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BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER TOM HELSEN MET BETREKKING TOT 
EEN MESTKALVERENBEDRIJF, GELEGEN IN 2200 HERENTALS, LENSKENSDIJK 10

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 9 juli 2020.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Ludwig Caluwé, 
mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: L. Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

          

Danny Toelen Luk Lemmens
     

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1} {pa_handtekening2}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
(Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van 
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
(Omgevingsvergunningsbesluit);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de 
bijhorende uitvoeringsbesluiten;
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Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het 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;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-
erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid 
en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 7 november 2019 ingediend door Tom Helsen, wonend 
Lenskensdijk 10 te 2200 Herentals, strekkende tot het verkrijgen van een omgevings-
vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het veranderen door toevoeging, 
wijziging en uitbreiding van een mestkalverenbedrijf, gelegen Lenskensdijk 10 te 2200 
Herentals, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-A-449E, 3-A-449F, 3-A-
450G, 3-A-451D en 3-A-452, als volgt:

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen op percelen 3-A-449E, 
3-A-449F, 3-A-451D en 3-A-452:
- het bouwen van een kalverenstal;
- het bouwen van een kalverenstal met loods (regularisatie uitvoering);
- het uitbreiden van de bestaande kalverenstal met loods;
- het bouwen van een landbouwloods;
- het aanleggen van diverse erfverhardingen;
- het plaatsen van een overwelving;
- het aanleggen van 2 infiltratiezones;

De aangevraagde stedenbouwkundige activiteiten worden gefaseerd uitgevoerd, als 
volgt:
Fase 1 (vanaf definitieve verlening vergunning):
- het bouwen van een kalverenstal;
- het bouwen van een landbouwloods;
- het aanleggen van diverse erfverhardingen;
- het plaatsen van een overwelving;
- het aanleggen van 2 infiltratiezones;

Fase 2 (vanaf 1 januari 2022):
- het uitbreiden van de bestaande kalverenstal met loods met extra ruimte voor 

175 mestkalveren;

De aangevraagde ingedeelde activiteiten en inrichtingen worden gefaseerd uitgevoerd, 
als volgt:
Fase 1 vat aan op definitieve verlening vergunning , als volgt:
- uitbreiding met:

 stalplaatsen voor 620 mestkalveren tot in totaal stallen met plaatsen voor 
2.162 mestkalveren (9.4.2.c.2);
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 de opslag van 120 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 
(17.4);

 de opslag van 3.870 m³ mengmest tot een totale opslag van 7.327 m³ mengmest 
(28.2.c.2);

 de opslag van 14 ton melkpoeder tot een totale opslag van 64 ton (45.4.e.2);
- wijziging en uitbreiding van de grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 

24 m³/dag en 3.348 m³/jaar door:
 het uitbreiden van het opgepompt debiet van de bestaande GWW1 op een diepte 

van 85 meter met 4 m³/dag en vermindering van het jaardebiet van 8.477 
m³/jaar naar 7.030 m³/jaar en

 een nieuwe grondwaterwinning 2 op een diepte van 85 m en een maximaal 
opgepompt debiet van 20 m³/dag en 4.795 m³/jaar 
- tot een grondwaterwinning met een gezamenlijk opgepompt debiet van 

50 m³/dag en 11.825 m³/jaar (53.8.2); bestaande uit twee putten, als volgt:
 GWW1 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 

30 m³/dag en 7.030 m³/jaar;
 GWW2 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 

20 m³/dag en 4.795 m³/jaar;
- wijziging (regularisatie) door herlocalisatie van de opslag van 2,499 ton (3.000 liter) 

gasolie in een bovengrondse tank (17.3.2.1.1.1.b);

FASE 2 vat aan op 01 januari 2022, als volgt:
- uitbreiding met/van:

 stalplaatsen voor 175 mestkalveren tot in totaal stallen met plaatsen voor 2.337 
mestkalveren (9.4.2.c.2);

 de opslag van 700 m³ mengmest tot een totale opslag van 8.027 m³ mengmest 
(28.2.c.2);

 de grondwaterwinning 2 met een opgepompt debiet van 945 m³/jaar 
tot een grondwaterwinning met een gezamenlijk opgepompt debiet van 
50 m³/dag en 12.770 m³/jaar (53.8.2); bestaande uit twee putten, als volgt:
- GWW1 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 

30 m³/dag en 7.975 m³/jaar;
- GWW2 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 

20 m³/dag en 4.795 m³/jaar;

De totale aanvraag betreft het veranderen door toevoeging met percelen 3-A-451D en 
3-A-452, uitbreiding en wijziging van een mestkalverenbedrijf, als volgt:
- uitbreiding met stalplaatsen voor 795 mestkalveren tot het stallen van 2.337 mest-

kalveren (9.4.2.c.2);
- wijziging (regularisatie) door herlocalisatie van de opslag van 2,499 ton (3.000 liter) 

gasolie in een bovengrondse tank (17.3.2.1.1.1.b);
- uitbreiding met:

 de opslag van 120 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 
(17.4);

 de opslag van 4.570 m³ mengmest tot een totale opslag van 8.027 m³ mengmest 
(28.2.c.2);

 de opslag van 14 ton melkpoeder tot een totale opslag van 64 ton (45.4.e.2);
- wijziging en uitbreiding van de grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 

24 m³/dag en 4.293 m³/jaar door:
 het uitbreiden van het opgepompt debiet van de bestaande GWW1 op een diepte 

van 85 meter met 4 m³/dag en vermindering van het jaardebiet van 8.477 
m³/jaar naar 7.975 m³/jaar en

 een nieuwe grondwaterwinning 2 op een diepte van 85 m en een maximaal 
opgepompt debiet van 20 m³/dag en 4.795 m³/jaar 
- tot een grondwaterwinning met een gezamenlijk opgepompt debiet van 

50 m³/dag en 12.770 m³/jaar (53.8.2); bestaande uit twee putten, als volgt:
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 GWW1 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 
30 m³/dag en 7.975 m³/jaar;

 GWW2 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 
20 m³/dag en 4.795 m³/jaar;

Rubricering volgens aanvrager: 9.4.2.c.2 – 17.3.2.1.1.1.b - 17.4 - 28.2.c.2 - 
45.4.e.2 - 53.8.2;

Gelet op het feit dat de aanvraag zou resulteren in volgende geactualiseerde 
vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of 
activiteiten: 
- één verdeelslang (6.5.1);
- stallen met plaatsen voor 2.337 mestkalveren (9.4.2.c.2);
- de opslag van 2,499 ton (3.000 liter) gasolie in een bovengrondse tank 

(17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 120 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 8.027 m³ mengmest (28.2.c.2);
- de opslag van 64 ton melkpoeder (45.4.e.2);
- een grondwaterwinning met een gezamenlijk opgepompt debiet van 50 m³/dag en 

12.770 m³/jaar (53.8.2) bestaande uit twee putten, als volgt:
 GWW1 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 

30 m³/dag en 7.975 m³/jaar;
 GWW2 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 

20 m³/dag en 4.795 m³/jaar;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de 
inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een 
omgevingsvergunning:
- besluit nr. MLAV1-2017-0198 d.d. 6 juli 2017 van de deputatie houdende vergunning 

voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een 
mestkalverenbedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;

 
Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 4 oktober 
2019 en vervolledigd op 7 november 2019; op het feit dat op datum van 5 december 
2019 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die 
voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 
2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier 
daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria 
van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld 
werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op het openbaar onderzoek, gehouden te Herentals; dat er geen bezwaren werden 
ingediend; 

Gelet op het ongunstig advies d.d. 20 januari 2020 van het college van burgemeester en 
schepenen van Herentals; op volgende elementen uit dit advies:
1. Conform artikel 44 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening neemt het college 

kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar dat als bijlage bij 
dit besluit is gevoegd en er onlosmakelijk mee verbonden is. Het advies van de 
gemeentelijke omgevingsambtenaar van 16 januari 2020 is ongunstig.

2. Argumentatie
Het college sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar 
en maakt de inhoud ervan tot haar eigen motivering. Met het verleggen van de 
bestaande openbare wegenis is het college echter niet akkoord. Om de 
belevingswaarde van het agrarische gebied te verhogen, is het college van oordeel 
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dat het behouden van de bestaande weg, tussen de bedrijfsgebouwen, net een 
meerwaarde kan zijn. Bovendien is dit voor de trage weggebruikers ook de kortste 
verbinding met een zeer kleine impact op vlak van verhardingen. De toegankelijkheid 
en de leesbaarheid van de wegenis over het terrein moet uiteraard te allen tijde 
gerespecteerd worden.
Het college vraagt om de plannen aan te passen aan de optie om de bestaande 
wegenis te behouden en de doorgang te garanderen en ook om de nodige afmetingen 
van de bestaande weg (afstand tot bebouwing, breedte wegenis) en de afmetingen 
van nieuwe verhardingen over deze weg, aan te vullen in het dossier (op plannen 
bestaande en nieuwe toestand). Hierbij moet erop gelet worden dat zeker ook nieuwe 
verhardingen van de plannen uit de fase 1 ook op de fase 2 worden weergegeven.
Ook vraagt het college om de ontbrekende gegevens met betrekking tot het milieuluik 
aan te vullen. Uit navraag bij de bouwheer blijkt bijvoorbeeld dat er voertuigen 
gestald zullen worden en dat dus ook rubriek 15.1.1° van toepassing is.
Deze aanvullingen en aanpassingen kunnen gebeuren met een wijzigingsverzoek.
Voor het milieuluik stelt het college vast dat er in het verleden geen klachten of 
bezwaren zijn gekend in verband met geurhinder, dus lijkt het niet aangewezen dat 
de exploitant de berenkende totale geuremissie voor de gewenste situatie invoert in 
het geurmodel IMPACT.
Het college vraagt om het aangepaste dossier opnieuw aan haar voor te leggen, zodat 
zij ook de aanvullingen kan beoordelen en zodat het college de nodige voorwaarden 
kan opleggen. (Zoals bijvoorbeeld met betrekking tot het opleggen van lasten aan de 
aanvrager voor de kosten van die voortvloeien uit het aanleggen van de nieuwe 
inritten over de openbare wegenis vanuit de bestaande bedrijfsgebouwen naar het 
nieuwe bedrijfsgebouw rechts op het terrein.) Een gemeenteraadsbeslissing acht het 
college niet noodzakelijk omdat voor haar de bestaande wegenis op haar huidige 
locatie kan behouden worden en de verhardingen beperkt worden tot 1 of 2 inritten 
vanuit de bestaande bebouwing naar de nieuwe stal rechts van de bestaande 
wegenis.

3. Besluit
Het college van de burgemeester en schepenen vraagt om een aanpassing en 
aanvulling van de omgevingsvergunning nummer OMV_2019138505 aan de provincie 
Antwerpen, Dienst Omgevingsvergunningen, Departement Leefmilieu ten aanzien van 
de omgevingsaanvraag van de heer Tom Helsen, op een terrein met adres 
Lenskensdijk 10 en met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie A, percelen 449E, 
449F, 450G, 4510 en 452.
Het college vraagt dat de volgende aanpassingen en aanvullingen worden uitgevoerd 
en een traject van wijzigingsverzoek wordt opgestart:
a. De bestaande openbare weg moet behouden en gerespecteerd worden. De 

volgende gegevens moeten hiervoor worden aangevuld:
- Op het plan van de fase 1 wordt tussen de gebouwen nu een tweede 

verbinding voorgesteld in beton, deze moet ook op het plan fase 2 worden 
bijgevoegd.

- De haag in het verlengde van de bomenrij moet verwijderd worden.
- De haag vooraan, vlakbij de straat moet aan de linker zijde ook van de 

wegenis verwijderd worden. Let op, alle aanpassingen op de 2 fasen hetzelfde 
is!

- De breedte van de bestaande wegenis moet aangeduid worden op de plannen 
en vooraan en achteraan de bestaande en nieuwe gebouwen moet een afstand 
van de wegenis tot de gebouwen worden aangeduid.

- De afmetingen van de nieuwe verhardingen moeten duidelijk op de plannen 
weergegeven worden. In het bijzonder ook de afmetingen van de verhardingen 
die over de bestaande wegenis worden aangelegd.

b. De volgende verduidelijkingen moeten worden aangebracht in het milieuluik van 
de omgevingsvergunningsaanvraag:
- Het aantal motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, 

bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 3, 73°, 
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van de spoorcodex van 30 augustus 2013 zijn, en die gestald zullen worden 
zijn er meer dan 3. Daarom is rubriek 15.1.1° van toepassing en moet deze 
rubriek bij in het dossier gevoegd worden. De exploitant moet zich hiermee in 
regel stellen en de bijhorende algemene en sectorale voorwaarden naleven.

- Is er een afspuitplaats/wasplaats voor motorvoertuigen en hun 
aanhangwagens aanwezig? In dat geval dient de exploitant zich in regel te 
stellen met rubriek 15.4.2 en de bijhorende algemene en sectorale 
voorwaarden na te leven. Indien dit toch niet de bedoeling blijkt, moet deze 
ook op alle plannen en in alle toelichtingen geschrapt worden. Ook moet in dat 
geval de bijlage 26 B aangepast worden omdat hier nog vermeld wordt dat er 
voertuigen gereinigd worden.

- Het is aan te raden dat de exploitant de zogenaamde welzijnsvloer als 
milderende maatregel, toelicht.

- Er moet worden verduidelijkt milderende maatregelen zullen genomen worden 
om de ammoniakemissie te beperken, rekening houdend met de nabijheid van 
een natuurgebied;

Verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
1. De exploitant wenst het vergunde mestkalverenbedrijf uit te breiden met 795 

mestkalveren. De lopende vergunning werd reeds voor onbepaalde duur afgeleverd 
zodat een vroegtijdige hernieuwing als gevolg van een belangrijke investering niet 
meer van toepassing is op voorliggende situatie. De uitbreiding kadert in een 
medeparticipatie door zoon Daan Helsen.

2. De vergunning zal worden uitgevoerd in twee fasen. In een eerste fase wordt 
vergunning gevraagd voor een nieuwe loods en nieuwe stal voor 888 mestkalveren 
(GZ3). In de tweede fase (met gewenste startdatum 1 januari 2022) wordt 
vergunning gevraagd voor de uitbreiding met een bijkomende stal voor 175 
mestkalveren (GZ4) vooraan de kleine loods aan stal GZ2). Dit betekent een 
uitbreiding met 888 + 175 = 1.063 mestkalveren.

3. De deputatie verleende op 6 juli 2017 een (milieu)vergunning voor de uitbreiding met 
268 plaatsen voor mestkalveren (deels in de bestaande loods, deels in een 
nieuwbouw voor deze loods). Deze vergunde uitbreiding werd nog niet gerealiseerd, 
maar is nog niet van rechtswege vervallen. Bijgevolg mogen deze plaatsen in 
mindering gebracht worden in voorliggende aanvraag (1.063 – 268 = 795 plaatsen 
voor mestkalveren). Deze aanvraag houdt ook een verandering in ten opzichte van de 
vergunde stalplaatsen van 6 juli 2017 vermits in de geplande nieuwbouw in het 
verlengde van de loods een beperkter aantal mestkalveren zal worden ondergebracht 
dan de 268 stuks die initieel op deze locatie werden vergund.

4. Op het terrein was een vergunning verleend voor het stallen van 1474 kalveren. Met 
het realiseren van voorliggende aanvraag uit de fase 1 en 2 samen, zullen in totaal op 
dit terrein, 2337 kalveren gestald kunnen worden.

5. Rechts op het terrein, naast de bestaande stallen, wordt een nieuwe stal opgericht.
6. De nieuwe stal heeft een breedte van 29,99 m en een lengte van 92,51 m. De 

kroonlijsthoogte is 4,00 m en de nok reikt tot 10,37 m. De stal bestaat uit een 
staalconstructie met betonpanelen met baksteenmotief. In de puntgevels worden 
vezelcementsidings voorzien en op het dak worden zwarte golfplaten gelegd. In de 
stal worden 6 rijen met hokken geplaatst, goed voor 888 kalveren. Vooraan wordt 10 
m van de stal gebruikt voor de melkbereiding, de brokbereiding, ruimtes voor opslag, 
een kantoortje en sanitair. Onder de stal wordt een mestkelder voor 3.870 m³ 
mestopslag voorzien. Naast de stal worden voedersilo’s geplaatst. Deze hebben een 
hoogte die lager is dan 10 m, waardoor het plaatsen van deze silo’s niet 
vergunningsplichtig is. Het regenwater wordt afgevoerd naar een put van 10.000 liter, 
die via een overloop aangesloten is op een infiltratiezone. Het regenwater wordt 
gebruikt om de stal te reinigen.

7. De nieuwe loods wordt links op het terrein opgericht. Deze is 18,00 m breed en 50,00 
m lang. De kroonlijsthoogte is 5,00 m en de nok reikt tot 7,58 m. De loods wordt op 
eenzelfde manier uitgevoerd zoals de stal: een staalconstructie met betonpanelen met 
baksteenmotief, vezelcementsidings in de puntgevels en zwarte golfplaten op het dak. 
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Het voorste gedeelte van de loods wordt een afgesloten werkplaats, het overige 
gedeelte is grotendeels open. Het regenwater van de loods en de bestaande stal 
wordt afgevoerd naar een regenwateropslag van 10.000 liter, die is aangesloten op 
een infiltratiezone.

8. Een bestaande onverharde overwelving zal aangepast worden en uitgevoerd worden 
volgens de gemeentelijke verordeningen.

9. De bestaande kalverenstal, die zich momenteel links op het terrein bevindt, werd 
anders uitgevoerd dan vergund. Er werd 25 m loods vergund, maar slechts 10,30 m 
uitgevoerd. De opdrachtgever wil graag in een 2 de fase dit bedrijfsgebouw uitbreiden 
met 19,50 m stalling. In deze stal zijn dan 5 rijen van boxen voorzien voor 175 
kalveren. De mestkelder heeft een diepte van 1,7 m en een inhoud van 700 m³. De 
kroonlijsthoogte, nokhoogte, vorm en materialen van de bestaande stal worden 
doorgetrokken.

10.Het regenwater wordt afgevoerd naar de regenwaterput die bij de loods wordt 
voorzien. De bouwheer wil de start van fase 2 vastleggen op 1 januari 2022.

11.Het terrein wordt heraangelegd in functie van de uitbreiding. Verhardingen worden 
beperkt tot een minimum en de bestaande wegenis wordt verlegd.

12.Historiek
a. VLAREM melding klasse 3: 1994/050, Landbouwbedrijf voor het stallen van 

kalveren - Aktename, resultaat: Aktename
b. VLAREM milieuvergunning: 2013/010, Landbouwbedrijf voor het stallen van 

kalveren - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
c. VLAREM milieuvergunning: 2005/008, Landbouwbedrijf voor het stallen van 

kalveren - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
d. Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1993/00261, Het bouwen van een 

kalverstal - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
e. Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1999/00041, Verbouwen (en uitbreiden) 

van bedrijfsgedeelte tot woning. - In uitvoering, resultaat: Vergund
f. Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2003/00160, Het bouwen van een 

eengezinswoning - In uitvoering, resultaat: Vergund met voorwaarden
g. Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2005/00184, Het uitbreiden van een 

bestaande stal - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden
h. Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 2013/00025, Het bouwen 

van een kalverenstal met een loods en het aanleggen van verharding - In 
uitvoering, resultaat: Vergund met voorwaarden

i. VLAREM milieuvergunning: 2017/026, landbouwbedrijf voor het stallen van 
mestkalveren - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund

13.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 13 
december 2019 tot en met 11 januari 2020. Er werden 0 bezwaren ingediend.

14.Bespreking adviezen
Het advies van de Werkgroep Milieu en Natuur van 9 januari 2020 luidt als volgt:
'De omgevingsvergunningsaanvraag betreft een bestaand kalverenbedrijf dat 
aanzienlijk wenst uit te breiden. Volgens de verantwoordingsnota is het bedrijf 
momenteel vergund voor 1.474 kalveren en omvat de uitbreiding in eerste fase 888 
kalveren in nieuwe stal en in een 2de fase (januari 2022) de uitbreiding met 175 
kalveren in een tot stal omgevormde bestaande loods.
De Werkgroep Milieu en Natuur wenst op te merken dat de dieraantallen uit de 
motiveringsnota kloppen met deze in de rubriekentabel (minder uitbreiding in 
rubriekentabel nl. 795 dieren). Het is dus volstrekt niet duidelijk over hoeveel dieren 
het gaat. Bijgevolg is het ook niet duidelijk of de noodzakelijke studies met de juiste 
dieraantallen werden uitgevoerd.
Op geen enkele manier wordt er aangegeven welke milderende maatregelen er 
worden genomen om de ammoniakemissie te beperken. Uit de Voortoets blijkt dan 
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wel dat er geen significante impact is op SBZ of VEN-gebied maar wordt er voorbij 
gegaan aan het feit dat er aangrenzend aan de bedrijfspercelen een natuurgebied is 
gelegen. Uit de Voortoets blijkt duidelijk een grote impact op het natuurgebied dat 
omwille van de overheersende zuidwestenwind de grootste concentratie aan 
verzurende en vermestende partikels te verwerken krijgt. Vanuit de Werkgroep Milieu 
en Natuur wordt dan ook gevraagd om rekening te houden met het aangrenzende 
natuurgebied en ammoniakemissiearme maatregelen op te leggen in de 
omgevingsvergunning.'
Het advies van de Werkgroep Milieu en Natuur van 9 januari 2020 wordt als volgt 
beoordeeld:
Omdat eerder verleende vergunningen niet uitgevoerd werden, maar ook nog niet 
vervallen zijn, zijn de cijfers in het dossier verwarrend. Uit de aanvraag blijkt dat ten 
aanzien van het vergunde aantal, er een uitbreiding is met 795 dieren. In totaal 
zullen na de uitbreiding van het bedrijf met de 2 fasen, er 2337 dieren gestald 
kunnen worden.
De stad steunt de bezorgdheid van de werkgroep om rekening te houden met het 
aangrenzende natuurgebieden om die reden wordt gevraagd om ammoniakarme 
maatregelen op te leggen in de omgevingsvergunning. Er wordt gevraagd om te 
verduidelijken welke milderende maatregelen genomen zullen worden om de 
ammoniakemissie te beperkten.

15.Stedenbouwkundige basisgegevens 
Planologische voorschriften
Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 
natuurgebieden
Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 
agrarische gebieden
Beoordeling planologisch kader
Gewestweg
De aanvraag voor het uitbreiden van een bestaand landbouwbedrijf is in 
overeenstemming met de gewestplanbestemming agrarisch gebied, waarbinnen de 
werken worden voorgesteld.
Gemeenteweg
Binnen het projectgebied van de aanvrager ligt een gemeenteweg, reeds aangeduid 
als ‘Chemin Particulier’, zijnde een ‘bijzondere weg’, in de atlas der buurtwegen. Het 
ontwerp houdt geen rekening met deze bestaande weg.

16.Sectorale regelgeving 
Wegenis 
Gemeenteweg
a. Binnen het projectgebied van de aanvrager ligt een gemeenteweg, reeds 

aangeduid als ‘Chemin Particulier’, zijnde een ‘bijzondere weg’, in de atlas der 
buurtwegen. Een chemin particulier is geen 'particuliere weg', maar een 
'bijzondere weg', die wel degelijk het statuut heeft van een buurtweg en nu onder 
het gemeentewegendecreet valt. (Cfr. eerder advies Steven Van Audekercke van 
Provincie Antwerpen) De weg werd eveneens geïnventariseerd als publieke weg in 
het ‘project trage wegen’ en is gekend als trage weg I105 (zie bijgevoegde foto’s). 
Het huidige gebruik van de weg is onbekend en er bestaat geen beheersfiche van, 
maar het openbaar statuut staat buiten kijf. De trage weg takt aan op trage weg 
I12, die niet in de atlas der buurtwegen staat. De bedding van deze weg is 
privaat, maar kent wel een (sporadisch) publiek gebruik. Deze kleine wandelweg 
takt aan op Duifhuizen en heeft wel een beheersfiche die als suggestie geeft om 
de verbinding tussen Lenskensdijk en Duifhuizen te behouden en in de toekomst 
verder te verankeren. Het lijkt dus nuttig om de gemeenteweg I5 ofwel te 
behouden op het huidige tracé ofwel te verleggen op de eigendom van de 
aanvrager (bv. langs de perceelsgrens), zodat deze blijft aantakken op trage weg 
I12. Hiervoor zou een rooilijnplan moeten worden toegevoegd aan de 
vergunningsaanvraag dat kan worden goedgekeurd door de gemeenteraad (zaak 
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van de wegen) dat volgens het gemeentewegendecreet minimaal volgende 
elementen bevat:
- De actuele rooilijn (grafisch) en toekomstige rooilijn van de gemeenteweg;
- De kadastrale vermelding van de sectie, de nummers en de oppervlakte van de 

getroffen kadastrale percelen en onroerende goederen;
- De naam van de eigenaars van de getroffen kadastrale percelen en onroerende 

goederen volgens kadastrale gegevens of andere gegevens die voor het 
gemeentebestuur beschikbaar zijn.

