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

De aanvraag van de heer Stijn Dubois met als adres Aragonstraat 1 bus 1 te 2500 Lier , werd 
ingediend op 6 mei 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 4 juli 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Blijdenberg 9, Nieuwstraat 74 en Nieuwstraat 76 
te 2200 Herentals, kadastraal bekend: afdeling 13011, sectie F, perceel 181M7, 181W6, 181X6 en 
181Z6.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een meergezinswoning met kantoor en ondergrondse 
parkeerruimte.
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 (type ‘stedenbouwkundige handelingen’) betreft het slopen van de bestaande bebouwing 
en het oprichten van een nieuwbouwmeergezinswoning met in totaal 27 woonentiteiten en een 
kantoorruimte op het gelijkvloers. De site is gelegen op de zuidoostelijke hoek Nieuwstraat - 
Blijdenberg. De voorgevel van het hoekgebouw, opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed, 
wordt behouden en gerestaureerd. Op het kelderniveau worden 24 parkeerplaatsen voorzien, inclusief 



technische ruimtes en bergingen. Achteraan wordt een gemeenschappelijke tuinzone ingericht en op het 
dak een gemeenschappelijk dakterras. Er wordt een deelwagen voorgesteld en 6 deelfietsen. De 
voorgestelde ontwikkeling situeert zich in de stationsomgeving van de stad. 

2. Historiek

• Op 21 januari 2019 ging het college van burgemeester en schepenen, onder voorwaarden, 
principieel akkoord met het ingediende ontwerp van Elements Development van 30 november 
2018 voor de hoek Nieuwstraat - Blijdenberg voor het slopen van bestaande bebouwing én 
nieuwbouw van meergezinswoning met ondergrondse parkeergarage. Hieronder volgt een 
opsomming van de hierbij gestelde voorwaarden:

• Er wordt nog wel verzocht om nog verder op de gevels te werken. Sommige delen lijken te 
'eenvormig' te worden en bepaalde delen van de gevel benadrukken de verticaliteit te veel.

• Er wordt gevraagd om de inkomzone tussen appartement 3 en 4 nog meer open te werken. 
Misschien door bv. enkel een ingreep op de 1ste en/of 2de bouwlaag?

• Er wordt verzocht om binnen het project ook in te zetten op andere functies dan wonen. Het 
hoekgebouw leent zich hier bijvoorbeeld zeer goed toe. Het is bijvoorbeeld moeilijker om in 
het appartement nr. 4 voldoende kwaliteit te krijgen omdat het net op een hoek is gelegen 
(langs traphal, langs gemeenschappelijke muur met appartement 5 en tweemaal langs 
straatzijde. 

• Er moet in Herentals klassiek 1 parkeerplaats voorzien worden per woonentiteit en 1 
fietsparkeerplaats per bewoner. Deze aantallen kunnen in vermindering worden gebracht 
wanneer er maatregelen (autodelen, fietsdelen, ...) genomen worden die de modal shift 
stimuleren / faciliteren. Het project situeert zich daarenboven in de invloedsfeer van de 
stationsomgeving wat een hogere modalshift toelaat. 

• Gezien de beperkte grondoppervlakte op een strategische goed bereikbare locatie is het 
bijkomend voorzien van bezoekersparkeren geen evidentie. De huidige ondergrondse 
parking voor bewoners neemt reeds gans het volledige terrein in en op de gelijkvloerse 
verdieping is het de bedoeling om een levendige plint na te streven en niet bijvoorbeeld de 
organisatie van bijkomende parkeerplaatsen. De bezoekers met de wagen voor dit project 
zijn aangewezen op het openbaar domein.

• Toegang tot ondergrondse parking: de Nieuwstraat betreft een 1-richtingsstraat. Hierdoor is 
er een relatief grote omrijfactor voor de toekomstige bewoners indien de toegang wordt 
voorzien op deze wijze. Gezien het hoog aantal appartementen en de hieraan gekoppelde 
omrijfactor kan hiermee niet akkoord worden gegaan. Er is een beter alternatief, namelijk  
ontsluiting ondergrondse garage via Belgiëlaan - Blijdenberg. 

• Er kan principieel akkoord worden gegaan met de introductie van autodelen en dit financieel 
ten laste van de ontwikkelaar. Er wordt echter nog wel gevraagd om dit principe in nauw 
overleg met de mobiliteitsambtenaar verder uit te werken om enerzijds de omvang van de 
last te definiëren én na te gaan op welke wijze de maatregel ook een bepaalde continuïteit 
heeft. Ook wordt bepaald in welke mate dit concept privaat blijft of in het openbaar karakter 
wordt geïmplementeerd.

• Er kan principieel akkoord worden gegaan met de introductie van fietsdelen. Ook hier moet 
in nauw overleg met mobiliteitsambtenaar nagegaan worden wat de omvang van de last is en 
op welke wijze er voldoende continuïteit in dit concept zit.

• Fiets moet beter bereikbaar zijn dan wagen en er moet ook voldoende comfort zijn. Enkele 
voorbeelden 

o fietsstalling: 1 fietsparkeerplaats per bewoner
o uitgaan van reële afmetingen van fiets (1,8 m x 0,5 m) + nodige manoeuvreerruimte
o lift: minstens 2 m lengte



o helling naar kelder: maximaal 20% voor wagen + 18% voor luie trap in functie van 
fiets + eerste 5 m in helling beperken om  veilig op het openbaar domein te komen

o maximaal aanleunbeugels met onderlinge afstand fietsen van 75 cm (h.o.h.)
o gedeeltelijke combinatie met comfortabele fietsopbergsystemen die minder ruimte 

in beslag nemen
o ruimte voor 5% bakfietsen
o elektrische oplaadpunten voorzien voor wagen(s) en fiets

• Er wordt voldoende variatie geboden in het type appartementen. Het is van belang dat elke 
woonentiteit over een individuele buitenruimte beschikt van minstens 7,5 m²;

• Bij een effectieve omgevingsvergunningsaanvraag wordt gevraagd om de ruimtebehoefte 
voor afvalbakken effectief weer te geven op de plannen zodat het duidelijk is dat hier 
voldoende ruimte wordt voorzien. Ook is het aangewezen om voldoende te bundelen zodat 
het voor bewoners ook praktisch en logisch blijft binnen het eigen project

• Het is onduidelijk op welke manier de afvalbakken van een project met dergelijke omvang 
worden aangeboden op de dag van de afvalophaling? Zal de toegankelijkheid van het voetpad 
nog gegarandeerd blijven. Het is onduidelijk hoe de aanvrager dit ziet?

• Relaties tussen woongelegenheden en collectieve buitenruimte achteraan: vermijden dat 
bewoners enkel via het openbaar domein naar hun eigen collectieve buitenruimte kunnen 
gaan.

• Uitgangspunt Herentals: opvang / hergebruik  / buffering / infiltratie van hemelwater op de 
eigen site organiseren

• Heel de site wordt onderkelderd waardoor het waterbergend vermogen / infiltratievermogen 
van de site geheel verdwijnt. Uit de doorsnede kan onvoldoende afgeleid worden of er nog 
een effectieve 'tuinzone' achteraan kan gerealiseerd worden met voldoende pakket teelaarde? 
Dit zou ook meteen een wijze kunnen zijn om op de eigen site ook water tijdelijk te bergen 
(retentie) en indien mogelijk (deels) te infiltreren. 

• het ontwerp tracht diverse ambities te verzoenen met elkaar.  Door het behoud (en renovatie) 
van de voorgevel van het hoekgebouw en het behoud van de typologie van het hoekgebouw 
(weliswaar herbouw) blijven de kwaliteiten van het hoekgebouw overeind en worden deze 
voor de toekomst bestendigd. Renovatie van het hele gebouw wordt niet overwogen omdat 
er nood is aan een volledige onderkeldering om een dens programma in de stationsomgeving 
mogelijk te maken. Omdat het gebouw niet beschermd is, de voorgevel geherwaardeerd 
wordt en de typologie gerespecteerd wordt, wordt de voorgestelde strategie als gunstig 
beoordeeld.

Tijdens de aanvraag werd er een wijzigingsverzoek ingediend op 3 september 2019 om te anticiperen 
op het ongunstig advies inzake toegankelijkheid én op een tijdens het openbaar onderzoek ingediend 
bezwaar. Ook de brandweer deelde naar aanleiding van dit wijzigingsverzoek per mail van 5 september 
zijn bemerkingen mee. Dit wijzigingsverzoek werd opnieuw voorgelegd aan brandweer en Toegankelijk 
Vlaanderen (INTER) met een (voorwaardelijk) gunstig advies tot gevolg. De stedelijke administratie 
vond de voorgestelde oplossing als reactie op het bezwaar na dit eerste wijzigingsverzoek nog 
ontoereikend.

