het beroep moet worden behandeld volgens de vereenvoudigde procedure.

OMSCHRIJVING VAN DE VERGUNNINGSAANVRAAG

VERGUNNINGSAANVRAAG ZOALS INITIEEL INGEDIEND OP 15 april 2020.

De vergunningsaanvraag omvat enkel stedenbouwkundige handelingen.

Omschrijving van de aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft de oprichting van een meergezinswoning.

DIENST OMGEVINGSBEROEPEN
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
03 240 57 33
omgevingsberoepen@provincieantwerpen.be
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De bestaande toestand omvat een braakliggend perceel. Aan de straatzijde staan twee 
beuken met een stamdiameter van 1m op een hoogte van 0,75m en 0,85m. 

Men wenst de twee bomen te rooien. Vervolgens wordt er een meergezinswoning 
opgericht van twee bouwlagen onder zadeldak aan de linkerzijde. Rechts in het volume 
word een overgang gemaakt naar drie bouwlagen onder plat dal. De meergezinswoning 
omvat 7 wooneenheden met een centrale doorrit naar de achtergelegen carports.

De bouwdiepte bedraagt 17m aan de linkerzijde en 15m aan de rechterzijde met een 
kleine afbouw in de hoek rechts achteraan naar 13m. De bouwdiepte op de eerste 
verdieping  bedraagt 13m. 

Achter de gelijkvloerse appartementen worden respectievelijk twee terrassen voorzien 
met een diepte van 3m en daarachter een tuinzone met een diepte van 5m. Achter de 
tuinzones zijn twee carports voorzien respectievelijk tot op de achterste en de rechter 
perceelsgrens. De linker carport biedt plaats aan vier wagens (1 mindervalidenplaats) en 
de rechter carport biedt plaats aan drie wagens. De zone tussen de twee carports wordt 
voorzien van waterdoorlatende verharding. 

Aangevraagde duur en fasering

De vergunningsaanvraag werd gedaan geheel voor onbepaalde duur.

Er werd geen fasering aangevraagd. 

GEKENDE HISTORIEK

RELEVANTE VERGUNNINGEN/AANVRAGEN

 2010: stedenbouwkundige vergunning voor het rooien van rode beuken
 30/04/2020: omgevingsvergunning door deputatie (na vernietiging door de RVVB) 

voor het afbreken van garages en een bergplaats en het bouwen van appartementen 
(PSTV-2018-0211 en PSTV-2018-0211-RVB-01)

 03/07/2020: tegen de deputatiebeslissing van 30/04/2020 werd opnieuw beroep 
ingesteld bij de RVVB (deze beroepsprocedure loopt nog)

BESTREDEN BESLISSING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning 
geweigerd met volgende motivering:

 De bestaande inheemse bomen op het terrein moeten behouden worden en mogen 
niet geveld worden omdat: 

o De bomen op dit terrein zijn van deze afmetingen en ouderdom, dat het niet 
te verantwoorden is om deze te vellen. Bovendien wordt vastgesteld dat deze 
bomen het straatbeeld hier ter plaatse mee bepalen, samen met de boom op 
de hoek van de Herenthoutseweg en Noorderwijksebaan. Deze bomen kunnen 
beschouwd worden als elementen, geïsoleerd of deel uitmakend van een 
geheel, die van belang zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving, een 
volkskundige, historische of esthetische waarde hebben, als referentie dienen 
voor de bevolking van een buurt of wijk, of bijdragen tot het gevoel van een 
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plaatselijke bevolking tot een bepaalde plek te behoren. Het vellen van deze 
twee bomen kan dan ook niet verantwoord worden. 

o Met het vellen van de 2 bestaande beuken op het terrein verdwijnen 2 van de 
3 landmarks, die in deze omgeving beeldbepalend zijn. 

o Op het perceel zijn 2 waardevolle beuken aanwezig van ca. 100 jaar oud. De 
bomen bepalen hier ter plaatse mee het straatbeeld, samen met de boom op 
de hoek van de Herenthoutseweg en Noorderwijksebaan. Het behoud van de 
bomen wordt vooropgesteld, zowel vanuit ecologische invalshoek als vanuit 
ruimtelijk – socioculturele invalshoek. 

