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Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
Zitting van 8 oktober 2020

DOSSIERGEGEVENS

Referentie omgevingsloket: 2019159248
Referentie provincie: OMBER-2020-0414

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het uitbreiden van een 
bestaand gebouw met een magazijn en luifel en het regulariseren van de bestaande 
bebouwing, op een terrein gelegen te Noordervaart 37, 2200 Herentals, met kadastrale 
omschrijving afdeling 2, sectie C, nrs. 370 B 0, 371 K 0, 371 L 0, 371 A 0, 371 B 0, 371 
C 0, 371 D 0 door: 

 Scam-Invest, Noordervaart 41, 2200 Herentals, vertegenwoordigd in de 
beroepsprocedure door Robrecht Rymenans (advocaat), Britselei 47-49 bus 1, 2000 
Antwerpen.

Het college van burgemeester en schepenen van Herentals heeft op 4 mei 2020 een 
voorwaardelijke vergunning afgeleverd.

Tegen dat besluit heeft de aanvrager op 12 juni 2020 een beroep bij de deputatie van de 
provincie Antwerpen ingesteld. De beroeper wordt vertegenwoordigd door Robrecht 
Rymenans, Britselei 47-49 bus 1, 2000 Antwerpen.

Het beroep werd ontvankelijk en volledig verklaard op 10 juli 2020.

Het beroep moet worden behandeld volgens de gewone procedure zonder POVC.

OMSCHRIJVING VAN DE VERGUNNINGSAANVRAAG

VERGUNNINGSAANVRAAG ZOALS INITIEEL INGEDIEND OP 2 JANUARI 2020 

De vergunningsaanvraag omvat:
 stedenbouwkundige handelingen

Omschrijving van de aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het uitbreiden van een bestaand gebouw met een magazijn en luifel 
en het regulariseren van de bestaande bebouwing.

De aanvraag heeft betrekking op het regulariseren van werken waarvoor 2 PV's werden 
opgesteld. Enerzijds het regulariseren van uitgevoerde kapwerken. Bijkomend wordt 
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gevraagd om nog 2 hoogstammige bomen te vellen. Anderzijds men uitgevoerde 
reliëfwijziging recht te zetten. Het reliëf wordt deels opnieuw afgegraven zodat een 
koppeling op de aanpalende percelen mogelijk wordt.

Rechts vooraan bevindt zich in het bestaande gebouw op de gelijkvloerse verdieping, een 
kantoor en op de eerste verdieping een conciërgewoning. De rest van de ruimtes van het 
bestaand gebouw hebben een magazijnfunctie. Aan de achterzijde bevinden zich twee 
aan elkaar geschakelde diepvrieshallen. Een gedeelte van het magazijn heeft een 
tussenvloer. In de voorgevel en de linker gevel van het bestaande gebouw zijn poorten 
voor leveringen voorzien. Het magazijn is in de bestaande toestand, naar achter toe, 
88m² groter uitgevoerd dan in de plannen van de laatste vergunning. Er wordt een 
regularisatie op dit punt aangevraagd. Het bestaand gebouw blijft, op kleine 
aanpassingen na, ongewijzigd.

Het perceel wordt aan twee zijdes ontsloten. Via een toegang aan Noordervaart 37 en 
een toegang tussen de jachthaven en het perceel 2/C/373C (Noordervaart 43). Aan de 
rechter- en achterzijde van het bestaand gebouw komt een uitbreiding (opp. 246,7m²) 
tot tegen de rechter en achterste perceelgrenzen. De uitbreiding zal worden gebruikt als 
opslaghal en in aansluiting met de linker perceelgrens heeft deze een hoogte tot 6,00m. 
Aan de achterzijde van deze uitbreiding wordt een laadkade voorzien.
Aan de linkerzijde, op de percelen 371a en 371b, komt een nieuwe opslaghal met een 
hoogte van 7,00m. Deze wordt voorgesteld tegen de perceelgrens aan de zijde van 
Noordervaart 35. De hal wordt met een luifel gekoppeld aan het bestaande hoofdgebouw 
van Noordervaart 37 en vormt hiermee 1 geheel. Aan de zijde van het stadspark is er 
een strook van 15m vrijgehouden van bebouwing en ingericht met waterbuffering, 
groenzone (6,20m breed), parking en het recht van doorgang. Langs Noordervaart aan 
de voorzijde van het gebouw, blijven 3 parkeerplaatsen behouden. Het parkeren en 
manoeuvreren op het terrein gebeurt voor het overige aan de achterzijde van het 
hoofdgebouw. Dit terrein wordt in asfalt voorgesteld, op enkele groenzones na. 
Parkeerstroken worden verhard met een waterdoorlatend materiaal.

Aangevraagde duur en fasering

De vergunningsaanvraag werd gedaan geheel voor onbepaalde duur. Er werd geen 
fasering aangevraagd. 

GEKENDE HISTORIEK

RELEVANTE VERGUNNINGEN/AANVRAGEN

 VLAREM melding klasse 3: 1999/060, Opslag van diepvriesproducten - Aktename, 
resultaat: Aktename

 
 Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1995/00036, Bouwen van een jachthaven. - 

Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
 Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1995/00231, Bouwen van een diepvrieshal 

met conciërgewoning en burelen. - Uitgevoerd, resultaat: Vergund
 Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2002/00276, Het uitbreiden van een 

bestaande diepvries- en opslaghal - In uitvoering, resultaat: Vergund met 
voorwaarden
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 Digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: SV2017/047, de 
nieuwbouw van een magazijn - Beslist in beroep, resultaat: De vergunning werd 
onder voorwaarden verleend PSTV-2017-0535

 Aanvraag omgevingsproject: OMG/2018/00011, het bouwen van een magazijn en de 
regularisatie van een reliëfwijziging en een ontbossing - Beslissing geregistreerd, 
resultaat: Vergunning onder voorwaarden

RELEVANTE HANDHAVINGSHISTORIEK

 Stedenbouwkundige overtreding: BM2002/011, - Bevel tot staking der werken 
bekrachtigd, resultaat: Werken zijn stilgelegd

 Stedenbouwkundige overtreding: BM2006/015, - PV Opgesteld, resultaat: Onbeslist

BESTREDEN BESLISSING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning 
voorwaardelijk verleend.

