
 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018123118 

 

Door de heer Wim  Heylen werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. 

 

Kort omschreven gaat het over: Het slopen van een bedrijfsgebouw en aanhorigheden. 

 

De aanvraag heeft als adres: Herenthoutseweg 210 te 2200 Herentals met kadastrale gegevens Afdeling 13302, 

sectie D, perceel 939T. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 november 2018 de omgevingsvergunning verleend 

met voorwaarden. 

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of 

op de dienst omgeving van de stad Herentals tot 30 dagen te tellen vanaf de dag na de aanplakking van deze 

bekendmaking. Maak met de dienst omgeving een afspraak via de website 

www.herentals.be/omgevingsvergunning. Gelieve het dossiernummer  OMV_2018123118 te vermelden. U kan 

ook in de voormiddag 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. 

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. 

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_2018123118; 

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 op het rekeningnummer van de provincie Antwerpen met als referentie 

“beroep omgevingsvergunning OMV_2018123118” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 

 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 

2015. 

 

 

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



Omgevingsloketnummer: OMV_2018123118

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

De aanvraag van de heer Wim Heylen met als adres Diamantstraat (HRT) 8 bus 214 te 2200 Herentals, 
werd ingediend op 10 oktober 2018.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 12 oktober 2018.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Herenthoutseweg 210 te 2200 Herentals, kadastraal 
bekend: Afdeling 13302, sectie D, perceel 939T.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een bedrijfsgebouw met aanhorigheden.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

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 Sloop Henrad
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Het terrein waarop men werken wil uitvoeren betreft de voormalige Henrad site. Met de voorliggende 
aanvraag wil men een vergunning bekomen voor het slopen van alle gebouwen, constructies, 
verhardingen, funderingen, putten, afsluitingen en dergelijke op perceel 939T. Enkel de 
hoogspanningscabine en de gascabine van Eandis blijven aanwezig op het terrein.



De gebouwen die men zal slopen hebben een oppervlakte van ongeveer 52.082 m2 en een volume van 
ongeveer 481.482 m3.

Na de sloop wil men het terrein opnieuw aanleggen. Bij de nieuwe aanleg van het terrein zal ook een 
reliëfwijziging plaatsvinden. Het volledige terrein wordt ingezaaid met gras. 

 

 

2. Historiek
• ARAB/milieu informatiedossier: 1981/020, inrichting voor het vervaardigen en bewerken van 

voorwerpen uit metaal - Niet vergund
• VLAREM milieuvergunning: 1996/055, inrichting voor het vervaardigen en bewerken van 

voorwerpen uit metaal - Niet vergund
• ARAB/milieu informatiedossier: 1988/043, inrichting voor het vervaardigen en bewerken van 

voorwerpen uit metaal - Niet vergund
• VLAREM milieuvergunning: 2009/058, inrichting voor het vervaardigen en bewerken van 

voorwerpen uit metaal - Niet vergund
• VLAREM milieuvergunning: 2012/020, inrichting voor het vervaardigen en bewerken van 

voorwerpen uit metaal - Niet vergund
• VLAREM milieuvergunning: 2006/066, grondwaterwinning - Niet vergund
• VLAREM milieuvergunning: 1992/873, grondwaterwinning - Vergund
• VLAREM milieuvergunning: 1992/728, inrichting voor het vervaardigen en bewerken van 

voorwerpen uit metaal - Niet vergund
• ARAB/milieu informatiedossier: 1967/007, inrichting voor het vervaardigen en bewerken van 

voorwerpen uit metaal - Niet vergund
• ARAB/milieu informatiedossier: 1985/020, inrichting voor het vervaardigen en bewerken van 

voorwerpen uit metaal - Niet vergund
• VLAREM milieuvergunning: 2011/035, wijziging voorwaarden - Vergund
• ARAB/milieu informatiedossier: 1965/013, omvormingspost - Niet vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1991/00050, Het bijbouwen van een fabriekshal - 

Geweigerd
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1990/00139, Verbouwen fabriekshal - Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2000/00160, Het ombouwen van een deel van 

produktieruimte naar labo - proef ruimte en het uitbreiden van een traphal - Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1986/00025, Het vergroten van de fabriekshal en 

burelen - Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1986/00040, Het verbouwen van een fabriekshal - 

Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1983/00124, Verbouwen fabriekshal - Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1981/00024, Uitbreiden fabriek door bouwen 

fabriekshal - Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1980/00021, Het bijbouwen van een stapelplaats - 

Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1994/00096, Oprichten sociale lokalen en car-wash en 

uitbreiden burelen - Vergund met voorwaarden
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1979/00216, Het bijbouwen van een fabriekshal ( 

stapelplaats ) - Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1976/00128, Het oprichten van fabriekshallen - 

Vergund



• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1962/00133, Bouwen nijverheidscomplex - Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2001/00261, Het verbouwen van een onderdeel van een 

bestaand fabriekshal voor het inrichten van burelen, een personeelsruimte, een atelier, een 
inkom en een sanitair - Vergund met voorwaarden

• Stedenbouwkundige overtreding: BM1986/001,  - Andere
• VLAREM mededeling of melding: 2005/038, inrichting voor het vervaardigen en bewerken 

van voorwerpen uit metaal - Niet vergund
• Stedenbouwkundig attest: SA2017/002, het bouwen van een opslagruimte - Niet beslist
• ARAB/milieu informatiedossier: 2015/027, bodemsaneringsproject - Vergund
• Stedenbouwkundig attest: SA2017/005, het bouwen van een opslagruimte - Positief
• ARAB/milieu informatiedossier: 2017/045, bodemsaneringsproject - Vergund
• Aanvraag omgevingsproject: OMG/2018/00215, het slopen van bestaande gebouwen met 

aanhorigheden inclusief funderingen, putten, verhardingen, afsluitingen,... en aanleg van het 
terrein met reliëfwijziging - 

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. 

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

De omgevingsambtenaar heeft kennis genomen van volgende adviezen:
Het advies van agentschap wegen en verkeer - AWV - district Geel afgeleverd op 26 oktober 2018 is 
volledig gunstig
Het advies van Pidpa - adviesaanvraagvlaamseoverheid@pidpa.be werd niet tijdig aangeleverd, en zal 
in die zin als gunstig beoordeeld worden.
Het advies van Fluvius system operator - Fluvius werd niet tijdig aangeleverd, en zal in die zin als 
gunstig beoordeeld worden.
Het advies van Petrochemical Pipeline Services - tpi@pps-pipelines.com werd niet tijdig aangeleverd, 
en zal in die zin als gunstig beoordeeld worden.
Het advies van Elia Asset - Elia contact center noord afgeleverd op 12 november 2018 is gedeeltelijk 
gunstig
Het advies van Brandweerzone Kempen - hulpverleningszone 5 (Geel) - preventie - administratie 
afgeleverd op 18 oktober 2018 is volledig gunstig
Het advies van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - vlaremadvies@ovam.be afgeleverd 
op 12 november 2018 is volledig gunstig
Het advies van Herentals - riolering afgeleverd op 12 november 2018 is volledig gunstig
Het advies van Herentals - mobiliteit afgeleverd op 12 november 2018 is volledig gunstig
Het advies van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen - ro - juridische 
dienst IOK werd niet tijdig aangeleverd, en zal in die zin als gunstig beoordeeld worden.



Het advies van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen - milieu - juridische 
dienst IOK werd niet tijdig aangeleverd, en zal in die zin als gunstig beoordeeld worden.
Het advies van Telenet - omgevingsloket Telenet werd niet tijdig aangeleverd, en zal in die zin als 
gunstig beoordeeld worden.
Het advies van Pidpa - distributie leidingen afgeleverd op 7 november 2018 is  geen_advies
Het advies van Fluvius system operator - Fluvius afgeleverd op 12 november 2018 is  geen_bezwaar

Bespreking adviezen
Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer van 26 oktober 2018 met als 
kenmerk AV/114/2018/00318 is gunstig onder voorwaarden. De voorwaarden uit dit advies dienen 
strikt te worden nageleefd. 

Het advies van Pidpa van 7 november 2018 is gunstig. Dit advies wordt bijgetreden. 

Het advies van Fluvius System Operator van 12 november 2018 is gunstig. Dit advies wordt 
bijgetreden. 

Het advies van Petrochemical Pipeline Services met als kenmerk U201802379 van 6 november 2018 
is gunstig. Dit advies wordt bijgetreden. 

