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Antwerpen, in zitting van 18 maart 2021.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, 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 Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1} {pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting/project

- Exploitant/aanvrager: vzw AZ St.-Elisabeth Herentals, gevestigd Nederrij 133 te 
2200 Herentals

- Adres: Nederrij 133 te 2200 Herentals
- Referentie OMV-loket: 2020137899 – V2
- Dossiernummer VVO: OMGP-2020-0353

2. Ligging

- Kadastrale gegevens: 1-F-16M, 1-F-16N, 1-F-21T en 1-F-21V
- Planologische bestemming: woongebieden volgens gewestplan 17: Herentals-Mol, 

goedgekeurd op 28 juli 1978.
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3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
(Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet 
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), 
zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
(Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de 
Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en 
de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor 
de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling 
van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) 
en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de 
bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:
- de verbouwing van blok K (regularisatie);
- de uitbreiding van blokken A en H (regularisatie);
- de verbouwing van blok F (regularisatie);
- de verbouwing van blokken B en C (regularisatie);
- de verbouwing van blok D (regularisatie);
- de verbouwing van blok L (regularisatie);
- de verbouwing van blok G (regularisatie);
- de nieuwbouw van een open parkeergebouw (regularisatie andere uitvoering);
- de plaatsing van een hekwerk voor het afschermen van technieken bij blok H 

(regularisatie);
- de aanleg van verharding (regularisatie).

Afwijking wordt gevraagd van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
Hemelwater in die zin dat er geen infiltratievoorziening aangelegd wordt omwille van de 
hoge grondwaterstand. Het hemelwater dat op de nieuwe daken terechtkomt, werd 
aangesloten op de bestaande hemelwaterput (172.800 liter) met overloop naar de Kleine 
Nete.
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5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1-2015-0404 d.d. 4 mei 2016 van de deputatie houdende vergunning 
voor het verder exploiteren en veranderen door toevoeging, wijziging en uitbreiding 
van een ziekenhuis voor een termijn verstrijkend op 4 mei 2036;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

In het verleden werden meerdere stedenbouwkundige vergunningen verleend door het 
schepencollege.
Omgevingsvergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen:
- Besluit nr. OMGP-2018-0292 d.d. 9 augustus 2018 van de deputatie houdende 

vergunning voor stedenbouwkundige handelingen bij een ziekenhuis voor een termijn 
van onbepaalde duur;

- Besluit nr. OMGP-2019-0080 d.d. 13 juni 2019 van de deputatie houdende 
vergunning voor stedenbouwkundige handelingen bij een ziekenhuis voor een termijn 
van onbepaalde duur;

7. Procedure 

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.
- Ontvangstdatum van de aanvraag: 3 augustus 2020 en vervolledigd op 17 november 

2020
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 15 december 2020(versie in het 

Omgevingsloket: V2) 

8. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar 
onderzoek georganiseerd, waarbij geen bezwaarschriften werden ingediend.

9. Adviezen

Schepencollege van Herentals
- advies gevraagd op 15 december 2020;
- advies ontvangen op 4 februari 2021;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

a. De aanvraag betreft de regularisatie van werken in een ziekenhuis.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

b. Voorliggende aanvraag betreft de regularisatie van verscheidene uitgevoerde 
werken in de blokken A, B, C, D, F, G, H, K en L, alsook de parking, verharding, 
riolering en groenaanleg van het AZ St.- Elisabeth ziekenhuis. De te regulariseren 
werken werden uitvoerig beschreven in de toegevoegde verantwoordingsnota.

2. Adviezen
a. De omgevingsambtenaar heeft kennis genomen van volgende adviezen:

- Het advies van Brandweerzone Kempen - hulpverleningszone 5 (Geel) - 
preventie - administratie werd niet tijdig aangeleverd, en zal in die zin als 
gunstig beoordeeld worden.

- Het advies van Pidpa - distributie leidingen werd niet tijdig aangeleverd, en zal 
in die zin als gunstig beoordeeld worden.
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- Het advies van Telenet - Omgevingsloket Telenet afgeleverd op 15 januari 
2021 is volledig gunstig.

- Het advies van Fluvius System Operator - Fluvius werd niet tijdig aangeleverd, 
en zal in die zin als gunstig beoordeeld worden.

- Het advies van Kempens Karakter - IOED Land van Nete en Aa afgeleverd op 
21 december 2020 is voorwaardelijk gunstig.

