Omgevingsloketnummer: OMV_2021123348
Inrichtingsnummer: 20190909-0019

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag van de stad Herentals, vertegenwoordigt door mevrouw Mien Van Olmen, met als adres
Augustijnenlaan 30 te 2200 Herentals, werd ingediend op 29 juli 2021.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 16 augustus 2021.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Vorselaarsebaan 56 te 2200 Herentals,
kadastraal bekend: Afdeling 13011, sectie A, perceel 329D.
Het betreft een aanvraag tot mazouttank 1350l netepark.
De aanvraag omvat: exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met
de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR
Toetsing van de aanvraag
1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
De aanvraag betreft een opslagtank voor mazout.
Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting

De aanvraag omvat een beperkte wijziging van een bestaande omgevingsvergunning voor de
exploitatie van een zwembadcomplex Het Netepark dat gevestigd is aan de Vorselaarsebaan 56,
kadastraal gekend als afdeling 13011 sectie A nr 329D.
Het voorwerp van de aanvraag betreft een verandering door uitbreiding door het plaatsen van een
opslagtank voor mazout met een inhoud van 1,10 ton.
De aanvraag omvat volgende rubrieken:
Rubrieknummer
17.3.2.1.1.1°b)

Omschrijving
Opslag van 1,10 ton mazout

Klasse
3

Aard
Nieuw

2. Historiek
• ARAB/milieu informatiedossier: 1987/029, Zweminrichting - Vervallen, resultaat: Niet
vergund
• VLAREM milieuvergunning: 2000/024, zwembadcomplex - Vervallen, resultaat: Niet vergund
• VLAREM melding klasse 3: 2001/001, tijdelijke bronbemaling - Aktename, resultaat:
Aktename
• VLAREM milieuvergunning: 1996/018, Recreatiepark - Vervallen, resultaat: Niet vergund
• VLAREM milieuvergunning: 1999/008, Zwembadcomplex - Vervallen, resultaat: Niet vergund
• ARAB/milieu informatiedossier: 1990/055, Grondwaterwinning - Vervallen, resultaat: Niet
vergund
• ARAB/milieu informatiedossier: 1988/008, Lozen ander afvalwater dan normaal
huisafvalwater in de openbare riolering - Vervallen, resultaat: Niet vergund
• ARAB/milieu informatiedossier: 1988/009, Lozen ander afvalwater dan normaal
huisafvalwater in de oppervlaktewateren - Vervallen, resultaat: Niet vergund
• ARAB/milieu informatiedossier: 1984/006, Zweminrichting - Vervallen, resultaat: Niet
vergund
• ARAB/milieu informatiedossier: 1965/029, Zweminrichting - Vervallen, resultaat: Niet
vergund
• VLAREM melding klasse 3: 2000/017, Tijdelijke bouwwerf - Aktename, resultaat: Aktename
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1988/00187, Regularisatie / heraanvraag bestaande
cafétaria - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1986/00010, Regularisatieaanvraag voor bestaande
cafetaria bij het stedelijk recreatiepark - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1986/00101, Het verbouwen van een
openluchtzwembad, kleedkamers en sanitaire installaties - Beslist in eerste aanleg, resultaat:
Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1999/00227, Renovatie
openluchtzwembadinfrastructuur in het netepark
fase 1 : bouwen
van nieuwe zwembaden - In uitvoering, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1975/00002, Bouwen van een openluchtzwembad Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2001/00067, Renovatie
openluchtzwembadinfrastructuur in het netepark - fase b : bouwen van recreatieglijbaan Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund

•

•
•

•

•

•

Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2002/00045, Het renoveren van een openlucht
zwembad: fase c buitenaanleg - deel aanleg containerpark - Beslist in eerste aanleg,
resultaat: Geweigerd
Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2002/00273, Het plaatsen van verlichtingspalen Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden
Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2003/00096, Het renoveren van een openlucht
zwembad infrastructuur - fase c: buitenaanleg - deel aanleg containerpark - Beslist in eerste
aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden
Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2003/00257, Renovatie
openluchtzwembadinfrastructuur in het netepark: fase d: het bouwen van een
zomertoegang - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden
Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2004/00198, Renovatie
openluchtzwembadinfrastructuur in het netepark: fase e: rechtstreeks inkomportaal aan
cafetaria - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden
VLAREM melding overname: 2006/026, zweminrichting - Vervallen, resultaat: Niet vergund