De beslissing van de gemeenteraad tijdens de vergunningsprocedure geldt dan als 
vestiging van een publiek recht van doorgang. Omdat de nodige gegevens voor 
een wijziging van de rooilijn van de gemeenteweg in het dossier ontbreken, kan 
de gemeenteraad hierover op basis van dit dossier geen beslissing nemen. Het 
rooilijnplan moet ook in openbaar onderzoek gelegd worden, wat nog niet 
gebeurde.
Inhoudelijk moet opgemerkt worden dat het niet wenselijk is om de bestaande 
wegenis te behouden op de huidige locatie of te verleggen zoals aangeduid omdat 
deze het landbouwbedrijf verdeelt in 2 opsplitsbare delen. Bovendien wordt het 
openbare gebruik van de wegenis ontmoedigd en onduidelijk door het oprichten 
van bedrijfsgebouwen van 1 bedrijf langs 2 zijden van deze weg. Dit kan niet 
verantwoord worden. Een verlegging van de bestaande weg dient daarom grondig 
overwogen te worden in overleg met de dienst patrimonium van de stad.
Op basis van de ontbrekende elementen kan het dossier momenteel enkel 
ongunstig geadviseerd worden.
OPRITTEN
Er worden geen nieuwe inritten aangelegd. Bestaande toegangen worden verhard 
met opbreekbaar materiaal. Een bestaande, onverharde overwelving over een 
breedte van 10 meter zal aangepast worden volgens het gemeentelijk reglement.
Beoordeling: Het aanleggen van de baangrachtoverwelving zal gebeuren door de 
stedelijke uitvoeringsdiensten. De werken moeten aangevraagd worden via 
www.herentals.be/baangrachtoverwelving. Voor het aanleveren van materiaal en 
het plaatsen van een baangrachtoverwelving, met een maximale breedte van 5 
meter, wordt een forfaitair bedrag van 950,00 euro aangerekend. Als de 
baangracht breder wordt uitgevoerd dan 5 meter, zal voor elke begonnen meter 
een verhoging van 150,00 euro aangerekend worden.

b. Watertoets
Het is aan de vergunningverlenende overheid om de watertoets uit te voeren en te 
overwegen, rekening houdend met de adviezen van VMM en/of de provinciale 
dienst Integraal Waterbeleid
Afvalwater
In het eerste deel van de nieuwe stal wordt een ondermeer een kantoortje 
ingericht, voorzien van sanitair. Het perceel ligt volgens het goedgekeurd 
zoneringsplan van Herentals in het individueel te optimaliseren buitengebied.
Beoordeling: Het afvalwater dat gegenereerd wordt in het sanitair gedeelte van 
het kantoortje, moet gezuiverd worden door een IBA. Ook het afvalwater van de 
bedrijfswoning moet gezuiverd worden door een IBA. Momenteel is dat nog niet 
het geval maar in het kader van dit dossier zal de stad de installatie bij de woning 
plaatsen. De bouwheer moet de IBA aanvragen bij aanvang van de bouwwerken 
op het perceel via www.herentals.be/iba. De kosten voor de aankoop, de 
installatie (één meter rondom de installatie) en het onderhoud zijn ten laste van 
de stad.
Hemelwater
Het hemelwater afkomstig van het dak van de nieuwe stal wordt opgevangen in 
een hemelwaterput van 10.000 liter. Het water wordt hergebruikt voor het 
reinigen van de stal.
Overtollig hemelwater wordt afgevoerd naar een infiltratievoorziening op het eigen 
terrein. Het hemelwater afkomstig van het dak van de nieuwe loods en van de 
uitbreiding van de bestaande stal, wordt opgevangen in een hemelwaterput van 
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10.000 liter. Het water wordt hergebruikt voor het reinigen van de bestaande stal 
en de landbouwvoertuigen. Overtollig hemelwater wordt afgevoerd naar een 
infiltratievoorziening op het eigen terrein.
Beoordeling: Geen opmerkingen. 
Verharding
Hemelwater afkomstig van bestaande en nieuw aan te leggen verhardingen vloeit 
af naar de omliggende bodem en infiltreert er ter plaatse.
Beoordeling: Geen opmerkingen.

c. 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 is bij dit dossier 
gevoegd. In deze nota zijn de mogelijke effecten van het project op de omgeving 
onderzocht en wordt gemotiveerd waarom deze al dan niet aanzienlijk zijn.
Van de ingediende mer-screening wordt echter meer diepgang verwacht, zoals al 
kan opgemerkt worden in het advies van de werkgroep Milieu en Natuur en zoals 
ook verder omschreven in de milieutechnische beoordeling.

d. Voortoets/Passende beoordeling
Natuur
Vermesting en verzuring
De exploitant voegde in bijlage van de aanvraag het voortoetsrapport, uitgaande 
van een NH3-emissie van 5.842,5 kg/jaar in de gewenste situatie. Deze emissie 
werd berekend aan de hand van de dierenaantallen in de gewenste situatie en via 
toepassing van de meest recente lijst met geactualiseerde emissiefactoren (bijlage 
Richtlijnenboek Landbouwdieren). Uit het voortoetsrapport blijkt dat er geen risico 
is op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats 
in habitatrichtlijngebied voor de effectgroepen direct ruimtebeslag, eutrofiëring via 
lucht, verzuring via lucht en wijzigingen grondwaterstand.
In het voortoetsrapport wordt voor de gewenste situatie de reikwijdte van de 
effecten ‘eutrofiëring via de lucht’ en ‘verzuring via de lucht’ afgebakend, gebruik 
makend van de nuleffectwaarde.
Overwegende dat de reikwijdte van deze effecten niet overlapt met VEN-gebied, 
noch met vogelrichtlijngebied, lijken de conclusies uit de voortoets ook geldig voor 
de VEN-gebieden en habitats in vogelrichtlijngebieden in de omgeving van de 
exploitatie.
Verdroging
De exploitant voegde in bijlage van de aanvraag het voortoetsrapport voor de 
gewenste situatie waarin aangetoond wordt dat de reikwijdte van het effect 
‘verdroging’, gebruik makend van een nuleffectwaarde van 5 cm, niet overlapt met 
habitatrichtlijngebied, noch met VEN-gebied, noch met vogelrichtlijngebied. Op 
basis van de gegevens op de DOV-verkenner kan afgeleid worden dat er binnen de 
invloedstraal van de grondwaterwinning geen andere (gekende) 
grondwaterwinningen gelegen zijn, zodat er geen rekening lijkt gehouden te 
moeten worden met eventuele cumulatieve effecten.

17.Toetsing van de milieuaspecten
Algemene bemerkingen aanvraag:
Via voorliggende aanvraag worden percelen 451D en 452 aan de vergunning 
toegevoegd. Op deze percelen zal de nieuwe kalverenstal (GZ3) gebouwd worden.
Uit bijlage B26 en de rubriekenlijst kan opgemaakt worden dat er machines gewassen 
worden en dat er getankt wordt op de bedrijfssite. Dit lijkt te impliceren dat er op de 
site motorvoertuigen en/of aanhangwagens gestald worden. Op het uitvoeringsplan 
wordt in de nieuwbouwloods ‘SV’ aangeduid. Deze afkorting wordt in de legende niet 
gespecificeerd, maar lijkt te wijzen op stalplaatsen voor voertuigen.
Vermits uit de aanvraag niet kan afgeleid worden of en hoeveel motorvoertuigen of 
aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen 
zoals gedefinieerd in artikel 3, 73°, van de spoorcodex van 30 augustus 2013 zijn, er 
gestald zullen worden, lijkt het aangewezen om hierover via de POVC verduidelijking 
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te vragen aan de exploitant. Indien > 3 is rubriek 15.1 van toepassing. De exploitant 
dient zich in voorkomend geval hiermee in regel te stellen en de bijhorende algemene 
en sectorale voorwaarden na te leven.
De exploitant geeft in addendum B26 aan dat het opgevangen hemelwater onder 
meer gebruikt zal worden als reinigingswater voor de machines. Indien er op de 
bedrijfssite een afspuitplaats/wasplaats voor motorvoertuigen en hun aanhangwagens 
voorzien is, lijkt rubriek 15.4.2 van toepassing. De exploitant dient zich in 
voorkomend geval hiermee in regel te stellen en de bijhorende algemene en sectorale 
voorwaarden na te leven.
Milieutechnische beoordeling:
Water 
Afvalwater
De exploitant neemt in addendum C6 bij de aanvraag op dat de vleeskalveren worden 
gehouden in hokken die gegroepeerd zijn tot compartimenten en uitgevoerd zijn met 
roosters. Onder de roosters bevindt zich de mestkelder. Na iedere mestronde (1,7 
mestronden per jaar) worden de verschillende compartimenten gereinigd en ontsmet, 
het reinigingswater dat hierbij ontstaat, wordt opgevangen in de mestkelder onder de 
stal. Conform de gegevens in addendum E3 bij de aanvraag, wordt het opgevangen 
kuiswater in toepassing van het mestdecreet op cultuurgronden opgebracht.
Grondwater
De exploitant vraagt een vergunning voor de verandering (uitbreiding) van het 
opgepompte debiet van de vergunde grondwaterwinning (GWW1) en voor de aanleg 
en exploitatie van een nieuw aan te leggen grondwaterwinning (GWW2). De 
exploitant wenst het opgepompte grondwater uit GWW1 (bouwjaar: 2004, diepte: 85 
m, vergund voor een opgepompt debiet van maximaal 26 m³/dag en 8.477 m³/jaar) 
uit te breiden tot een maximaal debiet van 30 m³/dag en 7.975 m³/jaar. De nieuwe 
grondwaterwinning GWW2 zal aangelegd worden op een diepte van 85 m. Het 
maximaal opgepompt debiet van GWW 2 zal 20 m³/dag en 4.795 m³/jaar bedragen. 
Globaal (GWW1 + GWW2) betekent dit een gewenst maximaal opgepompt debiet van 
12.770 m³/jaar (fase 1: 11.825 m³/jaar en fase 2: 12.770 m³/jaar). Het grondwater 
wordt opgepompt uit de watervoerende laag met HCOV-code 0254 Zanden van 
Berchem en/of Bolderberg en zal gebruikt worden als drinkwater voor de dieren en in 
het huishouden. De gevraagde debieten worden verantwoord in addendum R53 bij de 
aanvraag en lijken aanvaardbaar.
Uit de bijgevoegde boorstaat voor GWW1 kan afgeleid worden dat de nodige 
kleistoppen werden aangebracht om te verhinderen dat verschillende watervoerende 
lagen met elkaar in verbinding gebracht worden. De exploitant neemt in addendum 
E2 bij de aanvraag op dat het boorgat bovenaan afgedicht is zodat er geen 
verontreinigingen naar het grondwater kunnen gaan.
De exploitant neemt in onderdeel R53 van de vergunningsaanvraag op dat er een 
debietmeter (type vleugelradmeter), een peilbuis (binnendiameter: 18 mm) en een 
aftapkraantje geplaatst werden op GWW1 en zullen geplaatst worden op 
grondwaterwinning GWW2.
De grondwaterwinning is niet gelegen in grondwaterwingebied of een 
beschermingszone.
Overwegende dat VMM, Afdeling Water voor de aangevraagde rubriek 53.8.2 optreedt 
als adviesverlenende instantie omtrent de gevraagde grondwaterwinningen, adviseren 
we om het standpunt van deze administratie met betrekking tot de ligging en de 
gevraagde debieten te volgen aangezien we niet over de hydrogeologische gegevens 
beschikken die noodzakelijk zijn om een voldoende onderbouwd advies te verlenen 
betreffende de mogelijke gevolgen van de grondwaterwinningen voor de bodem en de 
watervoerende lagen.
De exploitant dient er op gewezen te worden dat hij de toezichthoudende overheid 
minimaal twee dagen vooraf op de hoogte dient te brengen van het aanleggen of 
opvullen van een vergunningsplichtige grondwaterwinning, zodat haar 
toezichthouders mogelijk aanwezig kunnen zijn (zie artikel 5.53.5.2 van Vlarem II).
Waterbesparende maatregelen
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Het regenwater dat op de nieuwbouwstal GZ3 valt, wordt afgeleid naar een 
hemelwaterput van 10.000 liter (met overloop die aangesloten is op een 
infiltratiezone). Het regenwater dat op de nieuwbouwloods valt, zal eveneens 
afgevoerd worden naar een hemelwaterput van 10.000 liter (met overloop die 
aangesloten is op een infiltratiezone). De exploitant neemt in addendum B26 bij de 
aanvraag op dat het opgevangen hemelwater zal gebruikt worden als reinigingswater 
voor de stal en machines.
Lucht 
Geur
Er dient opgemerkt te worden dat er voor vleeskalveren tot 8 maanden 
geuremissiefactoren opgenomen werden in de lijst met geactualiseerde 
emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof. De totale geuremissie in de 
gewenste situatie (2.337 mestkalveren ≤ 8 maanden) werd berekend in addendum 
R9 bij de aanvraag (83.197,2 OUE/s) (toename van geuremissie met ca. 50%; 
geuremissie in huidige, vergunde situatie: 54.895,2 OUE/s).
De berekende totale geuremissie kan ingevoerd worden in een geurmodel (IMPACT) 
om een inschatting te kunnen maken van mogelijke immissie-effecten in de omgeving 
van de exploitatie in de gewenste situatie. In het kader van voorliggende aanvraag 
werd geen geurmodellering uitgevoerd.
Vermits de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage III van het 
MER-besluit (2004) (rubriek 1e) intensieve veeteeltbedrijven en 10j) met betrekking 
tot grondwaterwinning), dient er een project-MER-screening bij de aanvraag gevoegd 
te worden. Dit kan door de vragen in het onderdeel ‘mogelijke effecten van de 
aanvraag op de omgeving (mens en milieu)’ in te vullen en aan de hand hiervan te 
evalueren of er aanzienlijke effecten te verwachten zijn.
Om de gewenste diepgang van de milieubeoordeling in de project-MER-screening te 
bepalen, kan verwezen worden naar de handleiding Intensieve Veeteelt (dienst MER, 
2003) die hiervoor een leidraad vormt. In deze handleiding is een niet-limitatieve lijst 
van criteria opgenomen die aanleiding kunnen geven tot een uitgebreidere screening:

- Ligging in of nabij gevoelig gebied inzake natuur (SBZ, VEN, 
natuurreservaat…);

- Ligging in of nabij woongebied;
- Een volledig nieuw bedrijf;
- Grootte van het bedrijf of van de uitbreiding (indicatie: IPPC-drempels; echter 

enkel bepaald voor pluimvee en varkens);
- Cumulatie met andere projecten in de omgeving.

Wanneer het aantal dieren op het veeteeltbedrijf lager is dan de IPPC-drempels of 
bovenvermelde criteria niet van toepassing zijn op het veeteeltbedrijf, zal meestal 
een eenvoudige project-MER- screening volstaan. In dat geval lijkt het niet nodig om 
een geurmodelering uit te voeren.
De exploitatie ligt op ongeveer 400 m van woongebied. De geuremissie zal in de 
gewenste situatie met ongeveer 50% toenemen ten opzichte van de huidige situatie. 
Indien deze informatie afgetoetst wordt op bovenstaande criteria, lijkt niet eenduidig 
te kunnen afgeleid worden of een uitgebreidere screening wenselijk is.
Echter, indien er in het verleden klachten/bezwaren met betrekking tot geurhinder 
werden geformuleerd, lijkt het aangewezen dat de exploitant de berekende totale 
geuremissie voor de gewenste situatie (die berekend werd aan de hand van de 
emissiefactoren uit de lijst met geactualiseerde emissiefactoren voor ammoniak, geur 
en fijn stof (Bijlage Richtlijnenboek Landbouwdieren)) alsnog invoert in het geurmodel 
IMPACT om de toekomstige effecten te kunnen inschatten en na te gaan of eventuele 
milderende maatregelen dienen genomen te worden (zie ook: 
https://www.ilvo.vlaanderen.be/Portals/68/documents/Diensten/Refmil/Rapport_Eval
uatie_EF_ME R_RLB_2018.pdf?ver=2019-01-24-093605-730, p. 107).
Stof
Ook hier kan bovenstaande redenering (geur) gevolgd worden of een meer 
diepgaande project-MER- screening al dan niet wenselijk is. Het lijkt aangewezen om 
dit voor te leggen aan de POVC.
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Geluid
Geen bemerkingen.
Stallen
Er zullen twee nieuwe stallen gebouwd worden (GZ3: fase 1 en GZ4: fase 2).
De nieuwbouwstallen zijn niet gelegen in waterwingebied of –beschermingszone. De 
stallen zijn gelegen in agrarisch gebied. Bijgevolg is voldaan aan de verbodsregels in 
artikel 5.9.6.1 § 2 van Vlarem II.
Mestopslag
De voorziene mengmestopslag in de gewenste situatie bedraagt 8.027 m³ (fase 1: 
7.327 m³ en fase 2: 8.027 m³). De exploitant is vergund voor de opslag van 3.457 
m³ mengmest (in mestkelders onder de stallen GZ1 (1.750 m³) en GZ2 (1.707 m³)). 
De bijkomende mengmestopslag bevindt zich in de mestkelders onder de 
nieuwbouwstallen GZ3 (3.870 m³, fase 1) en GZ4 (700 m³, fase 2).
Uitgaande van een voorziene mengmestopslag van 8.027 m³ en op basis van de 
vereiste mestopslagcapaciteit zoals berekend met de kengetallen, opgenomen in 
hoofdstuk VII van bijlage van Vlarem II (berekeningen: zie addendum R9 bij de 
aanvraag) (vereiste mestopslagcapaciteit voor 9 maanden: 4.908 m³), kan afgeleid 
worden dat de voorziene mengmestopslag in de gewenste situatie ruimschoots 
volstaat om de mengmest gedurende een periode van 9 maanden te stockeren.
Bodem
De exploitant neemt volgende maatregelen om bodemverontreiniging te voorkomen 
of te beperken:

 De stallen werden/worden gebouwd uit duurzame en degelijke materialen, 
volgens een code van goede praktijk. De vloer, de mestkanalen en de 
mestkelders werden/worden in geen geval voorzien van overstorten of 
afleidingskanalen naar een oppervlaktewater, een openbare riolering, een 
kunstmatige afvoerweg voor regenwater of naar een verliesput;

 De mestkelders werden uitgevoerd volgens een code van goede praktijk. Er 
zijn geen overstorten of afleidingskanalen naar oppervlaktewateren of riolering 
voorzien. De grondplaat bestaat uit licht gewapend beton met een minimum 
dikte van 15 cm. De dikte en constructie van de opstaande muur zijn zodanig 
dat deze kan weerstaan aan de druk van de grond en de mest, zonder hierbij 
scheurvorming optreedt, de aansluiting tussen bodemplaat en opstaande muur 
is op een degelijke manier gebeurd;

 De mengmestopslagcapaciteit is in de nieuwe situatie voldoende om tenminste 
de hoeveelheid mest te stockeren die gedurende een periode van 9 maanden 
wordt geproduceerd door de dieren;

 De opslag van brandstof gebeurt in een bovengrondse, dubbelwandige houder 
voorzien van een overvulbeveiliging en een lekdetectiesysteem;

 Er wordt getankt boven een vloeistofdichte vloer in de loods. De nodige 
absorptiemiddelen zullen voorradig zijn om in geval van incident de gemorste 
vloeistoffen te kunnen neutraliseren;

 De opslag van de reinigingsmiddelen gebeurt boven een lekbak;
 Het boorgat van de grondwaterwinning is bovenaan afgedicht.

Gevaarlijke producten
Mazouttank
De exploitant vraagt om akte te nemen van de herlokalisatie van de bovengrondse 
houder voor de opslag van 2,499 ton (3.000 liter) gasolie die vergund werd op 6 juli 
2017 maar nog niet geplaatst werd. De opslag zal gebeuren in een bovengrondse 
dubbelwandige houder, voorzien van een overvulbeveiliging en lekdetectie. De 
exploitant neemt in addendum R17.3 van de aanvraag op dat de tank na plaatsing zal 
worden gekeurd door een erkend deskundige. Volgens bijlage E2 bij de aanvraag gaf 
de exploitant intussen de opdracht voor keuring van de tank en dat het keuringsattest 
ter beschikking zal gehouden worden voor de toezichthoudende overheid.
Gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
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De exploitant vraagt om in het vergunningsbesluit akte te nemen van de opslag van 
120 liter reinigingsproducten in kleine verpakkingen. Deze zullen, volgens de info 
opgenomen in addendum E2 bij de aanvraag, worden opgeslagen boven een lekbak.

18.Conclusie milieutechnische beoordeling
Omdat de stad niet beschikt over de hydrogeologische gegevens die noodzakelijk zijn 
om de mogelijke gevolgen van de grondwaterwinningen voor de bodem en de 
watervoerende lagen op een voldoende onderbouwde wijze te kunnen beoordelen, 
verdient het de aanbeveling om voor dit aspect het advies van VMM, die wel over de 
nodige expertise beschikt, te volgen.
Met betrekking tot de overige onderzochte milieutechnische aspecten in voorliggende 
beoordeling lijkt gesteld te kunnen worden dat er geen indicaties zijn tot het verlenen 
van een negatief advies.
Het lijkt echter wel aangewezen dat de exploitant het volgende verduidelijkt aan de 
POVC:
a. Of en hoeveel motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, 

bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 3, 73°, van de 
spoorcodex van 30 augustus 2013 zijn, er gestald zullen worden; indien > 3 is 
rubriek 15.1 van toepassing en dient de exploitant zich hiermee in regel te stellen 
en de bijhorende algemene en sectorale voorwaarden na te leven;

b. Is er een afspuitplaats/wasplaats voor motorvoertuigen en hun aanhangwagens 
aanwezig? In dat geval dient de exploitant zich in regel te stellen met rubriek 
15.4.2 en de bijhorende algemene en sectorale voorwaarden na te leven.

Indien er in het verleden gegronde klachten/bezwaren met betrekking tot geurhinder 
werden geformuleerd, is het aangewezen om dit, in het kader van voorliggende 
vergunningsaanvraag, verder te onderzoeken door een geurmodellering (IMPACT) toe 
te passen op de berekende totale geuremissie.
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.

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

Het perceel ligt aan de rand van de gemeente Herentals, op ongeveer 2,1 km 
(vogelvlucht) ten zuiden van de Grote Markt.
De omgeving wordt gekenmerkt door verspreide bebouwing, in hoofdzaak 
bestaande uit KMO-bedrijven en woningen. Het te bouwen bedrijfsgebouwen zijn 
in harmonie met deze bebouwde omgeving en met de bestaande, vergunde 
bebouwing op het terrein.
De geplande werken zijn functioneel verenigbaar met de omgeving en met de 
agrarische bestemming die het terrein heeft volgens het gewestplan. Enkel het 
gebruik van de bestaande weg over het terrein wordt gehypothekeerd door de 
voorgestelde werken. Deze wordt met de werken onzichtbaar in het straatbeeld en 
zal op die manier zijn functie verliezen. Dit kan niet worden verantwoord.

b. Mobiliteit
De effecten op mobiliteit worden beschreven in addendum E1 van de aanvraag. De 
exploitant geeft aan dat het aantal transporten in de gewenste situatie gemiddeld 
met minder dan 1 transport per week stijgt ten opzichte van de huidige, vergunde 
situatie. Hieruit lijkt afgeleid te kunnen worden dat de effecten op de mobiliteit in 
de gewenste situatie vergelijkbaar zijn met deze in de huidige situatie.
Bij deze berekende weekgemiddelden dient volgende bemerking geplaatst te 
worden: de transportbewegingen zijn niet evenredig verdeeld in de tijd vermits 
een gedeelte van de transporten (af- en aanvoer van kalveren) enkel plaatsvinden 
aan het einde/begin van een afmestingsperiode (1,7 mestronden per jaar) en dus 
transportpieken met zich meebrengen. Hiermee werd geen rekening gehouden bij 
de bespreking van de effecten op de mobiliteit.
De exploitant geeft verder aan dat er een goede ontsluiting is rond het bedrijf. Via 
de Lenskensdijk is er op 750 m aansluiting op de N152 tussen Herentals en 
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Herselt. Via de N152 is er aansluiting op de R15 rond Herentals en de E313 
richting Antwerpen of Hasselt. De exploitant verwacht geen nadelig effect op de 
omgeving.
Gelet op deze goede ontsluiting (zonder hierbij woonzones dienen doorsneden te 
worden) en overwegende dat de exploitatie niet gelegen is langs een fiets- of, 
wandel netwerk, lijkt het aanneembaar te stellen dat de eventueel bijkomende 
mobiliteitshinder niet significant is ten opzichte van de huidige, vergunde situatie.
De aanvraag heeft echter wel een negatieve impact op de gemeenteweg over het 
terrein. Met het verleggen van de bestaande weg, is het niet meer duidelijk voor 
gebruikers van deze weg dat deze openbaar is. Dit kan niet verantwoord worden. 
Er moet hiervoor een oplossing gezocht worden samen met de dienst patrimonium 
van de stad.

c. Ruimtegebruik - bouwdichtheid - schaalaspecten
Aan de bestaande perceelstructuur worden wijzigingen aangebracht. Kadastrale 
terreinen worden met deze aanvraag samengevoegd voor de werking van 1 
landbouwbedrijf. Hierbij wijzigt ook het tracé van de bestaande wegenis over het 
terrein. Deze wijziging wordt onvoldoende gestaafd in het dossier.
De woondichtheid van 1 wooneenheid op het perceel blijft behouden.
De schaal van de nieuwe bedrijfsgebouwen is groot. In principe zou worden 
verwacht dat de gebouwen fysisch meer 1 geheel zouden vormen. In het dossier 
wordt aangegeven dat de afstand tussen de gebouwen noodzakelijk is voor de 
brandveiligheid.
De verlegging van de bestaande wegenis maakt dat de bedrijfsgebouwen van 1 
bedrijf langs 2 zijden van 1 terrein komen te liggen. Dit is niet aangewezen. Een 
dergelijke inrichting maakt het terrein steeds opsplitsbaar, wat ruimtelijk een 
versnippering in de hand werkt. Dit kan niet worden verantwoord. Ook het gebruik 
van de wegenis wordt belemmerd door deze opstelling. Een verlegging van de 
bestaande openbare weg rond de bedrijfsgebouwen is aangewezen.

d. Architectuur - cultuuraspecten - esthetiek
De gekozen materialen zijn gebruikelijk voor stallen en loodsen en op deze locatie 
te verantwoorden. Te meer omdat een groene buffer als inbedding van het bedrijf 
wordt voorgesteld.
Het betrokken terrein of de aanpalende woningen genieten niet van enige 
bescherming als erfgoedwaarde en staan ook niet opgenomen in de inventaris van 
bouwkundig erfgoed.

e. Hinderaspecten - privacy - comforteisen
Hinder is voor de werken niet te verwachten. De nieuwe gebouwen respecteren 
voldoende afstand tot de perceelgrenzen.
De woon- en leefkwaliteit van de bedrijfswoning kan met de voorgestelde volumes 
en open ruimten gegarandeerd blijven.

f. Impact op natuur en landschap - inkleding - buffering - reliëf
Het niet bebouwde deel van het terrein moet in harmonie met het agrarische 
gebied worden aangelegd.
De groene inbedding van het bedrijf moet met inheemse planten, struiken en 
bomen gebeuren. Het bestaande reliëf wordt behouden.

g. Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Ongunstig advies.
Binnen het projectgebied van de aanvrager ligt een gemeenteweg, reeds 
aangeduid als ‘Chemin Particulier’, zijnde een ‘bijzondere weg’, in de atlas der 
buurtwegen. Een chemin particulier is geen 'particuliere weg', maar een 
'bijzondere weg', die wel degelijk het statuut heeft van een buurtweg en nu onder 
het gemeentewegendecreet valt. (Cfr. eerder advies Steven Van Audekercke van 
Provincie Antwerpen) De weg werd eveneens geïnventariseerd als publieke weg in 
het ‘project trage wegen’ en is gekend als trage weg I105 (zie bijgevoegde foto’s). 
Het huidige gebruik van de weg is onbekend en er bestaat geen beheersfiche van, 
maar het openbaar statuut staat buiten kijf. De trage weg takt aan op trage weg 
I12, die niet in de atlas der buurtwegen staat. De bedding van deze weg is 
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privaat, maar kent wel een (sporadisch) publiek gebruik. Deze kleine wandelweg 
takt aan op Duifhuizen en heeft wel een beheersfiche die als suggestie geeft om 
de verbinding tussen Lenskensdijk en Duifhuizen te behouden en in de toekomst 
verder te verankeren. Het lijkt dus nuttig om de gemeenteweg I5 ofwel te 
behouden op het huidige tracé ofwel te verleggen op de eigendom van de 
aanvrager (bv. langs de perceelsgrens), zodat deze blijft aantakken op trage weg 
I12. Hiervoor zou een rooilijnplan moeten worden toegevoegd aan de 
vergunningsaanvraag dat kan worden goedgekeurd door de gemeenteraad (zaak 
van de wegen) dat volgens het gemeentewegendecreet minimaal volgende 
elementen bevat:
- De actuele rooilijn (grafisch) en toekomstige rooilijn van de gemeenteweg;
- De kadastrale vermelding van de sectie, de nummers en de oppervlakte van de 

getroffen kadastrale percelen en onroerende goederen;
- De naam van de eigenaars van de getroffen kadastrale percelen en onroerende 

goederen volgens kadastrale gegevens of andere gegevens die voor het 
gemeentebestuur beschikbaar zijn.

De beslissing van de gemeenteraad tijdens de vergunningsprocedure geldt dan als 
vestiging van een publiek recht van doorgang. Omdat de nodige gegevens voor 
een wijziging van de rooilijn van de gemeenteweg in het dossier ontbreken, kan 
de gemeenteraad hierover op basis van dit dossier geen beslissing nemen. Het 
rooilijnplan moet ook in openbaar onderzoek gelegd worden, wat nog niet 
gebeurde.
Inhoudelijk moet opgemerkt worden dat het niet wenselijk is om de bestaande 
wegenis te behouden op de huidige locatie of te verleggen zoals aangeduid omdat 
deze het landbouwbedrijf verdeelt in 2 opsplitsbare delen. Bovendien wordt het 
openbare gebruik van de wegenis ontmoedigd en onduidelijk door het oprichten 
van bedrijfsgebouwen van 1 bedrijf langs 2 zijden van deze weg. Dit kan niet 
verantwoord worden. Een verlegging van de bestaande weg dient daarom grondig 
overwogen te worden in overleg met de dienst patrimonium van de stad.
Op basis van de ontbrekende elementen kan het dossier momenteel enkel 
ongunstig geadviseerd worden.
Bij aanpassing van het dossier dienen ook de volgende gegevens 
verduidelijkt/aangevuld te worden:
- De volgende verduidelijkingen moeten worden aangebracht in de 

omgevingsvergunningsaanvraag:
 Of en hoeveel motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen 

personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zoals 
gedefinieerd in artikel 3, 73°, van de spoorcodex van 30 augustus 2013 
zijn, er gestald zullen worden; indien > 3 is rubriek 15.1 van toepassing en 
dient de exploitant zich hiermee in regel te stellen en de bijhorende 
algemene en sectorale voorwaarden na te leven.

 Is er een afspuitplaats/wasplaats voor motorvoertuigen en hun 
aanhangwagens aanwezig? In dat geval dient de exploitant zich in regel te 
stellen met rubriek 15.4.2 en de bijhorende algemene en sectorale 
voorwaarden na te leven.