o In het dossier wordt aangegeven dat er in het verleden een vergunning werd 
verleend voor het vellen van 1 beuk op dit terrein en dat daarom ook de 2 
overige bomen moeten kunnen geveld worden. Met dit standpunt wordt niet 
akkoord gegaan. De boom die geveld moest worden, was bij die aanvraag al 
dood. Die boom stond bovendien te dicht bij de woning te Herenhoutseweg 95 
om een heraanplant op te kunnen leggen. De 2 nog aanwezige bomen staan 
op voldoende afstand van deze en andere woningen in deze omgeving en zijn 
nog voldoende sterk en gezond om behouden te worden. Dat 1 van de twee 
bomen mogelijk over 15 jaar wel zal verminderen in levenskracht, zou 
kunnen. Dan kan er op dat moment nog geoordeeld worden om een nieuwe 
beuk aan te planten met een kwalitatieve stamomtrek. Dit is geen gegrond 
argument om de bestaande bomen nu al te vellen. Alle bomen sterven ooit wel 
eens. Bovendien is er dan tenminste nog ruimte om een volwaardige nieuwe 
boom aan te kunnen planten. Die is er met het huidige ontwerp helemaal niet 
meer

 De bebouwde en verharde oppervlakte op voorliggend terrein is te groot in 
verhouding tot de onbebouwde oppervlakte. Met het inrichten van de bouwstrook tot 
een maximale bouwdiepte van 17,00 m en hier buiten nog de terrassen in te richten 
en bovendien de autostaanplaatsen met bijhorende verhardingen bovengronds voor 
te stellen, is de voetafdruk van het project op dit terrein te groot.

 Vanaf het inrichten van 5 of meer wooneenheden, wordt opgelegd dat de 
autostaanplaatsen ondergronds worden ingericht. 

 Verdichten in het stedelijk gebied is te verantwoorden, maar dit moet met respect 
gebeuren voor voldoende open en onbebouwde en groene ruimte. Voorliggend 
ontwerp voldoet hier niet aan. 

 Het voorliggende project past zich bovendien onvoldoende in, in haar omgeving. Er 
wordt in eerste instantie al geen rekening gehouden met 2 monumentale bomen die 
op dit terrein aanwezig zijn. Maar men bouwt bovendien tot tegen de rechter 
perceelgrens, zonder ook maar enige aanzet tot overgang naar dit terrein te bieden of 
de mogelijkheid te onderzoeken of dit terrein wel kan bebouwd worden tot tegen de 
wachtgevel die nu voorgesteld wordt. 

 De terrassen worden onderling gescheiden door schermen. Dit wordt niet toegelaten. 
Op deze manier wordt het volume van het gebouw visueel nog groter, waardoor het 
buiten het maximaal toegelaten bouwvolume reikt. 

  De typologie aan appartementen bevat onvoldoende variatie. Bij een 
nieuwbouwproject als het voorliggende moeten minstens een mix aan types van 
appartementen worden ingericht met 1, 2, 3 en meerdere slaapkamers. Dit om ook 
naar bewoners toe, een grotere sociale mix mogelijk te maken binnen de nieuwe 
constructie. 

 De voorgestelde terrassen zijn niet allemaal even kwalitatief en hebben een te kleine 
oppervlakte om als volwaardige buitenruimte dienst te kunnen doen. 
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 Mobiliteit:
o Fietsenstallingen voor bewoners dienen gelijkgronds te worden voorzien en 

makkelijk bereikbaar te zijn. Autostaanplaatsen moeten ondergronds worden 
ingericht onder het hoofdgebouw, waardoor er bovengronds veel meer ruimte 
vrij komt in de tuinzone. 

o De helling naar de fietsenstalling voldoet niet aan de normen voor een 
comfortabele luie-fietstrap. (Te steil, te smal, geen fietsgoten). 