Er werd op 30 september 2019 opnieuw een wijzigingsverzoek ingediend met hierin volgende 
belangrijke aanpassingen: de interne organisatie (dag – nacht) van appartementen 7 en 14 werd 
omgedraaid, de uitpandige terrassen zijn geschrapt en gevels werden aangepast om maximaal in te 
spelen op het ingediende bezwaarschrift. De mechanische ondergrondse rook- en warmteafvoer die 
uitkwam in de tuinzone werd geschrapt en vervangen door een sprinklerinstallatie (conform laatste 
gunstig advies van brandweer). Er werden ter hoogte van de afvalberging in de kelder twee extra 
bergingen voorzien in functie van appartementen.



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 14 juli 2019  t.e.m. 12 augustus 2019 . Er werd 1 bezwaar ingediend. 

Het bezwaar gaat over de beperkte afstand tussen de terrassen (balkons) aan de binnenzijde van het 
project en de slaapkamerramen en aanpalende terrassen van de Vaartstraat nr. 6. Er wordt gevreesd voor 
hinder op vlak van inkijk en geluid, zowel voor huidige bewoners als voor toekomstige bewoners van 
het nieuwbouwproject zelf.

Het bezwaar wordt gevolgd. De aanvrager heeft via een wijzigingsverzoek de terrassen van de 
appartementen 7 en 14 geschrapt, het dag en nachtgedeelte omgedraaid en de gevels hier op aangepast. 
Deze aanpassing, inspelend op het bezwaar, wordt als voldoende beschouwd.
 
4. Adviezen

De omgevingsambtenaar heeft kennis genomen van volgende adviezen:

• Het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) afgeleverd op 17 
september 2019 is gunstig;

• Het eerste advies van Toegankelijk Vlaanderen  (INTER) afgeleverd op 25 juli 2019 is 
ongunstig. Het tweede advies, afgeleverd op 10 september 2019 en naar aanleiding van het 
wijzigingsverzoek is gunstig;

• Het advies van Fluvius system operator - fluvius afgeleverd op 5 augustus 2019 is gunstig;
• Het advies van Pidpa - distributie leidingen afgeleverd op 30 augustus 2019 is gunstig;
• Het advies van Telenet - omgevingsloket telenet afgeleverd op 29 juli 2019 is gunstig;
• Het advies van de Gecoro van Herentals van 30 oktober 2018 is voorwaardelijk gunstig. 

Volgende zaken worden positief beoordeeld:

• het nastreven van een maximale binnentuin;
• de voorgestelde architectuur van het project;
• de aanpak van het hoekgebouw met behoud van waardevolle voorgevel en een gepaste 

inbreiding
• de ambitie tot integratie van ruimte met een collectief gebruik o.a. dakterras;
• de ambitie tot integratie van gedeelde mobiliteit.

De commissie oordeelt echter dat de ruimtelijke draagkracht van de site overschreven wordt en 
dit de kwalitatieve uitgangspunten onder druk zet, en meent daarom dat een 5de bouwlaag niet 
mogelijk is. Deze is stedenbouwkundig onvoldoende integreerbaar binnen de beperkte 
afmetingen van het bouwblok.

Door de reductie van de totale bebouwbare oppervlakte zal ook andere zaken zoals voldoende 
ondergrondse parkeerplaatsen, geen middelhoogbouw voorzieningen, enz. vereenvoudigen. De 
commissie geeft tevens  mee dat de privacy tussen de terrassen in de binnenhoek van het project 
niet gegarandeerd is en stelt daarom voor om geen dubbele terrassen te voorzien bij de 
appartementen aan de zijde Nieuwstraat.

• Het advies van IOED Land van Nete en Aa van 12 augustus 2019 is ongunstig. 



Bespreking adviezen

• Het voorwaardelijk gunstig advies van de brandweer (referentie: BWDP/2019-
0315/001/01/HADVA) van 17 september 2019 wordt gevolgd en moet strikt worden nageleefd. 
Onder puntje 1 worden de tekortkomingen / bemerkingen vermeld die gemaakt worden op basis 
van brandvoorkomingsmaatregelen die voorgeschreven zijn in van toepassing zijnde wetten en 
verordeningen én waarvan de naleving derhalve noodzakelijk is. Ook worden de 
brandvoorkomingsmaatregelen die de brandweer in puntje 2 adviseert als voorwaarde opgelegd.

• Het gunstig advies inzake Toegankelijkheid Vlaanderen (INTER) met referentie 20191618 van 
10 september 2019 wordt gevolgd.

• Het gunstig advies van Fluvius van 5 augustus 2019 wordt gevolgd. Op deze locatie is geen 
behoefte aan een lokaal voor de oprichting van een middenspanningscabine. De wooneenheden 
kunnen aangesloten worden op het bestaande laagspanningsnet als de vermogens beperkt 
blijven tot 9,2 kVA per aansluiting en 22,2 kVA voor de algemene delen. Het gasnet voor 
residentieel gebruik is aanwezig. De kosten voor de effectieve aansluiting zijn ten laste van de 
aanvrager.

• Het gunstig advies van Pidpa van 30 augustus 2019 wordt gevolgd. Er is geen uitbreiding nodig 
van het distributienet in de openbare weg. Het project is aansluitbaar op de bestaande 
hoofdleiding van het drinkwaternet. De kosten hiervoor zijn ten laste van de aanvrager.

• Het voorwaardelijk gunstig advies van Telenet (referentie: 250033564-HB) van 29 juli 2019 
wordt gevolgd. Er zijn aanpassingen nodig aan het kabelnet om de loten te voorzien van 
informatie- en communicatiesignalen. Deze kosten zijn ten laste van de aanvrager.

• Het advies van de Gecoro van Herentals van 30 oktober 2018 wordt deels gevolgd. Het ontwerp 
is sindsdien op vlak van terrassen en privacy aangepast én zelfs bijkomend nog binnen het 
wijzigingsverzoek binnen deze procedure. Het aantal bouwlagen is behouden en er wordt 
geoordeeld dat het werken met een 5de bouwlaag inderdaad uitzonderlijk is binnen dit bouwblok. 
Er zijn echter een aantal redenen waarom het op deze locatie binnen het bouwblok aanvaardbaar 
is, namelijk: terugspringende bouwlaag; ander materiaalgebruik; open plein aan noordzijde; 
hoeksituatie; collectieve binnentuin; voldoende kwaliteiten per woonentiteit, oriëntatie, …). 

• Het ongunstig advies van IOED Land van Nete en Aa van 12 augustus 2019 wordt niet gevolgd. 
Het project moet een antwoord bieden op tal van uitdagingen. Het behoud van de typologie van 
burgerhuis, het renoveren van de waardevolle voorgevel, het wegwerken van de blinde gevel en 
het huisvesten van een functie anders dan wonen worden als voldoende beschouwd om enerzijds 
de knipoog naar het verleden te behouden en anderzijds voldoende in te spelen op de overige 
uitdagingen (mobiliteit, energiezuinigheid, ...). De administratie is zich er van bewust dat dit 
scenario mogelijk tot gevolg heeft dat het pand geschrapt zal worden uit de inventaris van 
bouwkundig erfgoed. Sowieso zullen volgende voorwaarde opgenomen worden in de 
besluitvorming:

o Vóór het slopen van een erfgoedobject dat is vastgesteld als bouwkundig erfgoed dient 
enerzijds het object uitgebreid te worden gefotografeerd en dient anderzijds van het 
object een bouwhistorische nota te worden gemaakt die ten minste de erfgoedelementen 
en – waarden van het pand beschrijft;

o De effectieve restauratie van de voorgevel van het historische pand ‘Rue Neuve’ dient 
in nauw overleg te gebeuren met IOED Land van Nete en Aa.