 Welke milderende maatregelen zullen genomen worden om de 
ammoniakemissie te beperken, rekening houdend met de nabijheid van een 
natuurgebied.

- De volgende aanvullingen moeten worden aangebracht in de 
omgevingsvergunningsaanvraag:
 Met betrekking tot geur: indien er in het verleden gegronde 

klachten/bezwaren met betrekking tot geurhinder werden geformuleerd, is 
het aangewezen om dit, in het kader van voorliggende 
vergunningsaanvraag, verder te onderzoeken door een geurmodellering 
(IMPACT) toe te passen op de berekende totale geuremissie;

- Met betrekking tot de grondwaterwinning: uit het advies van VMM, Afdeling 
Water blijkt dat de grondwaterwinningen geen ontoelaatbare schade 
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veroorzaken aan bodem en grondwaterlagen en dat de aangevraagde ligging 
en hoeveelheden aanvaardbaar zijn.

- Er wordt bovendien meer diepgang verwacht van de mer-screeningsnota, zoals 
beschreven in de milieutechnische beoordeling van dit verslag;

Gelet op het bijkomend ongunstig advies d.d. 17 februari 2020 van het College van 
burgemeester en schepenen van Herentals (n.a.v. de eerste 2 wijzigingsverzoeken); 
op volgende elementen uit dit advies:
1. Omschrijving van de aanvraag

Op 30 januari 2020 ontving de stad de vraag van de provincie Antwerpen, dienst 
omgevingsvergunningen, departement leefmilieu, om opnieuw een standpunt in te 
nemen ten aanzien van de omgevingsvergunningsaanvraag van de heer Tom Helsen, 
op een terrein met adres Lenskensdijk 10 en met kadastrale omschrijving 3e afdeling, 
sectie A, percelen 449E, 449F, 450G, 451D en 452. Dit naar aanleiding van een 
wijzigingsverzoek dat ingediend werd door de bouwheer en waarmee men tracht 
tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de stad van 20 januari 2020.
En met wijzigingsverzoek: rubrieknummer 15.1.1 voor het stallen van 6 voertuigen. 

2. Verslag gemeentelijke omgevingsambtenaar
Conform artikel 44 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening neemt het college 
kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar dat als bijlage bij 
dit besluit is gevoegd en er onlosmakelijk mee verbonden is. Het advies van de 
gemeentelijke omgevingsambtenaar van 13 januari 2020 is ongunstig.

3. Argumentatie
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. Met het besluit tot het verleggen van de bestaande openbare wegenis is 
het college echter niet akkoord. Om de belevingswaarde van het agrarische gebied te 
verhogen, is het college van oordeel dat het behouden van de bestaande weg, tussen 
de bedrijfsgebouwen, net een meerwaarde kan zijn. Bovendien is dit voor de trage 
weggebruikers ook de kortste verbinding met een zeer kleine impact op vlak van 
verhardingen. De toegankelijkheid en de leesbaarheid van de wegenis over het terrein 
moet uiteraard te allen tijde gerespecteerd worden.

4. Om deze redenen ziet het college van burgemeester en schepenen dan ook geen 
reden om het dossier ongunstig te adviseren. Het college legt, rekening houdend met 
het voorliggende verslag, de volgende voorwaarden op:
a. De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in 

het omgevingsloket.
b. Het is aan de bouwheer om de bouwlijn zelf correct uit te zetten.
c. De gemeenteweg moet voldoende leesbaar kunnen worden ingebed in de 

toekomstige bedrijfsomgeving.
d. De bouwheer moet het huishoudelijk afvalwater van de bedrijfswoning zuiveren 

via een individuele zuiveringsinstallatie die geplaatst wordt door de stad. Hij 
vraagt deze bij aanvang van de bouwwerken op het perceel aan via 
www.herentals.be/ iba.

e. De aanpassing van de bestaande, onverharde overwelving aan het stedelijk 
reglement op de baangrachtoverwelvingen, moet aangevraagd worden via 
www.herentals.be/baangrachtoverwelving.

f. Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden 
volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring 
van de privéwaterafvoer.

g. Beide infiltratiezones hebben een noodoverlaat op de achterliggende waterloop, dit 
wordt niet toegestaan. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.

h. Het aanleggen van de betonverhardingen dwars over op de bestaande openbare 
wegenis moeten gebeuren onder toezicht van een werftoezichter van de 
technische dienst. De bouwheer moet de technische dienst contacteren vóór 
aanvang van de werken via technische.dienst@herentals.be .
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i. Het niet bebouwde deel van het terrein moet in harmonie met het agrarische 
gebied worden aangelegd.

j. De groene inbedding van het bedrijf moet met inheemse planten, struiken en 
bomen gebeuren.

k. Bijzondere milieuvoorwaarden:
- De exploitant geeft in addendum B26 aan dat het opgevangen hemelwater 

onder meer gebruikt zal worden als reinigingswater voor de machines. Indien 
er op de bedrijfssite een afspuitplaats/wasplaats voor motorvoertuigen en hun 
aanhangwagens voorzien is, lijkt rubriek 15.4.2 van toepassing. De exploitant 
moet zich in voorkomend geval hiermee in regel stellen en de bijhorende 
algemene en sectorale voorwaarden na leven.

l. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM;
5. Besluit: Het college van burgemeester en schepenen verleent, rekening houdend met 

de gegevens in het wijzigingsverzoek, een gunstig advies over de 
omgevingsvergunning nummer OMV_2019138505 aan de provincie Antwerpen, 
Dienst Omgevingsvergunningen, Departement Leefmilieu ten aanzien van de 
omgevingsaanvraag van de heer Tom Helsen, op een terrein met adres Lenskensdijk 
10 en met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie A, percelen 449E, 449F, 450G, 
451D en 452 mits de voorwaarden die hierboven worden opgenomen.

6. Verslag van de GOA na wijzigingsverzoek:
a. De exploitant wenst het vergunde mestkalverenbedrijf uit te breiden met 795 

mestkalveren. De lopende vergunning werd reeds voor onbepaalde duur 
afgeleverd zodat een vroegtijdige hernieuwing als gevolg van een belangrijke 
investering niet meer van toepassing is op voorliggende situatie. De uitbreiding 
kadert in een medeparticipatie door zoon Daan Helsen.

b. De vergunning zal worden uitgevoerd in twee fasen. In een eerste fase wordt 
vergunning gevraagd voor een nieuwe loods en nieuwe stal voor 888 mestkalveren 
(GZ3). In de tweede fase (met gewenste startdatum 1 januari 2022) wordt 
vergunning gevraagd voor de uitbreiding met een bijkomende stal voor 175 
mestkalveren (GZ4) vooraan de kleine loods aan stal (GZ2). Dit betekent een 
uitbreiding met 888 + 175 = 1.063 mestkalveren.

c. De deputatie verleende op 6 juli 2017 een (milieu)vergunning voor de uitbreiding 
met 268 plaatsen voor mestkalveren (deels in de bestaande loods, deels in een 
nieuwbouw voor deze loods). Deze vergunde uitbreiding werd nog niet 
gerealiseerd, maar is nog niet van rechtswege vervallen. Bijgevolg mogen deze 
plaatsen in mindering gebracht worden in voorliggende aanvraag (1.063 – 268 = 
795 plaatsen voor mestkalveren). Deze aanvraag houdt ook een verandering in 
ten opzichte van de vergunde stalplaatsen van 6 juli 2017 vermits in de geplande 
nieuwbouw in het verlengde van de loods een beperkter aantal mestkalveren zal 
worden ondergebracht dan de 268 stuks die initieel op deze locatie werden 
vergund.

d. Op het terrein was een vergunning verleend voor het stallen van 1474 kalveren. 
Met het realiseren van voorliggende aanvraag uit de fase 1 en 2 samen, zullen in 
totaal op dit terrein, 2337 kalveren gestald kunnen worden.

e. Rechts op het terrein, naast de bestaande stallen, wordt een nieuwe stal 
opgericht.

f. De nieuwe stal heeft een breedte van 29,99 m en een lengte van 92,51 m. De 
kroonlijsthoogte is 4,00 m en de nok reikt tot 10,37 m. De stal bestaat uit een 
staalconstructie met betonpanelen met baksteenmotief. In de puntgevels worden 
vezelcementsidings voorzien en op het dak worden zwarte golfplaten gelegd. In de 
stal worden 6 rijen met hokken geplaatst, goed voor 888 kalveren. Vooraan wordt 
10 m van de stal gebruikt voor de melkbereiding, de brokbereiding, ruimtes voor 
opslag, een kantoortje en sanitair. Onder de stal wordt een mestkelder voor 3.870 
m³ mestopslag voorzien. Naast de stal worden voedersilo’s geplaatst. Deze 
hebben een hoogte die lager is dan 10 m, waardoor het plaatsen van deze silo’s 
niet vergunningsplichtig is. Het regenwater wordt afgevoerd naar een put van 
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10.000 liter, die via een overloop aangesloten is op een infiltratiezone. Het 
regenwater wordt gebruikt om de stal te reinigen.

g. De nieuwe loods wordt links op het terrein opgericht. Deze is 18,00 m breed en 
50,00 m lang. De kroonlijsthoogte is 5,00 m en de nok reikt tot 7,58 m. De loods 
wordt op eenzelfde manier uitgevoerd zoals de stal: een staalconstructie met 
betonpanelen met baksteenmotief, vezelcementsidings in de puntgevels en zwarte 
golfplaten op het dak. Het voorste gedeelte van de loods wordt een afgesloten 
werkplaats, het overige gedeelte is grotendeels open. Het regenwater van de loods 
en de bestaande stal wordt afgevoerd naar een regenwateropslag van 10.000 liter, 
die is aangesloten op een infiltratiezone.

h. Een bestaande onverharde overwelving zal aangepast worden en uitgevoerd 
worden volgens de gemeentelijke verordeningen.

i. De bestaande kalverenstal, die zich momenteel links op het terrein bevindt, werd 
anders uitgevoerd dan vergund. Er werd 25 m loods vergund, maar slechts 10,30 
m uitgevoerd. De opdrachtgever wil graag in een 2de fase dit bedrijfsgebouw 
uitbreiden met 19,50 m stalling. In deze stal zijn dan 5 rijen van boxen voorzien 
voor 175 kalveren. De mestkelder heeft een diepte van 1,7 m en een inhoud van 
700 m³. De kroonlijsthoogte, nokhoogte, vorm en materialen van de bestaande 
stal worden doorgetrokken.

j. Het regenwater wordt afgevoerd naar de regenwaterput die bij de loods wordt 
voorzien. De bouwheer wil de start van fase 2 vastleggen op 1 januari 2022.

k. Het terrein wordt heraangelegd in functie van de uitbreiding. Verhardingen worden 
beperkt tot een minimum.

l. Op 30 januari 2020 vroeg de provinciale dienst Omgevingsvergunningen een 
advies omwille van de 2 wijzigingsverzoeken die de bouwheer indiende naar 
aanleiding van het advies van het college van burgemeester en schepenen van de 
stad Herentals. Deze wijzigingen omvat het behoud van de bestaande wegenis, 
het toevoegen van de rubriek 15.1.1 voor het stallen van 6 voertuigen, het 
wijzigen van de infiltratieplannen en het verduidelijken van het dossier.

m. Voor het wijzigingsverzoek werd geen nieuw openbaar onderzoek gevraagd aan de 
stad.

n. Stedenbouwkundige basisgegevens Planologische voorschriften
Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, 
bestemming: natuurgebieden.
Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, 
bestemming: agrarische gebieden.
De aanvraag voor het uitbreiden van een bestaand landbouwbedrijf is in 
overeenstemming met de gewestplanbestemming agrarisch gebied, waarbinnen de 
werken worden voorgesteld.

o. Gemeenteweg:
Binnen het projectgebied van de aanvrager ligt een gemeenteweg, reeds 
aangeduid als ‘Chemin Particulier’, zijnde een ‘bijzondere weg’, in de atlas der 
buurtwegen. Het ontwerp behoudt deze bestaande weg.
Sectorale regelgeving
Gemeenteweg:
Binnen het projectgebied van de aanvrager ligt een gemeenteweg, reeds 
aangeduid als ‘Chemin Particulier’, zijnde een ‘bijzondere weg’, in de atlas der 
buurtwegen. Een chemin particulier is geen 'particuliere weg', maar een 
'bijzondere weg', die wel degelijk het statuut heeft van een buurtweg en nu onder 
het gemeentewegendecreet valt. (Cf. eerder advies Steven Van Audekercke van 
provincie Antwerpen). De weg werd eveneens geïnventariseerd als publieke weg in 
het ‘project trage wegen’ en is gekend als trage weg I105 (zie bijgevoegde foto’s). 
Het huidige gebruik van de weg is onbekend en er bestaat geen beheersfiche van, 
maar het openbaar statuut staat buiten kijf. De trage weg takt aan op trage weg 
I12, die niet in de atlas der buurtwegen staat. De bedding van deze weg is 
privaat, maar kent wel een (sporadisch) publiek gebruik. Deze kleine wandelweg 
takt aan op Duifhuizen en heeft wel een beheersfiche die als suggestie geeft om 
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de verbinding tussen Lenskensdijk en Duifhuizen te behouden en in de toekomst 
verder te verankeren.
Inhoudelijk moet opgemerkt worden dat het niet wenselijk is om de bestaande 
wegenis te behouden op de huidige locatie zoals aangeduid, omdat deze het 
landbouwbedrijf verdeelt in 2 opsplitsbare delen. Bovendien wordt het openbare 
gebruik van de wegenis ontmoedigd en onduidelijk door het oprichten van 
bedrijfsgebouwen van 1 bedrijf langs 2 zijden van deze weg.
Dit kan niet verantwoord worden. Een verlegging van de bestaande weg dient 
daarom grondig overwogen te worden.

p. Opritten:
Er worden geen nieuwe inritten aangelegd vanaf Lenskensdijk. Bestaande 
toegangen worden verhard met opbreekbaar materiaal. Een bestaande, 
onverharde overwelving over een breedte van 10 meter zal aangepast worden 
volgens het gemeentelijk reglement.
Er worden 2 nieuwe opritten voorgesteld over de bestaande wegenis, van de 
bestaande stallen naar de nieuwe stal rechts op het terrein.
Beoordeling:
- Het aanleggen van de baangrachtoverwelving zal gebeuren door de stedelijke 

uitvoeringsdiensten. De werken moeten aangevraagd worden via 
www.herentals.be/baangrachtoverwelving. Voor het aanleveren van materiaal 
en het plaatsen van een baangrachtoverwelving, met een maximale breedte 
van 5 meter, wordt een forfaitair bedrag van 950,00 euro aangerekend. Als de 
baangracht breder wordt uitgevoerd dan 5 meter, zal voor elke begonnen 
meter een verhoging van 150,00 euro aangerekend worden.

- Het aanleggen van de betonverhardingen dwars over op de bestaande 
openbare wegenis moeten gebeuren onder toezicht van een werftoezichter van 
de technische dienst. De bouwheer moet de technische dienst contacteren vóór 
aanvang van de werken via technische.dienst@herentals.be.

q. Watertoets
Afvalwater
In het eerste deel van de nieuwe stal wordt ondermeer een kantoortje ingericht, 
voorzien van sanitair. Het perceel ligt volgens het goedgekeurd zoneringsplan van 
Herentals in het individueel te optimaliseren buitengebied.
Beoordeling: Het afvalwater dat gegenereerd wordt in het sanitair gedeelte van 
het kantoortje, moet gezuiverd worden door een IBA. Ook het afvalwater van de 
bedrijfswoning moet gezuiverd worden door een IBA. Momenteel is dat nog niet 
het geval maar in het kader van dit dossier zal de stad de installatie bij de woning 
plaatsen. De bouwheer moet de IBA aanvragen bij aanvang van de bouwwerken 
op het perceel via www.herentals.be/iba. De kosten voor de aankoop, de 
installatie (één meter rondom de installatie) en het onderhoud zijn ten laste van 
de stad.
Hemelwater
Het hemelwater afkomstig van het dak van de nieuwe stal wordt opgevangen in 
een hemelwaterput van 10.000 liter. Het water wordt hergebruikt voor het 
reinigen van de stal. Overtollig hemelwater wordt afgevoerd naar een 
infiltratievoorziening op het eigen terrein. Het hemelwater afkomstig van het dak 
van de nieuwe loods en van de uitbreiding van de bestaande stal, wordt 
opgevangen in een hemelwaterput van 10.000 liter. Het water wordt hergebruikt 
voor het reinigen van de bestaande stal en de landbouwvoertuigen. Overtollig 
hemelwater wordt afgevoerd naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein.
Met het wijzigingsverzoek wordt voorgesteld dat beide infiltratiezones een 
noodoverlaat zullen hebben op de achterliggende waterloop.
Beoordeling: Een noodoverlaat naar de achterliggende waterloop wordt niet 
toegestaan. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.
Verharding
Hemelwater afkomstig van bestaande en nieuw aan te leggen verhardingen vloeit 
af naar de omliggende bodem en infiltreert er ter plaatse.
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Beoordeling: Geen opmerkingen.
r. 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 is bij dit dossier 
gevoegd. In deze nota zijn de mogelijke effecten van het project op de omgeving 
onderzocht en wordt gemotiveerd waarom deze al dan niet aanzienlijk zijn.
Van de ingediende mer-screening wordt echter meer diepgang verwacht, zoals al 
kan opgemerkt worden in het advies van de werkgroep Milieu en Natuur en zoals 
ook verder omschreven in de milieutechnische beoordeling.

s. Voortoets/Passende beoordeling
Natuur
Vermesting en verzuring
De exploitant voegde in bijlage van de aanvraag het voortoetsrapport, uitgaande 
van een NH3-emissie van 5.842,5 kg/jaar in de gewenste situatie. Deze emissie 
werd berekend aan de hand van de dierenaantallen in de gewenste situatie en via 
toepassing van de meest recente lijst met geactualiseerde emissiefactoren (bijlage 
Richtlijnenboek Landbouwdieren). Uit het voortoetsrapport blijkt dat er geen risico 
is op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats 
in habitatrichtlijngebied voor de effectgroepen direct ruimtebeslag, eutrofiëring via 
lucht, verzuring via lucht en wijzigingen grondwaterstand.
In het voortoetsrapport wordt voor de gewenste situatie de reikwijdte van de 
effecten ‘eutrofiëring via de lucht’ en ‘verzuring via de lucht’ afgebakend, gebruik 
makend van de nuleffectwaarde. Overwegende dat de reikwijdte van deze effecten 
niet overlapt met VEN- gebied, noch met vogelrichtlijngebied, lijken de conclusies 
uit de voortoets ook geldig voor de VEN-gebieden en habitats in 
vogelrichtlijngebieden in de omgeving van de exploitatie.
Verdroging
De exploitant voegde in bijlage van de aanvraag het voortoetsrapport voor de 
gewenste situatie waarin aangetoond wordt dat de reikwijdte van het effect 
‘verdroging’, gebruik makend van een nuleffectwaarde van 5 cm, niet overlapt met 
habitatrichtlijngebied, noch met VEN-gebied, noch met vogelrichtlijngebied. Op 
basis van de gegevens op de DOV-verkenner kan afgeleid worden dat er binnen de 
invloedstraal van de grondwaterwinning geen andere (gekende) 
grondwaterwinningen gelegen zijn, zodat er geen rekening lijkt gehouden te 
moeten worden met eventuele cumulatieve effecten.

t. Toetsing van de milieuaspecten
Algemene bemerkingen aanvraag:
Via voorliggende aanvraag worden percelen 451D en 452 aan de vergunning 
toegevoegd. Op deze percelen zal de nieuwe kalverenstal (GZ3) gebouwd worden
Uit bijlage B26 en de rubriekenlijst kan opgemaakt worden dat er machines 
gewassen worden en dat er getankt wordt op de bedrijfssite. Dit lijkt te impliceren 
dat er op de site motorvoertuigen en/of aanhangwagens gestald worden. Op het 
uitvoeringsplan wordt in de nieuwbouwloods ‘SV’ aangeduid. Deze afkorting wordt 
in de legende niet gespecificeerd, maar lijkt te wijzen op stalplaatsen voor 
voertuigen. Via het wijzigingsverzoek daterend van 29 januari 2020 worden 6 
landbouwvoertuigen (rubriek 15.1.1) toegevoegd aan het voorwerp van de 
aanvraag. De exploitant dient zich hiermee in regel te stellen en de bijhorende 
algemene en sectorale voorwaarden na te leven.
De exploitant geeft in addendum B26 aan dat het opgevangen hemelwater onder 
meer gebruikt zal worden als reinigingswater voor de machines. Indien er op de 
bedrijfssite een afspuitplaats/wasplaats voor motorvoertuigen en hun 
aanhangwagens voorzien is, lijkt rubriek 15.4.2 van toepassing. De exploitant 
dient zich in voorkomend geval hiermee in regel te stellen en de bijhorende 
algemene en sectorale voorwaarden na te leven.
Milieutechnische beoordeling:
Water
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Afvalwater
De exploitant neemt in addendum C6 bij de aanvraag op dat de vleeskalveren 
worden gehouden in hokken die gegroepeerd zijn tot compartimenten en 
uitgevoerd zijn met roosters. Onder de roosters bevindt zich de mestkelder. Na 
iedere mestronde (1,7 mestronden per jaar) worden de verschillende 
compartimenten gereinigd en ontsmet, het reinigingswater dat hierbij ontstaat, 
wordt opgevangen in de mestkelder onder de stal. Conform de gegevens in 
addendum E3 bij de aanvraag, wordt het opgevangen kuiswater in toepassing van 
het mestdecreet op cultuurgronden opgebracht.
Grondwater
De exploitant vraagt een vergunning voor de verandering (uitbreiding) van het 
opgepompte debiet van de vergunde grondwaterwinning (GWW1) en voor de 
aanleg en exploitatie van een nieuw aan te leggen grondwaterwinning (GWW2). 
De exploitant wenst het opgepompte grondwater uit GWW1 (bouwjaar: 2004, 
diepte: 85 m, vergund voor een opgepompt debiet van maximaal 26 m³/dag en 
8.477 m³/jaar) uit te breiden tot een maximaal debiet van 30 m³/dag en 7.975 
m³/jaar. De nieuwe grondwaterwinning GWW2 zal aangelegd worden op een 
diepte van 85 m. Het maximaal opgepompt debiet van GWW 2 zal 20 m³/dag en 
4.795 m³/jaar bedragen.
Globaal (GWW1 + GWW2) betekent dit een gewenst maximaal opgepompt debiet 
van 12.770 m³/jaar (fase 1: 11.825 m³/jaar en fase 2: 12.770 m³/jaar). Het 
grondwater wordt opgepompt uit de watervoerende laag met HCOV-code 0254 
Zanden van Berchem en/of Bolderberg en zal gebruikt worden als drinkwater voor 
de dieren en in het huishouden. De gevraagde debieten worden verantwoord in 
addendum R53 bij de aanvraag en lijken aanvaardbaar.
Uit de bijgevoegde boorstaat voor GWW1 kan afgeleid worden dat de nodige 
kleistoppen werden aangebracht om te verhinderen dat verschillende 
watervoerende lagen met elkaar in verbinding gebracht worden. De exploitant 
neemt in addendum E2 bij de aanvraag op dat het boorgat bovenaan afgedicht is 
zodat er geen verontreinigingen naar het grondwater kunnen gaan.
De exploitant neemt in onderdeel R53 van de vergunningsaanvraag op dat er een 
debietmeter (type vleugelradmeter), een peilbuis (binnendiameter: 18 mm) en 
een aftapkraantje geplaatst werden op GWW1 en zullen geplaatst worden op 
grondwaterwinning GWW2.
De grondwaterwinning is niet gelegen in grondwaterwingebied of een 
beschermingszone.
Overwegende dat VMM, Afdeling Water voor de aangevraagde rubriek 53.8.2 
optreedt als adviesverlenende instantie omtrent de gevraagde 
grondwaterwinningen, adviseren we om het standpunt van deze administratie met 
betrekking tot de ligging en de gevraagde debieten te volgen aangezien we niet 
over de hydrogeologische gegevens beschikken die noodzakelijk zijn om een 
voldoende onderbouwd advies te verlenen betreffende de mogelijke gevolgen van 
de grondwaterwinningen voor de bodem en de watervoerende lagen.
De exploitant dient er op gewezen te worden dat hij de toezichthoudende overheid 
minimaal twee dagen vooraf op de hoogte dient te brengen van het aanleggen of 
opvullen van een vergunningsplichtige grondwaterwinning, zodat haar 
toezichthouders mogelijk aanwezig kunnen zijn (zie artikel 5.53.5.2 van Vlarem 
II).
Waterbesparende maatregelen
Het regenwater dat op de nieuwbouwstal GZ3 valt, wordt afgeleid naar een 
hemelwaterput van liter (met overloop die aangesloten is op een infiltratiezone). 
Het regenwater dat op de nieuwbouwloods valt, zal eveneens afgevoerd worden 
naar een hemelwaterput van 10.000 liter (met overloop die aangesloten is op een 
infiltratiezone). De exploitant neemt in addendum B26 bij de aanvraag op dat het 
opgevangen hemelwater zal gebruikt worden als reinigingswater voor de stal en 
machines.
Lucht 
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Geur
Er dient opgemerkt te worden dat er voor vleeskalveren tot 8 maanden 
geuremissiefactoren opgenomen werden in de lijst met geactualiseerde 
emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof. De totale geuremissie in de 
gewenste situatie (2.337 mestkalveren ≤ 8 maanden) werd berekend in 
addendum R9 bij de aanvraag (83.197,2 OUE/s) (toename van geuremissie met 
ca. 50%; geuremissie in huidige, vergunde situatie: 54.895,2 OUE/s).
De berekende totale geuremissie kan ingevoerd worden in een geurmodel 
(IMPACT) om een inschatting te kunnen maken van mogelijke immissie-effecten in 
de omgeving van de exploitatie in de gewenste situatie. In het kader van 
voorliggende aanvraag werd geen geurmodellering uitgevoerd.
Vermits de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage III van 
het MER- besluit (2004) (rubriek 1e) intensieve veeteeltbedrijven en 10j) met 
betrekking tot grondwaterwinning), dient er een project-MER-screening bij de 
aanvraag gevoegd te worden. Dit kan door de vragen in het onderdeel ‘mogelijke 
effecten van de aanvraag op de omgeving (mens en milieu)’ in te vullen en aan de 
hand hiervan te evalueren of er aanzienlijke effecten te verwachten zijn.
Om de gewenste diepgang van de milieubeoordeling in de project-MER-screening 
te bepalen, kan verwezen worden naar de handleiding Intensieve Veeteelt (dienst 
MER, 2003) die hiervoor een leidraad vormt. In deze handleiding is een niet-
limitatieve lijst van criteria opgenomen die aanleiding kunnen geven tot een 
uitgebreidere screening:
- Ligging in of nabij gevoelig gebied inzake natuur (SBZ, VEN, 

natuurreservaat…);
- Ligging in of nabij woongebied;
- Een volledig nieuw bedrijf;
- Grootte van het bedrijf of van de uitbreiding (indicatie: IPPC-drempels; echter 

enkel bepaald voor pluimvee en varkens);
- Cumulatie met andere projecten in de omgeving.
Wanneer het aantal dieren op het veeteeltbedrijf lager is dan de IPPC-drempels of 
bovenvermelde criteria niet van toepassing zijn op het veeteeltbedrijf, zal meestal 
een eenvoudige project-MER-screening volstaan. In dat geval lijkt het niet nodig 
om een geurmodelering uit te voeren.
De exploitatie ligt op ongeveer 400 m van woongebied. De geuremissie zal in de 
gewenste situatie met ongeveer 50% toenemen ten opzichte van de huidige 
situatie. Indien deze informatie afgetoetst wordt op bovenstaande criteria, lijkt 
niet eenduidig te kunnen afgeleid worden of een uitgebreidere screening wenselijk 
is.
Echter, indien er in het verleden klachten/bezwaren met betrekking tot geurhinder 
werden geformuleerd, lijkt het aangewezen dat de exploitant de berekende totale 
geuremissie voor de gewenste situatie (die berekend werd aan de hand van de 
emissiefactoren uit de lijst met geactualiseerde emissiefactoren voor ammoniak, 
geur en fijn stof (Bijlage Richtlijnenboek Landbouwdieren)) alsnog invoert in het 
geurmodel IMPACT om de toekomstige effecten te kunnen inschatten en na te 
gaan of eventuele milderende maatregelen dienen genomen te worden (zie ook: 
https://www.ilvo.vlaanderen.be/Portals/68/documents/Diensten/Refmil/Rapport_E
valuatie_EF_ MER_RLB_2018.pdf?ver=2019-01-24-093605-730, p. 107).
Stof
Ook hier kan bovenstaande redenering (geur) gevolgd worden of een meer 
diepgaande project- MER-screening al dan niet wenselijk is. Het lijkt aangewezen 
om dit voor te leggen aan de POVC.
Geluid
Geen bemerkingen.
Stallen
Er zullen twee nieuwe stallen gebouwd worden (GZ3: fase 1 en GZ4: fase 2).
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De nieuwbouwstallen zijn niet gelegen in waterwingebied of –beschermingszone. 
De stallen zijn gelegen in agrarisch gebied. Bijgevolg is voldaan aan de 
verbodsregels in artikel 5.9.6.1 § 2 van Vlarem II.
Mestopslag
De voorziene mengmestopslag in de gewenste situatie bedraagt 8.027 m³ (fase 1: 
7.327 m³ en fase 2: 8.027 m³). De exploitant is vergund voor de opslag van 
3.457 m³ mengmest (in mestkelders onder de stallen GZ1 (1.750 m³) en GZ2 
(1.707 m³)). De bijkomende mengmestopslag bevindt zich in de mestkelders 
onder de nieuwbouwstallen GZ3 (3.870 m³, fase 1) en GZ4 (700 m³, fase 2).
Uitgaande van een voorziene mengmestopslag van 8.027 m³ en op basis van de 
vereiste mestopslagcapaciteit zoals berekend met de kengetallen, opgenomen in 
hoofdstuk VII van bijlage 5.28 van Vlarem II (berekeningen: zie addendum R9 bij 
de aanvraag) (vereiste mestopslagcapaciteit voor 9 maanden: 4.908 m³), kan 
afgeleid worden dat de voorziene mengmestopslag in de gewenste situatie 
ruimschoots volstaat om de mengmest gedurende een periode van 9 maanden te 
stockeren.
Bodem
De exploitant neemt volgende maatregelen om bodemverontreiniging te 
voorkomen of te beperken:
- De stallen werden/worden gebouwd uit duurzame en degelijke materialen, 

volgens een code van goede praktijk. De vloer, de mestkanalen en de 
mestkelders werden/worden in geen geval voorzien van overstorten of 
afleidingskanalen naar een oppervlaktewater, een openbare riolering, een 
kunstmatige afvoerweg voor regenwater of naar een verliesput;