Volgende voorwaarden (en lasten) werden opgelegd: 

 Bijgevoegde eenzijdige belofte voor het vestigen van een recht van doorgang moet 
volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd worden aan de stad vooraleer gebruik 
kan worden gemaakt van de omgevingsvergunning. Deze overeenkomst geldt ook 
voor rechtsopvolgers.

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

 De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 
(Geel) van 3 februari 2020 moeten strikt nageleefd worden.

 De voorwaarden uit het advies van Fluxys Belgium van 27 februari 2020 moeten 
strikt nageleefd worden.

 Voor de afvoer van het hemelwater van het dak van het nieuwe gebouw en de luifel, 
moeten 2 hemelwaterputten van 10.000 liter voorzien worden zodat het totale 
buffervolume 20.000 liter bedraagt alvorens er overstort gebeurt op de 
infiltratievoorziening. Het hemelwater moet niet alleen via buitenkranen hergebruikt 
worden maar ook via binnenkranen voor onderhoudswerken in het nieuwe gebouw.

 De noodoverlaat van de bestaande hemelwaterput op de openbare riolering moet 
afgekoppeld worden. Al het overtollig hemelwater moet infiltreren op het eigen 
terrein.

 Fietsparkeren: voldoende breedte voor fietsers te voorzien (0,75 m per fiets)
 Wachtende vrachtwagens voor poort, deze moeten op het eigen perceel kunnen staan 

wachten. Dit wordt niet toegelaten op het openbaar domein. De poort bij de ingang 
voor vrachtwagens moet hiervoor 20 m opschuiven in het perceel.

 De groenstructuren en houtkanten moeten effectief gerealiseerd worden zoals 
voorgesteld op het inplantingsplan.

 Langs de straatzijden van Noordervaart moet behoudens de oprit, een haag worden 
aangeplant op 0,5 m afstand van de rooilijn en met een hoogte van 1,00 m. Dit om te 
voldoen aan het masterplan en om eenheid en rust te brengen in het straatbeeld.

 De houtkant moet als groenbuffer worden ingezet met plantaantallen die de 
mogelijkheid bieden om te groeien tot aan de perceelsgrens en een hakhoutbeheer 
moet worden toegepast op deze houtkant.

 Op het inplantingsplan lijkt nog een haag aangeplant te worden langs de perceelgrens 
met het stadsbos en met de jachthaven. Deze is overbodig en wordt niet toegelaten 
op deze plaats in overgang met het stadsbos.
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 De buffercapaciteit van de infiltratiegracht moet steeds behouden worden. Hiervoor 
moet de eigenaar van deze gracht, deze dan ook goed onderhouden.

 De bestaande parkeerplaatsen langs het Kempisch kanaal Herentals-Bocholt moeten 
verwijderd worden. Langs dit kanaal moet de buffer hersteld worden door het 
verwijderen van de verhardingen, inclusief fundering en het aanplanten van een 
tweede rij hoogstammige zomereiken (Quercus robur) met een onderbegroeiing van 
inheemse struiken.

ARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT HET BEROEP

BEROEPER

Het beroepschrift van Scam-Invest luidt (samengevat) als volgt:

 Met betrekking tot de voorwaarde in verband met het verwijderen van de 
parkeerplaatsen, dient beroepster uitdrukkelijk te wijzen op art. 4.2.19 § 1 VCO dat 
stelt dat het vergunningverlenend bestuur aan een vergunning voorwaarden kan 
verbinden, in de mate dat deze vergunningsvoorwaarden (onder meer) voldoende 
precies, redelijk en in verhouding met de vergunde handelingen zijn. Beroeper 
verwijst naar rechtspraak van de RVS.

 Het voorwerp van de aanvraag van beroepster strekt er immers enkel en alleen toe 
tot het uitbreiden van een bestaand gebouw met een magazijn en luifel en het 
regulariseren van de bestaande bebouwing te 2200 Herentals, Noordervaart 45. Deze 
aanvraag werd ingediend namens de NV Scam lnvest. Niettemin wordt geheel in 
afwijking van dit beperkt voorwerp van de aanvraag van beroepster en geheel in 
strijd met bovenstaande jurisdictionele principes geoordeeld om de aanvraag goed te 
keuren op voorwaarde dat de parkeerplaatsen gelegen in de nabijheid van de 
aanvraag en momenteel in gebruik door de NV Taxi Marcel Transport & Zoon, zouden 
verwijderd worden  (zie domeinvergunning op naam van de NV Taxi Marcel Transport 
& Zoon - bijlage 7). Het spreekt echter voor zich dat een parking, gelegen op een 
perceel dat niet tot de aanvraag behoort en in gebruik door de NV Taxi Marcel 
Transport & Zoon, die niets met onderhavige vergunningaanvraag te maken heeft, 
volledig los staat van de aanvraag tot nieuwbouw van een magazijn door beroepster.

 In artikel 8. van de verleende vergunning wordt de aanvraag getoetst aan de goede 
ruimtelijke ordening. Hier wordt nergens melding gemaakt dat het al dan niet 
verwijderen van de parkeerplaatsen langs het Kempisch kanaal Herentals-Bocholt 
invloed heeft op de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening op het perceel van 
de aanvraag.  Ook in het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar wordt 
hier niet naar verwezen. Het college oordeelt foutief dat de aanvrager van de 
vergunning, een overeenkomst heeft met de beheerder van de waterloop. 

ADVIEZEN1

Gemeentelijke omgevingsambtenaar: voorwaardelijk gunstig advies, overgenomen in 
besluit CBS. 

College van burgemeester en schepenen

 Tijdens de beroepsprocedure: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 25 
augustus 2020

Het college van burgemeester en schepenen beslist om zijn standpunt van 4 mei 

1 De wijze waarop wordt omgegaan met de adviezen van de adviesinstanties, het adviserend schepencollege en 
de provinciale omgevingsambtenaar of POVC, lees je verder onder de hoofdstukken ‘Beoordeling’.
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2020 tot verlening van de omgevingsvergunning OMV_2019159248 te behouden met 
al de opgelegde voorwaarden.

Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

o De heer Van Orshaegen treedt zowel op voor het bedrijf nv Taxi Marcel Transport 
en Zoon als voor Scam lnvest. Het voorliggende terrein van deze 
vergunningsaanvraag is bovendien bereikbaar gemaakt bij wijziging van het BPA 
Waterrecreatie dat hier van toepassing is, net om het voor het bedrijf nv Taxi 
Marcel Transport en Zoon mogelijk te maken om op het eigen terrein een parking 
aan te vragen en aan te leggen, zodat de voertuigen van de heer Van Orshaegen 
niet meer op de kade van het kanaal moeten parkeren. Met de voorliggende 
aanvraag wordt het betrokken terrein niet ingevuld in functie van parking voor dit 
bedrijf, maar voor een nieuw in te richten bedrijf. Het is aan de heer Van 
Orshaegen om dan een andere oplossing te zoeken voor de parkeerbehoefte van 
het bedrijf nv Taxi Marcel Transport en Zoon, en net om deze reden wordt op dit 
moment, bij ontwikkeling van voorliggend terrein, de voorwaarde opgelegd om de 
bestaande parking te verwijderen op de kade. Er is dus zeker een verband tussen 
voorliggende aanvraag en de parkeerplaatsen.

o Het college wenst te benadrukken dat de aanvrager van voorliggend project de 
mogelijkheden van het richtlijnen boek 'bedrijfsomgeving Herentals - Oost' 
toepast, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de mogelijkheid tot koppeling 
van bedrijfsgebouwen. Deze richtlijnen laten een densere bebouwing toe, 
weliswaar onder strikte voorwaarden. Koppeling houdt onder andere in dat interne 
ontsluitingswegen tussen bedrijven evenzeer worden gekoppeld, in eerste 
instantie voor hulpdiensten en in tweede instantie voor bezoekers. Om dit 
richtlijnenboek, in afwachting van een toekomstig RUP, te laten ressorteren onder 
'beleidsmatig gewenste ontwikkeling' werd evenzeer voldaan aan de 
desbetreffende  omzendbrief van de provincie Antwerpen.

o We verwachten dus evenzeer dat de huidige aanvrager, indien deze gebruik wil 
maken van deze nieuwe richtlijnen, zich schikt naar heel deze nieuwe concepten. 
Indien de aanvrager niet akkoord is met onderlinge erfdienstbaarheden op 
voormeld vlak of met het bufferen van het bedrijventerrein aan de randen en 
langs de kanalen en niet meer langs de perceelgrenzen met andere bedrijven, dan 
kan geen gebruik gemaakt worden van de nieuwe richtlijnen (o.a. bouwen op 
perceelsgrens). De oude principes (vrijstaande bebouwing, voldoende  individuele 
groenbuffering, ... ) zijn dan van toepassing. In dat geval kan de voorliggende 
aanvraag dus niet verantwoord worden omdat de goede ruimtelijke ordening van 
het betrokken bedrijventerrein niet kan worden gegarandeerd met een slechts 
gedeeltelijke toepassing van de principes uit het  richtlijnen boek.

o De heer Van Orshaegen gaf in het verleden steeds aan dat hij een overeenkomst 
heeft met de Vlaamse Waterweg om de parkeerplaatsen langs het  Kempisch 
kanaal hier te mogen beheren. Indien dit niet het geval is, wat is dan het 
probleem om ze te verwijderen?

Fluxys

 Tijdens de eerste aanleg procedure: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 27 
februari 2020.
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Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

Fluxys Belgium kan een gunstig advies verstrekken op bovenvermelde aanvraag op 
voorwaarde dat de specifieke voorschriften en veiligheidsmaatregelen nageleefd 
worden. 

Onze maatschappij bezit een terrein grenzend aan de westzijde van de projectzone. 
Voorheen stond daar een ontspanningspost, maar deze werd gesloopt in 2019.

De bepalingen opgenomen in volgende documenten dienen gerespecteerd te worden 
en maken integraal deel uit van deze brief :
de lijst van de aardgasvervoersinstallaties in de nabijheid van de aangekondigde 
werken en de lijst van de bijgevoegde plannen
de wettelijke erfdienstbaarheden
de voorschriften en veiligheidsmaatregelen na te leven bij werken uitgevoerd in de 
nabijheid van de vervoersinstallaties van Fluxys Belgium
de specifieke voorschriften en veiligheidsmaatregelen na te leven in het kader van uw 
aanvraag
ter indicatie, de liggingsgegevens van de aardgasvervoersinstallaties in de nabijheid 
van de aangekondigde werken.

De Vlaamse Waterweg

 Tijdens eerste aanleg: geen advies ontvangen op 16 maart 2020
Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

De Vlaamse Waterweg nv is niet bevoegd voor het geven van het watertoetsadvies.

Het project ligt niet in het afstroomgebied van een bevaarbare waterloop en ligt ook 
niet op minder dan 50 meter van de kruin van de talud van een bevaarbare waterloop

Vlaamse milieumaatschappij, watertoets (VMM AOW)

 Tijdens de beroepsprocedure: geen advies ontvangen op 14 juli 2020
 Tijdens eerste aanleg: geen advies ontvangen op 31 januari 2020

Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

De VMM - afdeling Operationeel Waterbeheer is ikv de Watertoets geen bevoegde 
adviesinstantie voor dit dossier.

Provinciale omgevingsambtenaar

Voorstel beslissing:

Een vergunning wordt verleend overeenkomstig de voorgebrachte plannen, mits 
naleven van volgende voorwaarden:

 De aanvraag dient te voorzien in een recht van doorgang voor het aangrenzende 
perceel 362/2A.

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

 De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 
(Geel) van 3 februari 2020 moeten strikt nageleefd worden.
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 De voorwaarden uit het advies van Fluxys Belgium van 27 februari 2020 moeten 
strikt nageleefd worden.

 Voor de afvoer van het hemelwater van het dak van het nieuwe gebouw en de luifel, 
moeten 2 hemelwaterputten van 10.000 liter voorzien worden zodat het totale 
buffervolume 20.000 liter bedraagt alvorens er overstort gebeurt op de 
infiltratievoorziening. Het hemelwater moet niet alleen via buitenkranen hergebruikt 
worden maar ook via binnenkranen voor onderhoudswerken in het nieuwe gebouw.