5. Stedenbouwkundige basisgegevens

Planologische voorschriften

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



• Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 27 september 2018;
• Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Stedelijk Woongebied, goedgekeurd op: 27 september 

2018.
Verordeningen

• Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk)
• Hemelwaterputten (gewestelijk)
• Weekendverblijven (gewestelijk)
• Toegankelijkheid (gewestelijk)
• Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen

///

Beoordeling planologisch kader

De aanvraag (27 appartementen en een kantoorruimte) is in overeenstemming met artikel 1.1 - stedelijk 
woongebied in het centrum van het geldende PRUP Stedelijk Woongebied van 27 september 2018. Het 
gebied is namelijk bestemd voor wonen en aan wonen verwante voorzieningen. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming 
zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. 
Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:

• de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
• de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten

gebruikers, bewoners of bezoekers;
• de invloed op de mobiliteit, de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid;
• de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde

bestemmingen;
• de bestaande en gewenste woondichtheid;
• de inpassing in de omgeving;
• de relatie tussen bouwhoogte(n) in de aanvraag en de bouwhoogten in de

omgeving;
• het waardevol erfgoed in de omgeving en de erfgoedwaarde van het

gebied;
• aanwezige groenelementen;
• doorwaadbaarheid voor fiets en voetgangers;
• duurzaam ruimtegebruik;
• woonkwaliteit;
• impact op kwaliteitsvolle publieke ruimte

De effectieve inhoudelijke beoordeling van de verenigbaarheid gebeurt én dus ook van voormelde 
aandachtspunten in het hoofdstuk 'goede ruimtelijke ordening'. 

Het Bijzonder Plan van Aanleg nr. II Gedempte Vaart deel 1 Belgiëlaan werd door het PRUP volledig 
vervangen en is aldus niet meer van toepassing.

6. Sectorale regelgeving

Wegenis



De huidige rooilijn voor de hoek Blijdenberg-Nieuwstraat ligt op de huidige voor- en zijgevel. Het nieuw 
ontwerp voorziet een kleine gevelwijziging tegenover de huidige situatie, waardoor er een private zone 
tussen het huidige voetpad en de nieuwe gevels zou ontstaan. Om de scheiding tussen het private en het 
publieke domein duidelijk te behouden is het aangewezen de rooilijn aan te passen aan de nieuwe 
gevelbouwlijn en de private grond binnen deze nieuwe rooilijn (ca. 8m²) binnen de 6 maanden na de 
vergunning over te dragen aan de stad. De aanvrager leverde hiervoor een ondertekende belofte van 
gratis grondafstand aan. De voorwaarden uit deze belofte dienen strikt te worden nageleefd.

De rooilijn wijzigt hierdoor en de wijziging hiervan moet aan de gemeenteraad voorgelegd worden. 
Naast de voormelde gratis grondafstand zal rekening moeten gehouden worden met volgende zaken:

• De voetpaden in de Blijdenberg en de Nieuwstraat ter hoogte van het project, moeten volledig 
heraangelegd worden door de bouwheer na beëindiging van de bouwwerken en dit volledig te 
zijner laste. Ter hoogte van de uitrit van de ondergrondse parkeergarage, moet de fundering 
aangepast worden aan het in- en uitrijdend verkeer. Het bestaande keldergat langs Blijdenberg 
moet gedicht worden volgens de voorwaarden die zijn opgenomen in het standaardbestek 250. 
De heraanleg van de voetpaden gebeurt volgens aanwijzingen en onder toezicht van de 
technische dienst van de stad Herentals. In de nieuwe stoepen mogen géén verluchtingsgaten 
aangebracht worden.

• Op de hoek van de Nieuwstraat en de Blijdenberg staat een OV-paal. Alle kosten die volgen uit 
het noodzakelijk verplaatsen, verwijderen, terugzetten en aanpassen van deze paal, zijn ten laste 
van de bouwheer.

• Noodzakelijke aansluitingen door nutsmaatschappijen moeten in synergie uitgevoerd worden. 
Hiertoe moet de bouwheer een coördinatievergadering organiseren tussen hemzelf, de 
nutsmaatschappijen en de stad en dit vóór aanvang van de bouwwerken.

• Ten laatste één maand vóór aanvang van de bouwwerken, moet een signalisatievergunning 
aangevraagd worden bij de technische dienst van de stad Herentals via 
www.herentals.be/signalisatievergunning.

Watertoets

Gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater

De daken worden deels ingericht als groendak. Het hemelwater van de volledige dakoppervlakte wordt 
opgevangen in een hemelwaterput van 50.000L. Het water zal hergebruikt worden voor de spoeling van 
de toiletten, via buitenkranen en via wasmachines. Op de site is geen ruimte voor de plaatsing van een 
infiltratievoorziening voor overtollig hemelwater. Daarom werd een afwijking van de verordening 
gevraagd onder de vorm van een grotere dimensionering van de hemelwaterput. De hemelwaterput heeft 
een noodoverlaat op de openbare riolering. De noodoverlaat van de hemelwaterput mag niet aangesloten 
worden op de gemengde riolering van de Nieuwstraat maar moet naar de openbare riolering van de 
Blijdenberg afgevoerd worden. Op termijn kan langs hier het hemelwater gescheiden afgevoerd worden. 
De regenwaterafvoerpijpen langs de kant van het binnengebied, moeten voorzien worden van 
bladafvoeren / spuwers zodat hemelwater bij hevige of intense regenval kan uitvloeien over het 
binnenplein. In het binnenplein moeten kolken aangebracht worden die aangesloten moeten worden op 
de hemelwaterput. De opbouw van de verschillende groendaken moet optimaal afgestemd worden op 
de beplanting die op de verschillende locaties zal aangebracht worden. Onder de beplanting moet een 
buffervolume voorzien worden van minimaal 35L/m². De technische dienst benadrukt ook dat een 
extensief groendak onderhoudsarm is, maar niet onderhoudsvrij. Extra bewatering kan noodzakelijk zijn 
tijdens de eerste weken na de aanleg ervan of tijdens periodes van langdurige droogte (meer dan 3 weken 

http://www.herentals.be/signalisatievergunning


zonder enige vorm van neerslag). Er is voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige 
hemelwaterverordening op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met voormelde bemerkingen.

Ondergrondse constructie

Voor de aspecten grondwatervoorraden en grondwaterstromingspatroon voorziet het project in de aanleg 
van een ondergrondse constructie. Hiervoor zal wellicht een bemaling noodzakelijk zijn. Bij bemaling 
moet minstens een melding volgens Vlarem (klasse 3) van de activiteit gebeuren. Ze kan evenwel 
vergunningsplichtig zijn en zelfs MER-plichtig naargelang de ligging en het debiet per dag. Voor 
bronbemalingen moet voldaan worden aan de sectorale voorschriften voor subrubriek 53.2 van de 
indelingslijst van Vlarem I (art. 5.53.6.1.1 van Vlarem II). Met betrekking tot de lozing van het 
bemalingwater wordt eveneens verwezen naar Vlarem II art. 6.2.2.1.2 § 5 namelijk dat niet-
verontreinigd bemalingswater bij voorkeur opnieuw in de bodem gebracht wordt. Wanneer het in de 
bodem brengen redelijkerwijze niet mogelijk is, moet dit niet-verontreinigd bemalingswater geloosd 
worden in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. Het lozen in de 
openbare riolering is slechts toegestaan wanneer het conform de beste beschikbare technieken niet 
mogelijk is zich op een andere manier van dit water te ontdoen.

De aanleg van de ondergrondse constructie mag er geenszins voor zorgen dat er een permanente 
drainage optreedt met lagere grondwaterstanden tot gevolg. Een dergelijke permanente drainage is 
immers in strijd met de doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid waarin is opgenomen dat 
verdroging moet voorkomen worden, beperkt of ongedaan gemaakt. De ondergrondse constructie dient 
dan ook uitgevoerd te worden als volledig waterdichte kuip en zonder kunstmatig drainagesysteem.

Op te nemen voorwaarden:

• voor bronbemalingen moet voldaan worden aan de sectorale voorschriften voor subrubriek 53.2 
van de indelingslijst van Vlarem I (art. 5.53.6.1.1 van Vlarem II); met betrekking tot de lozing 
van het bemalingwater wordt verwezen naar Vlarem II art. 6.2.2.1.2 § 5;

• de lozing van het bemalingswater dient te gebeuren overeenkomstig art. 6.2.2.1.2 § 5 van 
Vlarem II;

• de ondergrondse constructie dient te worden uitgevoerd als volledig waterdichte kuip en zonder 
kunstmatig drainagesysteem.

Uit de watertoets blijkt dat deze aanvraag geen belangrijke invloed heeft op het watersysteem zodat in 
alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat er geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. Er dienen 
dan, uitgezonderd voormelde wettelijke voorwaarde, geen bijkomende voorwaarden of maatregelen te 
worden opgelegd.  Het ontwerp is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet 
integraal waterbeleid.

Riolering

Het afvalwater van de toiletten wordt opgevangen in een septische put. De overloop van deze put wordt 
gekoppeld met de rest van het huishoudelijk afvalwater waarna alles via één leiding afgevoerd wordt 
naar de openbare riolering in de Nieuwstraat. Het pand heeft een bestaande aansluiting op de openbare 
riolering van de Nieuwstraat. Deze moet behouden blijven en hergebruikt worden. De bouwheer moet 
bij de aanleg van het nieuwe private afvalwaterstelsel rekening houden met de locatie en de diepte van 
deze bestaande aansluiting.

