
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
Referentie omgevingsloket: OMV_2018069574

Door de heer Philippe Desrumaux werd een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting.

Kort omschreven gaat het over: het plaatsen van een bodemwarmtewisselaar.

De aanvraag heeft als adres: Ossengoor 6 te 2200 Herentals met kadastrale gegevens Afdeling 13011, sectie A, 
perceel 255R.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 september 2018 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op 
de website https://www.herentals.be/openbaar-onderzoek 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_2018069574 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_2018069574;
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_2018069574” 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:       ......../……../……..

https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/
https://www.herentals.be/openbaar-onderzoek
http://www.omgevingsloket.be
http://www.herentals.be/omgevingsvergunning


Stadsbestuur Herentals | administratief centrum | Augustijnenlaan 30 | 2200 Herentals
tel. 014-28 50 50 | info@herentals.be | www.herentals.be
ondernemingsnummer BE 0207.504.675

Omgevingsloketnummer: OMV_2018069574
Inrichtingsnummer: 20180607-0029

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

De aanvraag van de heer Philippe Desrumaux met adres Augustijnenlaan 51 bus 101 te 
2200 Herentals, werd ingediend op 20 juni 2018.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 12 juli 2018.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Ossengoor 6 te 2200 Herentals, 
kadastraal bekend: Afdeling 13011, sectie A, perceel 255R.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een bodemwarmtewisselaar.
De aanvraag omvat: de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
55.1.2° 55.1.2° - drie verticale boringen van elk 

97 m diepte gelegen binnen een 
beschermingszone type III

2 NIEUW

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 het plaatsen van een bodemwarmtewisselaar
Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard

mailto:info@herentals.be
http://www.herentals.be


55.1.2° 55.1.2° - drie verticale boringen van elk 
97 m diepte gelegen binnen een 
beschermingszone type III

2 NIEUW

///

2. Historiek
• VLAREM milieuvergunning: 1994/060, afbakening waterwingebied en 

beschermingszones rond grondwaterwinning - Vergund
• Verkavelingsvergunning (OS): V1995/004, V1995/004 vernietigd door rvs, zodat 

bijgevolg ook de wijziging wordt opgeheven. - Vergund
• Verkavelingsvergunning (OS): V2001/011, Het verkavelen van 25 loten - Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: SV2016/092, het bouwen van 

een vrijstaande eengezinswoning - Vergund met voorwaarden
• Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: SV2016/226, het bouwen van 

een eengezinswoning - open bebouwing - Vergund met voorwaarden
• Digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: SV2017/149, het 

regulariseren van de inplanting van een eengezinswoning in open bebouwing en het 
vergroten van bijgebouw - Vergunning

• VLAREM milieuvergunning: 2017/064, warmtepomp - Niet vergund
• Verkavelingsvergunning (OS): V1992/005, Aanvraag voor een nieuwe verkaveling - 

Geweigerd
• Verkavelingsvergunning (OS): V1995/004, Aanvraag voor een nieuwe verkaveling - 

Geweigerd

Aanvulling historiek
///

3. Openbaar onderzoek
 Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de 
gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden. Het 
openbaar onderzoek werd gehouden van 19 juli 2018  t.e.m. 18 augustus 2018 . Er werden 0 
bezwaren ingediend. 

4. Adviezen

De omgevingsambtenaar heeft kennis genomen van volgend advies:
Het advies van vlaamse milieumaatschappij - advies grondwater Antwerpen afgeleverd op 
14 september 2018 is volledig gunstig.

Bespreking adviezen
///

5. Stedenbouwkundige basisgegevens

Planologische voorschriften

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

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



Verordeningen
///

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
///

Beoordeling planologisch kader
///

6. Sectorale regelgeving

Wegenis
///

Watertoets
///

Project-MER
///

Mer-screening
///

Voortoets/Passende beoordeling
///

Erfgoed-/archeologietoets
///

Mober
///

Toegankelijkheidstoets
///

Decreet grond- en pandenbeleid
///

Scheidingsmuren
///

7. Toetsing van de milieuaspecten
De exploitant vraagt vergunning voor 3 boringen van elk 97 m diepte voor het plaatsen 
van verticale bodemwarmtewisselaars voor verwarming van een woning met 
warmtepomp. 