- Het advies van Infrabel - Infrabel Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant 
afgeleverd op 29 december 2020 is volledig gunstig.

b. Bespreking adviezen
- Het advies van Brandweerzone Kempen werd niet tijdig aangeleverd en wordt 

in die zin geacht gunstig te zijn. Uiteraard moet het voorwerp van de aanvraag 
wel kunnen voldoen aan de normen van Brandweerzone Kempen.

- Het advies van Pidpa werd niet tijdig aangeleverd en wordt in die zin geacht 
gunstig te zijn.

- Het advies van Telenet van 15 januari 2021 is gunstig. Dit advies wordt 
bijgetreden.

- Het advies van Fluvius System Operator werd niet tijdig aangeleverd en wordt 
in die zin geacht gunstig te zijn.

- Het advies van Kempens Karakter - IOED Land van Nete en Aa van 21 
december 2020 is gunstig onder voorwaarden. De voorwaarden uit dit advies 
dienen strikt te worden nageleefd.

- Het advies van Infrabel van 29 december 2020 met als kenmerk 
3516.2020.535.HERENTALS is gunstig onder voorwaarden. De voorwaarden uit 
dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

3. Stedenbouwkundige basisgegevens
a. Planologische voorschriften

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

- Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 27 
september 2018

b. Verordeningen
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband
- Hemelwaterputten (gewestelijk)
- Toegankelijkheid (gewestelijk)
- Weekendverblijven (gewestelijk)
- Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk)

c. Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen: /
d. Beoordeling planologisch kader

- De functie van de aanvraag, een ziekenhuis, past in de geldende 
gewestplanbestemming.

- De aanvraag doet geen afbreuk aan het PRUP.
4. Sectorale regelgeving

a. Wegenis: /
b. Watertoets: /
c. Project-MER: /
d. Mer-screening

- In navolging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 dient 
er voor deze aanvraag een project-m.e.r.-screening te gebeuren (bijlage III bij 
het project-m.e.r.-besluit). Een project-m.e.r.- screeningsnota volgens het 
modelformulier maakt deel uit van het aanvraagdossier. In deze nota zijn de 
mogelijke effecten van het project op de omgeving onderzocht en wordt 
gemotiveerd waarom deze al dan niet aanzienlijk zijn.

- De toetsing wijst uit dat het voorgenomen project geen grote gevolgen zal 
hebben voor het milieu. Een project-MER zal daarom geen nieuwe of 
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bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten bevatten. Bijgevolg is de 
opmaak van een milieueffectenrapport niet vereist.

e. Voortoets/Passende beoordeling: /
f. Erfgoed-/archeologietoets: /
g. Mober: /
h. Toegankelijkheidstoets: /
i. Decreet grond- en pandenbeleid: /
j. Scheidingsmuren: /

5. Toetsing van de milieuaspecten: /
6. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening

a. Functioneel verenigbaar - verweving - relatie met de omgeving
- Het perceel ligt op 700,00 m afstand in vogelvlucht ten noorden van de Grote 

Markt van Herentals.
- De buurt wordt gekenmerkt door een mix van open en gesloten bebouwing 

waarin zich zowel eengezins- als meergezinswoningen bevinden. Door de 
ligging van het ziekenhuis nabij de Grote Markt en bijgevolg ook het 
kernwinkelgebied van Herentals, zijn er tal van diensten en functies aanwezig. 
Het ziekenhuis is eveneens gelegen nabij de stationsomgeving van Herentals. 
Bijgevolg zijn er tal van mogelijkheden voor het openbaar vervoer aanwezig op 
wandelafstand van het ziekenhuis.

- De aangevraagde te regulariseren werken, passen op het perceel en in de 
omgeving.

b. Mobiliteit
- Geen bezwaar bij de uitgevoerde werken. De uitgevoerde werken in de 

verschillende blokken van het ziekenhuis hebben geen invloed op het 
mobiliteitsprofiel van het ziekenhuis. De uitgevoerde werken aan de parking 
voorzien nog steeds het vooropgestelde aantal parkeerplaatsen. Ook de 
geadviseerde looplijnen voor voetgangers, om van Nederrij door de parking 
naar de ingang van het ziekenhuis te wandelen, zijn uitgevoerd.

c. Ruimtegebruik - bouwdichtheid - schaalaspecten
- Aan de bestaande perceelstructuur worden geen wijzigingen aangebracht.
- De woondichtheid op het perceel blijft behouden.
- De te regulariseren uitbreidingen zijn qua schaal en volume in verhouding tot 

de afmetingen van het bestaande gebouw. Daarnaast wenst men ook allerlei 
werken te regulariseren die men in het gebouw of aan de gevel heeft 
uitgevoerd. De te regulariseren werken gaan echter volledig op in het 
bestaande gabarit van het ziekenhuis en kunnen bijgevolg gunstig beoordeeld 
worden.