- De mestkelders werden uitgevoerd volgens een code van goede praktijk. Er 
zijn geen overstorten of afleidingskanalen naar oppervlaktewateren of riolering 
voorzien. De grondplaat bestaat uit licht gewapend beton met een minimum 
dikte van 15 cm. De dikte en constructie van de opstaande muur zijn zodanig 
dat deze kan weerstaan aan de druk van de grond en de mest, zonder hierbij 
scheurvorming optreedt, de aansluiting tussen bodemplaat en opstaande muur 
is op een degelijke manier gebeurd;

- De mengmestopslagcapaciteit is in de nieuwe situatie voldoende om tenminste 
de hoeveelheid mest te stockeren die gedurende een periode van 9 maanden 
wordt geproduceerd door de dieren;

- De opslag van brandstof gebeurt in een bovengrondse, dubbelwandige houder 
voorzien van een overvulbeveiliging en een lekdetectiesysteem;

- Er wordt getankt boven een vloeistofdichte vloer in de loods. De nodige 
absorptiemiddelen zullen voorradig zijn om in geval van incident de gemorste 
vloeistoffen te kunnen neutraliseren;

- De opslag van de reinigingsmiddelen gebeurt boven een lekbak;
- Het boorgat van de grondwaterwinning is bovenaan afgedicht.
Gevaarlijke producten 
Mazouttank
De exploitant vraagt om akte te nemen van de herlokalisatie van de bovengrondse 
houder voor de opslag van 2,499 ton (3.000 liter) gasolie die vergund werd op 6 
juli 2017 maar nog niet geplaatst werd. De opslag zal gebeuren in een 
bovengrondse dubbelwandige houder, voorzien van een overvulbeveiliging en 
lekdetectie. De exploitant neemt in addendum R17.3 van de aanvraag op dat de 
tank na plaatsing zal worden gekeurd door een erkend deskundige. Volgens 
bijlage E2 bij de aanvraag gaf de exploitant intussen de opdracht voor keuring van 
de tank en dat het keuringsattest ter beschikking zal gehouden worden voor de 
toezichthoudende overheid.
Gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
De exploitant vraagt om in het vergunningsbesluit akte te nemen van de opslag 
van 120 liter reinigingsproducten in kleine verpakkingen. Deze zullen, volgens de 
info opgenomen in addendum E2 bij de aanvraag, worden opgeslagen boven een 
lekbak.
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u. Conclusie milieutechnische beoordeling
Omdat de stad niet beschikt over de hydrogeologische gegevens die noodzakelijk 
zijn om de mogelijke gevolgen van de grondwaterwinningen voor de bodem en de 
watervoerende lagen op een voldoende onderbouwde wijze te kunnen beoordelen, 
verdient het de aanbeveling om voor dit aspect om het advies van VMM, die wel 
over de nodige expertise beschikt, te volgen.
Met betrekking tot de overige onderzochte milieutechnische aspecten in 
voorliggende beoordeling lijkt gesteld te kunnen worden dat er geen indicaties zijn 
tot het verlenen van een negatief advies.
Het lijkt echter wel aangewezen dat de exploitant het volgende verduidelijkt aan 
de POVC:
- Is er een afspuitplaats/wasplaats voor motorvoertuigen en hun 

aanhangwagens aanwezig? In dat geval dient de exploitant zich in regel te 
stellen met rubriek 15.4.2 en de bijhorende algemene en sectorale 
voorwaarden na te leven.

De exploitatie ligt op ongeveer 400 m van woongebied. De geuremissie zal in de 
gewenste situatie met ongeveer 50% toenemen ten opzichte van de huidige 
situatie. Indien deze informatie afgetoetst wordt op bovenstaande criteria, lijkt 
niet eenduidig te kunnen afgeleid worden of een uitgebreidere screening wenselijk 
is.
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.

v. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening
Functioneel verenigbaar - verweving - relatie met de omgeving
Het perceel ligt aan de rand van de gemeente Herentals, op ongeveer 2,1 km 
(vogelvlucht) ten zuiden van de Grote Markt.
De omgeving wordt gekenmerkt door verspreide bebouwing, in hoofdzaak 
bestaande uit KMO- bedrijven en woningen. Het te bouwen bedrijfsgebouwen zijn 
in harmonie met deze bebouwde omgeving en met de bestaande, vergunde 
bebouwing op het terrein.
De geplande werken zijn functioneel verenigbaar met de omgeving en met de 
agrarische bestemming die het terrein heeft volgens het gewestplan. Enkel het 
gebruik van de bestaande weg over het terrein wordt gehypothekeerd door de 
voorgestelde werken. Deze wordt met de werken onzichtbaar in het straatbeeld en 
zal op die manier zijn functie verliezen. Dit kan niet worden verantwoord.
Mobiliteit
De effecten op mobiliteit worden beschreven in addendum E1 van de aanvraag. De 
exploitant geeft aan dat het aantal transporten in de gewenste situatie gemiddeld 
met minder dan 1 transport per week stijgt ten opzichte van de huidige, vergunde 
situatie. Hieruit lijkt afgeleid te kunnen worden dat de effecten op de mobiliteit in 
de gewenste situatie vergelijkbaar zijn met deze in de huidige situatie.
Bij deze berekende weekgemiddelden dient volgende bemerking geplaatst te 
worden: de transportbewegingen zijn niet evenredig verdeeld in de tijd vermits 
een gedeelte van de transporten (af- en aanvoer van kalveren) enkel plaatsvinden 
aan het einde/begin van een afmestingsperiode (1,7 mestronden per jaar) en dus 
transportpieken met zich meebrengen. Hiermee werd geen rekening gehouden bij 
de bespreking van de effecten op de mobiliteit.
De exploitant geeft verder aan dat er een goede ontsluiting is rond het bedrijf. Via 
de Lenskensdijk is er op 750 m aansluiting op de N152 tussen Herentals en 
Herselt. Via de N152 is er aansluiting op de R15 rond Herentals en de E313 
richting Antwerpen of Hasselt. De exploitant verwacht geen nadelig effect op de 
omgeving.
Gelet op deze goede ontsluiting (zonder hierbij woonzones dienen doorsneden te 
worden) en overwegende dat de exploitatie niet gelegen is langs een fiets- of, 
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wandel netwerk, lijkt het aanneembaar te stellen dat de eventueel bijkomende 
mobiliteitshinder niet significant is ten opzichte van de huidige, vergunde situatie.
De aanvraag heeft echter wel een negatieve impact op de gemeenteweg over het 
terrein. Met het behouden van de bestaande weg over het nieuwe erf, is het niet 
meer duidelijk voor gebruikers van deze weg dat deze openbaar is. Dit kan niet 
verantwoord worden.
Ruimtegebruik - bouwdichtheid – schaalaspecten
Aan de bestaande perceelstructuur worden wijzigingen aangebracht. Kadastrale 
terreinen worden met deze aanvraag, stedenbouwkundig gezien, samengevoegd 
voor de werking van 1 landbouwbedrijf.
De woondichtheid van 1 wooneenheid op het perceel blijft behouden.
De schaal van de nieuwe bedrijfsgebouwen is groot. In principe zou worden 
verwacht dat de gebouwen fysisch meer 1 geheel zouden vormen. In het dossier 
wordt aangegeven dat de afstand tussen de gebouwen noodzakelijk is voor de 
brandveiligheid.
Het behouden van de bestaande wegenis, maakt dat de bedrijfsgebouwen van 1 
bedrijf langs 2 zijden van 1 terrein komen te liggen. Dit is niet aangewezen. Een 
dergelijke inrichting maakt het terrein steeds opsplitsbaar, wat ruimtelijk een 
versnippering in de hand werkt. Dit kan niet worden verantwoord. Ook het gebruik 
van de wegenis wordt belemmerd door deze opstelling. Een verlegging van de 
bestaande openbare weg rond de bedrijfsgebouwen is aangewezen.
Architectuur - cultuuraspecten – esthetiek
De gekozen materialen zijn gebruikelijk voor stallen en loodsen en op deze locatie 
te verantwoorden. Te meer omdat een groene buffer als inbedding van het bedrijf 
wordt voorgesteld.
Het betrokken terrein of de aanpalende woningen genieten niet van enige 
bescherming als erfgoedwaarde en staan ook niet opgenomen in de inventaris van 
bouwkundig erfgoed.
Hinderaspecten - privacy – comforteisen
Hinder is voor de werken niet te verwachten. De nieuwe gebouwen respecteren 
voldoende afstand tot de perceelgrenzen.
De woon- en leefkwaliteit van de bedrijfswoning kan met de voorgestelde volumes 
en open ruimten gegarandeerd blijven.
Impact op natuur en landschap - inkleding - buffering – reliëf
Het niet bebouwde deel van het terrein moet in harmonie met het agrarische 
gebied worden aangelegd.
De groene inbedding van het bedrijf moet met inheemse planten, struiken en 
bomen gebeuren. Het bestaande reliëf wordt behouden.

w. Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Ongunstig advies. Er moet opgemerkt worden dat het niet wenselijk is om de 
bestaande wegenis te behouden op de huidige locatie zoals aangeduid omdat deze 
het landbouwbedrijf verdeelt in 2 opsplitsbare delen. Bovendien wordt het 
openbare gebruik van de wegenis ontmoedigd en onduidelijk door het oprichten 
van bedrijfsgebouwen van 1 bedrijf langs 2 zijden van deze weg. De gemeenteweg 
moet voldoende leesbaar kunnen worden ingebed in de toekomstige 
bedrijfsomgeving. Een verlegging van de bestaande weg dient daarom grondig 
overwogen te worden; 

Gelet op het ongunstig advies d.d. 31 januari 2020 van het Departement Omgeving - 
Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:
1. Activiteiten en proces 

Het bedrijf is een mestkalverenbedrijf gelegen aan Lenskensdijk 10 te Herentals. 
Het onderwerp van de aanvraag is in hoofdzaak de uitbreiding van de vergunning met 
795 (tot 2.337) mestkalveren. Aangezien de bestaande vergunning reeds voor 
onbepaalde duur werd afgeleverd, is een hernieuwing van de vergunning niet meer 
van toepassing. De uitbreiding wordt gevraagd in het licht van een medeparticipatie 
door zoon Daan Helsen.
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In fase 1 wordt een vergunning gevraagd voor een nieuwe loods en een nieuwe stal 
voor 888 mestkalveren (GZ3). 
In de 2e fase (met gewenste startdatum 1/1/2022) wordt een vergunning gevraagd 
voor uitbreiding met een bijkomende stal voor 175 mestkalveren (GZ4) vooraan de 
kleine loods aan stal GZ2. 
De deputatie verleende op 06/07/2017 een (milieu)vergunning voor een uitbreiding 
met 268 plaatsen voor mestkalveren, deels in de bestaande loods, deels in een 
nieuwbouw voor deze loods. Deze (milieu)vergunde uitbreiding werd niet 
gerealiseerd. De termijn van ingebruikname was 3 jaar (dus nog geen verval) en er 
werd geen stedenbouwkundige vergunning gevraagd voor de beperkte nieuwbouw. 
Met deze aanvraag wenst de exploitant nu op deze locatie in fase 2 een uitbreiding 
met 175 mestkalveren te voorzien in een nieuwbouw in het verlengde van de loods 
(maar met een beperkter aantal mestkalveren dan de 268 stuks die op deze locatie 
initieel werden milieuvergund). 
Via het wijzigingsverzoek d.d. 29/01/2020 worden 6 landbouwvoertuigen (rubriek 
15.1.1) toegevoegd aan het voorwerp van de aanvraag. 

2. Inhoudelijke beoordeling 
De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20191004-0011 
a. Inplantingsregels: 

De volgende verbods- en afstandsregels van titel II van het VLAREM zijn relevant 
voor de inrichting: artikel 5.9.6.1 §2 Onverminderd de bijzondere voorwaarden die 
in de milieuvergunning kunnen worden opgelegd, gelden voor de stallen andere 
dan varkens- en pluimveestallen de volgende verbodsregels: 
1° het is verboden inrichtingen omvattende één of meer stallen, andere dan 
varkens- en pluimveestallen, ongeacht het aantal dieren dat in de inrichting wordt 
gehouden, te exploiteren die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een 
waterwingebied en/of een beschermingszone type I, II of III; 
2° het is verboden inrichtingen omvattende één of meer stallen, andere dan 
varkens- en pluimveestallen met gezamenlijk meer dan 200 gespeende inheemse 
grote zoogdieren (rubrieken 9.4.2., 9.4.3. en 9.5. van de indelingslijst), (…) te 
exploiteren die geheel gelegen zijn in een gebied ander dan woongebieden met 
een landelijk karakter of agrarische gebieden. (…). 
3° Het is verboden inrichtingen omvattende één of meer stallen, andere dan 
varkens- en pluimveestallen met gezamenlijk meer dan 500 gespeende inheemse 
grote zoogdieren (rubrieken 9.4.2., 9.4.3. en 9.5. van de indelingslijst), (…) te 
exploiteren die geheel gelegen zijn in een gebied ander dan agrarische gebieden. 
(…). 
De inrichting is gelegen in agrarisch gebied en niet in waterwingebied en/of 
beschermingszone type I, II of III en voldoet bijgevolg aan de inplantingsregels. 

b. Lucht
In het Richtlijnenboek Landbouwdieren zijn voor vleeskalveren tot 8 maanden 
geur- en fijnstofemissiewaarden opgenomen. 
Uit het dossier blijkt dat er een geuremissie van 83.197,2 OUE/s zal zijn in de 
toekomstige situatie. In voorliggend dossier wordt geen geurstudie toegevoegd. 
De inrichting is gelegen op een afstand van ca. 300 m van een woongebied met 
landelijk karakter. 
Gelet op bovenstaande is AGOP-milieu van oordeel dat, om over de risico’s, hinder 
en impact van onderhavige aanvraag ten opzichte van mens en milieu te kunnen 
oordelen, bijkomend onderzoek met specifieke berekeningen voor geur en fijn stof 
voor de cumulatieve toestand, aan de hand van de emissiefactoren in bijlage van 
het Richtlijnenboek Landbouwdieren, noodzakelijk is. 
Gelet op het ontbreken van een cumulatieve geurstudie is ons advies voorlopig 
ongunstig. 

c. Bodem
Alle stallen en gebouwen werden/worden gebouwd uit duurzame en degelijke 
materialen, volgens een code van goede praktijk. De vloer werd/wordt in geen 
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geval voorzien van overstorten of afleidingskanalen en zijn vervaardigd uit 
vloeistofdichte materialen. 
De opslag van gasolie zal gebeuren in een bovengrondse dubbelwandige tank. Dit 
biedt voldoende garantie naar de bescherming van bodem en grondwater. Er 
vallen hier dan ook geen emissies te verwachten. De opslag van de 
reinigingsmiddelen gebeurt boven een lekbak. De mestkelders werden uitgevoerd 
volgens een code van goede praktijk, zoals weergegeven in bijlage 5.9 hoofdstuk 
1 van Vlarem II. De mengmestopslagcapaciteit is in de nieuwe situatie voldoende 
om tenminste de hoeveelheid mest te stockeren die gedurende een periode van 9 
maanden wordt geproduceerd door de dieren.

d. Watertoets 
- Verbruik 

Grondwaterwinning:
Al het opgepompte grondwater wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren en 
voor huishoudelijk gebruik. Er wordt een grondwaterwinning met een 
gezamenlijk opgepompt debiet van 50 m³/dag en 12.770 m³/jaar, bestaande 
uit twee putten, aangevraagd. Voor de evaluatie van de effecten van de 
grondwaterwinning wordt verwezen naar het advies van de VMM – AOW.

e. Natuurtoets 
Volgens het voortoets rapport dat bij het onderhavig dossier is gevoegd, is er geen 
risico op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige 
habitats (voorlopige zoekzones) in habitatrichtlijngebied. De exploitant investeert 
in een zgn. welzijnsvloer (in België gekend onder de merknaam PURO). Momenteel 
zijn er nog geen concrete cijfers beschikbaar van ammoniakreducties van een 
PURO-vloer. 

3. Advies 
De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid, 
veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de 
vergunningsvoorwaarden niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt De 
vergunning voor de aanvraag kan voorlopig niet verleend worden;

Gelet op het schrijven d.d. 23 januari 2020 van het Departement Omgeving - Afdeling 
G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO); op volgende elementen uit dit schrijven:
 aangezien het project in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en 

verkavelingsvoorschriften, brengt de afdeling GOP Ruimte van het departement 
Omgeving geen advies uit. Voor de toetsing van de aanvraag aan de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening wordt verwezen naar het advies van het College van 
burgemeester en schepenen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG);

Gelet op het gunstig advies d.d. 17 januari 2020 van de Afdeling Operationeel 
Waterbeheer (AOW); op volgende elementen uit dit advies:
1. Onder verwijzing naar artikel 1.2.1 van de gecodificeerde decreten betreffende het 

integraal waterbeleid van 30/11/2018 werd voor deze aanvraag tot een 
omgevingsvergunning onderzocht of er een schadelijk effect op de 
grondwaterhuishouding wordt veroorzaakt.

2. In voorliggende aanvraag wordt rubriek 53.8.2° aangevraagd voor een debiet van 
12.770 m³/j en 50 m³/d uit een grondwaterwinning bestaande uit 2 boorputten van 
85 m (waarvan 1 reeds bestaande) voor onbepaalde duur. Deze winning onttrekt 
water uit het Zand van Berchem (HCOV 0254) en uit grondwaterlichaam 
CKS_0200_GWL_1. Dit is op deze locatie een freatisch grondwaterlichaam. De 
winning is niet gelegen in een actie- of waakgebied. Er is geen gebiedsgericht beleid 
vastgesteld voor deze winning.

3. Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen en het hiervoor verantwoorde 
debiet kan voor de aangevraagde winning een debiet van 12.770 m³/jaar voor een 
vergunning voor onbepaalde duur aanvaard worden. Bij dit debiet wordt verwacht dat 
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de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning niet in het gedrang 
komt.

4. Gelet op hoger vermelde wordt GUNSTIG advies uitgebracht voor een 
grondwaterwinning ingedeeld onder rubriek 53.8.2° die gelegen is in de Lenskensdijk 
10 te Herentals met volgende kenmerken:

- beschrijving winning: 2 boorputten van 85 m, waarvan 1 reeds bestaande
- geadviseerd debiet: in totaal maximum 12.770 m³/j en 50 m³/d
- watervoerende laag: het Zand van Berchem (HCOV 0254)
- grondwaterlichaam: CKS_0200_GWL_1
- aanvaard gebruik: drinkwater dieren, huishoudelijk gebruik
- geadviseerde termijn: voor onbepaalde duur

en dit mits naleving van de algemene milieuvoorwaarden (titel II van het VLAREM, 
hoofdstuk 4.3), de sectorale milieuvoorwaarden (titel II van het VLAREM, hoofdstuk 
5.53) en de hieronder vermelde bijzondere voorwaarden:
* Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor 
laagwaardige toepassingen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 22 januari 2020 van het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB); op volgende elementen uit dit advies:
1. Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de 

volgende wetgeving: Artikel 37, § 12 besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning van 27 
november 2015

2. Na screening van de adviesvraag is ons Agentschap van oordeel dat er geen schade 
ontstaat aan de natuurwaarden. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd;

Gelet op het gunstig advies d.d. 14 januari 2020 van het Departement Landbouw en 
Visserij (DLV); op volgende elementen uit dit advies:
1. De aanvraag is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied met verspreide bebouwing. 

De aanvrager, Tom Helsen (51j.) baat ter plekke tezamen met zijn echtgenote Hilde 
Van Dyck een kalverbedrijf uit met 1.295 mestkalveren. De zoon van de aanvrager, 
Daan Helsen (27j.), baat op de locatie Schambraken 56A te Olen een kalverbedrijf uit 
met momenteel 400 mestkalveren. 

2. Het betreft het uitbreiden van de locatie Lenskendsijk waar vader Tom en zoon Daan 
dan samen het bedrijf verder zouden uitbaten. Omwille van bedrijfseconomische 
redenen worden de stallen op de locatie Schambraken niet gerenoveerd maar wordt 
er geopteerd om uit te breiden (met 488 kalveren) en te herlocaliseren (van de 400 
kalveren) op de site van de aanvraag. In totaal zullen daar dan 2.183 kalveren 
worden gehuisvest. 

3. De uitbreiding omvat volgende werken: 
a. De bouw van een nieuwe stal (2.774m²), voorzien van 6 rijen met hokken en een 

deel voor de melkbereiding, brokbereiding, ruimte voor opslag, kantoor en 
sanitair. Er wordt een mestkelder (3.870m³) voorzien onder de stal; 

b. Het plaatsen van voedersilo’s; 
c. De aanleg van verhardingen (127m² steenslagverharding, 250m²+165m² + 70m² 

betonverharding);
d. De aanleg van 2 nieuwe infiltratiezones (opp. 115m² en 113m², inhoud 73.457 

liter en 71.820 liter);
e. De bouw van een loods (900m²) waarvan het voorste gedeelte een afgesloten 

werkplaats wordt en het overige gedeelte grotendeels open is. 
4. De gevraagde constructies worden gebouwd aansluitend aan de bestaande bebouwing 

en vormen er zodoende één geheel mee. De aanvraag is geïntegreerd in het 
bestaande gebouwencomplex. De gevraagde uitbreiding van de bedrijfsinfrastructuur 
zal de aanvragers toelaten het bedrijf op een duurzame manier verder uit te bouwen. 
Het Departement Landbouw en Visserij brengt bijgevolg een gunstig advies uit voor 
deze aanvraag;
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Gelet op het gunstig advies, mits voorwaarde, d.d. 17 december 2019 van ASTRID-
veiligheidscommissie (ASTRID); op volgende elementen uit dit advies:
 gezien de grondoppervlakte van de stal van 2.774 m² heeft de commissie beslist dat 

er indoordekking dient aanwezig te zijn in deze stal;

Gelet op het gunstig advies d.d. 23 januari 2020 van de provinciale dienst Integraal 
Waterbeleid in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies: 
Deel watertoetsadvies
1. Kenmerken watersysteem

a. Waterloop nr. A.7.10.26, Plassendonkse loop van 2de categorie
-  Kadaster

De percelen HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 449 
E;HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 449 F;HERENTALS 3 
AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 450 G;HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, 
sectie A nr. 451 D;HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 452 palen 
niet aan de waterloop, ze wateren er deels naar af.

b. Waterloop nr. A.7.10.2, Stapkensloop van 2de categorie
- Atlas van de waterlopen

De percelen zijn nabij atlaspunt A.3 gelegen:
Vereiste bodembreedte: 0,80 m.
Opgenomen kruinbreedte: 1,50 m.

-  Kadaster
De percelen HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 449 
E;HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 449 F;HERENTALS 3 
AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 450 G;HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, 
sectie A nr. 451 D;HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 452 palen 
aan de linkeroever van de waterloop.

c. Kaartgegevens
Het perceel is niet gelegen in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig of recent 
overstroomd gebied.
Volgens het gewestplan zijn de percelen gelegen in agrarische gebieden en 
natuurgebieden. Het gebied is volgens de BWK biologisch minder waardevol en 
biologisch waardevol.

2. Verenigbaarheid met het watersysteem
Mogelijke schadelijke effecten zouden kunnen ontstaan door:
wijziging van infiltratie naar het grondwater aangezien hoge grondwaterstanden een 
effectieve infiltratie kunnen bemoeilijken.

3. Voorwaarden en maatregelen
a. Algemene en wettelijke voorwaarden

- Bouwafstanden – erfdienstbaarheden:
5m-zone
Voor de noodzakelijke onderhouds- en ruimingwerken en voor het spreiden van 
de ruimingproducten dient langs beide kanten van de waterloop een zone met 
een breedte van 5 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop 
vrij te worden gehouden van voorwerpen, constructies, aanplantingen en 
gebouwen die de doorgang zouden belemmeren van de machines die bij de 
werken worden gebruikt. Wanneer uitvoering van deze bepaling aanleiding kan 
geven tot ernstige ecologische schade, zal de Provincie hier in de praktijk 
afwijkingen op dulden.
Afsluitingen/Hagen langs de waterloop moeten op een afstand van 0,75 m tot 
1,00 m vanaf de kruin van de waterloop geplaatst worden. Ze mogen niet 
hoger zijn dan 1,50 m boven de begane grond. Afsluitingen hoger dan 1,50 m 
moeten op minstens 5 m van de kruin van de waterloop geplaatst worden. 
Afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 5m-zone eenvoudig 
verwijderbaar zijn en terugplaatsbaar zijn. Struikgewas of hagen moeten 
steeds dient tot op een hoogte van maximaal 1,50 m worden teruggesnoeid.
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Verhardingen (opritten, terrassen,…), leidingen en ondergrondse constructies 
voorzien tot op een afstand van minder dan 5 m vanaf de kruin van de 
waterloop moeten bestand zijn tegen het overrijden van machines tot 40 ton. 
Verhardingen zijn niet toegestaan binnen de 1 m landinwaarts gemeten vanaf 
de kruin van de waterloop.
Beplantingen
De aanplanting van loofbomen langs de onbevaarbare waterlopen dient als 
volgt te gebeuren:
1. ofwel een eerste rij bomen op een plantafstand van minimum 5 m 
landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop en met een vrij te 
bepalen afstand tussen de bomen. Op deze manier blijft de zone van openbaar 
nut met een breedte van 5 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de 
waterloop volledig vrij;
2. ofwel een eerste rij bomen op een plantafstand van 0,75 m tot 1 m 
landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop met een afstand tussen 
de bomen van minimum 10 m zodat de bereikbaarheid van de waterloop met 
de machine blijft verzekerd, en een tweede rij bomen zoals vermeld onder punt 
1.
Volgens de wet op het natuurbehoud is het verboden naaldbomen te planten of 
te herplanten of hun zaailingen te laten groeien op minder dan 6 m van de 
oevers van de waterlopen.
De bereikbaarheid van de waterloop voor uitvoering van de noodzakelijke 
onderhouds-, ruimings- en herstellingswerken dient steeds gevrijwaard te 
worden.