o Het aantal fietsenstallingen dat men nu voorziet is te weinig voor 
bewonersfietsenstallingen. Voor 21 hoofdkussens dienen er 21 stallingen te 
zijn. Men voorziet er nu 19. 

o Afmetingen van fietsenstallingen zijn niet voldoende. Deze zijn vooral te smal. 
Vereiste breedte en lengte per fiets is 0,75m breedte en 1,8m lengte, met 
daarbij 1,8 manoeuvreerlengte. 

o Fietsenstallingen voor bewoners moeten overdekt worden voorzien. 
 In de nota is sprake van een gemeenschappelijke tuin. Op het ontwerp betreft dit een 

zone voor carports en bijhorende oprit. Dit kan bezwaarlijk een gemeenschappelijke 
open buitenruimte genoemd worden. 

 Het bestaande reliëf wijzigt binnen de zone voor binnenplaatsen en tuinen. Dit is niet 
toegelaten, op die manier vloeit water naar aanpalende terreinen, waar dit nu naar 
dit terrein stroomt. Reliëfwijzigingen worden niet toegelaten in de achtertuin.

ARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT HET BEROEP

Het beroepschrift van Willy Puts luidt (samengevat) als volgt:

 In tegenstelling tot vorige aanvraag, waarbij de inplanting werd voorzien achter de 
beuken, wordt het project middels huidige aanvraag ingeplant op de rooilijn. Zoals 
gesteld door de POA, is dergelijke inplanting wenselijk door de huidige toestand van 
de beide bomen op het perceel. Aanvrager liet immers gecertifieerd boomdeskundige 
van Landboom bvba, dhr. Tobias Nauwelaers,1 aanstellen om de bomen te 
onderzoeken en een boombeschermingsplan op te stellen (stuk 6). Er werd 
vastgesteld bij 1 ervan dat deze ziek is.

 De aanvraag voorziet in een logische verderzetting van de voorgevelbouwlijn van de 
links aanpalende woning. Eveneens wordt het gabarit van de aanwezige bebouwing 
gehanteerd. Langs de linkse zijde wordt aangesloten met 2 bouwlagen en een 
zadeldak. Langs de rechterzijde wordt overgeschakeld op een plat dak, teneinde een 
aansluitingsmogelijkheid te laten voor het rechtse naastgelegen hoekperceel.

 In het midden van de eerste verdieping is een bouwdiepte van 15m aanwezig. Deze 
heeft echter geen invloed op de omliggende percelen, aangezien langs beide 
perceelsgrenzen een afstand van meer dan 5 meter bewaard blijft.

 Het binnengebied zal een groen uitzicht krijgen. Door de bebouwing niet langer met 
een inplanting naar achter te voorzien is deze open ruimte veel groter, en wordt dit 
een volwaardig groen open binnenplein met private tuinen, gemene delen, aangelegd 
en omzoomd met hagen en voorzien van hoogstammig groen (2 solitairen - 3 bomen 
in lijn). Ter beschutting van de geparkeerde wagens is geopteerd voor carports, 
waardoor zo weinig mogelijk afbreuk wordt gedaan aan het open zicht en karakter 
terwijl toch enige bescherming voor de wagens wordt voorzien.

 Gelet op het gehanteerde profiel, 17m-13m-9m langs deze zijde, kan aangenomen 
dat geen hinder wordt gerealiseerd op vlak van lichtinval, minstens niet op 
onaanvaardbare wijze. Enkel op de eerste verdieping wordt bebouwing voorzien die 
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dieper is dan de bestaande bouwdiepte (9,00) van de rechtstreeks aanpalende 
linkerbuur. Dit is uiterst beperkt. Immers heeft de aanpalende buur op de linkerzijde 
zelf ook bijgebouwen met een diepte van minimum 13,00m op de verdieping langs de 
andere perceelsgrens.

 Zoals reeds gemeld, is er voorzien in 7 autostalplaatsen voor 7 appartementen. 
Daarnaast zijn in totaal 19 fietsstalplaatsen aanwezig. De aanvraag is op het vlak van 
mobiliteit bijgevolg inpasbaar. 