Het advies van Elia Asset van 12 november 2018 met als kenmerk GS/N/859249-1/BA/JHA is gunstig 
onder voorwaarden. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd. 

Het advies van de Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) van 18 oktober 2018 met 
als kenmerk BWDP/HA/8355/017/01/HAJPE is gunstig onder voorwaarden. De voorwaarden uit dit 
advies dienen strikt te worden nageleefd. 

Het advies van OVAM van 12 november 2018 is gunstig onder voorwaarden. De voorwaarden uit dit 
advies dienen strikt te worden nageleefd. 

Het advies van IOK - juridische dienst van 13 november 2018 is gunstig onder voorwaarden. De 
voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd. 

Het advies van Agentschap Onroerend Erfgoed van 19 juli 2018 met als kenmerk 4.004/13011/52.42 
is gunstig onder voorwaarden. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd. 

Het advies van Telenet is niet binnen de 30 dagen afgeleverd en wordt daarom geacht gunstig te zijn. 

5. Stedenbouwkundige basisgegevens

Planologische voorschriften

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

• Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 
bestaande hoogspanningsleidingen

•  Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 13 december 2017

Verordeningen
• Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk)
• Hemelwaterputten (gewestelijk)
• Weekendverblijven (gewestelijk)



• Toegankelijkheid (gewestelijk)
• Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
///

Beoordeling planologisch kader
Het gebouw wordt gesloopt in functie van een nieuwe ontwikkeling. De bestemming van het 
gewestplan is industriegebied. De nieuwe ontwikkeling is echter nog niet gekend volgens de 
voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag. Het slopen van bestaande bedrijfsgebouwen is in 
overeenstemming met de geldende bestemmingszone. 

Het perceel is gelegen binnen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Herentals. De 
omgevingsvergunningsaanvraag omvat echter louter de sloop en nieuwe terreinaanleg van het perceel. 
In de toekomst zou er een nieuwe ontwikkeling op het terrein moeten komen. Bij deze nieuwe 
ontwikkeling wordt de inpassing van het programma binnen het PRUP Afbakeningslijn onderzocht. 

Het rooilijnplan 'Herenthoutseweg (NDW)', goedgekeurd bij K.B. van 25 augustus 1958, is van 
toepassing. Het rooilijnplan 'Herenthoutseweg', goedgekeurd bij K.B. van 16 september 1959, is van 
toepassing. De rooilijn werd destijds aangepast ter hoogte van de Herenthoutseweg, dit werd 
goedgekeurd bij G.R. van 4 oktober 2016. 

Het perceel is gelegen naast een buurtweg. Het perceel wordt echter niet getroffen door de buurtweg. 

6. Sectorale regelgeving

Wegenis
///

Watertoets
RIOLERING

AFVALWATER

De aanvraag omvat de volledige sloop van de site. Alle verhardingen en aanwezige boven- en 
ondergrondse constructies worden verwijderd. Enkel de hoogspanningscabine en de gascabine blijven 
aanwezig op het terrein. Het bedrijf heeft 2 bestaande afvalwateraansluitingen die behouden en 
hergebruikt moeten worden.

HEMELWATER 

Het terrein wordt na de sloop ingezaaid met gras. De inrichting van de site moet op een zodanige 
manier gebeuren dat hemelwater afkomstig van de site op geen enkele manier overlast veroorzaakt op 
de omliggende percelen.

Project-MER
De aanvraag heeft betrekking op een project als vermeld in bijlage III van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen 
aan milieueffectrapportage. Concreet is rubrieksnummer 10a) uit bijlage III van toepassing. Hiervoor 
dient de aanvrager een project-m.e.r.-screeningsnota toe te voegen. 



Mer-screening
///

Voortoets/Passende beoordeling
///

Erfgoed-/archeologietoets
///

Mober
///

Toegankelijkheidstoets
///

Decreet grond- en pandenbeleid
///

Scheidingsmuren
///

7. Toetsing van de milieuaspecten
Bodem

Bodemsanering

Op het terrein werden in het verleden verontreinigingen vastgesteld met minerale olie in het vaste deel 
van de bodem en met chloorkoolwaterstoffen (VOCl) in het grondwater. Voor beide saneringen werd 
een bodemsaneringsproject conform verklaard door OVAM. Het ontgraven en heraanvullen van de 
verontreinigde zone en het plaatsen en monitoren van de te behouden peilbuizen werd bijgevolg reeds 
vergund. Alle peilbuizen worden afgedekt met een toezichtdeksel ter hoogte van het maaiveld en 
zullen voor de aanvang van de afbraakwerken duidelijk zichtbaar gemaakt worden door de 
bodemsaneerder (Tauw).