De boringen zijn gelegen in beschermingszone type III van een grondwaterwinning, 
waardoor rubriek 55.1.2 (klasse 2) van toepassing is, niettegenstaande de boringen 
minder diep zijn dan het dieptecriterium op deze plaats (150 m). 



De boringen en het plaatsen van de bodemwisselaars zullen uitgevoerd worden door 
een deskundige boorfirma, conform de bijgevoegde R_addenda. De annulaire ruimte van 
het boorgat zal, volgens dezelfde addenda, worden aangevuld met een geo-grout 
mengsel Thermocern Basic met een doorlatendheid kleiner dan 1 x 10-8 m/s. Dit geo-
grout mengsel wordt van beneden naar boven in het boorgat gepompt zodat de 
verschillende watervoerende lagen gescheiden blijven. Nadat alle sondes en 
collectorwerken aangesloten zijn wordt het complete leidingnet gespoeld, nagekeken en 
getest op lekken. Nadien wordt het systeem gevuld met monopropyleenglycol (30%).

De exploitant moet conform de bepalingen in artikel 5.55.1.3 § 3 van Vlarem II, de 
toezichthoudende overheid minimaal 2 dagen op voorhand op de hoogte te brengen van 
het aanleggen van de boring zodat haar toezichtshouders mogelijk aanwezig kunnen 
zijn.

De exploitant moet conform de bepalingen in artikel 5.55.2.2§ 1 van Vlarem II, de 
installatie minimaal tweejaarlijks laten nakijken en onderhouden door een deskundige 
terzake en het verslag hiervan moet ter inzage worden gehouden van de 
toezichthouders. 

Latere eventuele buitendienststelling moeten conform artikel 5.55.2.9, 5.55.1.2 en 
5.55.1.3 te gebeuren. De aanwezige vloeistof van één of meer leidingen van de inrichting 
die buitengebruik gesteld wordt, moet worden afgepompt en vervangen door water dat 
voldoet aan de milieukwaliteitsnormen voor grondwater. Vervolgens moet de leiding 
definitief worden afgesloten.

Gezien de aard van de inrichting moet VMM, Afdeling Grondwater, advies verlenen 
omtrent de verticale boringen. Het advies van deze administratie m.b.t. het al dan niet 
gewenst zijn van de voorgestelde inrichting wordt gevolgd daar wij niet over de 
hydrogeologische gegevens beschikken die noodzakelijk zijn om een voldoende 
onderbouwd advies te verlenen omtrent de mogelijke gevolgen van de inrichting op de 
hydrogeologische situatie.

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 worden beperkt.

8. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening
De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in woongebied waardoor gesteld kan 
worden dat de ligging van de inrichting in overeenstemming is met de bestemming 
volgens het gewestplan.

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Rekening houdende met bovenstaande bemerkingen wordt deze vergunningsaanvraag 
voor het onderdeel ‘ingedeelde inrichting of activiteit’ geadviseerd als gunstig ook omdat 
uit het advies van VMM, Afdeling Grondwater, blijkt dat de inrichting geen ontoelaatbare 
schade veroorzaakt aan bodem en grondwaterlagen en indien de exploitatievoorwaarden 
zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, houdende de 
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen.

Voorwaarden



///

Bijzondere milieuvoorwaarden
///

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 24 september 2018 HET VOLGENDE:
Het college verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018069574 aan de heer 
Philippe Desrumaux voor handelingen op het terrein met als adres Ossengoor 6 te 2200 
Herentals en met kadastrale gegevens Afdeling 13011, sectie A, perceel 255R.

De aanvraag betreft het plaatsen van een bodemwarmtewisselaar.

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
55.1.2° 55.1.2° - drie verticale boringen van elk 

97 m diepte gelegen binnen een 
beschermingszone type III

2 NIEUW

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.