d. Architectuur - cultuuraspecten - esthetiek
- Voor de uitbreiding van blok A werd het concept van de bestaande achtergevel 

gecontinueerd. Dezelfde gevelmaterialen zoals parement op de gelijkvloerse 
verdieping en aluminium sandwichpanelen zijn toegepast. De bestaande luifel 
aan de losplaats werd niet doorgetrokken in de rest van de gevel. De 
uitbreiding in blok H bestaat uit 2 volumes, namelijk een verticaal volume met 
een liftkern en een horizontaal zwevend volume, dat ondersteund wordt door 
prefab betonnen kolommen. De constructie van de uitbreiding bestaat uit een 
lichte staalstructuur met in beton gestorte vloeren. De gevels zijn afgewerkt 
met grijze sandwichpanelen refererend naar de gevels van de traphal en de 
gevelafwerking van blok A. Op deze manier wordt de achtergevel van het 
ziekenhuis gerespecteerd en zijn de volumes in cohesie met de huidige 
architectuur van het ziekenhuis.

- Verder werden voor de overige blokken verschillende werken uitgevoerd, zoals 
het wijzigen van de maatvoering van het buitenschrijnwerk, het vervangen van 
vaste lamellen door verbeterde zonwerende beglazing en zonnewering, het 
wijzigen van de hoogte van de dakrand alsook het wijzigen van de maatvoering 



OMGP-2020-0353
vzw AZ St.-Elisabeth Herentals

6/16

en de hoogte van terrassen. Voor blok F heeft men dan weer de 
gevelmaterialen gewijzigd om een meer uniform geheel te creëren op de 
gelijkvloerse verdieping.

- Voor wat betreft het parkeergebouw werden er ook wijzigingen aangebracht 
ten opzichte van de vergunde toestand. Men heeft namelijk de dakverdieping 
met terras niet gerealiseerd, waardoor men een meer open parkeergebouw 
heeft gecreëerd. Dit wordt betreurd. Het dakterras gaf een mooie functie aan 
het parkeergebouw alsook een mooier uitzicht.

- Over het algemeen passen de wijzigingen aan de gevels bij de architectuur en 
het uitzicht van het ziekenhuis en kunnen deze bijgevolg gunstig beoordeeld 
worden.

- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen 
worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.

- Op en nabij de locatie van de aanvraag zijn verschillende bouwkundige 
elementen beschermd of vastgesteld als bouwkundig erfgoed: ziekenhuis Sint-
Elisabeth (ID 47121), Sint-Elisabethgasthuis: poortgebouw, kapel en klooster 
met omheiningsmuur, SintElisabethgasthuis: schuur, Hof Le Paige met 
omgeving, Sint-Elisabethgasthuis, Kleine Nete, woningen met tuinen en 
stadsomwalling. De site ligt ook helemaal binnen de vastgestelde 
archeologische zone: Historische stadskern van Herentals. Aan deze 
vaststellingen en beschermingen zijn rechtsgevolgen gekoppeld, zowel voor de 
beschermingen als voor de vaststelling. De regularisatie heeft geen impact op 
de erfgoedwaarden. Bij de verschillende verbouwingen is rekening gehouden 
met de impact op eventueel aanwezig onroerend erfgoed. Hiervoor werd 
gekeken naar zowel het bouwkundig, landschappelijk als archeologisch 
erfgoed. De beschrijvende nota vermeldt de aankoop van percelen naast de 
ziekenhuissite om eventueel toekomstige parkeernoden bijkomend op te 
vangen (pagina 12). Er wordt op gewezen dat de woning op nr. 117 
vastgesteld is als bouwkundig erfgoed (ID 47120). Het is een burgerhuis van 
architect Jean De Wit en wordt ook door de stad Herentals als een waardevol 
erfgoedpand gezien. Bijgevolg wordt gevraagd om de erfgoedwaarde van dit 
pand ter harte te nemen. Daarnaast wordt gevraagd om, indien er wordt 
overgegaan tot de aankoop of het uitwerken van plannen op deze locatie, eerst 
vooroverleg met stad Herentals en IOED Land van Nete en Aa te plannen. 
Verderop in de nota (pagina 16) worden enkel de beschermingen vernoemd. 
Voor deze site is het belangrijk om ook de niet-beschermde erfgoedwaarden in 
acht te nemen bij toekomstige scenario’s voor ontwikkeling en aanpassing. 
IOED Land van Nete en Aa kan een aanspreekpunt zijn bij toekomstig 
vooroverleg.

e. Hinderaspecten - privacy - comforteisen
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit 

gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 
2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen 
aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.