De uitgraving naar aanleiding van de bodemsanering voor minerale olie in het vaste deel van de aarde 
zal worden uitgevoerd na afbraak van de gebouwen en opbreken van de verhardingen op het 
bedrijfsterrein. Volgens de inschattingen in het bodemsaneringsproject zal de restverontreiniging na de 
sanering geen risico vormen indien het terrein nadien dezelfde bestemming krijgt als deze momenteel 
heeft gehad (industrie).

Wat betreft de verontreiniging van het grondwater met VOCl werd de bronzone reeds gesaneerd 
(afgerond in september 2017). Er dient nog een monitoring te gebeuren gedurende een periode van 2 
jaar. Bij de afbraak van de gebouwen zullen de nodige peilbuizen gevrijwaard worden.

Voor de sanering van de pluim van de verontreiniging met VOCl wordt gerekend op natuurlijke 
attenuatie, waardoor deze nog verder dient gemonitord te worden gedurende een periode van 30 jaar. 
De bestaande peilbuizen voor deze monitoring dienen gevrijwaard te blijven na de afbraak van het 
gebouw.



Gezien de lange duur van de sanering van de kern en de pluim, is het belangrijk dat de 
voorzorgsmaatregelen die opgelegd worden in het bodemsaneringsproject, meegenomen worden i.f.v. 
het toekomstige gebruik van de site:

-     geen gebruik van grondwater als drinkwater of drenkwater;

-     geen gebruik van grondwater voor huishoudelijk gebruik;

-     geen gebruik van grondwater voor het besproeien van gewassen;

-     bij eventuele bemalingen: het opgepompte water zuiveren vooraleer te lozen.

Tenslotte dient er opgemerkt te worden dat het verwijderen van de verhardingen ter hoogte van de 
restverontreiniging met minerale olie in het vaste deel van de bodem kunnen leiden tot een potentieel 
verspreidingsrisico van deze verontreiniging naar het grondwater (uitloging bij regenval). Om dit 
risico te kunnen inschatten werd de risico-analyse uit het beschrijvend onderzoek opnieuw uitgevoerd, 
in de veronderstelling dat het bedrijfsterrein na afbraak van de gebouwen niet opnieuw zal worden 
verhard (volgens de huidige plannen zou het terrein na afbraak worden ingezaaid met gras). Uit deze 
risico-analyse wordt geconcludeerd dat er voor de restverontreiniging met minerale olie geen 
bijkomend risico zal ontstaan na het verwijderen van de verhardingen.

Wat betreft de verontreiniging met VOCl stelt de exploitant dat deze zich reeds op grote diepte in het 
grondwater bevindt waardoor ervan uit gegaan kan worden dat bijkomende uitloging ten gevolge van 
regenval hierop weinig bijkomende invloed zal hebben.

Het lijkt aangewezen om deze conclusies en de nieuwe risico-analyse ter advies voor te leggen aan 
OVAM, o.m. m.b.t. de procedures i.v.m. bodemsaneringsprojecten en -opvolging en m.b.t. sluiting 
van risico-inrichtingen. Het advies werd bij OVAM opgevraagd en moet gevolgd worden. 

Ondergrondse tanks

De exploitant neemt in de ‘Beschrijvende nota’ bij de aanvraag op dat de sloop onder meer het 
verwijderen van ondergrondse tanks inhoudt. De exploitant dient er op gewezen te worden dat de 
buitengebruikstelling van de vergunde/gemelde tanks dient te gebeuren volgens de bepalingen in 
artikel 5.17.4.2.13 § 3 van Vlarem II. Er dient een attest ter beschikking gehouden te worden waaruit 
blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. 

Water

Zie hogerstaande bemerkingen m.b.t. de voorzorgsmaatregelen uit het bodemsaneringsproject.

De exploitant zal na de sloopwerken het terrein nivelleren, aansluiten op het niveau van de omliggende 
terreinen en inzaaien met gras, waardoor er geen aanzienlijke impact op het watersysteem verwacht 
wordt.