ADVIEZEN1

College van burgemeester en schepenen

Tijdens de beroepsprocedure: ongunstig advies ontvangen op 28 september 2020

Het advies bevestigt het standpunt uit de bestreden beslissing en luidt (samengevat) als 
volgt: 

 Schaduwwerking en inkijk kan ook beperkt worden met een project waarbij de 
aanwezige bomen op het terrein behouden worden. Daarvoor hoeven deze bomen 
niet geveld te worden.

 Bomen kunnen tijdens een werf perfect beschermd worden. Hiervoor zijn goede 
technieken mogelijk.

 De raad voor vergunningsbetwistingen oordeelt dat het behoud van de bomen een 
rechtsgeldig motief is. De argumenten bieden onvoldoende een antwoord op de 
schaduwhinder naar aanpalende percelen.

 De beuk met de minste levensverwachtingen zal nog 15 jaar kunnen blijven staan. 
Wat zeker nog een zeer lange periode is. Daarna kan hij perfect vervangen worden 
door een volledig nieuw exemplaar en opnieuw uitgroeien tot een volwaardige 
hoogstam. Dit blijft voor de stad een gewenste situatie in dit straatbeeld. De andere 
beuk heeft zelfs nog een veel langere levensverwachting.

 De nu voorliggende aanvraag voorziet in parkeerplaatsen, maar op de manier waarop 
ze voorgesteld worden zijn ze compleet ongewenst. Met dit ontwerp is de voetafdruk 
van dit project al te groot en is er geen ruimte meer op het terrein voor groen, tuin 
en infiltratie. Een project van een dergelijke omvang moet voorzien in een volledig 
ondergrondse garage. En dit binnen de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en het 
bijhorende terras, dus ongeveer tot 20m bouwdiepte.

 De aanvrager wenst duidelijk niet tegemoet te komen aan de beslissingen van het 
college van de stad en van de Deputatie. Ook in het verslag van de POA kan 
vastgesteld worden dat ook deze zeker niet tegen het behoud van de bomen gekant 
is. Het voorliggende ontwerp voldoet bovendien absoluut niet de goede ruimtelijke 
ordening en zal ook door de POA kunnen vastgesteld worden.

 De stad is zelf vragende partij om de bomen te behouden.
 In 2010 werd ook het vellen van de 2 voorliggende bomen gevraagd. Er werd slechts 

toelating gegeven voor het vellen van 1 boom omdat deze op dat moment in zeer 
slechte staat was en de aanpalende woning dreigde te beschadigen. Dit was voor de 
te behouden bomen niet aan de orde en is dit nu ook nog niet.

 Hhet rechts aanpalende perceel is te ondiep (bijna 15,00 m totale perceeldiepte) om 
op dit perceel op deze manier aan te sluiten met bebouwing. Een hoekproject nabij 
Noorderwijksebaan lijkt daar meer aangewezen.

 Het inspringen van de bouwdiepte biedt op deze plaats geen meerwaarde naar de 

1 De wijze waarop wordt omgegaan met de adviezen van de adviesinstanties, het adviserend schepencollege en 
de provinciale omgevingsambtenaar of POVC, lees je verder onder ‘Beoordeling’.
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buur toe. De perceelgrens wordt van een muur voorzien.
 De tuinzone wordt volledig verhard en bebouwd In functie van garages, 

bereikbaarheid van fietsenstallingen, terrassen, ... Het eerdere project kon een 
effectieve groene zone garanderen dit project niet.

 De voorgestelde fietshelling is te stijl om te kunnen gebruiken. De wagens zijn beter 
bereikbaar dan de fietsenstalling, de fietsenstalling kan slechts bereikt worden 
wanneer ook nog een deur geopend wordt, waarbij de manoeuvreerruimte onderaan 
de helling te klein is. De fietsenstaanplaatsen, zowel de ondergrondse als de 
gelijkgrondse zijn bovendien niet vlot te gebruiken omdat de fletsen niet eenvoudig 
naast elkaar kunnen worden gestald. Je moet telkens een fiets wegnemen om een 
andere te kunnen nemen. Ook fietstassen, stuurmandjes, rechte sturen of bakfietsen 
krijgen in dit ontwerp geen kans. Dit is niet gebruiksvriendelijk. Dit is geen ontwerp 
om duurzame mobiliteit te promoten.