- Afstanden – waterkwaliteit en structuur van de waterloop:
1m-zone
Binnen een afstand van minimaal een meter vanaf de kruin van de waterloop 
mag de oever niet bewerkt worden, noch besproeid met biociden.
Mestdecreet
Het Mestdecreet verbiedt elke bemesting binnen een strook van 10 m (GEN en 
GENO) of 5 m (overige gevallen) gemeten vanaf de kruin van de waterloop.
Reliëfwijziging
Ophogingen zijn niet aanvaardbaar binnen de 5 m zone.

- Eigendom
De bedding van een waterloop van tweede en derde categorie behoort 
respectievelijk toe aan de provincie en de gemeente.

- Waterkwantiteit: vasthouden > bergen > afvoeren
Niet functionele verharde oppervlakten moeten vermeden worden. Eventuele 
verharding is bij voorkeur waterdoorlatend. Het dakwater moet zoveel mogelijk 
hergebruikt worden (als toiletspoeling, waswater, beregening, …). Het overige 
afstromende hemelwater (niet doorlaatbare verharde oppervlakten, overloop 
regenwaterput, …) moet worden geïnfiltreerd en/of – wanneer de bodem geen 
of slechts beperkte infiltratie toelaat - gebufferd. Slechts een zeer beperkte 
hoeveelheid mag worden afgevoerd. Er moet minstens voldaan zijn aan de 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.

- Riolering: voorkomen > scheiden > zuiveren
Er dient rekening gehouden met de voorschriften die geformuleerd staan in de 
Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen (VMM) (Code 
van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen, individuele 
voorbehandelinginstallaties en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties, 
aanvullingen met betrekking tot de herwaardering van grachtenstelsels, 
hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en andere aanvullingen en 
updates).
Het is verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in de 
RegenWaterAfvoerleiding en regenwater in de DroogWeerAfvoerleiding. Het is 
uiteraard verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in een oppervlaktewater 
als er kan aangesloten worden op een DroogWeerAfvoerleiding.
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De lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in 
de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater moet voldoen aan de 
voorwaarden opgenomen in deel 4 en deel 6 van Vlarem II.

b. Specifieke voorwaarden (art. 1.3.1.1 §1 DIW d.d. 18/07/03 en art. 7 §1 4° UB 
d.d. 20/07/06)
Teneinde het schadelijk effect te voorkomen/beperken/herstellen/compenseren 
worden de volgende specifieke voorwaarden opgelegd:
- Voor de wijziging van infiltratie naar het grondwater

Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden 
ondervangen indien de aanvraag minstens voldoet aan de gewestelijke, 
provinciale, gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten e.a. Verder moet voldaan worden aan art. 6.2.2.1.2 § 4 van 
Vlarem II met betrekking tot de afvoer van hemelwater, doelstelling 6° a) 
opgenomen in art. 5 van het decreet integraal waterbeleid en het concept 
'vasthouden-bergen-afvoeren' dat opgenomen is in de waterbeleidsnota en de 
bekkenbeheerplannen.
Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en vervolgens naar 
infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer.
De dakoppervlakte watert af naar een hemelwaterput van 2 keer 10.000 liter, 
die overloopt naar twee infiltratiegrachten.
Het opgevangen hemelwater wordt hergebruikt voor het kuisen van de stallen.
De bodemkaart geeft aan dat op de percelen relatief hoge grondwaterstanden 
kunnen voorkomen (tot ca. 50 cm onder maaiveld). De infiltratiegrachten zijn 
echter 1m diep. Hierdoor zou gedurende een significant deel van het jaar de 
infiltratievoorziening deels gevuld zijn met grondwater, waardoor niet het 
volledige volume en infiltrerende oppervlak beschikbaar is.
Volgens de GSV hemelwater mag enkel het volume en de infiltrerende 
oppervlakte boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand meegeteld 
worden.
Bovendien wordt hier de volledige oppervlakte van de infiltratiegracht in 
rekening gebracht, terwijl bij een infiltratievoorziening die dieper is dan 30cm, 
enkel de zijdelingse wanden in rekening gebracht mogen worden.
Hierdoor is de infiltratiegracht niet conform de GSV hemelwater en dienen de 
dimensies ervan aangepast te worden.
 Voorwaarde:

De dimensionering van de infiltratiegracht dient aangepast te worden, zodat 
ze conform is met de GSV hemelwater:
Enkel het volume en de infiltrerende oppervlakte boven de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand (i.e. ca. 50cm onder maaiveld) mag in rekening 
gebracht worden.
Enkel de zijdelingse wanden mogen (bij een diepte >30cm) in rekening 
gebracht worden.

Deel machtigingsadvies werken aan de waterloop
4. Wettelijke basis voor het machtigingsadvies

Op grond van artikel 12 van de wet van 28 december 1967 betreffende de 
onbevaarbare waterlopen is een machtiging van de deputatie van de provincie vereist 
voor werken aan een onbevaarbare waterloop van tweede categorie buiten polder – of 
wateringgebied. 
Een gunstig advies van de deputatie in het kader van de aanvraag tot 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen 
van gronden, geldt als machtiging als de eventuele voorwaarden waarvan het 
gunstige advies afhankelijk wordt gemaakt, in de vergunning in kwestie worden 
opgelegd.
a. Voorwaarden voor het uitvoeren van werken aan de waterloop

Gelet op artikel 16 van de wet van 28 december 1967 betreffende de 
onbevaarbare waterlopen, hierna genoemd ‘de Wet’, maken de onbevaarbare 
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waterlopen deel uit van het openbaar domein van de overheid die de waterloop in 
kwestie beheert.
De bedding van een onbevaarbare waterloop wordt geacht toe te behoren aan de 
waterbeheerder.
Gelet op artikel 9, § 1 van de Wet dienen de constructies op de onbevaarbare 
waterlopen te worden onderhouden en hersteld door diegenen aan wie ze 
toebehoren en kan bij nalatigheid de waterloopbeheerder de nodige werken 
ambtshalve uitvoeren en de kosten hiervan verhalen.
Gelet op artikel 9, § 2 van de Wet zijn de eigenaars of gebruikers van constructies 
op de onbevaarbare waterlopen verplicht deze constructies te laten functioneren 
volgens de instructies die ze daarvoor krijgen van de bevoegde waterbeheerder. 
Die instructies kunnen altijd en zelfs door mondeling bevel gewijzigd worden als 
het algemeen belang dat vereist.
De eigenaars of gebruikers van constructies zorgen ervoor dat de werking van de 
constructies geen schadelijke effecten veroorzaakt voor de aangelanden 
stroomopwaarts en stroomafwaarts.
Gelet op artikel 12 van de Wet doet de integratie van de machtiging geen afbreuk 
aan het precaire karakter van het recht van gebruik op het domein van de 
waterbeheerder. De machtiging kan bijgevolg te allen tijde op gemotiveerde wijze 
worden aangepast of ingetrokken door de bevoegde overheid in het belang van 
het watersysteem en dit zonder dat de vergunninghouder hiervoor recht heeft op 
schadevergoeding.
Machtigingsvoorwaarden
De vergunning doet geen afbreuk aan eventuele eigendomsrechten en ontslaat de 
houder ervan niet zich te voorzien van de overeenkomstig andere wetgeving 
vereiste machtigingen.
De provinciale dienst Integraal Waterbeleid, Koningin Elisabethlei 22 in 2018 
Antwerpen, moet uiterlijk VIJF dagen voor de start van de werken en TIEN dagen 
na voltooiing van de werken per brief of per mail (diw@provincieantwerpen.be) 
hiervan in kennis worden gesteld.
Aan de personeelsleden van deze dienst moet steeds toegang worden verleend 
voor toezicht.
Om de verenigbaarheid met het watersysteem te verzekeren worden volgende 
bijzondere voorwaarden opgelegd:

Aansluitingen overloop infiltratiebekken
De aansluiting van de 2 overlopen zal worden uitgevoerd volgens aanduiding op het 
plan van de aanvraag.
1. Plaats
Nabij atlaspunt A.3, meer speciaal t.h.v. , langs het kadasterperceel HERENTALS 3 
AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 452 en nr. 449 E
2. Wijze
Met ronde buizen met een binnendiameter van maximaal 0,50 m.
De buizen zijn bestand tegen het overrijden van machines voor de werken aan de 
waterloop.
Ter plaatse van de aansluiting zal het linker talud over voldoende afstand worden 
versterkt met een beschoeiing in kassei of betonstraatstenen op een mager 
betonfundering tot op het bodempeil van de waterloop, met voldoende fundering en 
inwerking in de bermen tegen onderen achterloopsheid om uitspoeling en 
beschadiging te voorkomen.
3. Het is verboden via de oppervlaktewaterleiding vuile of huiswaters te lozen.
4. Er dient rekening gehouden te worden met de toestand en het afvoervermogen van 
de waterloop: de debieten dienen zodanig beperkt te worden dat zij geen 
wateroverlast, geen schade en geen kwaliteitsverlies veroorzaken.
5. Binnen de bedding van de waterloop en binnen de erfdienstbaarheidsstrook van 
5,00 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop dienen de nodige 
schikkingen en voorzieningen getroffen te worden om beschadiging van de leiding te 
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voorkomen tijdens de uitvoering van de onderhoudswerken aan de waterloop; 
eventuele schade kan niet op de waterloopbeheerder verhaald worden.
6. De vergunning wordt uitsluitend verleend onder het oogpunt van de wetgeving 
betreffende de onbevaarbare waterlopen en ontslaat de vergunninghouder niet van de 
verplichting zich te voorzien van andere toelatingen, vergunningen en bijkomende 
voorwaarden welke zouden noodzakelijk zijn.

5. Toetsing en conclusie
Gunstig, mits rekening gehouden wordt met de voorwaarden en maatregelen 
opgelegd in punt 3, in het bijzonder met de daar vermelde aandachtspunten, 
aanbevelingen en voorwaarden:

- De dimensionering van de infiltratiegracht dient aangepast te worden, zodat ze 
conform is met de GSV hemelwater:
 Enkel het volume en de infiltrerende oppervlakte boven de gemiddelde 

voorjaarsgrondwaterstand (i.e. ca. 50cm onder maaiveld) mag in rekening 
gebracht worden.

 Enkel de zijdelingse wanden mogen (bij een diepte >30cm) in rekening 
gebracht worden.

De machtigingsvoorwaarden voor het uitvoeren van werken aan de waterloop, 
opgelegd in punt 4 die bindend zijn, moeten expliciet worden opgenomen in de 
omgevingsvergunning en dienen strikt nageleefd te worden; 

Gelet op het laattijdig gunstig advies, mits voorwaarden, d.d. 19 februari 2020 van 
Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel); op volgende elementen uit dit 
advies:  
1. De brandweer heeft volgende opmerkingen: Welke klasse heeft de bouwheer 

aangegeven?
Klasse A voor beide stallingen. Het derde gebouw, de loods, is slechts gedeeltelijk 
open en alleen voor dat gedeelte kan gesteld worden dat de wetgeving niet van 
toepassing is; in die zin ontbreken gegevens betreffende de afgesloten stelplaats 
voertuigen (klasse A of klasse B?);

2. Is er de centrale controle- en bedieningspost voorzien en conform ingericht, 
voldoende brandwerend afgescheiden, aangeduid op het plan?
Dient ingericht in een apart brandwerend omsloten rechtstreeks van buiten 
toegankelijk lokaal (één voor heel de site).

3. Brandbare gestapelde goederen op een minimale afstand houden van?
16 m - Dit is blijkbaar niet in orde gezien de nabijheid van de loods. Een oplossing 
dient voorgelegd.

4. Noodzakelijk aantal uitgangen?
Één, op voorwaarde dat men steeds binnen de 30 m een nooduitgang kan bereiken 
(werkelijk af te leggen weg) Advies brandweer is om stal 1 in de middengang rechts 
te voorzien van een bijkomende nooduitgang.

5. In te richten opstelplaatsen voor brandweervoertuigen: plaatsen van 20 m op 5 m of 
van 10 m op 10 m te voorzien; in de onmiddellijke buurt dient zich een bovengrondse 
hydrant te bevinden (binnen de 15 m); een detailplan dient voorgelegd en voor 
gedetailleerde richtlijnen gelieve men de brandweer te raadplegen:
Brandweer stelt voor om ongeveer in het midden van de lange gevels tussen de vier 
gebouwen in, telkens één opstelplaats te voorzien die kan bereikt worden langs een 
brandweg en die voorzien is van een primaire bluswatervoorziening. In totaal dus drie 
posities;

Gelet op het advies d.d. 3 maart 2020 van de Provinciale Omgevingsvergunnings-
commissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:
1. Horen van de partijen

– De heer T. Helsen, zaakvoerder, de heer D. Helsen, zoon van de zaakvoerder, de 
heer L. Vorsselmans, architect bij LV-architecten, mevrouw C. Dekkers, assistent 
architect bij LV-architecten, en de heer J. Mattheussen, adviseur bij SBB, worden 
gehoord.



OMGP-2019-0526
Tom Helsen

35 / 66

– De voorzitter overloopt de aanvraag en verwijst naar de adviezen en de 
wijzigingsverzoeken. Ze geeft aan dat het CBS eerst een ongunstig advies 
verleende, maar naar aanleiding van de aangepaste plannen uiteindelijk gunstig 
adviseert.
 Mevrouw Dekkers antwoordt dat het CBS veronderstelde dat de buurtweg zou 

verlegd worden. Er werd een landmeter aangesteld en deze liet weten dat het 
een privéweg betreft waar een erfdienstbaarheid op gevestigd is. Er wordt 
niets gewijzigd aan deze weg en de erfdienstbaarheid blijft behouden. Ook 
het erfbeplantingsplan werd hieraan aangepast. Een deel van de haag werd 
verwijderd. De bestaande toestand en de nieuwe toestand van de weg is en 
blijft dezelfde.

 De deskundige ruimtelijke ordening merkt op dat deze weg volgens het 
kadaster eigendom is van de gemeente. Bijgevolg is er toestemming nodig 
van de gemeente om de voorziene verhardingen op deze weg te mogen 
aanleggen.

– De voorzitter geeft aan dat de AGOP-M een ongunstig advies verleent omdat er 
een geurstudie ontbreekt.
 De heer Mattheussen antwoordt dat er daags voor de zitting een geurstudie 

werd bezorgd. Voor fase 1 voldoen zowel de individuele als de cumulatieve 
berekeningen aan het geurkader. Hierbij werd rekening gehouden met 
mechanische verluchting voor de nieuwe stal. Ook stal 2 zal mechanisch 
verlucht worden. De kokers zijn reeds aanwezig. Bij stal 1 zal de afdekking 
op de mechanische verluchting verwijderd worden. Voor fase 2 wordt voor 
enkele woningen in woongebied de grenswaarde overschreden. De 
grenswaarde is 3 en de berekende waarde is 3,6. Het betreft 6 woningen. 
Voor de woningen in woongebied met landelijk karakter is er geen probleem. 
Voor de woningen in agrarisch gebied zullen de geurconcentraties zelfs dalen. 
Dit komt omdat de bestaande stallen die nu natuurlijk worden verlucht ook 
mechanisch zullen verlucht worden.

 De deskundige milieu vraagt of er werd berekend met welke hoeveelheid 
dieren er wel kan voldaan worden aan de normen.

 De heer Mattheussen geeft aan dat men dit nog niet heeft kunnen 
berekenen.

– De voorzitter verwijst naar het advies van de DIW. 
 Mevrouw Dekkers antwoordt dat de infiltratiezone breder en minder diep zal 

worden voorzien. Dit werd al zo aangegeven op de aangepaste plannen.
– De heer Mattheussen geeft aan dat er een PURO-vloer zal voorzien worden. Deze 

wordt aangelegd in kader van het dierenwelzijn. Door de versnelde urine afvoer 
en de rubberen toplaag zal de vloer zuiverder en droger kunnen gehouden 
worden. Dit zal ook een positief effect hebben op de geuremissie. Deze vloer 
werd nog niet meegenomen in de geurberekening omdat er nog geen cijfers van 
gekend zijn.

– De heer Helsen geeft aan dat het bedrijf een goede verstandhouding heeft met 
de buurtbewoners. Er zijn nog geen klachten of opmerkingen geweest van de 
buren.

2. Omschrijving
– Op 29 januari 2020 liet de aanvrager via een wijzigingsverzoek weten dat het 

stallen van voertuigen wel werd aangeduid op het uitvoeringsplan, maar per 
vergissing niet mee werd opgenomen in de rubriekentabel. Hij meldt daarbij dat 
er 6 landbouwvoertuigen onder rubriek 15.1.1 worden aangevraagd. Het 
voorwerp wordt in die zin aangepast.

– De POVC stelt voor om de gevraagde afwijking van de hemelwaterverordening 
mee op te nemen in het voorwerp van de aanvraag. Het voorwerp wordt in die 
zin aangepast. 

– Voor het overige kan de omschrijving behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren

– Er werden geen bezwaren ingediend.
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– Volgende wijzigingsverzoeken werden ingediend:
 Op 29 januari 2020 werd er bijkomende informatie bezorgd m.b.t. de 

welzijnsvloer die wordt voorzien als een van de milderende maatregelen om 
de ammoniakemissie te beperken. Ook werd gemeld dat er 6 landbouw-
voertuigen onder rubriek 15.1.1 worden aangevraagd.

 Op 30 januari 2020 werden er n.a.v. het advies van het CBS en de DIW 
aangepaste plannen bezorgd. De afmetingen van de buurtweg en 
verhardingen werden verduidelijkt. De erfbeplanting en de infiltratiezone 
werden aangepast. 

 Op 2 maart 2020 werd er een geur- en stofstudie toegevoegd. 
- De POVC is van oordeel dat de wijzigingen niet van die aard zijn dat het 

openbaar onderzoek werd geschaad.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

– De aanvraag is volgens het gewestplan Herentals-Mol (goedgekeurd op 28 juli 
1978) gelegen in agrarisch gebied.
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het 
gewestplan. 

– De AGOP-RO laat weten geen advies te zullen uitbrengen aangezien de aanvraag 
in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en 
verkavelingsvoorschriften. Dit advies is stilzwijgend gunstig.

– Het Dep L&V en de ASTRID-veiligheidscommissie verlenen een gunstig advies.
– Het CBS verleende oorspronkelijk een ongunstig advies en stelde daarbij het 

volgende:
 Met het verleggen van de bestaande openbare wegenis is het college niet 

akkoord. Om de belevingswaarde van het agrarische gebied te verhogen, is 
het college van oordeel dat het behouden van de bestaande weg, tussen de 
bedrijfsgebouwen, net een meerwaarde kan zijn. Bovendien is dit voor de 
trage weggebruikers ook de kortste verbinding met een zeer kleine impact op 
vlak van verhardingen. De toegankelijkheid en de leesbaarheid van de 
wegenis over het terrein moet uiteraard te allen tijde gerespecteerd worden.

 Het college vraagt om de plannen aan te passen aan de optie om de 
bestaande wegenis te behouden en de doorgang te garanderen en ook om de 
nodige afmetingen van de bestaande weg (afstand tot bebouwing, breedte 
wegenis) en de afmetingen van nieuwe verhardingen over deze weg, aan te 
vullen in het dossier (op plannen bestaande en nieuwe toestand). Hierbij 
moet erop gelet worden dat zeker ook nieuwe verhardingen van de plannen 
uit de fase 1 ook op de fase 2 worden weergegeven.

N.a.v. het wijzigingsverzoek van 30 januari 2020 verleent het CBS een 
aanvullend gunstig advies.

- Op 30 januari 2020 werden er n.a.v. het advies van het CBS en de DIW 
aangepaste plannen bezorgd. De afmetingen van de buurtweg en 
verhardingen werden verduidelijkt. De erfbeplanting en de infiltratiezone 
werden aangepast.

- De aanvrager verklaart ter zitting dat de bestaande toestand en de 
nieuwe toestand van de weg dezelfde is en blijft. Er werd een landmeter 
aangesteld en deze liet weten dat het een privéweg betreft waar een 
erfdienstbaarheid op gevestigd is. Er wordt niets gewijzigd aan deze weg 
en de erfdienstbaarheid blijft behouden. Ook het erfbeplantingsplan werd 
hieraan aangepast. Een deel van de haag werd verwijderd.

- De deskundige ruimtelijke ordening geeft ter zitting aan dat volgens het 
kadaster deze weg eigendom is van de gemeente.

- Ook uit het advies van het CBS blijkt dat de “bestaande wegenis” die op 
de plannen wordt aangeduid, wel degelijk een gemeenteweg is, reeds 
aangeduid als ‘Chemin Particulier’, zijnde een ‘bijzondere weg’, in de atlas 
der buurtwegen. De weg werd eveneens geïnventariseerd als publieke 
weg in het ‘project trage wegen’ en is gekend als trage weg I105 (zie 
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bijgevoegde foto’s). Het gebruik van de weg is onbekend en er bestaat 
geen beheersfiche van, maar het openbaar statuut staat buiten kijf.

- De POVC vraagt aan de aanvrager om in termijnverlenging het statuut 
van deze buurtweg uit te klaren.

– De brandweerzone Kempen verleent een gunstig advies. Om ervoor te zorgen 
dat de aanvrager tegemoet komt aan de opmerkingen en voorwaarden uit dit 
advies, stelt de POVC voor om dit advies integraal op te nemen als bijzondere 
voorwaarde.

– Verder te bespreken na termijnverlenging.
5. Toetsing aan titel V van het DABM

– Er werd geen advies van het AZG ontvangen. Dit advies is stilzwijgend gunstig.
– De AOW verleent een gunstig advies.
– Het CBS verleende oorspronkelijk een ongunstig advies omwille van de buurtweg 

en stelde daarbij dat het volgende diende verduidelijkt te worden:
 Hoeveel motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, 

bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 3, 73°, 
van de spoorcodex van 30 augustus 2013 zijn, zullen er gestald worden; 
indien > 3 is rubriek 15.1 van toepassing en dient de exploitant zich hiermee 
in regel te stellen en de bijhorende algemene en sectorale voorwaarden na te 
leven.

 Is er een afspuitplaats/wasplaats voor motorvoertuigen en hun 
aanhangwagens aanwezig? In dat geval dient de exploitant zich in regel te 
stellen met rubriek 15.4.2 en de bijhorende algemene en sectorale 
voorwaarden na te leven.

 Welke milderende maatregelen zullen genomen worden om de 
ammoniakemissie te beperken, rekening houdend met de nabijheid van een 
natuurgebied.

 Met betrekking tot geur: indien er in het verleden gegronde 
klachten/bezwaren met betrekking tot geurhinder werden geformuleerd, is 
het aangewezen om dit, in het kader van voorliggende vergunningsaanvraag, 
verder te onderzoeken door een geurmodellering (IMPACT) toe te passen op 
de berekende totale geuremissie;

 Met betrekking tot de grondwaterwinning: uit het advies van VMM, Afdeling 
Water blijkt dat de grondwaterwinningen geen ontoelaatbare schade 
veroorzaken aan bodem en grondwaterlagen en dat de aangevraagde ligging 
en hoeveelheden aanvaardbaar zijn.

 Er wordt bovendien meer diepgang verwacht van de mer-screeningsnota, 
zoals beschreven in de milieutechnische beoordeling van dit verslag;
- Met het wijzigingsverzoek van 29 januari 2020 werd er bijkomende 

informatie bezorgd m.b.t. de welzijnsvloer die wordt voorzien als een van 
de milderende maatregelen om de ammoniakemissie te beperken. Ook 
werd gemeld dat er 6 landbouwvoertuigen onder rubriek 15.1.1 worden 
aangevraagd.

N.a.v. de verschillende wijzigingsverzoeken verleent het CBS een aanvullend 
gunstig advies.

– Het advies van AGOP-M is voorlopig ongunstig en stelt:
 Uit het dossier blijkt dat er een geuremissie van 83.197,2 ouE/s zal zijn in de 

toekomstige situatie. In voorliggend dossier wordt geen geurstudie 
toegevoegd. De inrichting is gelegen op een afstand van ca. 300 m van een 
woongebied met landelijk karakter. 

 Gelet op het bovenstaande is de AGOP-milieu van oordeel dat, om over de 
risico’s, hinder en impact van onderhavige aanvraag ten opzichte van mens 
en milieu te kunnen oordelen, bijkomend onderzoek met specifieke 
berekeningen voor geur en fijn stof voor de cumulatieve toestand, aan de 
hand van de emissiefactoren in bijlage van het Richtlijnenboek 
Landbouwdieren, noodzakelijk is. 
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Gelet op het ontbreken van een cumulatieve geurstudie is ons advies 
voorlopig ongunstig.
- De aanvrager verklaart ter zitting dat er daags voor de zitting een 

geurstudie werd bezorgd. Voor fase 1 voldoen zowel de individuele als de 
cumulatieve berekeningen aan het geurkader. Hierbij werd rekening 
gehouden met mechanische verluchting voor de nieuwe stal. Ook stal 2 
zal mechanisch verlucht worden. De kokers zijn reeds aanwezig. Bij stal 1 
zal de afdekking op de mechanische verluchting verwijderd worden. Voor 
fase 2 wordt voor enkele woningen in woongebied de grenswaarde 
overschreden. De grenswaarde is 3 en de berekende waarde is 3,6. Het 
betreft 6 woningen. Voor de woningen in woongebied met landelijk 
karakter is er geen probleem. Voor de woningen in agrarisch gebied zullen 
de geurconcentraties zelfs dalen. Dit komt omdat de bestaande stallen die 
nu natuurlijk worden verlucht ook mechanisch zullen verlucht worden.

- De POVC stelt voor om, met toepassing van een administratieve lus, de 
beslissingstermijn eenmalig met 60 dagen te verlengen, zodat de 
bevoegde adviesinstanties deze geurstudie kunnen beoordelen. 
Bijkomend wordt aan de aanvrager gevraagd om te bekijken of er wel 
voldaan kan worden aan het geurkader, indien er minder dieren zouden 
gehouden worden.

– De POVC stelt voor om in de overwegingen van het besluit te vermelden dat het 
Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige 
nutriëntenemissierechten dient te beschikken alvorens hij kan exploiteren.

– Verder te bespreken na termijnverlenging.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

– Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

– De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de 
vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden daarom samen aangevraagd in 
voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag.

8. Toepasselijke BREF’s
– Niet van toepassing.

9. Natuurtoets
– Er werd een gunstig advies ontvangen van het ANB.
– De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en 

volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter,§3 en §4 van 
het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen 
meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op voldoende afstand van een vogel- 
en/of habitatrichtlijngebied en of VEN- en/of IVON-gebied. Uit de depositiescan 
blijkt dat er zich binnen de nul-effectlijn geen actueel habitat bevindt binnen een 
speciale beschermingszone (SBZ), doelhabitat of zoekzone. 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
– Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en waterkwantiteitsaspecten 

van de grondwaterwinning wordt verwezen naar het gunstig advies van de AOW.
– Het voorliggende project voorziet de mogelijkheid van het bouwen of verharden 

van een aanzienlijke oppervlakte, gelet hierop werd advies gevraagd aan de 
DIW.
De DIW verleent een gunstig advies, maar merkt daarbij het volgende op:
 De bodemkaart geeft aan dat op de percelen relatief hoge grondwaterstanden 

kunnen voorkomen (tot ca. 50 cm onder maaiveld). De infiltratiegrachten zijn 
echter 1 m diep. Hierdoor zou gedurende een significant deel van het jaar de 
infiltratievoorziening deels gevuld zijn met grondwater, waardoor niet het 
volledige volume en infiltrerende oppervlak beschikbaar is. Volgens de GSV 
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hemelwater mag enkel het volume en de infiltrerende oppervlakte boven de 
gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand meegeteld worden. Bovendien wordt 
hier de volledige oppervlakte van de infiltratiegracht in rekening gebracht, 
terwijl bij een infiltratievoorziening die dieper is dan 30 cm, enkel de 
zijdelingse wanden in rekening gebracht mogen worden. Hierdoor is de 
infiltratiegracht niet conform de GSV hemelwater en dienen de dimensies 
ervan aangepast te worden.
- Op 30 januari 2020 werden er n.a.v. het advies van het CBS en de DIW 

aangepaste plannen bezorgd. De infiltratiezone werden aangepast.
- De aanvrager verklaart ter zitting dat de infiltratiezone groter en minder 

diep wordt voorzien.
- De POVC stelt voor om in termijnverlenging na te vragen bij de DIW of de 

aangepaste infiltratiezone voldoet aan het advies.
– Er wordt een afwijking gevraagd van de hemelwaterverordening in die zin dat er 

een hemelwateropvang met een totaal volume van 20.000 liter wordt voorzien. 
Het opgevangen regenwater zal hergebruikt voor het reinigen van de stallen. 
Gelet op het grotere hergebruik is de POVC van oordeel dat deze afwijking kan 
toegestaan worden.