Project-MER
Nvt.



Mer-screening
In navolging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 dient er voor deze aanvraag een 
project-m.e.r.-screening te gebeuren (bijlage III bij het project-m.e.r.-besluit). Een project-m.e.r.-
screeningsnota volgens het modelformulier maakt deel uit van het aanvraagdossier. In deze nota zijn de 
mogelijke effecten van het project op de omgeving onderzocht en wordt gemotiveerd waarom deze al 
dan niet aanzienlijk zijn.

De toetsing wijst uit dat het voorgenomen project geen grote gevolgen zal hebben voor het milieu.  Een 
project-MER zal daarom geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten 
bevatten. Bijgevolg is de opmaak van een milieueffectenrapport niet vereist.

Voortoets/Passende beoordeling
Nvt.

Erfgoed-/archeologietoets

Er werd een archeologienota opgemaakt naar aanleiding van de geplande 
omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen waarbij de totale oppervlakte van 
de ingreep in de bodem 100 m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen 
waarop de aanvraag betrekking heeft 300 m² of meer bedraagt. De percelen zijn geheel gelegen in de 
vastgestelde archeologische zone 'historische stadskern van Herentals', vastgesteld bij ministrieel besluit 
van 21 juni 2017.

De maatregelen in de archelogienota, bekrachtigd op 27 november 2018 met referentienummer 
https://id.erfgoed.net/archeologienotas/9221, moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het 
programma in die bekrachtigde archeologienota en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Na 
de uitvoering ervan moet een bekrachtigde nota bekomen worden. De maatregelen in de bekrachtigde 
nota moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma in die nota, de voorwaarden bij de 
bekrachtiging, én het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Mobiliteit

De aanvrager verwacht met het project een toename in het aantal vervoersbewegingen en mogelijke 
effecten voor andere weggebruikers of omwonenden, maar is van oordeel dat de effecten niet aanzienlijk 
zijn. De aanvrager motiveert dit als volgt:

'Het bijkomend aantal vervoersbewegingen situeert zich voor woongelegenheden doorgaans in de 
ochtend- en avondspits in de week en verspreid over de dag in het weekend. Vermits er momenteel geen 
knelpunten zijn, zullen het verwaarloosbaar aantal bijkomende vervoersbewegingen ook niet leiden tot 
een knelpunt. Het project is gelegen vlakbij openbaar vervoer. De bushalte en treinstation zijn gelegen 
binnen de 200 m. De ontsluiting van de parkeergarage is voorzien via Blijdenberg en niet via 
Nieuwstraat, dit omwille van de makkelijkere benaderingen via Blijdenberg. De beide straten betreffen 
éénrichtingsstraten volgens het mobiliteitsplan. Er wordt bijkomend een deelwagen toegepast terwijl er 
24 parkeerplaatsen beschikbaar zijn. De toepassing van een deelwagen is positief te benoemen 
aangezien dit er voor zorgt dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn. Tevens zullen gebruikers welke 
slechts occasioneel een wagen nodig hebben deze aanwenden zonder de noodzaak om privatief een 
wagen aan te schaffen. Zulke (elektrische) deelwagens zijn minder milieuvervuilend dan de meeste, 
oudere wagens op fossiele brandstoffen. 

https://id.erfgoed.net/archeologienotas/9221


Er worden twee aangepaste parkeerplaatsen voorzien volgens de toegankelijkheidsnorm met een 
breedte van min. 3,5m. Voor de max. 75 bewoners van het project (cf. aantal hoofdkussens) zijn er in 
totaal 59 fietsenstallingen voorzien, waarvan 15 bovengronds en vlot toegankelijk. De bovengrondse 
fietsenstallingen zijn overdekt en er is voldoende ruimte voor ev. bakfietsen. Ondergrondse 
fietsenstallingen zijn toegankelijk via de autolift en zijn in een lokaal op de hoek. Er worden 
fietsliftsystemen toegepast zodat de ingenomen ruimte beperkt wordt tot bijna de helft. De 
fietsliftsystemen zijn licht in gebruik en makkelijk hanteerbaar en aangepast aan het gewicht van 
elektrische fietsen. In het lokaal worden er voedingen voorzien voor de toegewezen fietsenstalplaatsen 
per bewoner. Er zal een deelsysteem opgezet worden voor 6 elektrische deelfietsen welke aangekocht 
worden door de projectontwikkelaar en ter beschikking gesteld voor al de bewoners. Op deze manier 
wordt het fietsgebruik gestimuleerd en de nood aan stallingen beperkt.

Door gelijkvloers een rondgang rond het volume van het pand Rue Neuve te voorzien wordt de 
doorwaadbaarheid en luchtigheid van het stedelijk woonblok vergroot. De inkompoorten zijn 
transparant van metalen verticale spijlen en kunnen makkelijk opengesteld worden overdag. De 
massiviteit van het hoekgebouw wordt verkleind op deze manier.

Voor de afvalophaling is er gelijkvloers ruimte voorzien ter hoogte van de metalen poorten rond het 
hoekpand zodat deze niet op het openbaar domein dienen gestald.'

Fiets

Er wordt voldoende plaats voorzien voor het stallen van fietsen, zowel boven- als ondergronds en op 
een goed bereikbare manier. De autolift kan immers evenzeer fungeren als lift voor fietsers. Het 
fietsdeelsysteem wordt als positief ervaren en wordt best verankerd binnen het project. Gezien de 
toepassing van autodelen zou er op termijn bij een toenemende behoefte aan parkeerplaatsen voor fietsen 
maximaal 2 parkeerplaatsen voor auto's kunnen opgeofferd worden in functie van fietsparkeerplaatsen. 
De voorziene breedtes per fiets zijn eerder aan de smalle kant én zijn enkel aanvaardbaar als hiervoor 
ook het gepaste systeem wordt gebruikt, namelijk een liftophangsysteem (ergonomisch) waarin fietsen 
afwisselend hoog en laag worden geborgen. Er moeten voldoende oplaadpunten voorzien worden voor 
elektrische fietsen.

Auto

Bewoners

Er worden 27 woonentiteiten voorzien, wat zou moeten resulteren in 27 parkeerplaatsen voor bewoners. 
In de kelder worden 23 individuele parkeerplaatsen voorzien én 1 parkeerplaats voor een autodeelwagen. 
Door deze autodeelwagen kan het aantal te voorziene plaatsen worden teruggedrongen (maximum tot 
0,8 parkeerplaatsen per woonenteit). De stad acht het echter aangewezen om de autodeelplaats 'publiek' 
aan te bieden en niet 'privaat' zodat hij ook een beter gebruik zal kennen én er ook meer garantie is op 
het behoud van dit aanbod. Hierdoor biedt het project 24 parkeerplaatsen voor 27 woonentiteiten, ofwel 
een tekort van 3 parkeerplaatsen. De stad voorziet de ruimte voor een autodeelwagen en zorgt voor de 
organisatie van dit deelwagenconcept. Hiervoor wordt 10.000 euro financiële last opgelegd per 
parkeerplaats die niet ondergronds / bovengronds op het eigen terrein moet voorzien worden. Dit 
resulteert in een financiële last van 30.000 euro. Er moeten voldoende oplaadpunten voorzien worden 
voor elektrische wagens.

Bezoekers



Gezien de strategische ligging van het projectgebied, de complexiteit van de ontwikkeling op een hoek, 
... zal de parkeerbehoefte van bezoekers opgevangen worden binnen de grenzen van het openbaar 
domein.

Algemeen

Gezien de strategische ligging van deze site, namelijk binnen directe invloedsfeer van stationsomgeving 
én historisch centrum van de stad met hoge voorzieningengraad is de voorgestelde mobiliteitsoplossing, 
rekening houdend met voorgaande bemerkingen, te verantwoorden. 

Toegankelijkheidstoets

Op 31 augustus 2015 werd er door het college van burgemeester en schepenen een lijst vastgesteld van 
extra verplichte dossierstukken voor inhoudelijke behandeling van een bouwdossier. Sindsdien is er bij 
een vergunningsaanvraag die valt onder de toepassing van de gewestelijk stedenbouwkundige 
verordening van 5 juni 2019 inzake toegankelijkheid de verplichting om een vooradvies toe te voegen 
van een door de Vlaamse Overheid erkende instantie inzake toegankelijkheid.