- De werken brengen het goede nabuurschap niet in het gedrang. Men behoudt 
voldoende afstand van de perceelsgrenzen voor wat betreft de te regulariseren 
werken.

- De woon- en leefkwaliteit wordt in voorliggend dossier niet beoordeeld 
aangezien het voorwerp van de aanvraag geen woongelegenheden bevat. Het 
is belangrijk voor het welzijn van de patiënten alsook bezoekers en 
werknemers van het ziekenhuis om voldoende aandacht te blijven besteden 
aan ruimtes met voldoende licht en lucht en een voldoende hoge leefkwaliteit.

- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van 
toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform 
artikel 78 uit het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.
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f. Impact op natuur en landschap - inkleding - buffering - reliëf
- Er moeten bij de voorgenomen werken geen bomen worden gekapt.
- Groene inrichting en aankleding van een ziekenhuissite zijn beide zeer 

belangrijk voor het welzijn en het herstelproces van patiënten. Daarnaast heeft 
het een positief effect op de gevoelstoestand van bezoekers en werknemers. 
De aanvrager geeft in zijn verantwoordingsnota aan dat de groendienst van AZ 
Herentals telkens aanplantingen in de opeenvolgende plantseizoenen voorziet, 
alsook in het onderhoud ervan. Uitval van plantgoed dient zo snel mogelijk te 
worden vervangen. In deze regularisatieaanvraag gaat het om een gewijzigde 
groenaanleg rondom blok K, G en de parking. Op de plannen lijkt er voldoende 
groen te zijn voorzien op plaatsen waar er de ruimte voor is, zowel hoog 
opgaand groen door middel van bomen als laag groen (groendak,...). Een 
uitgangspunt zou moeten zijn dat elke ziekenhuiskamer zicht heeft op groen. 
Er is groen aanwezig op een accentplaats als de inkomzone. Bij de nieuwe 
groenaanleg nabij de inkomzone mag aandacht zijn voor accentbeplanting, die 
meer opvalt dan beplanting aan een rand.

- Het bestaande reliëf wordt behouden.
7. Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar

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

b. Voorwaarden
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken 

ingeven in het omgevingsloket.
- De voorwaarden uit het advies van Kempens Karakter - IOED Land van Nete en 

Aa alsook Infrabel dienen strikt te worden nageleefd.
- Het voorwerp van de aanvraag moet kunnen voldoen aan de normen van 

Brandweerzone Kempen.
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen 

worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
- De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van 

toepassing is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform 
artikel 78 uit het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.

- De aanvrager geeft in zijn verantwoordingsnota aan dat de groendienst van AZ 
Herentals telkens aanplantingen in de opeenvolgende plantseizoenen voorziet, 
alsook in het onderhoud ervan. Uitval van plantgoed dient zo snel mogelijk te 
worden vervangen. In deze regularisatieaanvraag gaat het om een gewijzigde 
groenaanleg rondom blok K, G en de parking. Op de plannen lijkt er voldoende 
groen te zijn voorzien op plaatsen waar er de ruimte voor is, zowel hoog 
opgaand groen door middel van bomen als laag groen (groendak,...). Een 
uitgangspunt zou moeten zijn dat elke ziekenhuiskamer zicht heeft op groen. 
Er is groen aanwezig op een accentplaats als de inkomzone. Bij de nieuwe 
groenaanleg nabij de inkomzone mag aandacht zijn voor accentbeplanting, die 
meer opvalt dan beplanting aan een rand.

c. Lasten: /

nv Infrabel:
- advies gevraagd op 15 december 2020;
- advies ontvangen op 29 december 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. NV Infrabel heeft geen bezwaar tegen de omgevingsvergunning van AZ St.-Elisabeth 

Herentals vzw voor de regularisatie van het ziekenhuis in de Nederrij 133, 2200 
HERENTALS. 