 De noodoverlaat van de bestaande hemelwaterput op de openbare riolering moet 
afgekoppeld worden. Al het overtollig hemelwater moet infiltreren op het eigen 
terrein.

 De fietsenstalling dient per fiets een breedte van 0,75m te garanderen.
 De poort bij de ingang voor vrachtwagens moet 20m opschuiven in het perceel zodat 

op het eigen perceel een wachtzone kan worden voorzien.
 De groenstructuren en houtkanten moeten effectief gerealiseerd worden zoals 

voorgesteld op het inplantingsplan.
 Langs de straatzijden van Noordervaart moet behoudens de oprit, een haag worden 

aangeplant op 0,5 m afstand van de rooilijn en met een hoogte van 1,00 m. 
 De houtkant moet als groenbuffer worden ingezet met plantaantallen die de 

mogelijkheid bieden om te groeien tot aan de perceelsgrens en een hakhoutbeheer 
moet worden toegepast op deze houtkant.

 Op het inplantingsplan lijkt nog een haag aangeplant te worden langs de perceelgrens 
met het stadsbos en met de jachthaven. Deze is overbodig en wordt niet toegelaten 
op deze plaats in overgang met het stadsbos.

 De buffercapaciteit van de infiltratiegracht moet steeds behouden worden. Hiervoor 
moet de eigenaar van deze gracht, deze dan ook goed onderhouden.

OPENBAAR ONDERZOEK EN KENNISGEVING2

In eerste aanleg is een openbaar onderzoek georganiseerd. Tijdens het openbaar 
onderzoek werden geen bezwaarschriften ontvangen. 

HOREN VAN DE PARTIJEN

Geen van de partijen heeft (tijdig) gevraagd om gehoord te worden.

BEOORDELINGSKADER

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

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

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

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

Het project is in overeenstemming met de voorschriften van het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘afbakening kleinstedelijk gebied Herentals’.

Het PRUP werd goedgekeurd op 27 september 2018. De aanvraag is in overeenstemming 
met de voorschriften van het (PRUP) ‘afbakening kleinstedelijk gebied Herentals’.

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

Het project is volgens het gewestplan 17: Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978, 
gelegen in ambachtelijke bedrijven en kmos.

Volgende voorschriften zijn van toepassing: 

De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke 
bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en 
de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het 
bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten 
behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, 
benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van 
goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.
De gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote 
ondernemingen zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte 
voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard.

De gevraagde uitbreidingswerken omvatten onder andere bedrijfshallen, verhardingen, 
parkeerplaatsen e.a., en staan in functie van de bestaande bedrijvigheid op het terrein. 
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsbepalingen van het gebied voor 
ambachtelijke bedrijven en kmos . 

Het project wijkt af van de voorschriften van het geldende bijzonder plan van 
aanleg (BPA) ‘Waterrecreatie’, maar komt onder toepassing van art. 4.4.1. 
VCRO in aanmerking voor een afwijking.

Het project is volgens het Waterrecreatie, goedgekeurd op 27 februari 2006, gelegen in 
zone voor private ontsluitingsweg (art. 5) en zone voor buffer (art.6).
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De aanvraag respecteert de op plan voorziene strook voor de aanleg van een 
groenbuffer.

De aanvraag wijkt af van het materiaalgebruik, zoals bepaald in art. 5. De verharding 
dient waterdoorlatend uitgevoerd te worden terwijl deze in asfalt is voorzien. De 
aanvraag beoogd hierop een afwijking.

Artikel 4.4.1. bepaalt:
§1. In een vergunning kunnen, na een openbaar onderzoek, beperkte afwijkingen worden 
toegestaan op stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften met 
betrekking tot perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van constructies, de 
dakvorm en de gebruikte materialen.

Afwijkingen kunnen niet worden toegestaan voor wat betreft :
1° de bestemming;
2° de maximaal mogelijke vloerterreinindex;
3° het aantal bouwlagen.

De verharding binnen het plangebied van het BPA sluit aan op de overige 
bedrijfsverharding, die tevens in asfalt zal worden uitgevoerd. De asfaltverharding van de 
private ontsluitingsweg wordt geflankeerd door een groenbuffer, zodat het hemelwater 
ter plaatse kan infiltreren. De delen uitgevoerd als parkeerzone binnen de zone van art. 5 
zijn wel waterdoorlatend uitgevoerd. Gezien het hemelwater ter hoogte van de private 
ontsluitingsweg in een voldoende brede groenbufferstrook kan infiltreren, blijkt voldaan 
te zijn aan de intentie van het artikel en kan onder toepassing van art. 4.4.1. VCRO een 
afwijking worden toegestaan. In functie van het zware verkeer over deze weg is asfalt 
ook een duurzamer materiaal naar gebruik van deze weg toe. 

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

Aan de voorgevelzijde van het bestaande gebouw en naast ter hoogte van de nieuwe 
opslaghal 2, zijn aangepaste parkeerplaatsen ingericht. 
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In de bestaande kantoordelen worden geen wijzigingen gevraagd die een impact hebben 
op de toegankelijkheid van het gebouw.

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

De aanvraag voorziet voor de gevraagde werken een hemelwaterput met een inhoud van 
10.000 liter, die overloopt naar een infiltratievoorziening met een oppervlakte van 
200,6m² en een buffervolume van 85m³.
De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een nieuwe dakoppervlakte van 
1382,6m². Ook is 580,7m² van de bestaande dakoppervlakte nog niet op een 
hemelwaterput aangesloten. 

Gelet op de gevraagde dakoppervlakte blijkt het stimuleren van een groter hergebruik 
aangewezen en kan aansluiting gevonden worden bij de voorwaarde van het CBS 
hieromtrent:

Voor de afvoer van het hemelwater van het dak van het nieuwe gebouw en de luifel, 
moeten 2 hemelwaterputten van 10.000 liter voorzien worden zodat het totale 
buffervolume 20.000 liter bedraagt alvorens er overstort gebeurt op de 
infiltratievoorziening. Het hemelwater moet niet alleen via buitenkranen hergebruikt 
worden maar ook via binnenkranen voor onderhoudswerken in het nieuwe gebouw.