– Verder te bespreken na termijnverlenging.
11.Termijn

– Verder te bespreken na termijnverlenging.
12.Voorwaarden

– Verder te bespreken na termijnverlenging;

Gelet op het feit dat in toepassing van artikel 32 van het Omgevingsvergunningsdecreet 
de behandelingstermijn van de aanvraag van rechtswege eenmalig verlengd werd met 60 
dagen omwille van de administratieve lus;

Gelet op het feit dat op 26 maart 2020 het volgende werd gevraagd aan de aanvrager:
– Gelieve te bekijken of er wel voldaan kan worden aan het geurkader, indien er minder 

dieren zouden gehouden worden;
– Gelieve het statuut van de buurtweg uit te klaren;
– Gelieve mee te delen of er een afspuitplaats/wasplaats voor motorvoertuigen en hun 

aanhangwagens aanwezig is. In dat geval dient u zich in regel te stellen met rubriek 
15.4.2 en de bijhorende algemene en sectorale voorwaarden na te leven;

– Gelieve te bekijken of er voldaan kan worden aan de opmerkingen en voorwaarden 
zoals opgenomen in het advies van de brandweerzone Kempen;

Gelet op het feit dat de aanvrager op 8 april 2020 volgende bijkomende gegevens heeft 
bezorgd via een nieuw wijzigingsverzoek:
– om te kunnen voldoen aan het geurkader wordt voor fase 2 de initieel gevraagde 

uitbreiding verminderd naar 70 mestkalveren (i.p.v. 175). Hierdoor komt het 
bedrijfstotaal in de gewenste situatie voor fase 2 op 2.232 mestkalveren; 

– de uitbreiding in fase 1 blijft onveranderd met een totaal van 2.162 mestkalveren;
– er wordt geen wasplaats voor voertuigen voorzien; 
– de verharding die initieel werd aangevraagd op de bestaande publieke wegenis, onder 

bevoegdheid van de gemeente, werd verwijderd. Wanneer het statuut van de 
buurtweg is uitgeklaard, zal deze verharding opnieuw aangevraagd worden; 

– er werd extra informatie op het inplantingsplan gezet naar aanleiding van het advies 
van de brandweerzone Kempen;

– Ook de aangepaste addenda (m.b.t. de grondwaterwinning, mestopslag, dieren, 
voortoets, …)  incl. plannen en de m.e.r.-screening werden toegevoegd; 

Gelet op het deels gunstig advies, mits voorwaarden, in termijnverlenging d.d. 27 april 
2020 van het college van burgemeester en schepenen van Herentals; op volgende 
elementen uit dit advies: 
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1. Op 8 april 2020 ontving de stad de vraag van de provincie Antwerpen, dienst 
omgevingsvergunningen, departement leefmilieu, om opnieuw een standpunt in te 
nemen ten aanzien van de omgevingsaanvraag van de heer Tom Helsen, op een 
terrein met adres Lenskensdijk 10 en met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie 
A, percelen 449E, 449F, 450G, 451D en 452. Dit naar aanleiding van een tweede 
wijzigingsverzoek dat ingediend werd door de bouwheer en waarmee men tracht 
tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de stad van 17 februari 2020 en van de 
POVC.

2. Met dit besluit worden enkel de nu aangeleverde wijzigingen beoordeeld. Voor het 
overige wordt volledig verwezen naar de beoordeling en voorwaarden uit het besluit 
van het college van burgemeester  en schepenen van 17 februari  2020.

3. Verslag gemeentelijke  omgevingsambtenaar
Conform artikel 44 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening neemt het college 
kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar dat als bijlage bij 
dit besluit is gevoegd en er onlosmakelijk mee verbonden is. Het advies van de 
gemeentelijke omgevingsambtenaar van 22 april 2020 is ongunstig. Dit omwille van 
het schrappen van de wegenis in dit voorstel. De GOA geeft in haar advies echter ook 
aan dat voor dit deel opnieuw het vorige besluit van het college en de bijhorende 
plannen moeten toegepast worden. Het advies over de wijzigingen met betrekking tot 
de ingedeelde inrichting of activiteit wordt een voorwaardelijk gunstig advies 
geformuleerd.

4. Argumentatie
Het college sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar 
en maakt de inhoud ervan tot haar eigen motivering. Het college verleent ook een 
ongunstig advies voor het schrappen op de plannen van de verharding die initieel 
werd aangevraagd op de bestaande publieke wegenis. Voor wat betreft deze 
verhardingen, verwacht dan ook het college dat deze worden uitgevoerd conform de 
plannen horende bij het advies van het college van burgemeester en schepenen van 
17 februari 2020 en met de in dit besluit geformuleerde voorwaarden hierover.
Het college neemt dit daarom als voorwaarde op in haar besluit en herneemt hierbij 
ook de overige voorwaarde uit het besluit van 17 februari 2020.
Voor de wijzigingen met betrekking tot de ingedeelde inrichting of activiteit, verleent 
het college, in overeenstemming met het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar, een voorwaardelijk gunstig advies. De hierbij opgelegde 
voorwaarden worden opgelegd aan de bouwheer.

5. Besluit
Het college van burgemeester en schepenen verleent, rekening houdend met de 
gegevens in het wijzigingsverzoek en het eerder geformuleerde advies van 17 
februari 2020, een gunstig advies over de omgevingsvergunningnummer 
OMV_2019138505 aan de provincie Antwerpen, dienst omgevingsvergunningen, 
departement leefmilieu ten aanzien van de omgevingsaanvraag van de heer Tom 
Helsen, op een terrein met adres Lenskensdijk 10 en met kadastrale omschrijving 3e 
afdeling, sectie A, percelen 449E, 449F, 450G, 451D en 452.

6. Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:
a. De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in 

het omgevingsloket.
b. Het college van burgemeester en schepenen verwacht dat de verhardingen die 

initieel werden aangevraagd op de bestaande publieke wegenis, nu worden 
uitgevoerd conform de plannen bij het advies van het college van burgemeesteren 
schepenen van 17 februari 2020.

c. Het aanleggen van de betonverhardingen dwars over op de bestaande openbare 
wegenis moeten gebeuren onder toezicht van een werftoezicht er van de 
technische dienst. De bouwheer moet de technische dienst contacteren vóór 
aanvang van de werken via technische.dienst@herentals.be.

d. Het is aan de bouwheer om de bouwlijn zelf correct uit te zett en.
e. De gemeenteweg moet voldoende leesbaar kunnen worden ingebed in de 

toekomstige bedrijfsomgeving.
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f. De bouwheer moet het huishoudelijk afvalwater van de bedrijfswoning zuiveren 
via een individuele zuiveringsinstallatie die geplaatst wordt door de stad. Hij 
vraagt deze bij aanvang van de bouwwerken op het perceel aan via 
www.herentals.be/iba.

g. De aanpassing van de bestaande, onverharde overwelving aan het stedelijk 
reglement op de baangrachtoverwelvingen,moet aangevraagd worden via 
www.herentaIs.be/baangrachtoverwelving.

h. Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden 
volgens het minister ieel besluit van 28 juni 2011betreffende de verplichte keuring 
van de privéwaterafvoer.

i. Beide infiltratiezones hebben een noodoverlaat op de achterliggende waterloop, dit 
wordt niet toegestaan. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.

j. Het niet bebouwde deel van het terrein moet in harmonie met het agrarische 
gebied worden aangelegd .

k. De groene inbedding van het bedrijf moet met inheemse planten, struiken en 
bomen gebeuren.

l. Bijzondere milieuvoorwaarden:
- Er wordt geen wasplaats voor voertuigen voorzien.

m. De algemene en sectorale milieuvoorw aarden van titel II van het VLAREM:
7. Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar (wijzigingsverzoek):

a. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag:
De aanvraag betreft de exploitatie van een rundveehouderij en het bouwen van 
een nieuwe loods en nieuwe stallen voor mestkalveren.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een 
ingedeelde inrichting.
Naar aanleiding van de vraag van de POVC tot verduidelijking van het dossier, 
wordt in een wijzigingsverzoek volgende info bezorgt bij het dossier:
- Om te kunnen voldoen aan het geurkader werd voor fase 2 de initieel 

gevraagde uitbreiding verminderd van 175 naar 70 mestkalveren (GZ4), 
waardoor het bedrijfstotaal in de gewenste situatie voor fase 2 komt op 2.232 
mestkalveren. Fase 1 blijft onveranderd voor een totaal van 2.162 
mestkalveren. De betreffende bijlagen incl. plannen en de MER-screening 
werden in die zin aangepast en zijn in bijlage opgeladen. Dit resulteert in een 
wijziging van rubriek 9.4.2.C.2 naar een totale hoeveelheid van 2.232 
mestklaveren en niet met 2.337 mestklaveren als omschreven in de aanvraag. 
Bijkomend moet rubriek 28.2.c.2 gewijzigd worden voor een totaal opslag van 
7.637 m³ mengmest. De aanvraag wordt gewijzigd naar een uitbreiding van 
4.180 m³ mengmest in plaats van 4.570 m³ mengmest.

- Er wordt geen wasplaats voor voertuigen voorzien;
- De verharding die initieel werd aangevraagd op de bestaande publieke 

wegenis, onder bevoegdheid van de gemeente, werd verwijderd. Wanneer het 
statuut van de buurtweg is uitgeklaard, zal deze verharding opnieuw 
aangevraagd worden.

- Er werd extra informatie op het inplantingsplan gezet naar aanleiding van het 
advies van de brandweerzone Kempen.

Enkel deze wijzigingen en aanvullingen worden in dit verslag beoordeeld. De GOA 
verwijst naar haar 2 voorgaande verslagen van 16 januari 2020 en 12 februari 
2020 voor de overige beoordeling van het dossier.

b. Openbaar onderzoek
Er dient voor dit wijzigingsverzoek geen nieuwe openbaar onderzoek gevoerd te 
worden.

c. Adviezen
Het is aan de vergunningverlenende overheid om adviezen in te winnen en te 
beoordelen, in het bijzonder voor voorgestelde wijzigingen van Brandweerzone 
Kempen.
- Bespreking adviezen
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Het advies van brandweer moet worden ingewonnen en beoordeeld door de 
vergunningverlenende overheid. Het verwijderen van de verhardingen over het 
openbare domein, maakt de nieuwe stal rechts op het terrein echter niet meer 
bereikbaar met een brandweerwagen, tenzij ook hiervoor het openbare domein 
wordt aangepast. Het weglaten van de verharding over het openbare domein is 
daarom geen optie in deze aanvraag en is onlosmakelijk verbonden met de 
beoogde werken.

d. Stedenbouwkundige basisgegevens 
Planologische voorschriften
- Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, 

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

bestemming: agrarische gebieden
Beoordeling planologisch kader
Een beslissing mag niet afhankelijk worden gesteld van een later te nemen 
beslissing. Volgens artikel 7 van het Omgevingsvergunningsdecreet, geldt het 
volgende: 'Als het project elementen bevat die onderworpen zijn aan meerdere 
vergunnings- of meldingsplichten, bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 
5, en die aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, omvat de 
vergunningsaanvraag de betrokken aspecten op straffe van onontvankelijkheid als 
minstens één element van de aanvraag vergunningsplichtig is.' 
Door het uitstellen van deze verhardingen voldoet de aanvraag niet aan deze 
bepaling. Deze verhardingen zijn onlosmakelijk verbonden aan deze aanvraag. Er 
is trouwens ook geen enkele garantie dat deze afzonderlijke aanvraag dan ook zal 
gebeuren. De verhardingen dwars over de wegenis moeten daarom opnieuw 
worden voorzien conform de plannen en voorwaarden horende bij de beslissing 
van het college van burgemeester en schepenen van 17 februari 2020.
De aanvraag is in strijd met art. 4.3.1 VCRO, de goede ruimtelijke ordening. Er 
wordt geen oprit voorzien bij voorliggend dossier. Dit maakt dat het nieuwe 
bedrijfsgebouw niet ontsloten kan worden. Een afzonderlijke oprit, rechtstreeks 
vanuit Lenskensdijk laat de samenhang van het bedrijf verdwijnen. Een ontsluiting 
van de stal rechts, rechtstreeks naar de straat kan niet verantwoord worden. Het 
mag niet de bedoeling zijn dat het interne verkeer van dit bedrijf steeds via de 
straat wordt geleid.
Door het behouden van de betonverhardingen links en rechts van de openbare 
weg, is het duidelijk dat ook dwars over de openbare weg een interne circulatie 
van het bedrijf zal plaats vinden. Wanneer deze oversteek niet verhard wordt, zal 
de openbare weg steeds stuk gereden worden en hersteld moeten worden op 
kosten van de gemeenschap. Dit kan niet worden verantwoord. Het oversteken 
van de buurtweg moeten verhard worden en gerealiseerd door de bouwheer. De 
verhardingen over de bestaande weg moeten daarom conform het eerste 
wijzigingsverzoek en met de voorwaarden van beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen van 17 februari 2020 gerealiseerd worden.
Het voorliggende bedrijf betreft trouwens een klasse 1 bedrijf, elke aanvraag van 
dit bedrijf moet beslist worden door de deputatie.

e. Sectorale regelgeving 
Wegenis
De verhardingen dwars over de openbare wegenis zijn noodzakelijk voor dit 
bedrijf. Verhardingen over het openbare domein moeten gerealiseerd worden om 
de goede staat van het openbare domein te kunnen garanderen. De verhardingen 
over de bestaande weg moeten daarom conform het eerste wijzigingsverzoek en 
met de lasten en voorwaarden van beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen van 17 februari 2020 gerealiseerd worden.

f. Toetsing van de milieuaspecten
Algemeen
In het wijzigingsverzoek daterende van 8 april 2020 bevestigt de exploitant dat er 
geen wasplaats voorzien zal worden voor de voertuigen. Als gevolg wordt rubriek 
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15.4.2 niet bijgevoegd in de aanvraag. Enkel rubriek 15.1.1, het stallen van 6 
voertuigen wordt aangevraagd.
Lucht
Geur
Er dient opgemerkt te worden dat er voor vleeskalveren tot 8 maanden 
geuremissiefactoren opgenomen werden in de lijst met geactualiseerde 
emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof. De totale geuremissie in de 
gewijzigde situatie onderdeel van het wijzigingsverzoek daterende van 8 april 
wordt berekend in de aangeleverde mer-screeningsnota. Dit voor de gewijzigde 
gewenste situatie van 2.232 mestkalveren. De geuremissie in de huidige vergunde 
situatie wordt berekend op 54.895,2 OUE/s. De totale geuremissie wordt ingeschat 
op 76.967,2 OUe/s in de nieuwe situatie fase 1. Voor fase 2 wordt de geuremissie 
ingeschat op 79.459,2 OUe/s.
De bedrijfsomgeving van het bedrijf is ondermeer gekenmerkt door 
veeteeltactiviteiten. In dit geval spreekt men hier van een 'bronnencluster' 
aangezien er meerdere geurbronnen dicht bij elkaar gelegen zijn.
In het kader van voorliggende wijzigingsverzoek van 8 april werd er een 
geurmodellering uitgevoerd. De geurstudie concludeert dat er zowel in fase 1 als 
fase 2 geen significante negatieve effecten zal optreden. In beide fases is er 
slechts een beperkte stijging in geuremissies van het bedrijf door de uitbreiding. 
Er werden enkele milderende maatregelen vooropgesteld: De nieuwe stal wordt 
voorzien van mechanische ventilatie. Verder wordt de afdekking van kokers op de 
bestaande kalverstal GZ1b verwijderd. Ook stal GZ2 zal mechanisch geventileerd 
worden. Dit zorgt ervoor dat de geëmitteerde stalgassen hoger kunnen worden 
uitgestoten, en zo zich meer kunnen vermengen en verdunnen met de 
omgevingslucht. Dit zorgt ervoor dat de immissies lager zullen zijn op 
woningniveau, en zorgt eveneens voor een daling van de concentraties voor 
bepaalde woningen. Deze milderende maatregelen worden positief beoordeeld.
Stof
In de mer-screening nota aangeleverd bij het wijzigingsverzoek van 8 april 2020 
wordt beargumenteerd dat de modellering aantoont dat er geen negatieve effecten 
te verwachten zijn wat betreft stof in de nieuwe situatie. Er wordt geconcludeerd 
dat de emissies van PM10 en PM 2,5 beperkt blijven.
Mestopslag
Gezien het wijzigingsverzoek daterende van 8 april met een gewijzigd aantal 
mestkalveren is mestopslag ook onderdeel van dit wijzigingsverzoek. De voorziene 
mengmestopslag in de gewijzigde gewenste situatie bedraagt 7.637 m³. De 
exploitant is vergund voor de opslag van 3.457 m³ mengmest (in mestkelders 
onder de stallen GZ1 (1.750 m³) en GZ2 (1.707 m³)). De bijkomende 
mengmestopslag bevindt zich in de mestkelders onder de nieuwbouwstallen GZ3 
(fase 1) en GZ4 (fase 2).
Uitgaande van een voorziene mengmestopslag van 7.637 m³en op basis van de 
vereiste mestopslagcapaciteit zoals berekend met de kengetallen, opgenomen in 
hoofdstuk VII van bijlage 5.28 van Vlarem II (berekeningen: zie addendum R9 bij 
de aanvraag) (vereiste mestopslagcapaciteit voor 9 maanden: 4.908 m³), kan 
afgeleid worden dat de voorziene mengmestopslag in de gewenste situatie 
ruimschoots volstaat om de mengmest gedurende een periode van 9 maanden te 
stockeren.
Conclusie
Met betrekking tot de milieutechnische aspecten in voorliggende beoordeling 
binnen het kader van het wijzigingsverzoek van 8 april 2020, lijkt gesteld te 
kunnen worden dat er geen indicaties zijn tot het verlenen van een negatief 
advies.
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.
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g. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening
Het verwijderen van de verhardingen dwars over de openbare weg maakt dat de 
mobiliteit over en het gebruik van deze trage weg, onvoldoende gegarandeerd kan 
worden. Het is aan de stad om herstellingen te doen aan trage wegen, maar dit 
moet voorkomen worden indien dit mogelijk is. Daarom wordt niet toegelaten dat 
deze verhardingen van de plannen verdwijnen en moeten deze opnieuw worden 
voorzien.

h. Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Ongunstig voor het uitsluiten van de 2 opritten uit deze aanvraag omwille van 
voormelde redenen. De verhardingen moeten worden uitgevoerd conform de 
plannen horende bij het advies van het college van burgemeester en schepenen 
van 17 februari 2020 en met de in dit besluit geformuleerde voorwaarden 
hierover.
Met betrekking tot de milieutechnische aspecten in voorliggende beoordeling 
binnen het kader van het wijzigingsverzoek van 8 april 2020, lijkt gesteld te 
kunnen worden dat er geen indicaties zijn tot het verlenen van een negatief 
advies; 

Gelet op het gunstig advies in termijnverlenging d.d. 28 april 2020 van het Departement 
Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:
1. Er werd een nota MER-screening opgemaakt waarin de effecten ten opzichte van geur 

en fijn stof worden bekeken. 
Momenteel is het bedrijf vergund voor 1.542 mestkalveren. Er wordt nu, in de eerste 
fase, een uitbreiding gevraagd met 620 stuks tot 2.162 mestkalveren en in tweede 
fase een uitbreiding met 70 stuks naar 2.232 mestkalveren. Dit is een daling t.o.v. de 
oorspronkelijke aanvraag met 105 kalveren (fase 2: 70 kalveren i.p.v. 175).
In fase 1 wordt een vergunning gevraagd voor een nieuwe stal voor 888 mest-
kalveren (GZ3). In de 2e fase (met gewenste startdatum 1/1/2022) wordt een 
vergunning gevraagd voor uitbreiding met een bijkomende stal voor 70 mestkalveren 
(GZ4) vooraan de kleine loods aan stal GZ2.
Als milderende maatregel wordt de nieuw te bouwen kalverstal GZ3 met mechanische 
ventilatie voorzien. De kokers op deze stal komen op 12,5 m en dit zonder pet. 
Verder wordt de afdekking van de kokers in stal GZ1b verwijderd in de nieuwe 
situatie fase 1. Tot slot zal ook stal GZ2 mechanisch geventileerd worden. Dit zorgt 
ervoor dat de geëmitteerde stalgassen hoger kunnen worden uitgestoten, en zo zich 
meer kunnen vermengen en verdunnen met de omgevingslucht. 
In  fase 2 wordt stal GZ4 ook uitgerust als een mechanische geventileerde stal en zal 
het emissiepunt van stal GZ2 op gelijke hoogte gebracht worden met stal GZ4. 

2. Volgens de individuele en cumulatieve geurbeoordeling kan besloten worden dat voor 
fase 1 en fase 2 er geen bijkomende aanzienlijk negatieve effecten zijn. Er kan 
besloten worden dat de effecten van geuremissie op de omgeving beperkt zullen zijn.

3. De PM10- en PM2.5-emissies werden eveneens gemodelleerd via IMPACT, maar de 
bekomen stofconcentraties zijn zo laag, dat die onder de onderste grens van 1 % van 
de milieukwaliteitsnorm zijn gelegen. Bij dergelijk lage PM10- en PM2.5-emissies zijn 
geen negatieve effecten te verwachten in de nieuwe situatie door deze aanvraag. 

4. Op basis van bovenstaande gegevens verleent GOP-milieu een gunstig advies 
betreffende het veranderen door toevoeging met percelen 3-A-451D en 3-A-452, 
uitbreiding en wijziging van een mestkalverenbedrijf. 
De aangevraagde ingedeelde activiteiten en inrichtingen worden gefaseerd 
uitgevoerd, als volgt:
Fase 1 vat aan op definitieve verlening vergunning, als volgt:

- uitbreiding met:
 stalplaatsen voor 620 mestkalveren tot in totaal stallen met plaatsen voor 

2.162 mestkalveren (9.4.2.c.2);
 de opslag van 120 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 

(17.4);
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 de opslag van 3.870 m³ mengmest tot een totale opslag van 7.327 m³ 
mengmest (28.2.c.2);

 de opslag van 14 ton melkpoeder tot een totale opslag van 64 ton 
(45.4.e.2);

- wijziging en uitbreiding van de grondwaterwinning met een opgepompt debiet 
van 24 m³/dag en 3.348 m³/jaar door:
 het uitbreiden van het opgepompt debiet van de bestaande GWW1 op een 

diepte van 85 meter met 4 m³/dag en vermindering van het jaardebiet van 
8.477 m³/jaar naar 7.030 m³/jaar en

 een nieuwe grondwaterwinning 2 op een diepte van 85 m en een maximaal 
opgepompt debiet van 20 m³/dag en 4.795 m³/jaar 

 tot een grondwaterwinning met een gezamenlijk opgepompt debiet van 50 
m³/dag en 11.825 m³/jaar (53.8.2); bestaande uit twee putten, als volgt:
 GWW1 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 

30 m³/dag en 7.030 m³/jaar;
 GWW2 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 

20 m³/dag en 4.795 m³/jaar;
- wijziging (regularisatie) door herlocalisatie van de opslag van 2,499 ton (3.000 

liter) gasolie in een bovengrondse tank (17.3.2.1.1.1.b);
FASE 2 vat aan op 01/01/2022, als volgt:

- uitbreiding met/van:
 stalplaatsen voor 70 mestkalveren tot in totaal stallen met plaatsen voor 

2.232 mestkalveren (9.4.2.c.2);
 de opslag van 700 m³ mengmest tot een totale opslag van 8.027 m³ 

mengmest (28.2.c.2);
 de grondwaterwinning 2 met een opgepompt debiet van 945 m³/jaar 

tot een grondwaterwinning met een gezamenlijk opgepompt debiet van 50 
m³/dag en 12.770 m³/jaar (53.8.2); bestaande uit twee putten, als volgt:

 GWW1 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 
30 m³/dag en 7.975 m³/jaar;

 GWW2 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 
20 m³/dag en 4.795 m³/jaar;

De totale aanvraag betreft het veranderen door toevoeging met percelen 3-A-451D 
en 3-A-452, uitbreiding en wijziging van een mestkalverenbedrijf, als volgt:

- uitbreiding met stalplaatsen voor 690 mestkalveren tot het stallen van 2.232 
mestkalveren (9.4.2.c.2);

- wijziging (regularisatie) door herlocalisatie van de opslag van 2,499 ton (3.000 
liter) gasolie in een bovengrondse tank (17.3.2.1.1.1.b);

- uitbreiding met:
 de opslag van 120 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 

(17.4);
 de opslag van 4.570 m³ mengmest tot een totale opslag van 8.027 m³ 

mengmest (28.2.c.2);
 de opslag van 14 ton melkpoeder tot een totale opslag van 64 ton 

(45.4.e.2);
- wijziging en uitbreiding van de grondwaterwinning met een opgepompt debiet 

van 24 m³/dag en 4.293 m³/jaar door:
 het uitbreiden van het opgepompt debiet van de bestaande GWW1 op een 

diepte van 85 meter met 4 m³/dag en vermindering van het jaardebiet van 
8.477 m³/jaar naar 7.975 m³/jaar en

 een nieuwe grondwaterwinning 2 op een diepte van 85 m en een maximaal 
opgepompt debiet van 20 m³/dag en 4.795 m³/jaar 

tot een grondwaterwinning met een gezamenlijk opgepompt debiet van 50 
m³/dag en 12.770 m³/jaar (53.8.2); bestaande uit twee putten, als volgt:

 GWW1 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 
30 m³/dag en 7.975 m³/jaar;
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 GWW2 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 
20 m³/dag en 4.795 m³/jaar;

voor een termijn van onbepaalde duur.
De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en 
sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM;

Gelet op het schrijven in termijnverlenging d.d. 20 april 2020 van het Departement 
Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO); op volgende elementen uit 
dit schrijven:
 aangezien het project in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en 

verkavelingsvoorschriften, brengt de afdeling GOP Ruimte van het departement 
Omgeving geen advies uit. Voor de toetsing van de aanvraag aan de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening wordt verwezen naar het advies van het College van 
burgemeester en schepenen; 

Gelet op het gunstig advies in termijnverlenging d.d. 30 april 2020 van de Afdeling 
Operationeel Waterbeheer (AOW); op volgende elementen uit dit advies:
 akkoord met de wijziging van het debiet naar een totaal van 12.203 m³/jaar in fase 

2, o.b.v. het veranderde dierenaantal. De bijzondere voorwaarde uit het eerder 
advies d.d. 17 januari 2020 blijft behouden;

Gelet op het gunstig advies in termijnverlenging d.d. 27 april 2020 van het Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB); op volgende elementen uit dit advies:
 Na screening van de adviesvraag is ons Agentschap van oordeel dat er geen schade 

ontstaat aan de natuurwaarden. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd;

Gelet op het gunstig advies in termijnverlenging d.d. 09 april 2020 van ASTRID-
veiligheidscommissie (ASTRID); op volgende elementen uit dit advies:
1. Dit dossier werd reeds door de Veiligheidscommissie ASTRID behandeld op 17 

december 2019. Gezien er geen wijzigingen zijn binnen de criteria van de VCA, blijft 
de beslissing van 17 december 2019 behouden.