Afval

De exploitant voegde in bijlage van de aanvraag het sloopopvolgingsplan, opgemaakt door een erkend 
deskundige. Het lijkt aangewezen om de aanbevelingen en adviezen als voorwaarden op te nemen in 
de eventuele omgevingsvergunning:

-     alle vrijstaande elementen zoals meubilair, losse toestellen, tapijten, papier en karton, voorraden, 
opgeslagen stoffen en vloeistoffen dienen te worden verwijderd en verwerkt via de aangewezen weg, 



vooraleer met de eigenlijke ontmanteling of afbraak van de vaste delen van het gebouw te beginnen; 
hierbij dient bijzondere aandacht gegeven te worden aan eventueel aanwezige gevaarlijke stoffen 
(chemicaliën, afvalstoffen e.d.);

-     recipiënten die gevaarlijke stoffen bevatten, dienen voorafgaandelijk op een reglementaire manier 
geledigd te worden, tenzij zij op een veilige manier en conform de vigerende wetgeving met inhoud 
kunnen/mogen verwijderd worden;

-     opslagtanks van brandstoffen of andere recipiënten met gevaarlijke stoffen dienen voorafgaand 
geledigd en gereinigd te worden door een erkend bedrijf;

-     asbesttoepassingen dienen wettelijk steeds voorafgaandelijk te worden verwijderd (KB 16 maart 
2006). Hechtgebonden toepassingen en kleine hoeveelheden niet-gebonden toepassingen mogen 
worden verwijderd mits naleving van de regels die hiervoor specifiek zijn opgelijst in het KB. In alle 
andere gevallen dient men beroep te doen op een erkend verwijderaar;

-     het is aangeraden de aanwezige schouwen te reinigen alvorens de sloopwerken aan te vatten, 
vermits schouwen belangrijke hoeveelheden roet met PAK’s kunnen bevatten.

Natuur 

De exploitatie is niet gelegen nabij VEN-gebied (2,5 km) en habitatrichtlijngebied (ca. 2 km).

Lucht

De exploitant dient er op gewezen te worden dat hij gehouden is aan de milieuvoorwaarden voor niet-
ingedeelde inrichtingen, meer bepaald:

-       de voorwaarden opgenomen in hoofdstuk 6.4 van Vlarem II m.b.t. de beheersing van asbest;

-       de voorwaarden opgenomen in hoofdstuk 6.12 van Vlarem II m.b.t. de beheersing van 
stofemissies tijdens bouw-, sloop- en infrastructuurwerken.

De exploitant zal volgende maatregelen nemen om niet-geleide stofemissies te voorkomen:

-       voorzien van sproei-installatie bij de werfinrichting;

-       aangepast hanteren van de machines om stofoverlast tot een minimum te beperken;

-       inzaaien van het volledige terrein na de afbraakwerken.

Geluid

Geluidsoverlast kan ontstaan door de gebruikte machines, vallende brokstukken en aan- en afrijdende 
vrachtwagens. De exploitant neemt volgende maatregelen om potentiële hinder te beperken:

-       eventuele geluidshinder treedt enkel op tijdens de werkuren (7u tot 17u);

-       machines worden goed onderhouden;

-       vermijden van het vallen van brokstukken;

-       optimaal benutten van vrachtwagens waardoor het aan- en afrijdende verkeer wordt beperkt. 



Een gedeelte van de geluidsoverlast zal opgaan in het omgevingslawaai, door de ligging van het 
werfterrein in de onmiddellijke omgeving van de E313 en van een industrieterrein. 

Mobiliteit

De exploitant verwacht n.a.v. het project geen aanzienlijke mobiliteitsimpact op de omgeving, gelet op 
de ligging van het werfterrein aan een verbindingsweg (Herenthoutseweg: lokale weg type I), de goede 
ontsluiting richting de E313, het gemiddeld aantal berekende vrachten per dag (ca. 24 van 7u tot 17u; 
bij opstart en eindigen van de werken kan het aantal transporten per dag licht verhogen omwille van 
het aanbrengen en ophalen van het nodige werfmateriaal) en de maatregelen die zullen genomen 
worden:

-       opmaak van een werfplan bij aanvang van de sloopwerken; in dit plan wordt de 
verkeersafwikkeling in de richting van de openbare weg bekeken; om verkeershinder te vermijden zal 
een uitrit voorzien worden in het zijstraatje van de Herenthoutseweg, ter hoogte van de watertoren; op 
deze manier komt er geen extra uitrit op de Herenthoutseweg, wat de verkeersveiligheid ten goede 
komt;

-       het volledige werfterrein zal tijdens de sloopwerken afgesloten worden met werfhekken zodat 
machines en puin niet op de openbare weg belanden en het terrein ontoegankelijk is voor 
onbevoegden.