De beroeper heeft geen bezwaar geuit tegen deze opgelegde voorwaarde.

WEGENIS/INFRASTRUCTUUR

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

De aanvraag voorziet een privatieve ontsluiting, zoals voorzien in het BPA 
‘Waterrecreatie’. Te plaatsen wordt aangesloten bij de gemeenteweg Noordervaart.

FUNCTIE

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

Het terrein ligt in de noordelijke uitloper van het bedrijventerrein Herentals-Oost. In 
noordelijke richting grenst het terrein aan een zone die conform het BPA als zone voor 
waterrecreatie dient ingevuld te worden. Op het inplantingsplan staat een functie als 
stadspark vermeld. Verder in noordelijke richting ligt een woongebied van de wijk 
Diependaal. In zuidelijke richting van het bedrijventerrein ligt het Kanaal van Bocholt 
naar Herentals, met jachthaven.

Op het aanvraagperceel 370B als op de naburige terreinen bestaan bedrijven in een 
vrijstaande bouwvorm. De maximale bouwhoogte in de omgeving blijkt uit te gaan van 2 
bouwlagen onder een plat dak.
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De aanvraag voorziet werken ter uitbreiding van het bestaande bedrijf op nr. 37, met 
onder andere 2 opslaghallen, terreinverhardingen en parkeerplaatsen. De werken staan 
in functie van de bestaande bedrijvigheid en zijn functioneel inpasbaar in de omgeving.

SCHAAL, RUIMTEGEBRUIK, BOUWDICHTHEID, VISUEEL-VORMELIJK

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

De aanvraag is qua schaal in verhouding tot de omgeving. De uitbreidingen sluiten met 
een hoogte van +6m (uitbreiding opslaghal 1) en +7m (opslaghal 2) aan bij de schaal 
van de bestaande gebouwen en de bedrijfsgebouwen in de omgeving. 

De aanvraag heeft een verantwoord ruimtegebruik en bouwdichtheid. 

De aanvraag voorziet in zuidelijke richting een rechtstreekse uitbreiding van het bedrijf 
op nr. 37, met een nieuwe opslaghal (nr. 1 op plan). Deze wordt voorzien tot op de 
perceelgrens met het bedrijf op Noordervaart 39
In noordelijke richting van de bestaande gebouwen wordt een nieuwe luifel voorzien, 
gekoppeld met een nieuwe opslaghal (nr. 2 op plan). Ook deze uitbreiding wordt voorzien 
tot op de perceelgrens met het bedrijf op Noordervaart 35. 

Het CBS haalt aan dat de aanvrager de mogelijkheden van het richtlijnenboek 
'bedrijfsomgeving Herentals - Oost' toepast, dat als BGO wordt gehalteerd. Deze 
richtlijnen laten onder andere een densere bebouwing toe, met koppeling van de interne 
ontsluitingswegen tussen bedrijven. Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met 
de vooropgestelde richtlijnen.

In een industriegebied kan het aanvaard worden om de beschikbare oppervlaktes te gaan 
intensiveren en kan het bouwen tot op de perceelgrenzen aanvaard worden. Tijdens het 
openbaar onderzoek werden met betrekking tot de beoogde bouwtypologie geen 
bezwaren ingediend. De aangrenzende bedrijven bekomen in de toekomst dezelfde 
mogelijkheden om de bedrijfsoppervlakte tot aan de perceelgrenzen uit te breiden.

De aanvraag voorziet een aanzienlijk aandeel asfaltverharding, al dient deze naast het 
voorzien van een manoeuvreerruimte en het voorzien van een aansluiting op de 
omliggende parkeerzones, tevens als brandweg en wordt een recht van doorgang 
voorzien. De verharding kan als functioneel beschouwd worden en kan gelet op de ligging 
in het in een KMO-zone aanvaard worden.

Voor wat betreft het deel van het perceel dat ligt in het BPA Waterrecreatie, werd eerder 
in het verslag geoordeeld dat voor wat betreft het materiaalgebruik onder toepassing van 
art. 4.4.1. VCRO een afwijking kan worden toegestaan. De verharding diende immers 
conform het BPA waterdoorlatend te worde uitgevoerd terwijl de terreinverharding geheel 
in asfalt is uitgevoerd. 

De visueel-vormelijke elementen en het materiaalgebruik van de aanvraag zijn 
inpasbaar in de omgeving. De omliggende bedrijfsgebouwen zijn veelal uitgevoerd in 
plaatmateriaal, al is gevelsteen, beton en gevelpleisterwerk tevens waarneembaar, in 
beige tot grijze kleurstelling.  Het gebouw wordt afgewerkt met grijs plaatmateriaal, de 
voorgevel wordt gecombineerd met grijze gevelbepleistering. Ter hoogte van de 
buitenzijdes van het terrein wordt voorzien in een groenbuffer zodat aangesloten wordt 
bij de groenstructuur van het stadspark. Het nieuwe gebouw ‘opslaghal 2’ behoudt een 
minimale afstand van ca. 16,5m met de grens met het publieke park en is ter plaatse ca. 
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24m breed. De nieuwe gebouw sluit aan op de nieuwe luifel en het bestaande gebouw, 
waarbij laatste op circa 51m ligt van de grens met het park. De aanvraag wordt visueel-
vormelijk inpasbaar in de omgeving geacht.

MOBILITEIT

Er wordt een correct aantal parkeerplaatsen/fietsstalplaatsen voorzien.

De nieuwe private wegenis en de ontsluiting van de bedrijfssite takt aan op bestaande 
wegenis, de Noordervaart. De laad- en losbewegingen die zullen plaatsvinden op de site 
zijn eigen aan het bedrijventerrein waarbinnen de aanvraag zich bevindt.

De aanvraag voorziet 2 parkeerplaatsen voor vrachtwagens en op het terrein 25 nieuwe 
parkeerplaatsen. De bestaande toestand ging reeds uit van 10 parkeerplaatsen. Voor de 
uitbreiding van ca. 1000m² nieuwe oppervlakte aan opslaghallen zijn aldus 15 
bijkomende parkeerplaatsen voorzien. Dit kan aanzien worden als een voor de aanvraag 
realistisch aantal.