2. De motivatie was en blijft: Gezien de grondoppervlakte van de stal van 2.774m² heeft 
de commissie beslist dat er indoordekking dient aanwezig te zijn in deze stal;

Gelet op het gunstig advies, mits voorwaarden, in termijnverlenging d.d. 04 mei 2020 
van DIW; op volgende elementen uit dit advies:
Deel watertoetsadvies
1. Kenmerken watersysteem

a. Waterloop nr. A.7.10.26, Plassendonkse loop van 2de categorie
- Kadaster

De percelen HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 449 
E;HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 449 F;HERENTALS 3 
AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 450 G;HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, 
sectie A nr. 451 D;HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 452 palen 
niet aan de waterloop, ze wateren er deels naar af.

b. Waterloop nr. A.7.10.2, Stapkensloop van 2de categorie
- Atlas van de waterlopen

De percelen zijn nabij atlaspunt A.3 gelegen:
Vereiste bodembreedte: 0,80 m.
Opgenomen kruinbreedte: 1,50 m.

- Kadaster
De percelen HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 449 
E;HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 449 F;HERENTALS 3 
AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 450 G;HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, 
sectie A nr. 451 D;HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 452 palen 
aan de linkeroever van de waterloop.

c. Kaartgegevens



OMGP-2019-0526
Tom Helsen

47 / 66

Het perceel is niet gelegen in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig of recent 
overstroomd gebied.
Volgens het gewestplan zijn de percelen gelegen in agrarische gebieden en 
natuurgebieden.
Het gebied is volgens de BWK biologisch minder waardevol en biologisch 
waardevol.

2. Verenigbaarheid met het watersysteem
Mogelijke schadelijke effecten zouden kunnen ontstaan door:
wijziging van infiltratie naar het grondwater aangezien hoge grondwaterstanden een 
effectieve
infiltratie kunnen bemoeilijken.

3. Voorwaarden en maatregelen
a. Algemene en wettelijke voorwaarden

- Bouwafstanden – erfdienstbaarheden:
5m-zone
Voor de noodzakelijke onderhouds- en ruimingwerken en voor het spreiden van 
de ruimingproducten dient langs beide kanten van de waterloop een zone met 
een breedte van 5 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop 
vrij te worden gehouden van voorwerpen, constructies, aanplantingen en 
gebouwen die de doorgang zouden belemmeren van de machines die bij de 
werken worden gebruikt. Wanneer uitvoering van deze bepaling aanleiding kan 
geven tot ernstige ecologische schade, zal de Provincie hier in de praktijk 
afwijkingen op dulden.
Afsluitingen/Hagen langs de waterloop moeten op een afstand van 0,75 m tot 
1,00 m vanaf de kruin van de waterloop geplaatst worden. Ze mogen niet 
hoger zijn dan 1,50 m boven de begane grond. Afsluitingen hoger dan 1,50 m 
moeten op minstens 5 m van de kruin van de waterloop geplaatst worden. 
Afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 5m-zone eenvoudig 
verwijderbaar zijn en terugplaatsbaar zijn. Struikgewas of hagen moeten 
steeds dient tot op een hoogte van maximaal 1,50 m worden teruggesnoeid.
Verhardingen(opritten, terrassen,…) , leidingen en ondergrondse constructies 
voorzien tot op een afstand van minder dan 5 m vanaf de kruin van de 
waterloop moeten bestand zijn tegen het overrijden van machines tot 40 ton. 
Verhardingen zijn niet toegestaan binnen de 1 m landinwaarts gemeten vanaf 
de kruin van de waterloop.
Beplantingen
De aanplanting van loofbomen langs de onbevaarbare waterlopen dient als 
volgt te gebeuren:
 ofwel een eerste rij bomen op een plantafstand van minimum 5 m 

landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop en met een vrij te 
bepalen afstand tussen de bomen. Op deze manier blijft de zone van 
openbaar nut met een breedte van 5 m landinwaarts gemeten vanaf de 
kruin van de waterloop volledig vrij;

 ofwel een eerste rij bomen op een plantafstand van 0,75 m tot 1 m 
landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop met een afstand 
tussen de bomen van minimum 10 m zodat de bereikbaarheid van de 
waterloop met de machine blijft verzekerd, en een tweede rij bomen zoals 
vermeld onder punt 1.

Volgens de wet op het natuurbehoud is het verboden naaldbomen te planten of 
te herplanten of hun zaailingen te laten groeien op minder dan 6 m van de 
oevers van de waterlopen. De bereikbaarheid van de waterloop voor uitvoering 
van de noodzakelijke onderhouds-, ruimings- en herstellingswerken dient 
steeds gevrijwaard te worden.

- Afstanden – waterkwaliteit en structuur van de waterloop:
1m-zone
Binnen een afstand van minimaal een meter vanaf de kruin van de waterloop 
mag de oever niet bewerkt worden, noch besproeid met biociden.
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Mestdecreet
Het Mestdecreet verbiedt elke bemesting binnen een strook van 10 m (GEN en 
GENO) of 5 m (overige gevallen) gemeten vanaf de kruin van de waterloop.
Reliëfwijziging
Ophogingen zijn niet aanvaardbaar binnen de 5 m zone.

- Eigendom
De bedding van een waterloop van tweede en derde categorie behoort 
respectievelijk toe aan de provincie en de gemeente.

- Waterkwantiteit: vasthouden > bergen > afvoeren
Niet functionele verharde oppervlakten moeten vermeden worden. Eventuele 
verharding is bij voorkeur waterdoorlatend. Het dakwater moet zoveel mogelijk 
hergebruikt worden (als toiletspoeling, waswater, beregening, … ). Het overige 
afstromende hemelwater (niet doorlaatbare verharde oppervlakten, overloop 
regenwaterput, …) moet worden geïnfiltreerd en/of – wanneer de bodem geen 
of slechts beperkte infiltratie toelaat - gebufferd. Slechts een zeer beperkte 
hoeveelheid mag worden afgevoerd. Er moet minstens voldaan zijn aan de 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.

- Riolering: voorkomen > scheiden > zuiveren
Er dient rekening gehouden met de voorschriften die geformuleerd staan in de 
Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen (VMM) (Code 
van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen, individuele 
voorbehandelinginstallaties en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties, 
aanvullingen met betrekking tot de herwaardering van grachtenstelsels, 
hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en andere aanvullingen en 
updates).
Het is verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in de 
RegenWaterAfvoerleiding en regenwater in de DroogWeerAfvoerleiding. Het is 
uiteraard verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in een oppervlaktewater 
als er kan aangesloten worden op een DroogWeerAfvoerleiding.
De lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in 
de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater moet voldoen aan de 
voorwaarden opgenomen in deel 4 en deel 6 van Vlarem II.

b. Specifieke voorwaarden (art. 1.3.1.1 §1 DIW dd.18/07/03 en art. 7 §1 4° UB dd. 
20/07/06)
Teneinde het schadelijk effect te voorkomen/beperken/herstellen/compenseren 
worden de volgende specifieke voorwaarden opgelegd:
- Voor de wijziging van infiltratie naar het grondwater

Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden 
ondervangen indien de aanvraag minstens voldoet aan de gewestelijke, 
provinciale, gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten e.a. Verder moet voldaan worden aan art. 6.2.2.1.2 § 4 van 
Vlarem II met betrekking tot de afvoer van hemelwater, doelstelling 6° a) 
opgenomen in art. 5 van het decreet integraal waterbeleid en het concept 
'vasthoudenbergen-afvoeren' dat opgenomen is in de waterbeleidsnota en de 
bekkenbeheerplannen.
Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en vervolgens naar 
infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer.
In het wijzigingsverzoek werden de infiltratiegrachten aangepast, zodat ze 
conform zijn met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.

Deel 2 : machtigingsadvies werken aan de waterloop
4. Wettelijke basis voor het machtigingsadvies

Op grond van artikel 12 van de wet van 28 december 1967 betreffende de 
onbevaarbare waterlopen is een machtiging van de deputatie van de provincie vereist 
voor werken aan een onbevaarbare waterloop van tweede categorie buiten polder – of 
wateringgebied.
Een gunstig advies van de deputatie in het kader van de aanvraag tot 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen 
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van gronden, geldt als machtiging als de eventuele voorwaarden waarvan het 
gunstige advies afhankelijk wordt gemaakt, in de vergunning in kwestie worden 
opgelegd.

5. Voorwaarden voor het uitvoeren van werken aan de waterloop
Gelet op artikel 16 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare 
waterlopen, hierna genoemd ‘de Wet’, maken de onbevaarbare waterlopen deel uit 
van het openbaar domein van de overheid die de waterloop in kwestie beheert.
De bedding van een onbevaarbare waterloop wordt geacht toe te behoren aan de 
waterbeheerder.
Gelet op artikel 9, § 1 van de Wet dienen de constructies op de onbevaarbare 
waterlopen te worden onderhouden en hersteld door diegenen aan wie ze toebehoren 
en kan bij nalatigheid de waterloopbeheerder de nodige werken ambtshalve uitvoeren 
en de kosten hiervan verhalen. 
Gelet op artikel 9, § 2 van de Wet zijn de eigenaars of gebruikers van constructies op 
de onbevaarbare waterlopen verplicht deze constructies te laten functioneren volgens 
de instructies die ze daarvoor krijgen van de bevoegde waterbeheerder. Die 
instructies kunnen altijd en zelfs door mondeling bevel gewijzigd worden als het 
algemeen belang dat vereist.
De eigenaars of gebruikers van constructies zorgen ervoor dat de werking van de 
constructies geen schadelijke effecten veroorzaakt voor de aangelanden 
stroomopwaarts en stroomafwaarts.
Gelet op artikel 12 van de Wet doet de integratie van de machtiging geen afbreuk aan 
het precaire karakter van het recht van gebruik op het domein van de 
waterbeheerder. De machtiging kan bijgevolg te allen tijde op gemotiveerde wijze 
worden aangepast of ingetrokken door de bevoegde overheid in het belang van het 
watersysteem en dit zonder dat de vergunninghouder hiervoor recht heeft op 
schadevergoeding.
Machtigingsvoorwaarden
De vergunning doet geen afbreuk aan eventuele eigendomsrechten en ontslaat de 
houder ervan niet zich te voorzien van de overeenkomstig andere wetgeving vereiste 
machtigingen.
De provinciale dienst Integraal Waterbeleid, Koningin Elisabethlei 22 in 2018 
Antwerpen, moet uiterlijk VIJF dagen voor de start van de werken en TIEN dagen na 
voltooiing van de werken per brief of per mail (diw@provincieantwerpen.be) hiervan 
in kennis worden gesteld.
Aan de personeelsleden van deze dienst moet steeds toegang worden verleend voor 
toezicht.
Om de verenigbaarheid met het watersysteem te verzekeren worden volgende 
bijzondere voorwaarden opgelegd:
Aansluitingen overloop infiltratiebekken
De aansluiting van de 2 overlopen zal worden uitgevoerd volgens aanduiding op het 
plan van de aanvraag.
1. Plaats: Nabij atlaspunt A.3, meer speciaal t.h.v. , langs het kadasterperceel 
HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 452 en nr. 449 E
2. Wijze: Met ronde buizen met een binnendiameter van maximaal 0,50 m.
De buizen zijn bestand tegen het overrijden van machines voor de werken aan de 
waterloop.
Ter plaatse van de aansluiting zal het linker talud over voldoende afstand worden 
versterkt met een beschoeiing in kassei of betonstraatstenen op een mager 
betonfundering tot op het bodempeil van de waterloop, met voldoende fundering en 
inwerking in de bermen tegen onderen achterloopsheid om uitspoeling en 
beschadiging te voorkomen.
3. Het is verboden via de oppervlaktewaterleiding vuile of huiswaters te lozen.
4. Er dient rekening gehouden te worden met de toestand en het afvoervermogen van 
de waterloop: de debieten dienen zodanig beperkt te worden dat zij geen 
wateroverlast, geen schade en geen kwaliteitsverlies veroorzaken.
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5. Binnen de bedding van de waterloop en binnen de erfdienstbaarheidsstrook van 
5,00 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop dienen de nodige 
schikkingen en voorzieningen getroffen te worden om beschadiging van de leiding te 
voorkomen tijdens de uitvoering van de onderhoudswerken aan de waterloop; 
eventuele schade kan niet op de waterloopbeheerder verhaald worden.
6. De vergunning wordt uitsluitend verleend onder het oogpunt van de wetgeving 
betreffende de onbevaarbare waterlopen en ontslaat de vergunninghouder niet van de 
verplichting zich te voorzien van andere toelatingen, vergunningen en bijkomende 
voorwaarden welke zouden noodzakelijk zijn.

6. Toetsing en conclusie
Gunstig, mits rekening gehouden wordt met de voorwaarden en maatregelen 
opgelegd in punt 1.4, in het bijzonder met de daar vermelde aandachtspunten, 
aanbevelingen en voorwaarden.
De machtigingsvoorwaarden voor het uitvoeren van werken aan de waterloop, 
opgelegd in punt 2.2 die bindend zijn, moeten expliciet worden opgenomen in de 
omgevingsvergunning en dienen strikt nageleefd te worden;

Gelet op het deels gunstig advies in termijnverlening van 30 april 2020 van de 
brandweer; op volgende elementen uit dit advies:
1. Het advies is voorwaardelijk gunstig: onder punt 1 (vaststellingen) worden de 

tekortkomingen of bemerkingen vermeld die gemaakt worden op basis van 
brandvoorkomingsmaatregelen die voorgeschreven zijn in van toepassing zijnde 
wetten en verordeningen en waarvan naleving derhalve noodzakelijk is.

2. Verder adviseert de brandweer aan de vergunningverlenende overheid om de onder 
punt 2 vermelde brandvoorkomingsmaatregelen eveneens in de toelating als 
voorwaarde op te leggen.

3. Dit advies is enkel geldig als de vergunning verleend wordt.
4. Eindconclusie van het brandpreventieverslag:

Gedeeltelijk gunstig brandpreventieverslag mits naleving van volgende voorwaarden;
a. Voorwaardelijk gunstig advies voor beide stallingen
b. Ongunstig advies voor de bouw van de loods voor opslag en stalling van 

voertuigen, wegens te dicht bij stal 1 ingeplant en niet mededeling van de 
brandklasse; meegedeelde gegevens nogal summier, geen overeenstemming met 
rubriekentabel;

5. Motivering:
a. Vigerende reglementen inzake brandpreventie dienen opgevolgd (landbouw dient 

beschouwd als industriegebouw);
b. Risicofactoren: brandoverslag tussen de gebouwen (tussen stalling en loods); 

onvoldoende bluswater wegens afgelegen ligging; moeizame 
manoeuvreerbaarheid voor brandweer waardoor vertraging in de hulpverlening;

Gelet op het deels gunstig advies, na termijnverlenging, d.d. 5 mei 2020 van de POVC; 
op volgende elementen uit dit advies: 
1. Horen van de partijen

– De Provincie Antwerpen draagt bij tot een maximale beperking van de verdere 
verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Het is daarom niet mogelijk om de 
geplande vergadering van de POVC op dinsdag 5 mei 2020 in het provinciehuis 
te laten doorgaan.

– Aan de aanvrager werd gevraagd om zijn hoorrecht schriftelijk uit te oefenen. 
Hij heeft hierop niet gereageerd.

2. Omschrijving
– Zie advies POVC d.d. 3 maart 2020.
– De aanvrager diende op 8 april 2020 een wijzigingsverzoek in. Hierbij 

verduidelijkt de aanvrager het volgende:
 om te kunnen voldoen aan het geurkader wordt voor fase 2 de initieel 

gevraagde uitbreiding verminderd naar 70 mestkalveren (i.p.v. 175). 
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Hierdoor komt het bedrijfstotaal in de gewenste situatie voor fase 2 op 
2.232 mestkalveren; 

 de uitbreiding in fase 1 blijft onveranderd met een totaal van 
2.162 mestkalveren;

 er wordt geen wasplaats voor voertuigen voorzien; 
 de verharding die initieel werd aangevraagd op de bestaande publieke 

wegenis, onder bevoegdheid van de gemeente, werd verwijderd. Wanneer 
het statuut van de buurtweg is uitgeklaard, zal deze verharding opnieuw 
aangevraagd worden; 

 er werd extra informatie op het inplantingsplan gezet naar aanleiding van het 
advies van de brandweerzone Kempen.

Ook de aangepaste addenda (m.b.t. de grondwaterwinning, mestopslag, dieren, 
voortoets, …)  incl. plannen en de m.e.r.-screening werden toegevoegd. 
Het voorwerp werd in die zin aangepast.

– Voor het overige kan de omschrijving behouden worden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren

– Zie advies POVC d.d. 3 maart 2020.
– De aanvrager diende bijkomend nog volgende wijzigingsverzoeken in:

 Op 6 maart 2020 bezorgde hij de opmerkingen van de landmeter m.b.t. de 
buurtweg.

 Op 8 april 2020 liet hij weten dat de uitbreiding in fase 2 verminderd wordt 
naar 70 mestkalveren en dat er geen wasplaats voor voertuigen wordt 
voorzien.

– De POVC is van oordeel dat de wijzigingen niet van die aard zijn dat het 
openbaar onderzoek werd geschaad.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
– Zie advies POVC d.d. 3 maart 2020.
– De ASTRID-veiligheidscommissie bevestigt haar oorspronkelijk gunstig advies. 
– De AGOP-RO verleent ook na termijnverlenging geen advies.
– Het CBS verleent een deels gunstig advies na termijnverlenging. 

Het advies is ongunstig voor het schrappen van de verharding die initieel wel 
werd aangevraagd. Het CBS stelt daarbij het volgende in zijn advies:
 In het aanvullend advies worden enkel de aangeleverde wijzigingen 

beoordeeld. Voor het overige wordt verwezen naar het advies van het CBS 
van 17 februari 2020.

 De verhardingen moeten worden uitgevoerd conform de plannen horende bij 
het advies van het CBS van 17 februari 2020 omdat:
- de aanvraag in strijd is met de goede ruimtelijke ordening indien er geen 

oprit wordt voorzien en het bedrijfsgebouw niet ontsloten kan worden;
- door het behouden van de verhardingen links en rechts van de openbare 

weg is het duidelijk dat ook dwars over de openbare weg een interne 
circulatie van het bedrijf zal plaats vinden. Wanneer deze oversteek niet 
verhard wordt, zal de openbare weg steeds stuk gereden worden en 
hersteld moeten worden op kosten van de gemeenschap;

- de verhardingen dwars over de openbare wegenis zijn noodzakelijk voor 
dit bedrijf.
 Uit het advies van het CBS kan geconcludeerd worden dat het CBS 

akkoord gaat met de aanleg van de voorziene verhardingen op de 
gemeenteweg. De POVC is van oordeel dat de verhardingen kunnen 
aangelegd worden zoals aangevraagd op de plannen van het 
wijzigingsverzoek van 30 januari 2020.

– De brandweer verleent een deels gunstig advies na termijnverlenging. De 
brandweer verleent een ongunstig advies voor de bouw van de loods en stelt 
daarbij het volgende in zijn advies:
 Er werd geen klasse opgegeven bij de loods. De brandweer moet hier 

wettelijk gezien uitgaan van klasse C.
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 De loods voor opslag en stalling van voertuigen is te dicht bij stal 1 ingeplant. 
De meegedeelde gegevens zijn nogal summier en zijn niet in 
overeenstemming met de rubriekentabel.

 Vigerende reglementen inzake brandpreventie dienen opgevolgd te worden 
(landbouw dient beschouwd als industriegebouw);

 Risicofactoren:
- brandoverslag tussen de gebouwen (tussen stalling en loods); 
- onvoldoende bluswater wegens afgelegen ligging; 
- moeizame manoeuvreerbaarheid voor brandweer waardoor vertraging in 

de hulpverlening;
– De POVC volgt het deels gunstige advies van de brandweer en verleent daarom 

een ongunstig advies voor de bouw van de loods. Voor het overige volgt de POVC 
de gunstige adviezen en is de POVC van oordeel 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
– Zie advies POVC d.d. 3 maart 2020.
– De AGOP-M, de AOW en het CBS verlenen m.b.t. de milieuaspecten een gunstig 

advies na termijnverlenging. 
– Aangezien de POVC een ongunstig verleent voor de bouw van de loods en de 

stedenbouwkundige handelingen onlosmakelijk verbonden zijn met de ingedeelde 
inrichtingen of activiteiten, verleent de POVC ook een ongunstig advies voor het 
stallen van 6 bedrijfsvoertuigen. 

– Voor het overige volgt de POVC de gunstige adviezen en is de POVC van oordeel 
dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op 
milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.

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

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
– Zie advies POVC d.d. 3 maart 2020.

8. Toepasselijke BREF’s
– Niet van toepassing.

9. Natuurtoets
– Zie advies POVC d.d. 3 maart 2020.

10. Watertoets
– Zie advies POVC d.d. 3 maart.
– De DIW verleent een gunstig advies na termijnverlenging en stelt daarbij dat de 

aangepaste infiltratiegrachten conform zijn met de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening hemelwater.

– Uit het gunstige blijkt dat de aanvraag (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.

11. Termijn
– De vergunning dient geweigerd te worden voor de bouw van een loods en het 

stallen van 6 bedrijfsvoertuigen (rubriek 15.1.1). 
– Voor het overige kan de vergunning worden verleend voor een termijn van 

onbepaalde duur en in volgende fasen:
 aanvangsdatum fase 1: na vergunningsverlening;
 aanvangsdatum fase 2: op 1 januari 2022.

12. Voorwaarden
Milieuvoorwaarden:
a. Algemene milieuvoorwaarden:

– Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 
(beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)

– Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
b. Sectorale milieuvoorwaarden:
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– Dieren: hoofdstuk 5.9
– Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 

5.17.1
– Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
– Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere milieuvoorwaarden
– De AOW stelt volgende voorwaarde voor: 

1. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor 
laagwaardige toepassingen;

 Aangezien deze voorwaarde reeds werd opgelegd in de vorige vergunning 
is de POVC van oordeel dat deze voorwaarde niet opnieuw dient opgelegd 
te worden;

Geactualiseerde voorwaarden:
1. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor 

laagwaardige toepassingen;
Stedenbouwkundige voorwaarden:

– De ASTRID-veiligheidscommissie stelt volgende voorwaarde voor:
1. Gezien de grondoppervlakte van de stal van 2.774 m² heeft de commissie beslist 

dat er indoordekking dient aanwezig te zijn in deze stal;
 De POVC stelt voor deze voorwaarde als volgt op te leggen:

‘Er dient een indoordekking voorzien te worden in stal GZ3.’
– Het CBS stelt volgende voorwaarden voor:

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

 De POVC stelt voor deze voorwaarde op te leggen.
3. Het college van burgemeester en schepenen verwacht dat de verhardingen die 

initieel werden aangevraagd op de bestaande publieke wegenis, nu worden 
uitgevoerd conform de plannen bij het advies van het college van burgemeester 
en schepenen van 17 februari 2020. 

 De POVC stelt voor deze voorwaarde als volgt te formuleren:
De verhardingen dienen te worden uitgevoerd zoals beschreven op 
volgende plannen die op 30 januari 2020 werden bezorgd ter 
aanvulling/verduidelijking van de bij de initiële aanvraag gevoegde 
plannen:
- BA_terrein_I_N_fase1;
- BA_terrein_I_N_fase2;
- BA_verharding_P_N_fase1;
- BA_verharding_P_N_fase2.

4. Het aanleggen van de betonverhardingen dwars over op de bestaande openbare 
wegenis moeten gebeuren onder toezicht van een werftoezichter van de 
technische dienst. De bouwheer moet de technische dienst contacteren vóór 
aanvang van de werken via technische.dienst@herentals.be.
 De POVC stelt voor deze voorwaarde op te leggen.

5. Het is aan de bouwheer om de bouwlijn zelf correct uit te zetten.
 De POVC is van oordeel dat deze voorwaarde niet opgelegd moet worden.

6. De gemeenteweg moet voldoende leesbaar kunnen worden ingebed in de 
toekomstige bedrijfsomgeving.
 De POVC is van oordeel dat deze voorwaarde niet opgelegd moet worden.

7. De bouwheer moet het huishoudelijk afvalwater van de bedrijfswoning zuiveren 
via een individuele zuiveringsinstallatie die geplaatst wordt door de stad. Hij 
vraagt deze bij aanvang van de bouwwerken op het perceel aan via 
www.herentals.be/iba.

 De aanvrager dient sowieso te voldoen aan de geldende regelgeving. Deze 
voorwaarde moet niet opgelegd worden. 

8. De aanpassing van de bestaande, onverharde overwelving aan het stedelijk 
reglement op de baangrachtoverwelvingen, moet aangevraagd worden via 
www.herentals.be/ baangrachtoverwelving.

mailto:technische.dienst@herentals.be
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 De aanvrager dient sowieso te voldoen aan de geldende regelgeving. Deze 
voorwaarde moet niet opgelegd worden.

9. Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden 
volgens het Ministerieel Besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring 
van de privéwaterafvoer.

 De aanvrager dient sowieso te voldoen aan de geldende regelgeving. Deze 
voorwaarde moet niet opgelegd worden.

10.Beide infiltratiezones hebben een noodoverlaat op de achterliggende waterloop, 
dit wordt niet toegestaan. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.

 Ter zake wordt verwezen naar het gunstige advies van de DIW. De POVC is 
van oordeel dat deze voorwaarde niet opgelegd moet worden.

11.Het niet bebouwde deel van het terrein moet in harmonie met het agrarische 
gebied worden aangelegd.

12.De groene inbedding van het bedrijf moet met inheemse planten, struiken en 
bomen gebeuren.

 De POVC is van oordeel dat de voorziene erfbeplanting er voor zorgt dat 
het bedrijf in het omliggende landschap wordt geïntegreerd en stelt 
daarom voor om bovenstaande voorwaarden als volgt te formuleren:
De erfbeplanting dient te worden uitgevoerd zoals beschreven op het plan 
‘BA_terrein_I_N_fase2’ dat op 30 januari 2020 aan de aanvraag werd 
toegevoegd. Het dient te worden uitgevoerd in het eerstvolgende 
plantseizoen na voltooiing van de werken. De erfbeplanting dient 
vervolgens goed onderhouden en in standgehouden te worden.