Aanvulling historiek
///
3. Openbaar onderzoek
De aanvraag werd getoetst aan 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. De aanvraag
moet niet openbaar gemaakt worden. De eenvoudige procedure wordt gevolgd.
4. Adviezen
///
Bespreking adviezen
///
5. Stedenbouwkundige basisgegevens
Planologische voorschriften

Verordeningen
Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
///
Beoordeling planologisch kader
///
6. Sectorale regelgeving
Wegenis
///

Watertoets
///
Project-MER
///
Mer-screening
///
Voortoets/Passende beoordeling
De exploitatie ligt op ca. 250 m van het VEN-gebied 'De Vallei van de Grote Nete benedenstrooms' en
op ca. 1.500 m van habitatrichtlijngebied (Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden,
moerassen en heiden'. De exploitatie is ca. 6.600 m gelegen van vogelrichtlijngebied.
Gelet op de aard en de ligging van de exploitatie en op basis van de beschikbare info in de aanvraag,
lijkt het aanneembaar te stellen dat de exploitatie geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan
de natuur in VEN-gebied zal veroorzaken, noch dat de exploitatie een betekenisvolle aantasting van
de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone zal veroorzaken, op voorwaarde dat
de exploitant zich houdt aan de voorwaarden opgelegd in de relevante wetgeving en voor zover de
exploitant zich gedraagt naar de code van goede natuurpraktijk.
Erfgoed-/archeologietoets
///
Mober
///
Toegankelijkheidstoets
///
Decreet grond- en pandenbeleid
///
Scheidingsmuren
///
7. Toetsing van de milieuaspecten
Bodem
De opslagtank beantwoord aan de reglementaire voorschriften en de aard van de houder is Bunded
MDPE dat voorzien is van een inkuiping, bund genaamd. Volgens het bijgeleverde keuringsattest is de
opslagtank in orde en zijn er geen lekken gedetecteerd. De opslagtank staat opgesteld onder een
afdak op een betonnen plaat.
Er kan dan ook besloten worden dat het risico van de exploitatie naar bodem- en
grondwaterverontreiniging beperkt en aanvaardbaar is.

Overwegende dat er verder geen wijzing gebeurd aan de reeds vergunde exploitatie kunnen we
stellen dat er verder geen risico’s verbonden zijn aan deze nieuwe aanvraag en de daaruit
voortvloeiende aanpassing van de omgevingsvergunning. De opgelegde bijzondere voorwaarden
worden overgenomen van de omgevingsvergunning afgeleverd door het college van burgemeester
en schepenen in zitting van 20 januari 2020.
Globaal kan gesteld worden dat de risico’s voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het
leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de
gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar
niveau kunnen beperkt worden.
8. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening
///

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Uitgaande van de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier en rekening houdende met
bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag voor het onderdeel ‘ingedeelde
inrichting of activiteit’ te worden geadviseerd als gunstig, mits naleving van de algemene en de
sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM.
De aangevraagde rubrieken worden aangevuld met de reeds vergunde rubrieken, vergund in zitting
van 20 januari 2020 zodat de exploitatie voortaan volgende rubrieken omvat:

Rubrieknummer
3.2.2°a)
3.4.2°

7.5.1°
12.2.1°
17.3.2.1.1.1°b)
32.8.1.1°c)
32.8.1.2°
43.1.2.°b)