Op 25 juli 2019 verleende Toegankelijk Vlaanderen (INTER), Belgiëplein 1 te 3510 Hasselt 
voorafgaande aan de omgevingsvergunningsaanvraag een ongunstig advies (referentie: 20191618). Uit 
dit advies blijkt dat de aanvraag niet in overeenstemming is met de voormelde stedenbouwkundige 
verordening. Er werd door de aanvrager een wijzigingsverzoek ingediend. De aangepaste plannen 
werden opnieuw voor advies voorgelegd aan Toegankelijk Vlaanderen (INTER). Op 10 september 2019 
verleende zij een gunstig advies.

Decreet grond- en pandenbeleid

De huidige omgevingsvergunningsaanvraag ressorteert onder de bepalingen van artikel 4.2.1 van het 
decreet betreffende het grond- en pandenbeleid. Voor wat betreft gronden in eigendom van natuurlijke 
of rechtspersonen moet een bescheiden woonaanbod van 20% worden verwezenlijkt. Een 
meergezinswoning mag hoogstens een bouwvolume van 240 m³ hebben om als bescheiden woning te 
kunnen worden beschouwd. Met 27 woonentiteiten en een gemiddelde plafondhoogte van 2,66 m voor 
een woonentiteit moeten er 5 bescheiden woonentiteiten voorzien worden, kleiner dan 90 m² (bruto). 
Hier wordt ruim aan voldaan. 

Scheidingsmuren
Nvt.

7. Toetsing van de milieuaspecten

De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichting / activiteit.

8. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening

Functioneel verenigbaar - verweving - relatie met de omgeving

De te ontwikkelen site ligt in het centrum van de stad Herentals. De specifieke ligging aan de 
stationsomgeving én in de nabijheid van het stadspark en het historische hart van de stad resulteert in 
een hoog aanbod in voorzieningen op wandelafstand én een zeer goed bereikbare plek voor diverse 



verkeersdeelnemers. De Nieuwstraat kende in het verleden een zeer ruim aanbod aan horecazaken, maar 
is geleidelijk geëvolueerd naar een stadsdeel dat voornamelijk gericht is op wonen met sporadisch een 
voorziening op buurtniveau (frituur, café, …).

Ten westen en ten zuiden kenmerkt de buurt zich voornamelijk met aaneensluitende bouwblokken met 
rijbebouwing met een variatie van gelijkvloers tot en met drie bouwlagen. Eén bouwblok kent zelfs 
reeds een inbreiding. Onmiddellijk ten noorden van de site is een eerder atypische ontwikkeling met 
diverse publieke voorzieningen / diensten (kantoorachtigen) in combinatie met een parking en wat 
verderop de stationsomgeving. Ten zuidoosten situeert zich een zeer ruim bouwblok dat wordt 
geflankeerd door de Belgiëlaan én dat grenst aan het hart van de stad (Grote Markt en Zandstraat) met 
een ruim aanbod aan voorzieningen. Dit bouwblok is niet helemaal afgewerkt en omvat het recent 
heraangelegd stadspark. Voor de inbreiding van dit bouwblok bestaat een ruimtelijke visie. Het 
bouwblok van de te ontwikkelen site is driehoekig is uiterst compact:

• omtrek: noordzijde 55 m; oostzijde 85 m en westzijde 80 m
• gezamelijke oppervlakte: 4500 m²
• oppervlakte van de te ontwikkelen site: 982 m²

Een woonproject in combinatie met ruimte voor kantoor is verenigbaar met het verweven aanbod in het 
centrum en binnen het eigen concept wordt evenzeer deze verweving nagestreefd.

Ruimtegebruik - bouwdichtheid - schaalaspecten

De aanvraag bundelt 4 kadastrale percelen en maakt hiervoor één ruimtelijk project. Met een totale 
oppervlakte van 982 m² en 27 woonentiteiten resulteert dit project in een woondichtheid van 274 
woongelegenheden per hectare. Dit is hoog. Een ontwikkeling op een hoek geeft echter een vertekend 
beeld. Zo heeft het oostelijk aanpalend pand bijvoorbeeld een dichtheid van 302 woningen per hectare 
(project van 1993). Het meest zuidelijke pand in het bouwblok 454 woningen per hectare (project van 
2009). Dit is een rechtstreeks gevolg van het bijzonder plan van aanleg dat ooit van toepassing was in 
combinatie met de versnipperde eigendomsstructuur. Waar in de twee vorige projecten een ontwikkeling 
mogelijk was zonder private of collectieve tuinzone, wordt binnen dit project naast de eigen individuele 
buitenruimtes wel ingezet op een collectieve tuinzone en collectief dakterras. 

Langs de Nieuwstraat wordt eerst het klassiek gabarit van maximaal 3 bouwlagen met schuin dak 
gehanteerd als uitgangspunt om dan richting het open plein langs Blijdenberg het bouwblok naar 4 
bouwlagen op te bouwen met een terugspringende 5de bouwlaag. Ten opzichte van het oostelijk pand 
wordt opnieuw afgebouwd om opnieuw aansluiting te vinden bij dit pand. Een aantal elementen laten 
toe dat hier uitzonderlijk een andere typologie / bouwhoogte gehanteerd kan worden dan in de rest van 
het bouwblok, namelijk de relatie met het open plein langs Blijdenberg, straatbreedte, de samenvoeging 
van 4 percelen, de oriëntatie, ... De hoogste bouwlaag wordt terugspringend voorzien en in een ander 
materiaalgebruik, dit om te vermijden dat een project te monoliet wordt ervaren.

Architectuur - cultuuraspecten - esthetiek

Het project gaat uit van het behoud van de kenmerkende gevel van café Rue Neuve (opgenomen in 
inventaris bouwkundig erfgoed) en behoud voor wat betreft het nieuw te bouwen gedeelte van dit 
gebouw de typologie van dit historische gebouw. De huidige kenmerkende blinde gevel wordt 
omgevormd tot een kopgevel. Het visueel lostrekken van dit hoekgebouw van de overige ontwikkeling 
zorgt er voor dat dit gebouw maximaal tot uiting komt. De gevelopbouw in combinatie met 
materiaalgebruik (lichtbeige gevelsteen, beton, zwart buitenschruinwerk, bepleisering, bamboe gevel- 
en terrasbeplanking, ... resulteert in een mooi evenwichtig duurzaam geheel. De bovenste bouwlaag 
springt terug en wordt afgewerkt met bamboe-beplanking waardoor het geheel voldoende licht blijft.



Hinderaspecten - privacy - comforteisen

Het project voorziet een aanbod van 1, 2 en 3 slaapkamerappartementen. Het merendeel zijn 1 en 2 
slaapkamerappartementen. Op zich wordt hiermee tegemoet gekomen vaan een stijgende vraag naar 
kleine woonentiteiten door toename alleenstaanden en éénoudergezinnen. Elke woonentiteit beschikt 
over voldoende woonkwaliteit met een voldoende grote eigen buitenruimte en individuele berging. 
Binnen het project wordt de fietsenberging en afvalberging gemeenschappelijk voorzien. Ook is er een 
gemeenschappelijke binnentuin en gemeenschappelijk dakterras aanwezig. Bijkomend worden 
deelfietsen voorzien en een autodeelwagen.

De stad zet in op kwalitatieve verdichting en zorgt zelf mee voor een kwalitatief blauw en groen netwerk. 
Niet elk project moet geheel zelfvoorzienend zijn op dit vlak en kan / moet uitgaan van aanwezige 
kwaliteiten in de omgeving, ten voordele van toekomstige bewoners. Het voorliggend project ligt op 
100 m afstand van het recent vernieuwd stadspark.

De werken brengen over het algemeen het goede nabuurschap niet in het gedrang. Tijdens het openbaar 
onderzoek werd echter wel gewezen op de nabijheid van de terrassen van appartementen 7 en 14 ten 
opzichte van het aanpalend project ten oosten van deze ontwikkeling. Enerzijds heeft dit te maken met 
de wijze waarop het bestaande gebouw is vergund. De verdiepingen 1 en 2 van dit  gebouw werden 
dichter tegen de perceelsgrens toegelaten dan gebruikelijk. Het betreft telkens slaapkamers. De 
bezwaren gaan voornamelijk over de terrassen. Deze worden op 1,85 m voorzien, welke wettelijk op 
1,9 m moeten voorzien worden (burgerlijk recht). Naar aanleiding van dit bezwaar werd o.a. ook een 
voorstel ingediend om aan het bezwaar tegemoet te komen. De twee uitpandige terrassen van 
appartement 7 en 14 werden geschrapt en de interne organisatie (dag- en nachtzone) omgedraaid ten 
voordele van de privacy van het aanpalende project. Deze aanpassing wordt als voldoende geacht 
beschouwd.