2. De veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen dienen 
strikt te worden nageleefd (zie bijlage). 
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Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV)
- advies gevraagd op 15 december 2020;
- advies nog niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig

 
Agentschap Onroerend Erfgoed (A.O.E.):
- advies gevraagd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed op 15 december 2020;
- advies nog niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig;

Watertoets adviezen:
- advies gevraagd aan de VMM-watertoets op 15 december 2020;
- advies ontvangen op 5 februari 2021;
- inhoud: laattijdig deels gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Onder verwijzing naar artikel 1.3.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende 

het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, werd onderzocht of er een 
schadelijk effect op de waterhuishouding uitgaat van de geplande ingreep. Dit advies 
wordt verleend in uitvoering van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering 
van 20 juli 2006.

2. De locatie te Herentals, zoals beschreven in de aanvraag, is gelegen langs en stroomt 
af naar de Kleine Nete, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie die beheerd 
wordt door de VMM – afdeling Operationeel Waterbeheer. Het gebied is volgens de 
watertoetskaarten deels mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

3. Om de permanente werking van het ziekenhuis optimaal te kunnen laten functioneren 
en te blijven voldoen aan de huidige noden in de zorgverlening, hebben er in de loop 
der jaren kleine verbouwingen plaats gevonden. Deze kleine verbouwingen werden 
doorgevoerd in volgende bouwblokken: Blokken A, B, C, D, F, G, H, K, L en het open 
parkeergebouw. De zones die gewijzigd zijn, werden aangeduid op de plannen.

4. Er worden geen significante wijzigingen voorzien in het bestaande rioleringsconcept. 
Hemelwater van de daken wordt verzameld in een reservoir voor hergebruik. Er is een 
overloop van de site naar de Kleine Nete. Enkele daken zijn wel voorzien van een 
groendak, waardoor er bijkomende hemelwaterbuffering komt van het afstromend 
water van de site.
We wijzen er wel op dat de sonderingen die aan de aanvraag zijn toegevoegd 
infiltratie niet uitsluiten, zoals gesteld in de aanvraag. De grondwaterstand zit immers 
dieper dan 2 meter. Enkel metingen van de infiltratiecapaciteit die aantonen dat 
infiltratie niet mogelijk is door een zeer lage infiltratiecapaciteit, kan buffering met 
vertraagde afvoer rechtvaardigen. Aangezien de totale footprint aan verhardingen 
niet significant wijzigt en gelet op de bijkomende groendaken, kunnen we instemmen 
met het behoud van het bestaande concept voor de RWA.

5. De aansluiting naar de Kleine Nete wordt vooraf gegaan door een KWS afscheider.
6. Het pluviaal overstromingsmodel geeft aan dat er rondom de gebouwen water 

stagneert bij zeer felle neerslag. Bij een 100 -jarig neerslagevent kan tot ca. 30 cm 
water worden verwacht. We adviseren om rekening te houden met een mogelijk 
overstromingspeil van 13,30 mTAW. Eventuele instroomopeningen onder dit peil 
moeten desgevallend beveiligd (kunnen) worden indien waterschade zou kunnen 
optreden. Ook voor de opslag van goederen en de beveiliging van technische 
installaties dient met dit risico rekening gehouden te worden.

7. Met betrekking tot de aspecten grondwaterstroming en -kwaliteit worden geen 
significant negatieve effecten verwacht.

8. Besluit
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De aanvraag wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd en is in overeenstemming te 
brengen met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid 
mits rekening wordt gehouden met volgende voorwaarde:

Rekening houden met stagnerend regenwater tot 13,30 mTAW (ca. 30 cm diepte). 
Eventuele instroomopeningen onder dit peil moeten desgevallend beveiligd kunnen 
worden tegen waterschade. Ook voor de opslag van goederen en de beveiliging 
van technische installaties dient in de bedrijfsvoering met dit risico rekening 
gehouden te worden.

Overige adviezen:
- advies gevraagd aan de Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) op 15 

december 2020;
- advies ontvangen op 8 februari 2021;
- inhoud: laattijdig gunstig, met bemerkingen;

10.Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar (POA)

Horen van de partijen 
‒ Niet van toepassing.

2. Omschrijving
‒ De omschrijving kan worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren
‒ Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
‒ De aanvraag betreft de regularisatie van stedenbouwkundige handelingen bij een 

bestaand, vergund ziekenhuis en is bijgevolg in overeenstemming met de 
planologische bestemming van het gewestplan.

‒ Het advies van de nv Infrabel is gunstig, mits inachtneming van de 
veiligheidsafstanden en algemene voorwaarden.

‒ Er werd geen advies ontvangen van het DGLV en het AOE. Deze adviezen zijn 
bijgevolg stilzwijgend gunstig.