 Een project met behoud van de bomen op het terrein en met respect voor de goede 
ruimtelijke ordening hoeft ook geen hinder te veroorzaken.

 De voorliggende appartementen hebben vooraan of achteraan de leefruimte en aan 
de andere. zijde dan telkens de slaapkamers. Er kan geen zonlicht doorheen de 
woning schijnen door de verdeling. Dit zijn duidelijk geen doorzonwoningen. De 
leefkwaliteit is ook niet optimaal. Enkele bewoners beschikken over een zeer kleine 
buitenruimte om kwalitatief te kunnen zijn en een gemeenschappelijke groen 
buitenruimte wordt ook niet voorgesteld. Bovendien kijken de mensen binnen dit 
project, maar ook de aanpalende bewoners, uit op bijgebouwen en verhardingen. De 
leefkwaliteit van de appartementen in dit project is zeer beperkt.

Gemeentelijke omgevingsambtenaar

Verslag eerste aanleg: ongunstig 

Het verslag van de GOA zit vervat in de bestreden beslissing (zie samenvatting). 

Agentschap toegankelijk Vlaanderen (Inter)

Tijdens eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 5 juni 2020

Brandweerzone Kempen – Hulpverleningszone 5 (Geel)

Tijdens eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 3 juni 2020

Pidpa – Distributie leidingen

Tijdens eerste aanleg: gunstig advies ontvangen op 15 mei 2020

Telenet

Tijdens eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 19 mei 2020

Fluvius System Operator

Tijdens eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 15 mei 2020

Provinciale omgevingsambtenaar

Verslag: ongunstig.
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OPENBAAR ONDERZOEK EN KENNISGEVING2

In eerste aanleg werd de aanpalende eigenaar aangeschreven omwille van werken aan 
scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom. De 
aanpalende eigenaar heeft geen reactie ingediend.

HOREN VAN DE PARTIJEN

Op 20 oktober 2020 werden volgende personen gehoord door de deputatie: 

 Yoraan Puts (vergunningsaanvrager)
 Katrien Vergauwen (advocaat namens vergunningsaanvrager)
 Gus Lathouwers (architect)
 Pascal Vanueten (schepen) 

BEOORDELINGSKADER

De vergunningsaanvraag werd in haar totaliteit onderzocht, rekening houdend met de 
terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 
2014 betreffende de Omgevingsvergunning (OVD), het decreet houdende Algemene 
Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), 
het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (DIHB), het decreet Natuurbehoud, en hun 
uitvoeringsbesluiten3.

INHOUDELIJKE BEOORDELING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Het project wordt getoetst aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften en 
verkavelingsvoorschriften.

Het project is in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan.

Het project is volgens het gewestplan ‘Herentals-Mol’, goedgekeurd op 28 juli 1978, 
gelegen in woongebieden.

Volgende voorschriften zijn van toepassing: 

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, 
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede 

2 Om te voldoen aan de haar opgelegde motiveringsplicht, is de deputatie, wanneer zij uitspraak doet over een 
beroep, er niet toe gehouden alle standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens de voorafgaande 
administratieve procedure werden geformuleerd, te beantwoorden. Het volstaat aan te geven welke redenen 
haar beslissing verantwoorden. De wijze waarop omgegaan werd met de standpunten, opmerkingen en 
bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek, lees je verder onder ‘Beoordeling’.
3 De omgevingsvergunning heeft een zakelijk karakter. De vergunningsaanvraag wordt beoordeeld onder 
voorbehoud van de burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend goed, en houdt derhalve geen 
enkele beslissing in omtrent het bestaan en de draagwijdte van deze rechten. Krachtens art. 144 van de 
Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten, zoals het hebben van bouwrecht, erfdienstbaarheden, …, 
tot de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken.