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

Het perceel ligt op 2,5 km afstand in vogelvlucht van de Grote Markt van Herentals. Het perceel ligt 
ten zuidwesten van de stadskern van Herentals. 

De buurt wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door industriegebouwen en aan de overkant van de 
Herenthoutseweg zijn er voornamelijk vrijstaande eengezinswoningen terug te vinden. Het perceel 
wordt ontsloten via de Herenthoutseweg.

Na de sloop van het gebouw zal het terrein braakliggend en onbebouwd zijn in afwachting van een 
nieuwe ontwikkeling. Het terrein zal ingezaaid worden met gras zodat het een mooie aanblik krijgt 
vanuit het straatbeeld. 

Mobiliteit

De rechtstreekse impact van de aanvraag op de verkeersdruk is beperkt. Men geeft aan dat de 
werfingang via het zijstraatje zal gebeuren, wat een positieve zaak is. De rest van de werfzone wordt 
volgens hun nota afgebakend. Indien men tijdens de afbraakwerken inname wenst te doen van het 
fietspad of de rijbaan (Herenthoutseweg) dient men een signalisatievergunning aan te vragen. De 
werfzone dient goed afgebakend te worden zodat er geen fietsers, voetgangers of auto's de werf op 
kunnen. Voor het eigen werfverkeer wordt er best slechts één toegang voorzien, dewelke best zo ver 
mogelijk van het kruispunt met de Servaas Daemsstraat verwijderd is. Het voorstel om via het 
zijstraatje van de Herenthoutseweg te rijden, is een goed voorstel. 

Ruimtegebruik - bouwdichtheid - schaalaspecten

Aan de bestaande perceelsstructuur worden geen wijzigingen aangebracht.



Alle constructies op het gebouw zullen gesloopt worden, met uitzondering van de 
hoogspanningscabine en de gascabine van Eandis. 

Architectuur - cultuuraspecten - esthetiek

De omgevingsvergunningsaanvraag omvat louter een sloop en een terreinaanleg. Er vallen dus geen 
architecturale en / of esthetische aspecten van een nieuwe bebouwing te beoordelen. De vrijgekomen 
ruimte moet uiteraard wel op een groene manier afgewerkt worden om zo het straatbeeld zo groen en 
kwalitatief mogelijk te maken voor de passage alsook voor de omwonenden. 

Het betrokken perceel 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

Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij 
Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De 
eigenaar moet dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren. 

Verder moet de aanvrager ervoor zorgen dat alle leidingen, funderingen, constructies en dergelijke uit 
de grond verwijderd worden. Het terrein moet na de sloop helemaal zuiver en gesaneerd zijn zodat er 
een nieuwe ontwikkeling op kan plaatsvinden. 

De werken brengen het goede nabuurschap mogelijk in het gedrang. Er zou hinder kunnen ontstaan 
door kenmerkende dingen bij een sloop zoals de afbraakwerken zelf of het werfverkeer. 

De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder 
te beperken zoals het burgerlijk wetboek. 

Impact op natuur en landschap - inkleding - buffering - reliëf

Er moeten bij de voorgenomen werken geen bomen worden gekapt.

Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.

Het bestaande reliëf wordt niet behouden. Bij de aanleg van het terrein gebeurt er namelijk een 
reliëfwijziging. Aan de buitenzijde van de perceelsgrenzen wordt op het eigen terrein een strook van 
circa twee meter breed aangelegd op het niveau van de aanpalende terreinen en straten. Van deze pas 
wordt er een zachte overgang (maximum circa 2 à 3%) voorzien naar de globale terreinpas van 14,90 
m. Op deze manier zal er geen wateroverlast op aanpalende percelen ontstaan aangezien het 
hemelwater daardoor zou moeten infiltreren op het eigen terrein. De nieuwe passen ten opzichte van 
de huidige buitenpassen zijn allemaal gelegen op minder dan 50,00 cm verschil met de nieuwe globale 
terreinpas. Enkel vooraan ter hoogte van de Herenthoutseweg aan de linkerzijde van het terrein is een 
zone lager gelegen ten behoeve van de loskades. Deze zone is gearceerd op het plan en er werd tevens 
een terreinprofiel ter hoogte van deze zone toegevoegd. Voor deze zone wordt een reliëfwijziging 
aangevraagd middels dit dossier. Men wil deze zone ook tot een reliëfhoogte brengen van 14,90 m. Dit 
wordt als positief beoordeeld. 