‒ De brandweer bracht een gunstig advies uit met bemerkingen. Omdat de 
aanvrager aan de bemerkingen tegemoet dient te komen, wordt voorgesteld om 
het advies van de brandweer te verankeren als voorwaarde.

‒ Voor de toetsing aan de stedenbouwkundige beoordelingsgronden wordt 
verwezen naar het gunstige advies van het schepencollege. De beoordeling van 
het schepencollege wordt bijgetreden.

‒ Er kan worden geconcludeerd dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van 
titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM
‒ Niet van toepassing.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
‒ Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
‒ Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die 

onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden 
opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt 
geschonden.

‒ Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-
vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het 
voorwerp van de aanvraag behoren.
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8. Toepasselijke BREF’s
‒ Niet van toepassing.

9. Natuurtoets
‒ De inrichting is gelegen op ruime afstand van een vogelrichtlijngebied, op ca. 

925 meter van habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met 
brongebieden, moerassen en heiden’ en op ca. 245 meter van VEN- en/of IVON-
gebied ‘De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms’. Gelet op het voorwerp 
van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt 
er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting 
verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10.Watertoets/Hemelwaterverordening
‒ Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt 

het project deels gelegen te zijn in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 
Gelet hierop werd advies gevraagd aan de VMM.

‒ Uit het gunstige advies blijkt dat geconcludeerd kan worden dat het gevraagde 
project (mits naleving van de voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het 
watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, 
vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 
gecoördineerd op 15 juni 2018.

‒ De aanvraag omvat geen infiltratievoorziening en wijkt hiermee af van de 
voorschriften van de verordening. Als reden hiervoor wordt de hoge 
grondwaterstand aangehaald. De VMM merkt echter op dat de sonderingen die 
aan de aanvraag zijn toegevoegd, infiltratie niet uitsluiten. De grondwaterstand 
zit immers dieper dan 2 meter. Enkel metingen van de infiltratiecapaciteit die 
aantonen dat infiltratie niet mogelijk is door een zeer lage infiltratiecapaciteit, 
kan buffering met vertraagde afvoer rechtvaardigen. Gelet op het feit dat de 
totale footprint aan verhardingen niet significant wijzigt en gelet op de 
bijkomende groendaken, kan de beoogde afwijking worden toegestaan. 
Voorgesteld wordt om als voorwaarde op te leggen dat in afwijking van de 
bepalingen van de Hemelwaterverordening het hemelwater dat op de nieuwe 
daken terecht komt, mag aangesloten worden op de bestaande hemelwaterput 
(172.800 liter) met overloop naar de Kleine Nete.

11.Termijn
‒ De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

12.Voorwaarden
Het schepencollege stelt voor om volgende voorwaarden op te leggen:

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

 Voorgesteld wordt om deze voorwaarde als volgt te verwoorden:
“De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden 
gemeld in het omgevingsloket met de actie “Melden start der werken”.”

2. De voorwaarden uit het advies van Kempens Karakter - IOED Land van Nete en 
Aa alsook Infrabel dienen strikt te worden nageleefd.

 Deze voorwaarde dient niet te worden opgelegd. Deze adviezen bevatten 
geen specifieke voorwaarden, maar slechts algemene bepalingen. De 
aanvrager wordt hierop gewezen in de aandachtspunten bij het besluit.

3. Het voorwerp van de aanvraag moet kunnen voldoen aan de normen van 
Brandweerzone Kempen.

 Voorgesteld wordt om deze voorwaarde als volgt te verwoorden:
“Het advies van de brandweerzone Kempen van 4 februari 2021 met 
referentie “BWDP/HA/8202/098/01/HAJPE” maakt integraal deel uit van de 
voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te 
worden nageleefd.”
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4. De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen 
worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.

 In het voorgaande dossier met kenmerk OMGP-2019-0080 heeft de 
vertegenwoordiger van de aanvrager bevestigd dat dit zo zal gebeuren. De 
POA is van oordeel dat deze voorwaarde niet opgelegd dient te worden.

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

 Bovenstaande voorwaarde dient niet te worden opgelegd, aangezien zij 
voortkomt uit bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen die hoe 
dan ook dienen te worden nageleefd.