8
OMBER-2020-0561

ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden 
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare 
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze 
bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor 
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De aanvraag betreft het rooien van twee hoogstammige bomen en het bouwen van een 
meergezinswoning met  7 wooneenheden en achterliggende carports. Dit is in 
overeenstemming met de gewestplanbestemming woongebied. 

Het project is mits het opleggen van voorwaarden in overeenstemming met de 
voorschriften van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
toegankelijkheid. 

De aanvraag kan in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid indien bij een 
eventuele vergunning volgende vergunningsvoorwaarden wordt opgelegd:

 De gemeenschappelijke toegangsdeur dient een vrije doorgangsbreedte te hebben 
van ruwbouw min. 105cm, na afwerking min. 90cm. Dit komt overeen met een 
deurblad van min. 98cm.

 Naast de krukzijde van de gemeenschappelijke toegangsdeur dient er een vrije en 
vlakke zijdelingse opstelruimte van min. 45cm aanwezig te zijn.

Het project is in overeenstemming met de voorschriften van de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater. 

De aanvraag voorziet in een hemelwaterput van 10.000l. Er wordt eveneens een 
infiltratiebekken voorzien met een inhoud van 7050l een oppervlakte van 11,28m². Dit 
voldoet aan de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
hemelwater. 

WEGENIS

De aanvraag is gelegen aan een voldoende uitgeruste openbare weg, die op het ogenblik 
van de aanvraag reeds bestaat.

De aanvraag is gesitueerd aan de Herenthoutseweg, dewelke voldoet aan de bepalingen 
van artikel 4.3.5 VCRO.

NUTSVOORZIENINGEN

De betrokken adviesinstanties gaven een gunstig advies en voorwaardelijk 
gunstig advies. 

 Pidpa Disgtributie Leidingen: gunstig
 Telenet voorwaardelijk: voorwaardelijk gunstig (netuitbreiding noodzakelijk)
 Fluvius System Operator: voorwaardelijk gunstig (netuitbreiding elektriciteit 

noodzakelijk)
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FUNCTIE

De aanvraag voldoet aan de goede ruimtelijke ordening op het vlak van 
functionele inpasbaarheid.

De aanvraag is gesitueerd in de kern van de stad Herentals. De onmiddellijke omgeving 
wordt gekenmerkt door één- en meergezinswoningen verweven met andere functies 
zoals handel, horeca en gemeenschapsfuncties. 

De aanvraag betreft het bouwen van een meergezinswoning met zeven wooneenheden 
en achterliggende carports. Bijgevolg is de aanvraag functioneel inpasbaar in haar 
omgeving. 

SCHAAL, RUIMTEGEBRUIK, BOUWDICHTHEID, VISUEEL-VORMELIJK

De aanvraag voldoet niet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak van de 
schaal, het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en de visueel-vormelijke 
elementen.

De aanvraag is qua schaal niet in verhouding tot de omgeving. 

Het bouwvolume hanteert aan de linkerzijde een gabarit van twee bouwlagen onder 
zadeldak en sluit daarmee aan bij het links aanpalend pand. Centraal in het volume 
wordt een overgang gemaakt naar een gabarit van drie bouwlagen onder plat dak. 

In het beroepschrift word geargumenteerd dat deze overgang bedoeld is om een 
toekomstige aansluiting te faciliteren naar de bebouwing in de Noorderwijksebaan. Echter 
moet worden vastgesteld, zoals onderstaande foto duidelijk aantoont, dat de volledige 
bebouwing in deze straat bestaat uit twee bouwlagen onder schuin dak. 

De schaal van de bebouwing is dan ook niet aangepast  aan de onmiddellijke omgeving. 
De verwijzing naar het pand nr. 85/1 Herenthoutseweg met drie bouwlagen onder plat 
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dak wordt niet weerhouden. Deze bevindt zich op ruimere afstand van het perceel van de 
aanvraag en de tussengelegen panden hebben allen een gabarit van twee bouwlagen 
onder zadeldak. 

Qua ruimtegebruik en bouwdichtheid is de aanvraag niet aanvaardbaar.