In opslaghal 2 zijn 11 fietstaanplaatsen ingetekend, al lijken deze voornamelijk bedoeld 
voor het personeel. De fietsenstalling dient voldoende functioneel te zijn in gebruik zodat 
een minimale breedte per fiets van 0,75 aangewezen is. Deze voorwaarde van het CBS 
kan worden overgenomen.

Ook oordeelt het CBS terecht dat er op het eigen terrein in een wachtplaats voor 
vrachtwagens voorzien moet worden, zodat de poort aan de zijde van de jachthaven 
hiertoe 20m in diepte moet worden verplaatst. Zo ontstaat er geen bijkomende impact 
op het openbaar domein. Deze voorwaarde wordt tevens bijgetreden.  

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

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

Het advies van de brandweer dient strikt nageleefd te worden.

Het risico van de nabij gelegen leidinginfrastructuur is mits het opleggen van 
voorwaarden aanvaardbaar.

Uit het advies van FLUXYS blijkt dat het aangevraagde mits voorwaarden in 
overeenstemming is met de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften. 

Het advies van FLUXYS dient strikt nageleefd te worden.

HINDER OMWONENDEN

Gelet op de aard van de aanvraag en de omgevingscontext, wordt geen 
omgevingsvreemde hinder verwacht.

Tijdens het openbaar onderzoek werden met betrekking tot de beoogde bouwtypologie 
geen bezwaren ingediend.
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Gemeenschappelijke muur

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten, uitbreiden of afbreken van 
scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom. 

Burgerrechtelijke aspecten

De aanvraag voorziet de mogelijkheid tot het vestigen van een recht van doorgang, dat 
bij herontwikkeling van de aanpalende eigendommen gerealiseerd dient te worden. Het 
college neemt hiervoor in haar vergunning reeds een voorwaarde op:

Bijgevoegde eenzijdige belofte voor het vestigen van een recht van doorgang moet 
volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd worden aan de stad vooraleer gebruik 
kan worden gemaakt van de omgevingsvergunning. Deze overeenkomst geldt ook voor 
rechtsopvolgers.

De omgevingsvergunning heeft echter een zakelijk karakter. Ze wordt verleend onder 
voorbehoud van de burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend goed.  
Het vestigen van een recht van doorgang is in wezen burgerrechtelijk van aard en staat 
los van de stedenbouwkundige beoordeling.

De aanvraag voorziet een manueel opengaande poort ter hoogte van de perceelgrens 
met perceel 362/2A, zodat vanaf het terrein van de aanvraag een koppeling kan worden 
voorzien. Dit perceel blijk vanaf de straatzijde niet afzonderlijk ontsloten zodat er vanaf 
het terrein van de aanvraag een doorgang voorzien dient te worden. Om de veiligheid en 
de bereikbaarheid van het perceel 362/2A te garanderen blijkt het aangewezen om 
hiervoor een concrete voorwaarde aan de vergunning te verbinden. De aanvraag dient te 
voorzien in een recht van doorgang voor het aangrenzende perceel 362/2A.

De beroeper heeft geen bezwaar geuit tegen het te vestigen recht van doorgang of de 
vergunningsvoorwaarde van het CBS. 

WATER

Het project ligt niet in signaalgebied.

Het project ligt niet in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 

Het project voorziet in de oprichting van gebouwen en/of het aanleggen van 
verhardingen. Door de toename van het verharde (dak)oppervlakte wordt de infiltratie 
van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. 

De aanvraag voorziet voor de gevraagde werken een hemelwaterput met een inhoud van 
10.000 liter, die overloopt naar een infiltratievoorziening met een oppervlakte van 
200,6m² en een buffervolume van 85m³. Voor de afvoer van het hemelwater van het 
dak van het nieuwe gebouw en de luifel, moeten 2 hemelwaterputten van 10.000 liter 
voorzien worden zodat het totale buffervolume 20.000 liter bedraagt alvorens er 
overstort gebeurt op de infiltratievoorziening. Het hemelwater moet niet alleen via 
buitenkranen hergebruikt worden maar ook via binnenkranen voor onderhoudswerken in 
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het nieuwe gebouw. Onder de toets aan de hemelwaterverordening werd geoordeeld dat 
op basis va de gevraagde dakoppervlakte kan worden aangesloten bij de voorwaarde van 
het CBS, tot het plaatsen van 2 hemelwaterputten van 10.000 liter en het stimuleren van 
een groter hergebruik.

Het hemelwater dat valt op de asfaltverharding wordt deels afgevoerd of kan ter hoogte 
van de private ontsluitingsweg ter plaatse infiltreren.

In eerste aanleg werd advies gevraagd aan de VMM en aan de Vlaamse waterweg. Beide 
oordeelde niet bevoegd te zijn in kader van de watertoets.

Er wordt geen bemaling aangevraagd. 

BODEM

Het project grijpt op een aanvaardbare wijze in op het bodemreliëf.

De aanvraag omvat het herstellen van eerder uitgevoerde werken aan het bodemreliëf. 
Het reliëf wordt deels opnieuw afgegraven zodat een aanvaardbare koppeling op de 
aanpalende percelen mogelijk wordt en de negatieve gevolge van het afstromen van 
hemelwater worden tegengegaan.

NATUUR EN BOS

De aanvraag ligt niet in de nabijheid van waardevolle natuur- of habitatgebieden.

De aanvraag omvat het regulariseren van eerder gevelde bomen en het kappen van 2 
bijkomende Canada populieren. De bijkomende kap is noodzakelijk om de werken te 
kunnen uitvoeren. Gezien de aanvraag een voldoende grote inspanning levert om aan in 
aansluiting op het stadspark een kwalitatieve groenbuffer in te richten kan de gevraagde 
kap aanvaard worden en is er sprake van een voldoende grote compensatie.

De aanvrager voorziet een houtkant met els en onderbegroeiing van vlier langs de 
perceelgrenzen met het stadsbos en met de Jachthaven. De aanplant dient een 
voldoende dichte groenstructuur te garanderen. Hoewel ter hoogte van de 
perceelgrenzen met het stadsbos en de jachthaven een haag voorzien lijkt te worden is 
deze overbodig. De groenstructuur dient tot aan de perceelgrens, in aansluiting op de 
groenstructuur van het stadsbos en de jachthaven voorzien te worden.