Ten voordele van de privacy van de gelijkvloerse woningen wordt gevraagd om een overgang te creëren 
met halfhoge haagstructuren tussen individuele terrassen en collectieve binnentuin. Bijkomend wordt 
gevraagd minstens 1 boom te voorzien, aangepast aan de schaal van de binnentuin en rekening houdend 
met zijn toekomstgrootte. Er moet gewerkt worden met autochtoon plantgoed.

Het project bouwt geleidelijk naar de hoek toe op en houdt met zijn opbouw (aantal bouwlagen, 
terugsprongen, ...) rekening met de aanpalende bebouwing. Ter hoogte van de achtergevel van 
appartement 26 wordt de 45°-regel niet helemaal gerespecteerd. Door de indeling van dat appartement 
(slaapkamers aan binnenzijde), de gevelindeling (kleine raamopeningen) én de oriënatie is deze 
afwijking echter aanvaardbaar.

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 kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.

Impact op natuur en landschap - inkleding - buffering - reliëf

Op dit vlakke terrein zijn geen bomen aanwezig. De impact op natuur en landschap is gezien de ligging 
in het centrum en onderdeel uitmakend van een bouwblok nihil. Het betreft een zeer compact bouwblok 
welke in sterke mate bebouwd is. Er wordt een collectieve buitenruimte voorzien op het gelijkvloers 
met kleine privatieve terrassen. In de binnentuin moet tussen de indiviuele terrassen en de collectieve 
tuinzone een zachte overgang gecrëerd worden. Daarom zal als voorwaarde opgelegd worden te werken 
met halfhoge haagstructuren. In de collectieve binnentuin moet minstens één boom voorzien worden, 
aangepast aan de schaal van deze gemeenschappelijke zone. Er moet bij de keuze en positionering 
uitgegaan worden van de toekomstgrootte. Voor het plantgoed wordt uitgegaan van autochtoon 
plantgoed.



De dakopbouw van de ondergrondse garage gaat uit van een extensief groendak. Om de beplantingen 
(halfhoge haagstructuur + boom) maximaal de kans te geven moet minstens plaatselijk uitgegaan 
worden van de opbouw van een intensief groendak voor struiken / kleine boomen (25 tot 75 cm)

Een groendak heeft een positieve impact op het project en omgeving en biedt tal van voordelen. Dat is 
natuurlijk op voorwaarde dat het groendak wordt verzorgd volgens de code van de goede praktijk. Het 
is een onderhoudsarm concept, niet onderhoudsvrij.

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar

Voorwaardelijk gunstig advies. Het dossier mag voor wat betreft 'zaak van de wegen' ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 5 november 2019.

Voorwaarden

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

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

• De bestaande huisaansluiting van het pand op de openbare riolering langs de Nieuwstraat moet 
behouden en hergebruikt worden voor de afvoer van het afvalwater.

• De noodoverlaat van de hemelwaterput moet aangesloten worden op de openbare riolering van 
de Blijdenberg.

• De regenwaterafvoeren langs de kant van het binnengebied moeten voorzien worden van 
bladafvoeren / spuwers.

• In het binnenplein moeten kolken voorzien worden voor de afvoer van overtollig hemelwater 
naar de hemelwaterput.

• Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 
Ministerieel Besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

• De opbouw van de verschillende groendaken moet afgestemd worden op de beplanting die op 
de verschillende locaties zal aangebracht worden. Het minimale buffervolume onder de 
beplanting moet 35L/m² zijn. 

• In de binnentuinzone moet de dakopbouw minstens plaatselijk worden opgevat als extensief 
groendak (25 tot 75 cm) in functie van de halfhoge haagstructuren en de boom.

• Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende 
de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

• De overdekte autostaanplaatsen moeten 1 op 1 gekoppeld worden met de appartementen in dit 
woonproject zodat de parkeerdruk van het bewonersparkeren niet op het openbaar domein wordt 
afgewenteld. Zo zal de verkoop van een appartement ook steeds de overdracht van een 
bijhorende autostaanplaats inhouden. Een bewoner zonder wagen kan en mag zijn parkeerplaats 
enkel ten dienste stellen van andere bewoners uit dit project of voor bezoekers. Er moet een 
clausule opgenomen worden in de statuten en/of verkoopsaktes van het project met hierin de 
beschrijving van deze voorwaarde.

• De duurzaamheidsklasse van het hout moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan 
het buitenklimaat.

• Er moet tussen individuele terrassen op gelijkvloers en collectieve tuin een overgang gecreëerd 
worden met halfhoge haagstructuren. Minstens één boom moet voorzien worden in de 



collectieve binnentuin, aangepast aan de schaal van binnentuin en rekening houdend met zijn 
toekomstgrootte. Plantgoed moet autochtoon zijn. 

• Het voorwaardelijk gunstig advies van de brandweer (referentie: BWDP/2019-
0315/001/01/HADVA) van 17 september 2019 moet strikt nageleefd worden. Onder puntje 1 
worden de tekortkomingen / bemerkingen vermeld die gemaakt worden op basis van 
brandvoorkomingsmaatregelen die voorgeschreven zijn in van toepassing zijnde wetten en 
verordeningen én waarvan de naleving derhalve noodzakelijk is. Ook worden de 
brandvoorkomingsmaatregelen die de brandweer in puntje 2 adviseert als voorwaarde opgelegd.

• Het voorwaardelijk gunstig advies van Telenet (referentie: 250033564-HB) van 29 juli 2019 
moet worden gevolgd. Er zijn aanpassingen nodig aan het kabelnet om de loten te voorzien van 
informatie- en communicatiesignalen. Deze kosten zijn ten laste van de aanvrager.

• Het gunstig advies van Pidpa van 30 augustus 2019 wordt gevolgd. Er is geen uitbreiding nodig 
van het distributienet in de openbare weg. Het project is aansluitbaar op de bestaande 
hoofdleiding van het drinkwaternet. De kosten hiervoor zijn ten laste van de aanvrager.

• Het gunstig advies van Fluvius van 5 augustus 2019 wordt gevolgd. Op deze locatie is geen 
behoefte aan een lokaal voor de oprichting van een middenspanningscabine. De wooneenheden 
kunnen aangesloten worden op het bestaande laagspanningsnet als de vermogens beperkt 
blijven tot 9,2 kVA per aansluiting en 22,2 kVA voor de algemene delen. Het gasnet voor 
residentieel gebruik is aanwezig. De kosten voor de effectieve aansluiting zijn ten laste van de 
aanvrager.

• De maatregelen in de archelogienota, bekrachtigd op 27 november 2018 met referentienummer 
https://id.erfgoed.net/archeologienotas/9221, moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het 
programma in die bekrachtigde archeologienota en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 
2013. Na de uitvoering ervan moet een bekrachtigde nota bekomen worden. De maatregelen in 
de bekrachtigde nota moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma in die nota, de 
voorwaarden bij de bekrachtiging, én het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

• Er moeten binnen het project 6 deelfietsen (inclusief fietsparking) voorzien worden op het 
gelijkvloers, minstens in functie van de eigen bewoners.

• Er moet gewerkt worden met het voorgestelde comfortabel fietsliftsysteem (wisselend hoog - 
laag). Alleen dan is het mogelijk om het aantal noodzakelijke fietsparkeerplaatsen te kunnen 
garanderen binnen de beschikbare ruimte. Op termijn kunnen 2 parkeerplaatsen voor auto's 
ingezet worden als fietsenparking bij een stijgende behoefte naar fietsparkeerplaatsen.

• Voor het slopen van een erfgoedobject (of deel er van) dat is vastgesteld als bouwkundig erfgoed 
dient enerzijds het object uitgebreid te worden gefotografeerd en dient anderzijds van het object 
een bouwhistorische nota te worden gemaakt die ten minste de erfgoedelementen en -waarden 
van het pand beschrijft.

• De effectieve gevelrenovatie dient in nauw overleg te gebeuren met de intergemeentelijke 
onroerend erfgoeddienst Land Van Nete en Aa.

• Er moeten binnen het project voldoende elektrische laadpunten voorzien worden voor fietsen 
en auto’s.