6. De aanvrager geeft in zijn verantwoordingsnota aan dat de groendienst van AZ 
Herentals telkens aanplantingen in de opeenvolgende plantseizoenen voorziet, 
alsook in het onderhoud ervan. Uitval van plantgoed dient zo snel mogelijk te 
worden vervangen. In deze regularisatieaanvraag gaat het om een gewijzigde 
groenaanleg rondom blok K, G en de parking. Op de plannen lijkt er voldoende 
groen te zijn voorzien op plaatsen waar er de ruimte voor is, zowel hoog opgaand 
groen door middel van bomen als laag groen (groendak,...). Een uitgangspunt zou 
moeten zijn dat elke ziekenhuiskamer zicht heeft op groen. Er is groen aanwezig 
op een accentplaats als de inkomzone. Bij de nieuwe groenaanleg nabij de 
inkomzone mag aandacht zijn voor accentbeplanting, die meer opvalt dan 
beplanting aan een rand.

 Deze voorwaarde dient niet opgelegd. Voorgesteld wordt om de aanvrager 
hierop te wijzen in de aandachtspunten bij het besluit.

De VMM stelt voor om volgende voorwaarde op te leggen:
7. Rekening houden met stagnerend regenwater tot 13,30 mTAW (ca. 30 cm diepte). 

Eventuele instroomopeningen onder dit peil moeten desgevallend beveiligd 
kunnen worden tegen waterschade. Ook voor de opslag van goederen en de 
beveiliging van technische installaties dient in de bedrijfsvoering met dit risico 
rekening gehouden te worden.

 Deze voorwaarde dient niet opgelegd. Voorgesteld wordt om de aanvrager 
hierop te wijzen in de aandachtspunten bij het besluit.

De POA stelt voor om volgende bijkomende voorwaarde op te leggen:
8. In afwijking van de bepalingen van de Hemelwaterverordening mag het 

hemelwater dat op de nieuwe daken terechtkomt, aangesloten worden op de 
bestaande hemelwaterput (172.800 liter) met overloop naar de Kleine Nete.

 
Conclusie: gunstig.

11.Beoordeling 

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de 
doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het 
Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet 
betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en 
beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar 
de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar 
wordt bijgetreden.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht 
van het projectgebied en zijn omgeving.
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De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals 
voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

12.Aandachtspunten

Volgens gegevens in het dossier wordt de aankoop van percelen naast de ziekenhuissite 
overwogen om eventueel toekomstige parkeernoden bijkomend op te vangen. Hierbij 
wordt opgemerkt dat de woning op nr. 117 vastgesteld is als bouwkundig erfgoed (ID 
47120). Het is een burgerhuis van architect Jean De Wit en wordt ook door de stad 
Herentals als een waardevol erfgoedpand gezien. Indien wordt overgegaan tot de 
aankoop of het uitwerken van plannen op deze locatie, is het aangewezen om eerst 
vooroverleg met de stad Herentals en IOED Land van Nete en Aa in te plannen.

Volgens gegevens in het dossier voorziet de groendienst van AZ Herentals telkens 
aanplantingen in de opeenvolgende plantseizoenen, alsook in het onderhoud ervan. 
Uitval van plantgoed dient zo snel mogelijk te worden vervangen. In deze 
regularisatieaanvraag gaat het om een gewijzigde groenaanleg rondom blok K, G en de 
parking. Op de plannen lijkt er voldoende groen te zijn voorzien op plaatsen waar er 
ruimte voor is, zowel hoog opgaand groen door middel van bomen als laag groen 
(groendak,...). Een uitgangspunt zou moeten zijn dat elke ziekenhuiskamer zicht heeft 
op groen. Er is groen aanwezig op een accentplaats als de inkomzone. Bij de nieuwe 
groenaanleg nabij de inkomzone mag aandacht zijn voor accentbeplanting, die meer 
opvalt dan beplanting aan een rand.

Er dient rekening gehouden te worden met stagnerend regenwater tot 13,30 mTAW (ca. 
30 cm diepte). Eventuele instroomopeningen onder dit peil moeten desgevallend 
beveiligd kunnen worden tegen waterschade. Ook voor de opslag van goederen en de 
beveiliging van technische installaties dient in de bedrijfsvoering met dit risico rekening 
gehouden te worden.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder 
artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde 
gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot 
het voorwerp van de aanvraag behoren.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de 
werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De 
benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden 
via de website https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-
diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip. Het is verplicht deze plannen aan te 
vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een 
kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd 
door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde 
afgevaardigde te worden voorgelegd.
Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement 
op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het 
Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft 
onder meer betrekking op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de 
vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de 
periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich – vóór men overgaat tot de uitvoering van de 
werken – van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, 
weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen 
van bomen dient men na te gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. 