Op het inplantingsplan lijkt nog een haag aangeplant te worden langs de perceelgrens 
met het stadsbos en met de jachthaven. Deze is overbodig en wordt niet toegelaten op 
deze plaats in overgang met het stadsbos. 

Er kan aangesloten worden bij het CBS dat aan de straatzijde van Noordervaart, 
behoudens de oprit, een haag moet worden aangeplant op 0,5 m afstand van de rooilijn 
en met een hoogte van 1,00 m. 
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ERFGOED, ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN

De aanvraag brengt de aanwezige cultuurhistorische aspecten niet in het 
gedrang.

De omgeving van de aanvraag bevat geen cultuurhistorische aspecten. 

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE (M.E.R.)

Het project is opgenomen in bijlage III van het MER-besluit. Voor de aanvraag 
geldt een screeningsplicht. De screening werd niet uitgevoerd.

Op basis van artikel 10.a) industrieterreinontwikkeling (projecten die niet onder bijlage 
III vallen) geldt de screeningsplicht. 

Een project-m.e.r.-screeningsnota maakt geen deel uit van het aanvraagdossier. Door 
het ontbreken van een project-m.e.r.-screeningsnota komt de aanvraag (voorlopig) niet 
in aanmerking voor vergunning.

BEOORDELING DUUR, VOORWAARDEN EN LASTEN4

Volgende voorwaarden (en lasten) werden door het CBS opgelegd: 

 Bijgevoegde eenzijdige belofte voor het vestigen van een recht van doorgang moet 
volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd worden aan de stad vooraleer gebruik 
kan worden gemaakt van de omgevingsvergunning. Deze overeenkomst geldt ook 
voor rechtsopvolgers.

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

 De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 
(Geel) van 3 februari 2020 moeten strikt nageleefd worden.

 De voorwaarden uit het advies van Fluxys Belgium van 27 februari 2020 moeten 
strikt nageleefd worden.

 Voor de afvoer van het hemelwater van het dak van het nieuwe gebouw en de luifel, 
moeten 2 hemelwaterputten van 10.000 liter voorzien worden zodat het totale 
buffervolume 20.000 liter bedraagt alvorens er overstort gebeurt op de 
infiltratievoorziening. Het hemelwater moet niet alleen via buitenkranen hergebruikt 
worden maar ook via binnenkranen voor onderhoudswerken in het nieuwe gebouw.

 De noodoverlaat van de bestaande hemelwaterput op de openbare riolering moet 
afgekoppeld worden. Al het overtollig hemelwater moet infiltreren op het eigen 
terrein.

 Fietsparkeren: voldoende breedte voor fietsers te voorzien (0,75 m per fiets)
 Wachtende vrachtwagens voor poort, deze moeten op het eigen perceel kunnen staan 

wachten. Dit wordt niet toegelaten op het openbaar domein. De poort bij de ingang 
voor vrachtwagens moet hiervoor 20 m opschuiven in het perceel.

 De groenstructuren en houtkanten moeten effectief gerealiseerd worden zoals 
voorgesteld op het inplantingsplan.

 Langs de straatzijden van Noordervaart moet behoudens de oprit, een haag worden 
aangeplant op 0,5 m afstand van de rooilijn en met een hoogte van 1,00 m. Dit om te 
voldoen aan het masterplan en om eenheid en rust te brengen in het straatbeeld.

4 Als er lasten aan een omgevingsvergunning verbonden zijn, blijft de overdrager ertoe gehouden ten aanzien 
van de bevoegde overheid tenzij deze met de substitutie van haar schuldenaar heeft ingestemd.
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 De houtkant moet als groenbuffer worden ingezet met plantaantallen die de 
mogelijkheid bieden om te groeien tot aan de perceelsgrens en een hakhoutbeheer 
moet worden toegepast op deze houtkant.

 Op het inplantingsplan lijkt nog een haag aangeplant te worden langs de perceelgrens 
met het stadsbos en met de jachthaven. Deze is overbodig en wordt niet toegelaten 
op deze plaats in overgang met het stadsbos.

 De buffercapaciteit van de infiltratiegracht moet steeds behouden worden. Hiervoor 
moet de eigenaar van deze gracht, deze dan ook goed onderhouden.

 De bestaande parkeerplaatsen langs het Kempisch kanaal Herentals-Bocholt moeten 
verwijderd worden. Langs dit kanaal moet de buffer hersteld worden door het 
verwijderen van de verhardingen, inclusief fundering en het aanplanten van een 
tweede rij hoogstammige zomereiken (Quercus robur) met een onderbegroeiing van 
inheemse struiken.

Laatste voorwaarde tot het verwijderen van de bestaande parkeerplaatsen langs het 
Kempisch kanaal Herentals-Bocholt heeft geleid tot het ingestelde beroep. Het CBS 
oordeelt dat op het terrein dat het voorwerp van de aanvraag uitmaakt, parkeerplaatsen 
voor het bedrijf ‘Transport taxi Marcel en Zoon’ voorzien kunnen worden, gezien beide in 
eigendom zijn van de aanvrager. Gezien de aanvrager hier niet aan tegemoet komt 
oordeelt het CBS dat dat de parkeerplaatsen ter hoogte van het Kempisch kanaal 
Herentals-Bocholt verwijdert moeten worden en dat de aanvrager naar een andere 
oplossing dient te zoeken. Onderstaande detailafbeeldingen duiden enerzijds de 
aanvraagpercelen aan en de locatie van de parkeerplaatsen langs een kanaal.
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Art. 74 van het omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat aan een vergunning 
voorwaarden kunnen verbonden worden, in de mate dat deze 
vergunningsvoorwaarden voldoende precies zijn, redelijk zijn in verhouding tot 
de vergunde handelingen en kunnen verwezenlijkt worden door enig toedoen 
van de aanvrager. 

Ten eerste wordt opgemerkt dat de locatie van de parking aan het kanaal niet behoort 
tot de percelen die het voorwerp van de aanvraag uitmaken. 
De voorwaarde van het CBS heeft tevens niet het doel de aanvraag in overeenstemming 
te brengen met de goede ruimtelijke ordening of de geldende legaliteitsbepalingen. Ook 
is er geen sprake van een voordeel in hoofde van de aanvrager of een bijkomende taak 
die de overheid dient te vervullen, zodat er geen sprake is van een last. 