De meergezinswoning wordt binnen de huidige aanvraag voorzien op de rooilijn en de 
bestaande bomen worden hiervoor gerooid. Het CBS stelt in haar beslissing dat de 
bomen beeldbepalend zijn en door hun ouderdom en omvang niet in aanmerking komen 
om gerooid te Worden. 

Dit standpunt wordt niet bijgetreden. Reeds in een voorgaande aanvraag, waar de 
bomen behouden bleven, werd door de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar 
geoordeeld dat het behoud van de bomen, in combinatie met het ontwikkelen van het 
perceel, zou leiden tot een onaanvaardbare breuk in het straatbeeld omdat de bebouwing 
dan permanent een terugsprong zou maken. Hierbij kan worden opgemerkt dat een 
aangestelde boomdeskundige heeft vastgesteld dat één van de twee bomen is aangetast 
en een maximale leeftijd van nog 15 jaar kan bereiken. Het vervangen van de eventueel 
gerooide, aangetaste boom door een nieuw exemplaar (zoals de GOA voorstelt) zou de 
verloren gegane beeldwaarde niet kunnen herstellen en is geen argument om een 
terugsprong te verantwoorden. Er wordt dan ook geconcludeerd dat het perceel van de 
aanvraag zich leent voor een project met een inplanting op de rooilijn.

Hoewel de aanvraag een inplanting op de rooilijn voorziet, moet worden vastgesteld dat 
de aanvraag een onverantwoord ruimtegebruik hanteert. Het perceel heeft een totale 
oppervlakte van 628m². Daarvan blijft er slechts een minimale 50m² behouden als 
onverharde tuinzone. Het overige deel van het perceel wordt ingenomen door bebouwing 
(hoofdvolume en carports) en verharding in functie van de carports. Dit resulteert in een 
onaanvaardbare verhouding van ongeveer 8% onverhard/onbebouwd gedeelte ten 
opzichte van ongeveer 92% verharding/bebouwing.

GEBRUIKSGENOT

De aanvraag voldoet niet aan de goede ruimtelijke ordening op het vlak van 
gebruiksgenot.

Het project voorziet onvoldoende kwalitatieve buitenruimte. De appartementen zijn 
opgevat als eerder ruime 2-slaapkamerappartementen. De hierbij voorziene terrassen en 
buitenruimtes zijn te klein. Zo heeft appartement 5 slechts 4,6m² aan buitenruimte 
hetgeen in functie van een 2-slaapkamerappartement, wat onvoldoende gebruiksgenot 
garandeert.  

MOBILITEIT

Het aantal voorziene parkeerplaatsen/fietsstalplaatsen is onvoldoende.

De stad Herentals beschikt niet over een verordening inzake parkeernormen. Aan de 
hand van de CROW-kencijfers (ASVV 2012) werd berekend hoeveel parkeerplaatsen er 
minimaal dienen te worden voorzien voor voorliggende aanvraag. Overeenkomstig de 
CROW-kencijfers dienen er min. 10 parkeerplaatsen te worden voorzien (1,1 per 
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appartement + 0,3 per bezoeker). De aanvraag voorziet slechts in 7 parkeerplaatsen 
waardoor de parkeerdruk van 3 wagens wordt afgewenteld op het openbaar domein. 

Er kan echter gezien de situatie ter plaatse, geoordeeld worden dat de drie ontbrekende 
parkeerplaats en aanvaardbaar zijn. De voorliggende weg biedt namelijk tot en met 
huisnummer 85 de mogelijkheid tot langsparkeren op de openbare weg. In dat opzicht 
zal de parkeerdruk van drie wagens die wordt afgewenteld op het openbaar domein niet 
voor een onaanvaardbare impact zorgen op het vlak van mobiliteit. 

De aanvraag voorziet voldoende fietsenstallingen in aantal, doch is de ondergrondse 
stalling moeilijk te bereiken door het ontbreken van een fietsgoot, een steile helling en 
de onmogelijkheid tot het stallen van verschillende type-fietsen (bakfiets,..).  Bijgevolg 
moet geoordeeld worden dat er evenmin voldoende fietsstalmogelijkheden zijn. 