• Bij grondwaterbemaling moet minstens een melding volgens Vlarem (klasse 3) van de activiteit 
gebeuren. Ze kan evenwel vergunningsplichtig zijn en zelfs MER-plichtig naargelang de ligging 
en het debiet per dag. Voor bronbemalingen moet voldaan worden aan volgende voorwaarden: 

o voor bronbemalingen moet voldaan worden aan de sectorale voorschriften voor 
subrubriek 53.2 van de indelingslijst van Vlarem I (art. 5.53.6.1.1 van Vlarem II); met 
betrekking tot de lozing van het bemalingwater wordt verwezen naar Vlarem II art. 
6.2.2.1.2 § 5;

o de lozing van het bemalingswater dient te gebeuren overeenkomstig art. 6.2.2.1.2 § 5 
van Vlarem II;

https://id.erfgoed.net/archeologienotas/9221


o de ondergrondse constructie dient te worden uitgevoerd als volledig waterdichte kuip 
en zonder kunstmatig drainagesysteem.

Lasten

Heraanleg openbaar domein

• De voetpaden in de Blijdenberg en de Nieuwstraat ter hoogte van het project, moeten na 
voltooiing van de bouwwerken heraangelegd worden door de bouwheer volgens de richtlijnen 
en onder toezicht van de stad. De kosten hiervan zijn integraal ten laste van de bouwheer. Het 
bestaande keldergat in de Blijdenberg moet afgedicht worden volgens de voorwaarden die zijn 
opgenomen in het standaardbestek 250. In de nieuwe stoepen mogen géén nieuwe verluchtings- 
en / of keldergaten aangebracht worden.

• Ter hoogte van de uitrit van de ondergrondse parkeergarage, moet de fundering aangepast 
worden aan het in- en uitrijdend verkeer.

• Alle kosten die volgen uit het verplaatsen, verwijderen, terugzetten en aanpassen van openbare 
verlichting ter hoogte van de site, zijn volledig ten laste van de bouwheer.

• De bouwheer moet vóór aanvang van de werken een coördinatievergadering organiseren tussen 
hemzelf, de verschillende nutsmaatschappijen en de stad.

• Ten laatste één maand vóór aanvang van de werken, moet de bouwheer een 
signalisatievergunning aanvragen bij de stad via www.herentals.be/signalisatievergunning.

Autodelen

De aanvraag gaat uit van een minimale parkeerbehoefte voor personenwagens. Om dit te 
bewerkstelligen moet ingezet worden op voldoende alternatieven die wandelen, fietsen en delen van 
fietsen / auto’s stimuleert. Het toepassen van een minimale parkeerbehoefte resulteert rechtstreeks in 
een lagere investeringskost omdat er minder fysieke parkeerplaatsen in de ondergrond moeten worden 
voorzien (10.000 tot 20.000 euro per ondergrondse parkeerplaats). De aanvrager introduceert 1 
autodeelwagen binnen het private project. De voorkeur gaat echter uit naar een autodeelsysteem op het 
openbaar domein dat bruikbaar is voor een zo breed mogelijk publiek. Hiermee ontstaat enerzijds een 
voordeel voor de begunstigde van de vergunning en een bijkomende taak die de overheid op zich moet 
nemen. De stad richt ter hoogte van het project een parkeerplaats in voor een autodeelwagen.

De houder van de vergunning wordt een financiële last opgelegd in functie van de introductie van 1 
publieke autodeelwagen op het openbaar domein binnen dit project. De aanvrager voorziet 24 
autoparkeerplaatsen terwijl er 27 woonentititeiten zijn. Per wagen die te weinig wordt voorzien wordt 
een financïele last voorzien van 10.000 euro per ontbrekende parkeerplaats. De financiële last bedraagt 
dus 30.000 euro. Er worden immers 3 parkeerplaatsen te weinig voorzien. De stad introduceert een 
autodeelwagen op deze locatie ten vroegste vanaf een minimale bezetting van 50% van de 
woonentiteiten binnen het projectgebied. De autodeelwagen staat in dienst van alle bewoners van de 
stad Herentals. De betaling van deze last moet uiterlijk gebeuren voor de aanvang van de effectieve 
bouwwerken. 

Kostenloze grondafstand

De private grond tussen het openbaar domein en de nieuwe gevelbouwlijn langs Nieuwstraat en 
Blijdenberg (ca. 8m²) moet binnen de 6 maanden na de vergunning gratis overgedragen worden aan de 
stad. De aanvrager leverde hiervoor een ondertekende belofte van gratis grondafstand aan. De 
voorwaarden uit deze belofte dienen strikt te worden nageleefd, namelijk:

• de grond wordt gratis overgedragen aan de stad voor openbaar nut;



• de stad zal het eigendom en genot van de gronden bezitten vanaf datum van ondertekening van 
de authentieke akte;

• de stad neemt de grond in de staat waarin het zich bevindt bij ondertekening van de authentieke 
akte, met dien verstande dat alle opstanden ingevolge recht van natrekking van rechtswege 
eigendom worden van de stad;

• alle kosten, rechten en erelonen van de notariële akte zijn ten laste van de eigenaar, evenals de 
leveringskosten en kosten van opmeting en afpaling.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsvergunningsambtenaar van 2 oktober 2019 en maakt de inhoud ervan tot haar eigen 
motivering. De voorgestelde koppeling tussen parkeerplaatsen en project moet behouden blijven, maar 
de voorgestelde 1 op 1 relatie van overdekte parkeerplaatsen moet worden aangepast. Door de lagere 
parkeernorm is een 1 op 1 relatie immers niet mogelijk. Het college van burgemeester en schepenen 
neemt ook kennis van het gemeenteraadsbesluit van 5 november 2019 omtrent de zaak van de wegen.

Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 18 
november 2019 het volgende:
Het college verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2019054167 aan de heer Stijn Dubois 
voor handelingen op het terrein met als adres Blijdenberg 9, Nieuwstraat 74, Nieuwstraat 76 te 2200 
Herentals en met kadastrale gegevens afdeling 13011, sectie F, perceel 181M7, 181W6, 181X6, 
181Z6.   De aanvraag betreft het bouwen van een meergezinswoning met kantoor en ondergrondse 
parkeerruimte.

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.

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

• De bestaande huisaansluiting van het pand op de openbare riolering langs de 
Nieuwstraat moet behouden en hergebruikt worden voor de afvoer van het 
afvalwater.

• De noodoverlaat van de hemelwaterput moet aangesloten worden op de openbare 
riolering van de Blijdenberg.

• De regenwaterafvoeren langs de kant van het binnengebied moeten voorzien worden 
van bladafvoeren / spuwers.

• In het binnenplein moeten kolken voorzien worden voor de afvoer van overtollig 
hemelwater naar de hemelwaterput.

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

• De opbouw van de verschillende groendaken moet afgestemd worden op de 
beplanting die op de verschillende locaties zal aangebracht worden. Het minimale 
buffervolume onder de beplanting moet 35L/m² zijn. 



• Er moet tussen de individuele terrassen op de gelijkvloerse verdieping en de 
collectieve tuin een overgang gecreëerd worden met halfhoge haagstructuren. 
Minstens één boom moet voorzien worden in de collectieve binnentuin, aangepast 
aan de schaal van de binnentuin en rekening houdend met zijn toekomstgrootte. 
Plantgoed moet autochtoon zijn.

• In de binnentuinzone moet de dakopbouw minstens plaatselijk worden opgevat als 
extensief groendak (25 tot 75 cm) in functie van de halfhoge haagstructuren en de 
boom.

• Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

• De overdekte autostaanplaatsen moeten steeds gekoppeld worden met de 
appartementen in dit woonproject zodat de parkeerdruk van het bewonersparkeren 
niet op het openbaar domein wordt afgewenteld. Een bewoner zonder wagen kan en 
mag zijn parkeerplaats enkel ten dienste stellen van andere bewoners uit dit project 
of voor bezoekers. Er moet een clausule opgenomen worden in de statuten en/of 
verkoopsaktes van het project met hierin de beschrijving van deze voorwaarde zodat 
een ondergronds parkeerplaats niet apart kan verkocht worden aan iemand buiten 
het project.

• De duurzaamheidsklasse van het hout moet gekozen worden in functie van de 
blootstelling aan het buitenklimaat.

• Het voorwaardelijk gunstig advies van de brandweer (referentie: BWDP/2019-
0315/001/01/HADVA) van 17 september 2019 moet strikt nageleefd worden. Onder 
puntje 1 worden de tekortkomingen / bemerkingen vermeld die gemaakt worden op 
basis van brandvoorkomingsmaatregelen die voorgeschreven zijn in van toepassing 
zijnde wetten en verordeningen én waarvan de naleving derhalve noodzakelijk is. 
Ook worden de brandvoorkomingsmaatregelen die de brandweer in puntje 2 
adviseert als voorwaarde opgelegd.