Wat opvalt is dat er ter plaatse een veel langere strook langs het Kempisch kanaal 
Herentals-Bocholt als parkeerzone gebruikt wordt. Indien dit voorkomen ter plaatse 
ongewenst mocht zijn is het aan de stad Herentals om dit probleem in haar totaliteit aan 
te pakken. De beroeper verwijst voor het stallen van de auto’s wel naar een 
domeinvergunning wat in feite reeds aangeeft dat hij geen eigenaar is en dat het 
bijgevolg ook hoogst onzeker is dat de aanvrager door eigen toedoen aan deze 
voorwaarde kan voldoen. Bovendien is er geen enkele relatie tot de huidige aanvraag, de 
perceen zijn niet betrokken in de aanvraag. 

De voorwaarde hieromtrent is niet redelijk in verhouding tot de aangevraagde en 
vergunde handelingen. Deze parkeerplaatsen maken geen onderdeel uit van 
voorliggende aanvraag en dienen aldus niet mee worden opgenomen in de beoordeling. 
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BESLUIT

Artikel 1 Beslissing

Het beroep nummer OMBER-2020-0414 werd ingesteld door Scam-Invest, aanvrager, 
tegen de voorwaardelijke vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en 
schepenen van Herentals op 04/05/2020, voor het uitbreiden van een bestaand gebouw 
met een magazijn en luifel en het regulariseren van de bestaande bebouwing.

Een vergunning wordt verleend overeenkomstig de voorgebrachte plannen, mits naleven 
van volgende voorwaarden:

 De aanvraag dient te voorzien in een recht van doorgang voor het aangrenzende 
perceel 362/2A.

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

 De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 
(Geel) van 3 februari 2020 moeten strikt nageleefd worden.

 De voorwaarden uit het advies van Fluxys Belgium van 27 februari 2020 moeten 
strikt nageleefd worden.

 Voor de afvoer van het hemelwater van het dak van het nieuwe gebouw en de luifel, 
moeten 2 hemelwaterputten van 10.000 liter voorzien worden zodat het totale 
buffervolume 20.000 liter bedraagt alvorens er overstort gebeurt op de 
infiltratievoorziening. Het hemelwater moet niet alleen via buitenkranen hergebruikt 
worden maar ook via binnenkranen voor onderhoudswerken in het nieuwe gebouw.

 De noodoverlaat van de bestaande hemelwaterput op de openbare riolering moet 
afgekoppeld worden. Al het overtollig hemelwater moet infiltreren op het eigen 
terrein.

 De fietsenstalling dient per fiets een breedte van 0,75m te garanderen.
 De poort bij de ingang voor vrachtwagens moet 20m opschuiven in het perceel zodat 

op het eigen perceel een wachtzone kan worden voorzien.
 De groenstructuren en houtkanten moeten effectief gerealiseerd worden zoals 

voorgesteld op het inplantingsplan.
 Langs de straatzijden van Noordervaart moet behoudens de oprit, een haag worden 

aangeplant op 0,5 m afstand van de rooilijn en met een hoogte van 1,00 m.
 De houtkant moet als groenbuffer worden ingezet met plantaantallen die de 

mogelijkheid bieden om te groeien tot aan de perceelsgrens en een hakhoutbeheer 
moet worden toegepast op deze houtkant.

 Op het inplantingsplan lijkt nog een haag aangeplant te worden langs de perceelgrens 
met het stadsbos en met de jachthaven. Deze is overbodig en wordt niet toegelaten 
op deze plaats in overgang met het stadsbos.

 De buffercapaciteit van de infiltratiegracht moet steeds behouden worden. Hiervoor 
moet de eigenaar van deze gracht, deze dan ook goed onderhouden.

Afzonderlijk besluit. (dossiernummer : OMBER-2020-0414)

Artikel 2 Kennisgeving en aanplakking

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

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

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

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

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

Artikel 3 Start vergunningsduur

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

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

Artikel 4 Verval in geval van vergunning

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

Artikel 5 Beroepsmogelijkheid

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

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

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

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

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

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

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

Contactgegevens van de Raad:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
Ellips-gebouw
Koning Albert II – laan 35 bus 81
1030 Brussel
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Antwerpen, in zitting van 8 oktober 2020.

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

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

Danny Toelen Luk Lemmens

{pa_handtekening1} {pa_handtekening2}



 

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Referentie omgevingsloket : OMV_2019159248 
 

Door Scam_Invest NV, vertegenwoordigd door de heer Marcel Van Orshaegen werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige 

handelingen. 

 

Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van een bestaand gebouw met een magazijn en luifel en het regulariseren van de bestaande 

bebouwing. De aanvraag heeft als adres Noordervaart 37 te 2200 Herentals en met als kadastrale omschrijving Afdeling 13302, sectie C, 

perceel 370B, 371A, 371B, 371C, 371D, 371K, 371L. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 mei 2020 de omgevingsvergunning verleend onder voorwaarden. Tegen een 

voorwaarde in deze beslissing van het college werd door de aanvrager beroep ingediend bij de deputatie. 

 

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft op 8 oktober 2020 beslist de omgevingsvergunning te verlenen en heeft hierbij de 

bestreden voorwaarde geschrapt. 

 

De beslissing ligt 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 de bijstelling van vergunningsvoorwaarden. 

 

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:   (****) 

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen 

Ellips-gebouw 

Koning Albert II-laan 35, bus 81 

1030 Brussel 

 

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de eerste dag na de startdatum van 

aanplakking.  

 

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. 

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie  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 het verzoekschrift minstens de volgende gegevens: 

1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en 

een e-mailadres; 

2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder; 

3. het voorwerp van het beroep; 

4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen; 

5. een inventaris van de overtuigingsstukken. 

 

U bent een rolrecht verschuldigd van: 

* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging 

* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier 

van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van 

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige 

Vlaamse Bestuursrechtscolleges. 

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen) 

 

STARTDATUM AANPLAKKING: ……../……../…….. 
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