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar is gunstig onder voorwaarden. 



Voorwaarden
• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket.
• De 2 bestaande aansluitingen van het perceel op de openbare riolering moeten behouden en 

hergebruikt worden. In afwachting van een nieuw gebouw moeten ze afgedicht worden 
volgens de regels van goed vakmanschap.

• Hemelwater dat op de site valt mag op geen enkele manier overlast veroorzaken op de 
omliggende percelen.

• Indien men tijdens de afbraakwerken inname wenst te doen van fietspad of rijbaan 
(Herenthoutseweg) dient men een signalisatievergunning aan te vragen.

• De werfzone dient goed afgebakend te worden zodat er geen fietsers, voetgangers of auto's de 
werf op kunnen.

• Voor het eigen werfverkeer wordt er best slechts één toegang voorzien, dewelke best zo ver 
mogelijk van het kruispunt met de Servaas Daemsstraat verwijderd is. Het voorstel om via het 
zijstraatje van de Herenthoutseweg te rijden, is een goed voorstel.

• Alle leidingen, funderingen, constructies en dergelijke moeten uit de grond verwijderd worden 
en het terrein moet na de sloop helemaal zuiver en gesaneerd zijn. 

• Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.

• De voorwaarden uit het advies van Agentschap Wegen en Verkeer van 26 oktober 2018 met 
als kenmerk AV/114/2018/00318, het advies van Elia Asset van 12 november 2018 met als 
kenmerk GS/N/859249-1/BA/JHA, het advies van Brandweerzone Kempen - 
Hulpverleningszone 5 (Geel) van 18 oktober 2018 met als 
kenmerk BWDP/HA/8355/017/01/HAJPE, het advies van OVAM van 12 november 2018, het 
advies van IOK - juridische dienst van 13 november 2018 moeten strikt worden nageleefd.

• Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij 
Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden 
verkregen. De eigenaar moet dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken 
zal uitvoeren.

Lasten

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.

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
IN ZITTING VAN 19 NOVEMBER 2018 HET VOLGENDE:

Het college verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018123118 aan de heer Wim  
Heylen voor handelingen op het terrein met als adres Herenthoutseweg 210 te 2200 Herentals en 
met kadastrale gegevens Afdeling 13302, sectie D, perceel 939T.
De aanvraag betreft het slopen van een bedrijfsgebouw met aanhorigheden.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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



• De 2 bestaande aansluitingen van het perceel op de openbare riolering moeten behouden 
en hergebruikt worden. In afwachting van een nieuw gebouw moeten ze afgedicht 
worden volgens de regels van goed vakmanschap.

• Hemelwater dat op de site valt mag op geen enkele manier overlast veroorzaken op de 
omliggende percelen.

• Indien men tijdens de afbraakwerken inname wenst te doen van fietspad of rijbaan 
(Herenthoutseweg) moet men een signalisatievergunning aanvragen.

• De werfzone moet goed afgebakend worden zodat er geen fietsers, voetgangers of auto's 
de werf op kunnen.

• Voor het eigen werfverkeer wordt er best slechts één toegang voorzien, deze toegang is 
best zo ver mogelijk van het kruispunt met de Servaas Daemsstraat verwijderd. 

• Het voorstel om via het zijstraatje van de Herenthoutseweg te rijden, is een goed 
voorstel.

• Alle leidingen, funderingen, constructies en dergelijke moeten uit de grond verwijderd 
worden en het terrein moet na de sloop helemaal zuiver en gesaneerd zijn.

• Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.
• De voorwaarden uit het advies van Agentschap Wegen en Verkeer van 26 oktober 2018 

met als kenmerk AV/114/2018/00318, het advies van Elia Asset van 12 november 2018 
met als kenmerk GS/N/859249-1/BA/JHA, het advies van Brandweerzone Kempen - 
Hulpverleningszone 5 (Geel) van 18 oktober 2018 met als kenmerk 
BWDP/HA/8355/017/01/HAJPE, het advies van OVAM van 12 november 2018, het 
advies van IOK - juridische dienst van 13 november 2018 moeten strikt worden 
nageleefd.

• Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan 
bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden 
verkregen. De eigenaar moet dit attest overhandigen aan de aannemer die de 
afbraakwerken zal uitvoeren.

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 is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen 
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

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° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn 
gemachtigde; 
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 
of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

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 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 door haar gemachtigde ambtenaar 
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 door haar gemachtigde ambtenaar 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.

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) 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. 

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.





INSTRUCTIES TOT AANPLAKKING
Op 19 november 2018 werd een beslissing genomen over uw aanvraag.

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen met eventuele bijlagen wordt u 
enkel digitaal bezorgd.  Wij raden u aan dit formulier nauwgezet te lezen zodat u goed op de 
hoogte bent van welke rechten de vergunning verleent en welke voorwaarden er aan 
verbonden zijn.

Wij bezorgen u:
• De ‘bekendmaking beslissing omgevingsvergunning’ (= eerstvolgende pagina)

Welke stappen moet u nog ondernemen?

1. Bekendmaking vergunning
• De ‘bekendmaking beslissing omgevingsvergunning’ moet door u worden aangeplakt. De 

tekst wordt afgedrukt op een gele affiche van minimaal A2-formaat en zal aan u worden 
bezorgd via de post. Indien u binnen de week geen affiche heeft ontvangen, dan vragen wij u 
contact op te nemen met de dienst omgeving.

• Deze bekendmaking geeft aan dat de vergunning verleend is. U dient ze gedurende een 
periode van 30 dagen onafgebroken en duidelijk zichtbaar aan te plakken op de plaats waarop 
de vergunningsaanvraag betrekking heeft. 

• Indien de plaats waarop de vergunning betrekking heeft,  paalt aan verschillende openbare 
wegen, dan moet aan elk van die openbare wegen, een affiche worden aangeplakt. Indien de 
betrokken plaats niet paalt aan een openbare weg, dan moet de affiche worden aangeplakt op 
een plaats aan de dichtstbijzijnde openbare weg.

• De aanplakking dient te gebeuren binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing. U 
hebt er zelf belang bij dit tijdig te doen, omdat anders de termijn om beroep in te dienen tegen 
uw vergunning niet van start gaat.

• U moet zelf de startdatum van de aanplakking invullen onderaan de gele affiche.

2. Melden van de aanplakking via het omgevingsloket
U bent verplicht de begindatum van de aanplakking van de ‘bekendmaking beslissing 
omgevingsvergunning’ door te geven via het omgevingsloket.

3. Melden van begin en einde van de werken via het omgevingsloket.
U bent verplicht het begin en einde van de werken door te geven via het omgevingsloket.

Wanneer mag u gebruik maken van de vergunning?
U mag pas een vergunning beginnen uitvoeren als u niet binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de dag van 
aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. 

Meer informatie nodig?
Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met de dienst omgeving van de gemeente.



BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2018123118

Door de heer Wim  Heylen werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over: Het slopen van een bedrijfsgebouw en aanhorigheden.

De aanvraag heeft als adres: Herenthoutseweg 210 te 2200 Herentals met kadastrale gegevens Afdeling 13302, 
sectie D, perceel 939T.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 november 2018 de omgevingsvergunning verleend met 
voorwaarden.
De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of 
op de dienst omgeving van de stad Herentals tot 30 dagen te tellen vanaf de dag na de aanplakking van deze 
bekendmaking. Maak met de dienst omgeving een afspraak via de website 
www.herentals.be/omgevingsvergunning. Gelieve het dossiernummer  OMV_2018123118 te vermelden. U kan 
ook in de voormiddag 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.
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.

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_2018123118;
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 op het rekeningnummer van de provincie Antwerpen met als referentie 
“beroep omgevingsvergunning OMV_2018123118” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 
2015.

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

http://www.omgevingsloket.be
http://www.herentals.be/omgevingsvergunning
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/
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