Omschrijving
Lozen van 6.000 m³ huishoudelijk afvalwater
afkomstig van het reinigen van het zwembad
Het lozen van 20.600 m³ bedrijfsafvalwater
afkomstig deels afkomstig van het spoelen van
de filters en deels afkomstig van het lozen van
het suppletiewater.
Chloorproductie van 6.33 ton/jaar door middel
van zoutelektrolyse.
Een transformator met een vermogen van 400
kVA
Opslag van 1,10 ton mazout
Binnen- en buitenzwembaden met een totale
oppervlakte van 1322 m²
Een whirlpool met een inhoud van circa 4 m³
Verwarmingsinstallatie met een individueel
vermogen van respectievelijk 24 KW

Voorwaarden
De algemene voorwaarden

Klasse
3

Aard
Ongewijzigd

2

Ongewijzigd

2

Ongewijzigd

3

Ongewijzigd

3
2

Nieuw
Ongewijzigd

3
2

Ongewijzigd
Ongewijzigd

Hoofdstukken 4.1, 4.7 en
Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
4.9
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen Algemene milieuvoorwaarden - geluid
2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
Hoofdstukken 4.4 en 4.10
Algemene milieuvoorwaarden - lucht
met bijlagen 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7.1 en 4.4.7.2.
Hoofdstuk 4.6.
Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en
4.2.5.4
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van
VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde
bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is
raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/
Sectorale milieuvoorwaarden
Hoofdstuk 5.3.
Sectorale milieuvoorwaarden – het lozen van afvalwater en
koelwater
Hoofdstuk 5.7.
Sectorale milieuvoorwaarden – chemicaliën
Hoofdstuk 5.12.
Sectorale milieuvoorwaarden – elektriciteit
Hoofdstuk 5.17.
Sectorale milieuvoorwaarden – opslag van gevaarlijke producten
Hoofdstuk 5.32.
Sectorale milieuvoorwaarden – ontspanningsinrichtingen en
schietstanden
Hoofdstuk 5.43.
Sectorale milieuvoorwaarden – stookinstallaties
Bijzondere milieuvoorwaarden
Binnen een jaar na de vergunningsverlening worden er in alle baden een kleurproef uitgevoerd ter
controle van de doorstroming.

• Bij de volgende meetcampagnes afvalwater dient de parameter AOX opgenomen te worden
• De lozing van bedrijfsafvalwater (spoelwater en de filters) moet voldoen aan:
o AOX: <600µg/l
o In afwijking van art. 4.2.5.1.1.§1 van Vlarem II moet het bedrijf geen debietmeet- en
bemonsteringsapparatuur plaatsen
• De lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van het volledig ledigen van de zwembaden voor
onderhoud met een maximaal debiet van 1900 m³ (1 x per jaar) in oppervlaktewater (Kleine
Nete) moet voldoen aan:
o AOX: <600µg/l
o De desinfectiebehandeling, bij de jaarlijkse volledige lediging van alle baden, moet
uiterlijk 48 uur voor het aflaten van de badinhoud stopgezet worden.
Lasten
///

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke
omgevingsambtenaar en maakt de inhoud ervan tot zijn eigen motivering.

Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 27
september 2021 het volgende:
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer
OMV_2021123348 aan AGB Sport en Recreatie Herentals voor handelingen op een terrein met
adres Vorselaarsebaan 56 met kadastrale omschrijving afdeling 13011 sectie A nr 329D.
De aanvraag betreft een beperkte verandering voor het uitbreiden met een opslagplaats voor
mazout bij een bestaande omgevingsvergunning voor een zwembadcomplex genaamd
zwembaden en recreatiedomein Netepark.
De bijzondere voorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning met nummer 2019112104
vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 januari 2020, worden
mee overgenomen in deze vergunning.
Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting
De aangevraagde rubrieken worden aangevuld met de reeds vergunde rubrieken, zodat de
vergunning voortaan omvat:

Rubrieknummer Omschrijving
3.2.2°a)
Lozen van 6.000 m³ huishoudelijk afvalwater
afkomstig van het reinigen van het zwembad
3.4.2°
Het lozen van 20.600 m³ bedrijfsafvalwater
afkomstig deels afkomstig van het spoelen van
de filters en deels afkomstig van het lozen van
het suppletiewater.
7.5.1°
Chloorproductie van 6.33 ton/jaar door middel
van zoutelektrolyse.
12.2.1°
Een transformator met een vermogen van 400
kVA
17.3.2.1.1.1°b) Opslag van 1,10 ton mazout
32.8.1.1°c)
Binnen- en buitenzwembaden met een totale
oppervlakte van 1322 m²
32.8.1.2°
Een whirlpool met een inhoud van circa 4 m³
43.1.2.°b)
Verwarmingsinstallatie met een individueel
vermogen van respectievelijk 24 KW

Klasse
3

Aard
Ongewijzigd

2

Ongewijzigd

2

Ongewijzigd

3

Ongewijzigd

3
2

Nieuw
Ongewijzigd

3
2

Ongewijzigd
Ongewijzigd

Bijzondere milieuvoorwaarden
Binnen een jaar na de vergunningsverlening wordt er in alle baden een kleurproef uitgevoerd ter
controle van de doorstroming.

• Bij de volgende meetcampagnes afvalwater moet de parameter AOX opgenomen
worden
• De lozing van bedrijfsafvalwater (spoelwater en de filters) moet voldoen aan:
1. AOX: <600µg/l
2. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1.§1 van Vlarem II moet het bedrijf geen
debietmeet- en bemonsteringsapparatuur plaatsen.
• De lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van het volledig ledigen van de zwembaden
voor onderhoud met een maximaal debiet van 1900 m³ (1 x per jaar) in
oppervlaktewater (Kleine Nete) moet voldoen aan:
1. AOX: <600µg/l
2. De desinfectiebehandeling, bij de jaarlijkse volledige lediging van alle baden,
moet uiterlijk 48 uur voor het aflaten van de badinhoud stopgezet worden.
Voorwaarden

De algemene voorwaarden
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
4.9
Hoofdstuk 4.5 met
Algemene milieuvoorwaarden - geluid
bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1,
4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en
4.5.6
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 Algemene milieuvoorwaarden - lucht
met bijlagen 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7.1 en 4.4.7.2.
Hoofdstuk 4.6.
Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met
Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1,
4.2.5.2 en 4.2.5.4
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging
van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing
zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het
VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/
Sectorale milieuvoorwaarden
Hoofdstuk 5.3.
Sectorale milieuvoorwaarden – het lozen van afvalwater en
koelwater
Hoofdstuk 5.7.
Sectorale milieuvoorwaarden – chemicaliën
Hoofdstuk 5.12.
Sectorale milieuvoorwaarden – elektriciteit
Hoofdstuk 5.17.
Sectorale milieuvoorwaarden – opslag van gevaarlijke producten
Hoofdstuk 5.32.
Sectorale milieuvoorwaarden – ontspanningsinrichtingen en
schietstanden
Hoofdstuk 5.43.
Sectorale milieuvoorwaarden – stookinstallaties

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase.
Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf
de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject,
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische
vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat
gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse
2 overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven
de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor

Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in
strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin
behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van
de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel
5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig
artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een
jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van
de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig
artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd,
met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing
van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee
jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste
administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de
deputatie in eerste administratieve aanleg.
De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep
kan beslissen.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste
administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de
adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten
onrechte niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde;
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn
gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat;
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn
gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig
dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties
aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste
administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van
de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten
minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is
ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig
is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de
bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde
zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere
regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij
het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke
omgevingsambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde
overheid of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem
gemachtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien
dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of
documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in
het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.
Artikel 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten
omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische
doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen
een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift
per beveiligde zending meegedeeld.
De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure
tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:
1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie
die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of
waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een
omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden
overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste
administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn
voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil
worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan
uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van
het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op
voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Beroepsmogelijkheden – regeling “wegenberoep” (het Decreet van 3 mei 2019 houdende de
gemeentewegen)
(enkel van toepassing indien voor de betreffende beslissing over de omgevingsvergunningsaanvraag
ook een besluit door de gemeenteraad werd genomen over de zaak van de wegen)
Artikel 31/1. §1. Tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of
opheffing van een gemeenteweg kan in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de
vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse
Regering door de personen of instanties, vermeld in artikel 53. De vereiste, vermeld in artikel 53, tweede
lid, is ook van toepassing op het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad.
Het beroep leidt tot de vernietiging van het bestreden besluit of tot de afwijzing van het beroep op
grond van de onontvankelijkheid of de ongegrondheid ervan.
§ 2. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de
Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties
aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste
administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.
De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig met de beveiligde
zending van het beroep aan de Vlaamse Regering, een afschrift van het beroepschrift met een
beveiligde zending aan het college van burgemeester en schepenen en aan de bevoegde
beroepsinstantie, vermeld in artikel 52.
§ 3. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt het volledige dossier of een afschrift daarvan
onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, aan het Departement Mobiliteit
en Openbare Werken.
§ 4. De Vlaamse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van negentig dagen,
die ingaat de dag na de ontvangst van het dossier, vermeld in paragraaf 3. Die termijn is een termijn
van orde.
De Vlaamse Regering brengt de indiener van het beroepschrift, de bevoegde overheid en de gemeente
onmiddellijk op de hoogte van haar beslissing.
§ 5. Het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een
gemeenteweg kan alleen worden vernietigd:
1° wegens strijdigheid met het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
2° wegens strijdigheid met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van
3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval het gemeentelijk beleidskader en
afwegingskader, vermeld in artikel 6 van hetzelfde decreet;
3° wegens de niet-naleving van een substantiële vormvereiste.

(NVDR: Ingevolge het delegatiebesluit (BVR 25/7/2014) is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en
Openbare Werken, bevoegd voor dit “wegenberoep”. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld.)

Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich
bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse
administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van
uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor
wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo
nodig de verbetering ervan aan te vragen.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
Referentie omgevingsloket: OMV_2021123348
Door de stad Herentals, vertegenwoordigt door mevrouw Mien Van Olmen, werd een aanvraag ingediend voor exploitatie van een
ingedeelde inrichting.
Kort omschreven gaat het over: Mazouttank 1350l Netepark.
De aanvraag heeft als adres: Vorselaarsebaan 56 te 2200 Herentals met kadastrale gegevens Afdeling 13011, sectie A, perceel 329D.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 september 2021 de omgevingsvergunning verleend met voorwaarden.
De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/). Ook op de dienst omgeving
van de stad Herentals wordt het dossier gedurende 30 dagen ter inzage gelegd. Indien u wenst, kunt u hiervoor met de dienst omgeving
een afspraak maken via de website www.herentals.be/omgevingsvergunning. Gelieve het dossiernummer OMV_2021123348 te
vermelden. U kan ook telefonisch een afspraak maken op het nummer 014-28 50 50.
Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke
persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van
of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de
vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift:
•
digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);
•
per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen – Koningin
Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep
onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag na de startdatum van de aanplakking van de beslissing. Bezorg
gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
•
de vergunningsaanvrager, het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
•
het college van burgemeester en schepenen van Herentals – Augustijnenlaan 30 – 2200 Herentals.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referentie: OMV_2021123348;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij
de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
5. of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro per natuurlijke persoon en/of rechtspersoon op het rekeningnummer van de provincie Antwerpen met
als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2021123348” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
Ingeval voor betreffende omgevingsvergunningsaanvraag tevens een besluit genomen werd door de gemeenteraad over de aanleg,
wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, kan tegen dit gemeenteraadsbesluit in het kader van een schorsend
administratief beroep, tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering.
Artikel 31/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning regelt deze beroepsmogelijkheid. Ingevolge het
delegatiebesluit is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, bevoegd voor dit “wegenberoep”. Dit beroep kan niet
digitaal worden ingesteld.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.
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