• Het voorwaardelijk gunstig advies van Telenet (referentie: 250033564-HB) van 29 
juli 2019 moet worden gevolgd. Er zijn aanpassingen nodig aan het kabelnet om de 
loten te voorzien van informatie- en communicatiesignalen. Deze kosten zijn ten laste 
van de aanvrager.

• Het gunstig advies van Pidpa van 30 augustus 2019 wordt gevolgd. Er is geen 
uitbreiding nodig van het distributienet in de openbare weg. Het project is 
aansluitbaar op de bestaande hoofdleiding van het drinkwaternet. De kosten 
hiervoor zijn ten laste van de aanvrager.

• Het gunstig advies van Fluvius van 5 augustus 2019 wordt gevolgd. Op deze locatie is 
geen behoefte aan een lokaal voor de oprichting van een middenspanningscabine. De 
wooneenheden kunnen aangesloten worden op het bestaande laagspanningsnet als de 
vermogens beperkt blijven tot 9,2 kVA per aansluiting en 22,2 kVA voor de 
algemene delen. Het gasnet voor residentieel gebruik is aanwezig. De kosten voor de 
effectieve aansluiting zijn ten laste van de aanvrager.

• De maatregelen in de archelogienota, bekrachtigd op 27 november 2018 met 
referentienummer https://id.erfgoed.net/archeologienotas/9221, moeten uitgevoerd 
worden overeenkomstig het programma in die bekrachtigde archeologienota en het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Na de uitvoering ervan moet een 
bekrachtigde nota bekomen worden. De maatregelen in de bekrachtigde nota moeten 
uitgevoerd worden overeenkomstig het programma in die nota, de voorwaarden bij 
de bekrachtiging, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

https://id.erfgoed.net/archeologienotas/9221


• Er moeten binnen het project 6 deelfietsen (inclusief fietsparking) voorzien worden 
op de gelijkvloerse verdieping, minstens in functie van de eigen bewoners.

• Er moet gewerkt worden met het voorgestelde comfortabel fietsliftsysteem (wisselend 
hoog - laag). Alleen dan is het mogelijk om het aantal noodzakelijke 
fietsparkeerplaatsen te kunnen garanderen binnen de beschikbare ruimte. Op 
termijn kunnen 2 parkeerplaatsen voor auto's ingezet worden als fietsenparking bij 
een stijgende behoefte naar fietsparkeerplaatsen.

• Voor het slopen van een erfgoedobject (of deel er van) dat is vastgesteld als 
bouwkundig erfgoed moet enerzijds het object uitgebreid worden gefotografeerd en 
moet anderzijds van het object een bouwhistorische nota worden gemaakt die ten 
minste de erfgoedelementen en -waarden van het pand beschrijft.

• De effectieve gevelrenovatie moet in nauw overleg gebeuren met de 
intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Land Van Nete en Aa.

• Er moeten binnen het project voldoende elektrische laadpunten voorzien worden 
voor fietsen en auto’s.

• Bij grondwaterbemaling moet minstens een melding volgens Vlarem (klasse 3) van 
de activiteit gebeuren. Ze kan evenwel vergunningsplichtig zijn en zelfs MER-
plichtig naargelang de ligging en het debiet per dag. Voor bronbemalingen moet 
voldaan worden aan volgende voorwaarden:

o Voor bronbemalingen moet voldaan worden aan de sectorale voorschriften 
voor subrubriek 53.2 van de indelingslijst van Vlarem I (art. 5.53.6.1.1 van 
Vlarem II); met betrekking tot de lozing van het bemalingswater wordt 
verwezen naar Vlarem II art. 6.2.2.1.2 § 5.

o De lozing van het bemalingswater moet gebeuren overeenkomstig art. 
6.2.2.1.2 § 5 van Vlarem II.

o De ondergrondse constructie moet worden uitgevoerd als volledig 
waterdichte kuip en zonder kunstmatig drainagesysteem.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende lasten op:

Heraanleg openbaar domein

• De voetpaden in de Blijdenberg en de Nieuwstraat ter hoogte van het project moeten 
na voltooiing van de bouwwerken heraangelegd worden door de bouwheer volgens 
de richtlijnen en onder toezicht van de stad. De kosten hiervan zijn integraal ten 
laste van de bouwheer. Het bestaande keldergat in de Blijdenberg moet afgedicht 
worden volgens de voorwaarden die zijn opgenomen in het standaardbestek 250. In 
de nieuwe stoepen mogen géén nieuwe verluchtings- en / of keldergaten aangebracht 
worden.

• Ter hoogte van de uitrit van de ondergrondse parkeergarage moet de fundering 
aangepast worden aan het in- en uitrijdend verkeer.

• Alle kosten die volgen uit het verplaatsen, verwijderen, terugzetten en aanpassen van 
openbare verlichting ter hoogte van de site zijn volledig ten laste van de bouwheer.

• De bouwheer moet vóór aanvang van de werken een coördinatievergadering 
organiseren tussen hemzelf, de verschillende nutsmaatschappijen en de stad.

• Ten laatste één maand vóór aanvang van de werken moet de bouwheer een 
signalisatievergunning aanvragen bij de stad via 
www.herentals.be/signalisatievergunning.



Autodelen

De aanvraag gaat uit van een minimale parkeerbehoefte voor personenwagens. Om dit te 
bewerkstelligen, moet ingezet worden op voldoende alternatieven die wandelen, fietsen en 
delen van fietsen / auto’s stimuleert. Het toepassen van een minimale parkeerbehoefte 
resulteert rechtstreeks in een lagere investeringskost omdat er minder fysieke 
parkeerplaatsen in de ondergrond moeten worden voorzien. De aanvrager introduceert 1 
autodeelwagen binnen het private project. De voorkeur gaat echter uit naar een 
autodeelsysteem op het openbaar domein dat bruikbaar is voor een zo breed mogelijk 
publiek. Hiermee ontstaat enerzijds een voordeel voor de begunstigde van de vergunning en 
een bijkomende taak die de overheid op zich moet nemen. De stad richt ter hoogte van het 
project een parkeerplaats in voor een autodeelwagen.

De houder van de vergunning wordt een financiële last opgelegd in functie van de 
introductie van 1 publieke autodeelwagen op het openbaar domein binnen dit 
ontwikkelingsproject. De aanvrager voorziet 24 autoparkeerplaatsen terwijl er 27 
woonentiteiten zijn. Per wagen die te weinig wordt voorzien, wordt een financiële last 
voorzien van 10.000 euro per ontbrekende parkeerplaats. De financiële last bedraagt dus 
30.000 euro. Er worden immers 3 parkeerplaatsen te weinig voorzien. De stad introduceert 
een autodeelwagen op deze locatie ten vroegste vanaf een minimale bezetting van 50 % van 
de woonentiteiten binnen het projectgebied. De autodeelwagen staat in dienst van alle 
bewoners van de stad Herentals. De betaling van deze last moet uiterlijk gebeuren voor de 
aanvang van de effectieve bouwwerken. 

Kosteloze grondafstand

De private grond tussen het openbaar domein en de nieuwe gevelbouwlijn langs Nieuwstraat 
en Blijdenberg (ca. 8 m²) moet binnen de 6 maanden na de vergunning gratis overgedragen 
worden aan de stad. De aanvrager leverde hiervoor een ondertekende belofte van gratis 
grondafstand aan. De voorwaarden uit deze belofte moeten strikt worden nageleefd, 
namelijk:

• De grond wordt gratis overgedragen aan de stad voor openbaar nut.
• De stad zal het eigendom en genot van de gronden bezitten vanaf datum van 

ondertekening van de authentieke akte.
• De stad neemt de grond in de staat waarin deze zich bevindt bij ondertekening van 

de authentieke akte, met dien verstande dat alle opstanden ingevolge recht van 
natrekking van rechtswege eigendom worden van de stad.

• Alle kosten, rechten en erelonen van de notariële akte zijn ten laste van de eigenaar, 
evenals de leveringskosten en kosten van opmeting en afpaling.

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.

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_2019054167

Door de heer Stijn Dubois werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over: het bouwen van een meergezinswoning met kantoor en ondergrondse parkeerruimte.

De aanvraag heeft als adres: Blijdenberg 9, Nieuwstraat 74, Nieuwstraat 76 te 2200 Herentals met kadastrale gegevens 
afdeling 13011, sectie F, perceel 181M7, 181W6, 181X6, 181Z6.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 november 2019 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_2019054167 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_2019054167;
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_2019054167” 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/
http://www.herentals.be/omgevingsvergunning
http://www.omgevingsloket.be
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