– De POVC stelt volgende voorwaarde voor om volgende voorwaarden op te 
leggen:

13.Het advies van de Brandweer zone Kempen van 29 april 2020 met referentie 
BWDP/HA/93073/010/01/HAJPE maakt integraal deel uit van de voorliggende 
vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

14.De infiltratievoorzieningen dienen te worden uitgevoerd zoals beschreven op 
volgende plannen die op 30 januari 2020 werden bezorgd ter 
aanvulling/verduidelijking van de bij de initiële aanvraag gevoegde plannen:

 BA_infiltratie1_S_N_1
 BA_infiltratie2_S_N_1
 BA_infiltratie_P_N_fase1
 BA_infiltratie_P_N_fase2
 BA_infiltratie_T_N_fase1
 BA_infiltratie_T_N_fase2

15.Stal 1 en stal 2 dienen te worden uitgevoerd zoals beschreven op volgende 
plannen die op 8 april 2020 werden bezorgd ter aanvulling/verduidelijking van de 
bij de initiële aanvraag gevoegde plannen:
 BA_stal1_GB_N_AG (4).pdf
 BA_stal1_GB_N_LG (4).pdf
 BA_stal1_GB_N_RG (4).pdf
 BA_stal1_GB_N_VG (4).pdf
 BA_stal1_G_N_AG (4).pdf
 BA_stal1_G_N_LG (4).pdf
 BA_stal1_G_N_RG (4).pdf
 BA_stal1_G_N_VG (4).pdf
 BA_stal1_PB_N_glvl (4).pdf
 BA_stal1_P_N_glvl (4).pdf
 BA_stal1_SB_N_1 (4).pdf
 BA_stal1_S_N_1 (4).pdf
 BA_stal2_GB_N_LG (4).pdf
 BA_stal2_GB_N_RG.pdf
 BA_stal2_GB_N_VG (4).pdf
 BA_stal2_G_N_LG (4).pdf
 BA_stal2_G_N_RG.pdf
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 BA_stal2_G_N_VG (4).pdf
 BA_stal2_PB_N_glvl (4).pdf
 BA_stal2_P_N_fund (4).pdf
 BA_stal2_P_N_glvl (4).pdf
 BA_stal2_SB_N_1 (4).pdf
 BA_stal2_S_N_1 (4).pdf

Voorwaarden i.k.v. de machtiging voor het uitvoeren van werken aan de waterloop
1. Aansluitingen overloop infiltratiebekken

De aansluiting van de 2 overlopen zal worden uitgevoerd volgens aanduiding op 
het plan van de aanvraag.

a. Plaats
Nabij atlaspunt A.3, meer speciaal t.h.v. , langs het kadasterperceel 
HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 452 en nr. 449 E

b. Wijze
Met ronde buizen met een binnendiameter van maximaal 0,50 m.
De buizen zijn bestand tegen het overrijden van machines voor de werken 
aan de waterloop.
Ter plaatse van de aansluiting zal het linker talud over voldoende afstand 
worden versterkt met een beschoeiing in kassei of betonstraatstenen op 
een mager betonfundering tot op het bodempeil van de waterloop, met 
voldoende fundering en inwerking in de bermen tegen onderen 
achterloopsheid om uitspoeling en beschadiging te voorkomen.

c. Het is verboden via de oppervlaktewaterleiding vuile of huiswaters te lozen.
d. Er dient rekening gehouden te worden met de toestand en het 

afvoervermogen van de waterloop: 
de debieten dienen zodanig beperkt te worden dat zij geen wateroverlast, 
geen schade en geen kwaliteitsverlies veroorzaken.

e. Binnen de bedding van de waterloop en binnen de erfdienstbaarheidsstrook 
van 5 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop dienen de 
nodige schikkingen en voorzieningen getroffen te worden om beschadiging 
van de leiding te voorkomen tijdens de uitvoering van de 
onderhoudswerken aan de waterloop; eventuele schade kan niet op de 
waterloopbeheerder verhaald worden.

f. De vergunning wordt uitsluitend verleend onder het oogpunt van de 
wetgeving betreffende de onbevaarbare waterlopen en ontslaat de 
vergunninghouder niet van de verplichting zich te voorzien van andere 
toelatingen, vergunningen en bijkomende voorwaarden welke zouden 
noodzakelijk zijn.

Lasten: geen;

Gelet op het gunstig advies in termijnverlenging d.d. 8 mei 2020 van het Departement 
Landbouw en Visserij (DLV); op volgende elementen uit dit advies:
 Het Departement Landbouw en Visserij heeft uw adviesaanvraag betreffende het 

wijzigingsverzoek i.k.v. ‘het uitbreiden van een kalverbedrijf’ vanuit landbouwkundig 
standpunt onderzocht en behoudt het eerder uitgebrachte advies dd. 14/01/2020, 
ons kenmerk 2019_006104_v1;

Overwegende dat het advies van de POVC gedeeltelijk in aanmerking wordt genomen; 
dat dit advies i.c. ongunstig voor de landbouwloods en het stallen van 6 bedrijfs-
voertuigen (rubriek 15.1.1) n.a.v. het ongunstig advies van de brandweer over deze 
loods; dat voor het overige het advies van de brandweer gunstig was;
dat de brandweer het volgende stelde in zijn advies:
 Er werd geen klasse opgegeven bij de loods. De brandweer moet hier wettelijk gezien 

uitgaan van klasse C;
 De loods voor opslag en stalling van voertuigen is te dicht bij stal 1 ingeplant. De 

meegedeelde gegevens zijn nogal summier en zijn niet in overeenstemming met de 
rubriekentabel;
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 Vigerende reglementen inzake brandpreventie dienen opgevolgd te worden (landbouw 
dient beschouwd als industriegebouw);

 Risicofactoren:
- brandoverslag tussen de gebouwen (tussen stalling en loods);
- onvoldoende bluswater wegens afgelegen ligging;
- moeizame manoeuvreerbaarheid voor brandweer waardoor vertraging in 

de hulpverlening;

Gelet op dit ongunstig advies van de brandweer, werd op 18 mei 2020 aan de exploitant 
gevraagd om hierop te reageren; op 20 mei 2020 werden door de vertegenwoordiger van 
de exploitant verschillende aangepaste plannen opgeladen rekening houdend met de 
opmerkingen van de brandweer; op 22 mei 2020 werd opnieuw om advies gevraagd een 
de Brandweerzone Kempen en aan het CBS van Herentals;

Gelet op volgend gunstig advies op 12 juni 2020 ontvangen van Brandweerzone Kempen:
1. Het advies is voorwaardelijk gunstig: onder punt 1 (vaststellingen) worden de 

tekortkomingen of bemerkingen vermeld die gemaakt worden op basis van 
brandvoorkomingsmaatregelen die voorgeschreven zijn in van toepassing zijnde 
wetten en verordeningen en waarvan naleving derhalve noodzakelijk is.

2. Verder adviseert de brandweer aan de vergunningverlenende overheid om de onder 
punt 2 vermelde brandvoorkomingsmaatregelen eveneens in de toelating als 
voorwaarde op te leggen.

3. Dit advies is enkel geldig als de vergunning verleend wordt.
4. Eindconclusie van het brandpreventieverslag:

Gunstig brandpreventieverslag mits naleving van de beschreven voorwaarden;
5. Motivering:

a. Opvolgen van de vigerende reglementen inzake brandbeveiliging
b. Risicofactoren: brandoverslag tussen tegenoverstaande gebouwen, slechte 

bereikbaarheid, onvoldoende bluswater, moeilijke manoeuvreerbaarheid, 
vertraging in de hulpverlening;

Gelet op volgend gunstig advies op 16 juni 2020 ontvangen van het schepencollege:
1. Omschrijving van de aanvraag

Op 22 mei 2020 ontving de stad de vraag van de provincie Antwerpen, Dienst 
Omgevingsvergunningen, Departement Leefmilieu, om opnieuw een standpunt in te 
nemen ten aanzien van de omgevingsaanvraag van de heer Tom Helsen, op een 
terrein met adres Lenskensdijk 10 en met kadastrale omschrijving 3de afdeling, sectie 
A, percelen 449E, 449 F, 450G, 451D en 452. Dit naar aanleiding van een derde 
wijzigingsverzoek dat ingediend werd door de bouwheer en waarmee men tracht 
tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de brandweer en van de POVC.
Met dit besluit worden enkel de nu aangeleverde wijzigingen beoordeeld. Voor het 
overige wordt volledig verwezen naar de beoordeling en voorwaarden uit de besluit en 
van het college van burgemeester en schepenen van 17 februari 2020 en van 27 april 
2020.

2. Argumentatie
De voorliggende wijzigingen hebben louter betrekking op de brandveiligheid van de 
bestaande en van de nieuwe gebouwen. Voor het college wijzigt het standpunt 
inhoudelijk dan ook niet. Het college vraagt echter wel om alle voorwaarden uit het 
besluit van 17 februari 2020 op te nemen in de beslissing, ook deze die mogelijk ook 
in andere reglementen staan en om de bouwheer hier uitdrukkelijk op te wijzen. 
Anders kan hij niet weten aan welke reglement en hij nog moet voldoen.
Bovendien wordt verwacht dat er geen noodoverlaat wordt toegelaten op de 
waterloop. Deze noodoverlaat zal enkel in werking treden bij heel hevige regenval en 
op die momenten stroomafwaarts bij deze waterloop voor problemen kunnen zorgen, 
terwijl hier voldoende ruimte is om al het hemelwater ter plaatse te bufferen en te 
infiltreren. Verder wordt verwacht dat de trage weg over dit terrein zichtbaar blijft in 
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het straatbeeld en moet de bouwheer die hier nu verbindingen over zal aanbrengen, 
dit mee bewerkstelligen.

3. Besluit
Het college van burgemeester en schepenen verleent, rekening houdend met de 
gegevens in het wijzigingsverzoek en de eerder geformuleerde adviezen van 17 
februari 2020 en 27 april 2020, een gunstig advies over de omgevingsvergunning 
nummer OMV_2019138505 aan de provincie Antwerpen, Dienst 
Omgevingsvergunningen, Departement Leefmilieu ten aanzien van de 
omgevingsaanvraag van de heer Tom Helsen, op een terrein met adres Lenskensdijk 
10 en met kadastrale omschrijving 3de afdeling, sectie A, percelen 449E, 449F, 450G, 
451D en 452.
Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op en 
vraagt aan de POVC om deze allemaal op te nemen in de beslissing:
a. De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in 

het omgevingsloket.
b. Het college van burgemeester en schepenen verwacht dat de verhardingen die 

initieel werd aangevraagd op de bestaande publieke wegenis, nu worden 
uitgevoerd conform de plannen bij het advies van 17 februari 2020.

c. Het aanleggen van de betonverhardingen dwars over op de bestaande openbare 
wegenis moet gebeuren onder toezicht van een werftoezichter van de technische 
dienst. De bouwheer moet de technische dienst contacteren vóór aanvang van de 
werken via technische.dienst@herentals.be.

d. Het is aan de bouwheer om de bouwlijn zelf correct uit te zetten.
e. De gemeenteweg moet voldoende leesbaar kunnen worden ingebed in de 

toekomstige bedrijfsomgeving.
f. De bouwheer moet het huishoudelijk afvalwater van de bedrijfswoning zuiveren 

via een individuele zuiveringsinstallatie die geplaatst wordt door de stad. Hij 
vraagt deze bij aanvang van de bouwwerken op het perceel aan via 
www.herentals.be/iba.

g. De aanpassing van de bestaande, onverharde overwelving aan het stedelijk 
reglement op de baangrachtoverwelvingen, moet aangevraagd worden via 
www.herentals.be/baangracht overwelving.

h. Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden 
volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011betreffende de verplichte keuring 
van de privéwaterafvoer.

i. Beide infiltratiezones hebben een noodoverlaat op de achterliggende waterloop, dit 
wordt niet toegestaan. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.

j. Het niet bebouwde deel van het terrein moet in harmonie met het agrarische 
gebied worden aangelegd.

k. De groene inbedding van het bedrijf moet met inheemse planten, struiken en 
bomen gebeuren.

l. Bijzondere milieuvoorwaarden:
- De exploitant geeft in addendum 826 aan dat het opgevangen hemelwater 

onder meer gebruikt zal worden als reinigingswater voor de machines. Indien 
er op de bedrijfssite een afspuitplaats/wasplaats voor motorvoertuigen en hun 
aanhangwagens voorzien is, lijkt rubriek 15.4.2 van toepassing. De exploitant 
dient zich in voorkomend geval hiermee in regel te stellen en de bijhorende 
algemene en sectorale voorwaarden na te leven.

m. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het Vlarem: […]

Overwegende dat het advies van de brandweer gunstig is; dat aangezien het vorige 
advies van de brandweer deels gunstig was – ongunstig voor de bouw van de 
landbouwloods – en de POVC het advies hierin volgde, gesteld wordt dat tegemoet 
gekomen werd aan de opmerkingen van de brandweer en de vergunning voor de 
landbouwloods alsnog verleend kan worden; dat evenwel nog steeds risicofactoren 
worden opgesomd door de brandweer; dat de exploitant hier bij de uitvoering van de 
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werken rekening mee dient te houden en voor het in gebruik nemen van de gebouwen en 
installaties een controlebezoek moet laten doorgaan met de brandweer;

Overwegende dat door de POVC reeds werd voorgesteld om het advies van de 
brandweerzone Kempen in de vergunning te verankeren; dat in deze voorgestelde 
voorwaarde het referentienummer en de datum wordt vervangen door het aanvullende 
advies;

Overwegende dat voor wat betreft de opmerking van het CBS wat betreft de op te leggen 
voorwaarden, resp. het niet toelaten van een noodoverloop, wordt verwezen naar het 
advies van de POVC, resp. het advies van de DIW;
 
Overwegende dat de door de POVC voorgestelde stedenbouwkundige voorwaarde m.b.t. 
de landbouwloods en de stallen dienen gewijzigd te worden aan de laatst aangepaste 
plannen;

Overwegende dat de plannen van de infiltratiegrachten werden aangepast zodat deze 
over een groter infiltratievolume beschikken rekening houdend met de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand;

Overwegende dat de trage weg over dit terrein zichtbaar blijft in het straatbeeld en dat 
de bouwheer die hier nu verbindingen over zal aanbrengen, dit mee moet 
bewerkstelligen;

Gelet op het feit dat de aanvrager op verscheidene data wijzigingsverzoeken indiende via 
het omgevingsloket om aan de opmerkingen van de adviesinstanties tegemoet te komen; 
 
Overwegende dat deze wijzigingen aan het dossier geen afbreuk doen aan de 
bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening en worden 
aanvaard; dat ze tegemoetkomen aan de adviezen en geen afbreuk doen aan de rechten 
van derden, waardoor er conform artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet geen 
nieuw openbaar onderzoek dient te worden georganiseerd;

Overwegende dat de stedenbouwkundige voorwaarde m.b.t. de afwijking van de 
hemelwaterverordening wordt opgenomen gezien de gunstige beoordeling van de POVC; 

Overwegende dat er geen wasplaats voor voertuigen wordt aangevraagd;

Overwegende dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige 
nutriëntenemissierechten dient te beschikken alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft 
aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van 
de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het 
watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, kan verwezen 
worden naar de beoordeling in het verslag van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen 
van de natuurtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar 
de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag 
voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de 
aanvraag aanvaardbaar is;
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Overwegende dat de aanvrager zich dient te houden aan de verplichtingen van het 
Koninklijk Besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de 
verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid 
van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van 
leidingen; dat de aanvrager tevens de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement 
op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat voor de toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet integraal 
handelsvestigingsbeleid kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte 
adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen 
van artikel 4 van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in 
artikel 1 van dit besluit vermelde stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde 
inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele 
niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de 
organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van 
de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en 
dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico’s voor de externe veiligheid, de 
hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten 
de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in 
onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat in toepassing van artikel 68 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet de gevraagde vergunning toe te staan voor een termijn 
van onbepaalde duur;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan Tom Helsen, wonend Lenskensdijk 10 te 2200 Herentals, wordt onder de 
voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend voor 
stedenbouwkundige handelingen en het veranderen door toevoeging, wijziging en 
uitbreiding van een mestkalverenbedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20191004-
0011), gelegen Lenskensdijk 10 te 2200 Herentals, kadastergegevens (afdeling-sectie-
perceelnummer) 3-A-449E, 3-A-449F, 3-A-450G, 3-A-451D en 3-A-452, als volgt: 

Volgende stedenbouwkundige handelingen op percelen 3-A-449E, 3-A-449F, 3-A-451D 
en 3-A-452:
- het bouwen van een kalverenstal;
- het bouwen van een kalverenstal met loods (regularisatie uitvoering);
- het uitbreiden van de bestaande kalverenstal met loods;
- het bouwen van een landbouwloods;
- het aanleggen van diverse erfverhardingen;
- het plaatsen van een overwelving;
- het aanleggen van 2 infiltratiezones.

De aangevraagde stedenbouwkundige activiteiten worden gefaseerd uitgevoerd, als 
volgt:
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Fase 1 (vanaf definitieve verlening vergunning):
- het bouwen van een kalverenstal;
- het bouwen van een landbouwloods;
- het aanleggen van diverse erfverhardingen;
- het plaatsen van een overwelving;
- het aanleggen van 2 infiltratiezones.

Fase 2 (vanaf 1 januari 2022):
- het uitbreiden van de bestaande kalverenstal met loods met extra ruimte voor 

70 mestkalveren.

Volgende ingedeelde activiteiten en inrichtingen worden gefaseerd uitgevoerd, als volgt:
Fase 1 vat aan op datum van definitieve verlening vergunning, als volgt:
- uitbreiding met:

 stalplaatsen voor 620 mestkalveren tot in totaal stallen met plaatsen voor 
2.162 mestkalveren (9.4.2.c.2);

 het stallen van 6 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
 de opslag van 120 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 

(17.4);
 de opslag van 3.870 m³ mengmest tot een totale opslag van 7.327 m³ mengmest 

(28.2.c.2);
 de opslag van 14 ton melkpoeder tot een totale opslag van 64 ton (45.4.e.2);

- wijziging en uitbreiding van de grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 
24 m³/dag en 3.348 m³/jaar door:
 het uitbreiden van het opgepompt debiet van de bestaande GWW1 op een diepte 

van 85 meter met 4 m³/dag en vermindering van het jaardebiet van 
8.477 m³/jaar naar 7.030 m³/jaar en

 een nieuwe grondwaterwinning 2 op een diepte van 85 m en een maximaal 
opgepompt debiet van 20 m³/dag en 4.795 m³/jaar 
- tot een grondwaterwinning met een gezamenlijk opgepompt debiet van 

50 m³/dag en 11.825 m³/jaar (53.8.2); bestaande uit twee putten, als volgt:
 GWW1 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 

30 m³/dag en 7.030 m³/jaar;
 GWW2 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 

20 m³/dag en 4.795 m³/jaar;
- wijziging (regularisatie) door herlocalisatie van de opslag van 2,499 ton (3.000 liter) 

gasolie in een bovengrondse tank (17.3.2.1.1.1.b).

Fase 2 vat aan op 1 januari 2022, als volgt:
- uitbreiding met/van:

 stalplaatsen voor 70  mestkalveren tot in totaal stallen met plaatsen voor 2.232 
mestkalveren (9.4.2.c.2);

 de opslag van 310 m³ mengmest tot een totale opslag van 7.637 m³ mengmest 
(28.2.c.2);

 de grondwaterwinning 2 met een opgepompt debiet van 378 m³/jaar 
tot een grondwaterwinning met een gezamenlijk opgepompt debiet van 
50 m³/dag en 12.203 m³/jaar (53.8.2); bestaande uit twee putten, als volgt:
- GWW1 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 

30 m³/dag en 7.408 m³/jaar;
- GWW2 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 

20 m³/dag en 4.795 m³/jaar.

De totale aanvraag betreft het veranderen door toevoeging met percelen 3-A-451D en 
3-A-452, uitbreiding en wijziging van een mestkalverenbedrijf, als volgt:
- uitbreiding met stalplaatsen voor 690 mestkalveren tot het stallen van 2.232 mest-

kalveren (9.4.2.c.2);
- uitbreiding met het stallen van 6 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
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- wijziging (regularisatie) door herlocalisatie van de opslag van 2,499 ton (3.000 liter) 
gasolie in een bovengrondse tank (17.3.2.1.1.1.b);

- uitbreiding met:
 de opslag van 120 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 

(17.4);
 de opslag van 4.180 m³ mengmest tot een totale opslag van 7.637 m³ mengmest 

(28.2.c.2);
 de opslag van 14 ton melkpoeder tot een totale opslag van 64 ton (45.4.e.2);

- wijziging en uitbreiding van de grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 
24 m³/dag en 3.726 m³/jaar tot een totaal gezamenlijk opgepompt debiet van 
50 m³/dag en 12.203 m³/jaar (53.8.2), door:
 het uitbreiden van het opgepompt debiet van de bestaande GWW1 op een diepte 

van 85 meter met 4 m³/dag en vermindering van het jaardebiet van 8.477 
m³/jaar naar 7.408 m³/jaar en

 een nieuwe grondwaterwinning 2 op een diepte van 85 m en een maximaal 
opgepompt debiet van 20 m³/dag en 4.795 m³/jaar.

Rubricering: 9.4.2.c.2 – 15.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.4 - 28.2.c.2 - 45.4.e.2 - 53.8.2.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van 
de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 
- één verdeelslang (6.5.1);
- stallen met plaatsen voor 2.232 mestkalveren (9.4.2.c.2);
- het stallen van 6 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- de opslag van 2,499 ton (3.000 liter) gasolie in een bovengrondse tank 

(17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 120 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 7.637 m³ mengmest (28.2.c.2);
- de opslag van 64 ton melkpoeder (45.4.e.2);
- een grondwaterwinning met een gezamenlijk opgepompt debiet van 50 m³/dag en 

12.203 m³/jaar (53.8.2) bestaande uit twee putten, als volgt:
 GWW1 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 

30 m³/dag en 7.408 m³/jaar;
 GWW2 op een diepte van 85 m en een maximaal opgepompt debiet van 

20 m³/dag en 4.795 m³/jaar. 

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 – Voorwaarden

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

Milieuvoorwaarden:
a. Algemene milieuvoorwaarden:

– Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 
(beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)

– Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
b. Sectorale milieuvoorwaarden:

– Dieren: hoofdstuk 5.9
– Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 

5.17.1
– Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
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– Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53
c. Bijzondere milieuvoorwaarden: Geen.

Geactualiseerde voorwaarden:
1. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor 

laagwaardige toepassingen.

Stedenbouwkundige voorwaarden:
1. In afwijking van de hemelwaterverordening kan een hemelwateropvang met een 

totaal volume van 20.000 liter worden voorzien.
2. Er dient een indoordekking voorzien te worden in stal GZ3.
3. De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in 

het omgevingsloket.
4. De verhardingen dienen te worden uitgevoerd zoals beschreven op volgende 

plannen die op 30 januari 2020 werden bezorgd ter aanvulling/verduidelijking van 
de bij de initiële aanvraag gevoegde plannen:

- BA_terrein_I_N_fase1;
- BA_terrein_I_N_fase2;
- BA_verharding_P_N_fase1;
- BA_verharding_P_N_fase2.

5. Het aanleggen van de betonverhardingen dwars over op de bestaande openbare 
wegenis moeten gebeuren onder toezicht van een werftoezichter van de 
technische dienst. De bouwheer moet de technische dienst contacteren vóór 
aanvang van de werken via technische.dienst@herentals.be.

6. De erfbeplanting dient te worden uitgevoerd zoals beschreven op het plan 
‘BA_terrein_I_N_fase2’ dat op 30 januari 2020 aan de aanvraag werd 
toegevoegd. Het dient te worden uitgevoerd in het eerstvolgende plantseizoen na 
voltooiing van de werken. De erfbeplanting dient vervolgens goed onderhouden en 
in standgehouden te worden.

7. Het advies van Brandweer zone Kempen van 11 juni 2020 met referentie 
BWDP/HA/93073/011/01/HAJPE maakt integraal deel uit van de voorliggende 
vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

8. De infiltratievoorzieningen dienen te worden uitgevoerd zoals beschreven op 
volgende plannen die op 30 januari 2020 werden bezorgd ter 
aanvulling/verduidelijking van de bij de initiële aanvraag gevoegde plannen:

 BA_infiltratie1_S_N_1
 BA_infiltratie2_S_N_1
 BA_infiltratie_P_N_fase1
 BA_infiltratie_P_N_fase2
 BA_infiltratie_T_N_fase1
 BA_infiltratie_T_N_fase2

9. De landbouwloods dient uitgevoerd te worden zoals beschreven op volgende 
plannen die op 20 mei 2020 werden bezorgd ter aanvulling/verduidelijking van de 
bij de initiële aanvraag gevoegde plannen:
 BA_loods_GB_N_AG
 BA_loods_GB_N_LG
 BA_loods_GB_N_RG
 BA_loods_GB_N_VG
 BA_loods_G_N_AG
 BA_loods_G_N_LG
 BA_loods_G_N_RG
 BA_loods_G_N_VG
 BA_loods_PB_N_0
 BA_loods_P_N_0

10.Stal 1 dient uitgevoerd te worden:
a. Zoals beschreven op volgende plannen die op 8 april 2020 werden bezorgd ter 

aanvulling/verduidelijking van de bij de initiële aanvraag gevoegde plannen:
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i. BA_stal1_GB_N_AG (4).pdf
ii. BA_stal1_GB_N_LG (4).pdf
iii. BA_stal1_GB_N_VG (4).pdf
iv. BA_stal1_G_N_AG (4).pdf
v. BA_stal1_G_N_LG (4).pdf
vi. BA_stal1_G_N_RG (4).pdf
vii. BA_stal1_G_N_VG (4).pdf
viii. BA_stal1_P_N_glvl (4).pdf
ix. BA_stal1_SB_N_1 (4).pdf
x. BA_stal1_S_N_1 (4).pdf

b. Zoals beschreven op volgende plannen die op 20 mei 2020 werden bezorgd ter 
aanvulling/verduidelijking van de bij de initiële aanvraag gevoegde plannen:

i. BA_stal1_GB_N_RG.pdf
ii. BA_stal1_PB_N_0.pdf

11.Stal 2 dient uitgevoerd te worden zoals beschreven op volgende plannen die op 
8 april 2020 werden bezorgd ter aanvulling/verduidelijking van de bij de initiële 
aanvraag gevoegde plannen:
 BA_stal2_GB_N_LG (4).pdf
 BA_stal2_GB_N_RG.pdf
 BA_stal2_GB_N_VG (4).pdf
 BA_stal2_G_N_LG (4).pdf
 BA_stal2_G_N_RG.pdf
 BA_stal2_G_N_VG (4).pdf
 BA_stal2_PB_N_glvl (4).pdf
 BA_stal2_P_N_fund (4).pdf
 BA_stal2_P_N_glvl (4).pdf
 BA_stal2_SB_N_1 (4).pdf
 BA_stal2_S_N_1 (4).pdf

Voorwaarden i.k.v. de machtiging voor het uitvoeren van werken aan de waterloop
1. Aansluitingen overloop infiltratiebekken

De aansluiting van de 2 overlopen zal worden uitgevoerd volgens aanduiding op 
het plan van de aanvraag.

a. Plaats
Nabij atlaspunt A.3, meer speciaal t.h.v. , langs het kadasterperceel 
HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 452 en nr. 449 E

b. Wijze
Met ronde buizen met een binnendiameter van maximaal 0,50 m.
De buizen zijn bestand tegen het overrijden van machines voor de werken 
aan de waterloop.
Ter plaatse van de aansluiting zal het linker talud over voldoende afstand 
worden versterkt met een beschoeiing in kassei of betonstraatstenen op 
een mager betonfundering tot op het bodempeil van de waterloop, met 
voldoende fundering en inwerking in de bermen tegen onderen 
achterloopsheid om uitspoeling en beschadiging te voorkomen.

c. Het is verboden via de oppervlaktewaterleiding vuile of huiswaters te lozen.
d. Er dient rekening gehouden te worden met de toestand en het 

afvoervermogen van de waterloop: 
de debieten dienen zodanig beperkt te worden dat zij geen wateroverlast, 
geen schade en geen kwaliteitsverlies veroorzaken.

e. Binnen de bedding van de waterloop en binnen de erfdienstbaarheidsstrook 
van 5 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop dienen de 
nodige schikkingen en voorzieningen getroffen te worden om beschadiging 
van de leiding te voorkomen tijdens de uitvoering van de 
onderhoudswerken aan de waterloop; eventuele schade kan niet op de 
waterloopbeheerder verhaald worden.
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f. De vergunning wordt uitsluitend verleend onder het oogpunt van de 
wetgeving betreffende de onbevaarbare waterlopen en ontslaat de 
vergunninghouder niet van de verplichting zich te voorzien van andere 
toelatingen, vergunningen en bijkomende voorwaarden welke zouden 
noodzakelijk zijn.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn 
evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds 
geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De 
integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, 
via de link: https://nnavigator.emis.vito.be/   

ARTIKEL 3 - 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.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld onder 1, 2 en 3, worden 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.

ARTIKEL 4 - 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.

Voor de in artikel 1 vermelde fasen gelden de volgende aanvangsdatums: 
- fase 1: na vergunningverlening; 

https://nnavigator.emis.vito.be/


OMGP-2019-0526
Tom Helsen

65 / 66

- fase 2: op 1 januari 2022.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 - 

§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 
70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden 
vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 - 

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.
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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:
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_2019138505 

Inrichtingsnummer         : 20191004-0011 

 

Door de heer Tom Helsen werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een 

ingedeelde inrichting. Kort omschreven gaat het over de exploitatie van een rundveehouderij en het veranderen door 

toevoeging, wijziging en uitbreiding van een mestkalverenbedrijf. De aanvraag heeft als adres Lenskensdijk 10 te 2200 

Herentals en met als kadastrale omschrijving afdeling 13027, sectie A, perceel 449E, 449F, 450G, 451D, 452. 

 

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft op 9 juli 2020 beslist de omgevingsvergunning te verlenen onder 

voorwaarden. De beslissing ligt van 24 juli 2020 tot en met 22 augustus 2020 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: 

 

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_2019138505; 

• 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_2019138505)” 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. 
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