https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip
https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip
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Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op te nemen met het 
Agentschap voor Natuur en Bos via het algemene e-mailadres van AVES: 
aves.ant.anb@vlaanderen.be.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan vzw AZ St.-Elisabeth Herentals, gevestigd Nederrij 133 te 2200 Herentals, wordt 
onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend voor 
volgende stedenbouwkundige handelingen bij een ziekenhuis, gelegen Nederrij 133 te 
2200 Herentals, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-F-16M, 1-F-16N, 
1-F-21T en 1-F-21V:
- de verbouwing van blok K (regularisatie);
- de uitbreiding van blokken A en H (regularisatie);
- de verbouwing van blok F (regularisatie);
- de verbouwing van blokken B en C (regularisatie);
- de verbouwing van blok D (regularisatie);
- de verbouwing van blok L (regularisatie);
- de verbouwing van blok G (regularisatie);
- de nieuwbouw van een open parkeergebouw (regularisatie andere uitvoering);
- de plaatsing van een hekwerk voor het afschermen van technieken bij blok H 

(regularisatie);
- de aanleg van verharding (regularisatie).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de 
respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de 
geldende kadastrale gegevens.
Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens 
zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel “1. 
Gegevens van de inrichting/project” maakt integraal deel uit van dit besluit.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de 
volgende voorwaarden:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het 
omgevingsloket met de actie “Melden start der werken”.

2. Het advies van de brandweerzone Kempen van 4 februari 2021 met referentie 
“BWDP/HA/8202/098/01/HAJPE” maakt integraal deel uit van de voorliggende 
vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

3. In afwijking van de bepalingen van de Hemelwaterverordening mag het 
hemelwater dat op de nieuwe daken terechtkomt, aangesloten worden op de 
bestaande hemelwaterput (172.800 liter) met overloop naar de Kleine Nete.

mailto:aves.ant.anb@vlaanderen.be
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ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig 
artikel 99 §1 en 3, 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 vijf jaar na het verlenen van de 
definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het 
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, 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, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de 
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning 
alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de 
volgende gevallen:

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 
van het Omgevingsvergunningsdecreet;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die 
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag 
na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is 
gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 
52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 - 

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 
van het Omgevingsvergunningsdecreet.

§2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een 
ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de 
vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van 
het Omgevingsvergunningsbesluit.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat 
voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 
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70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden 
vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 - 

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit 
wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het 
Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het 
Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de 
Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen 
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve 
aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert 
II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van 
onontvankelijkheid ingesteld dient te worden 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 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van 
onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde 
overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en 
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt 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 die zelf het beroep instelt. 

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de 
Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het 
besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een 
gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de 
gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van 
het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de 
vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:
Art. 74. §1. 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. 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:
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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 Omgevingsvergunningsdecreet.
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.



 

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 

 

Referentie omgevingsloket : OMV_2020137899 

 
Door de VZW AZ St.Elisabeth, vertegenwoordigd door de heer Rudy Van Ballaer werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige 

handelingen. 

 

Kort omschreven gaat het over de regularisatie van werken in een ziekenhuis. De aanvraag heeft als adres Nederrij 133 te 2200 Herentals 

en met als kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie F, perceel 16M, 16N, 21T, 21V. 

 

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft op 18 maart 2021 beslist de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden. 

 

De beslissing ligt van 6 april 2021 tot en met 5 mei 2021  ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: 

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. Opgelet! Maak voor inzage een afspraak! U kan dit doen via onze gemeentelijke website 

www.herentals.be/openbaar-onderzoek. 

 

Beroepsprocedure 

U 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 van vergunningsvoorwaarden. 

 

Bezorg hiertoe een beroepschrift  

ofwel via www.omgevingsloket.be,  

ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:  

de Vlaamse Minister van Leefmilieu 

Graaf de Ferraris-gebouw 

Koning Albert II-laan 20, bus 8 

1000 Brussel 

 

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep 

onontvankelijk te verklaren. 

 

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet 

inbegrepen. 

 

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket 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 

• de deputatie van de Provincie Antwerpen – Koningin Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen 

 

Vermeld in uw beroepschrift het volgende: 

• uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek; 

• de volgende referentie:  OMV_2020137899; 

• de redenen waarom u beroep aantekent; 

• 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; 

• of u gehoord wenst te worden. 

 

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep 

omgevingsvergunning (eventueel OMV_2020137899)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 

 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 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: ……../……../…….. 

 

  