De ontbrekende parkeerplaatsen in combinatie met een onvoldoende kwalitatieve 
fietsenstalling maken dat het project een onaanvaardbare mobiliteitsimpact heeft.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

De aanvraag is mits het opleggen van voorwaarden in overeenstemming met de 
wetgeving op de brandveiligheid. 

Uit het advies van de brandweer blijkt dat het aangevraagde mits voorwaarden in 
overeenstemming is met de wetgeving op de brandveiligheid. 

WATER

Het project ligt niet in signaalgebied en niet in effectief of mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied. 

Het project heeft geen invloed op de hoeveelheid of de snelheid van de afvoer van water 
via het perceel. 

Het project voorziet in de oprichting van gebouwen en het aanleggen van verhardingen. 
Door de toename van het verharde (dak)oppervlakte wordt de infiltratie van het 
hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit kan de voeding van het grondwater 
beïnvloeden en verdroging veroorzaken. De aanvraag compenseert dit met een 
infiltratievoorziening en hemelwaterput die voldoen aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening hemelwater.

Er wordt geen bemaling aangevraagd. 

Het project voorziet niet in een grondwaterwinning.

Het project voorziet niet in een lozing op het oppervlaktewater/grondwater.

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE (M.E.R.)

Het project is opgenomen in bijlage III van het MER-besluit. Voor de aanvraag 
geldt een screeningsplicht. De screening werd uitgevoerd.
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Op basis van artikel 10b stadsontwikkelingsproject geldt de screeningsplicht. 

Een project-m.e.r.-screeningsnota maakt deel uit van het aanvraagdossier. De 
bespreking van de effecten wordt in bovenstaande titels gedaan.

BESLUIT

Artikel 1 Beslissing

Het beroep nummer OMBER-2020-0561 werd ingesteld door Willy Puts (aanvrager), 
tegen de weigering afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van 
Herentals op 29/06/2020, voor het vellen van 2 bomen en het bouwen van een 
meergezinswoning met carports.

Geen vergunning wordt verleend.

Artikel 2 Kennisgeving en aanplakking

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

Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, of dat de vergunning 
werd geweigerd nadat de gewone procedure doorlopen is, wordt door de aanvrager 
gedurende een periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de 
vergunningsaanvraag betrekking heeft (artikel 59 van het 
Omgevingsvergunningsbesluit). De aanplakking gebeurt uiterlijk 10 dagen na de datum 
waarop hij de beslissing heeft ontvangen.

De gemeente of de stad stelt de tekst voor deze mededeling ter beschikking (artikel 57 
van het Omgevingsvergunningsbesluit).

De aanvrager brengt de gemeente of de stad onmiddellijk op de hoogte van de 
startdatum van de aanplakking en verklaart hierbij dat de affiche conform artikel 20 van 
het Omgevingsvergunningenbesluit werd aangeplakt en aangeplakt zal blijven tot de 
laatste dag van de periode van 30 dagen. De aanvrager voert deze data ook in het 
omgevingsloket in (artikel 59 omgevingsvergunningsbesluit).

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



13
OMBER-2020-0561

Artikel 3 Start vergunningsduur

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

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

Artikel 4 Verval in geval van vergunning

De termijn waarna de omgevingsvergunning vervalt, staat beschreven in art. 99, 100 en 
101 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de Omgevingsvergunning, of in art. 
102 en 103 ingeval het om een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 
gaat.

Artikel 5 Beroepsmogelijkheid

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

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

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

Indien het college van burgemeester en schepenen heeft nagelaten een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt zij geacht te hebben 
verzaakt aan haar recht om zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, 
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behoudens overmacht.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een vervaltermijn 
van vijfenveertig dagen die ingaat:

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

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

Contactgegevens van de Raad:

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

Antwerpen, in zitting van 22 oktober 2020.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De 
Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

Danny Toelen Luk Lemmens

{pa_handtekening1} {pa_handtekening2}
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