
Omgevingsloketnummer: OMV_2019070911
Inrichtingsnummer: 20190712-0084

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

De aanvraag van Ons Volk CVBA, vertegenwoordigd door de heer Kurt Rastelli met als adres Grote 
Markt 25 te 2200 Herentals, werd ingediend op 13 juli 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 27 september 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Grote Markt 25 te 2200 Herentals, kadastraal 
bekend: afdeling 13011, sectie F, perceel 358K.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een hotel en de exploitatie van airco's.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting:

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
16.3.1.1° Een luchtbehandelingsgroep op het dak van 

3 kW en een koelgroep/airco op het dak van 
18 kW

3 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 uitbreiden van een hotel en de exploitatie van airco's.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting:

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
16.3.1.1° Een luchtbehandelingsgroep op het dak van 3 NIEUW



3 kW en een koelgroep/airco op het dak van 
18 kW

Hotel De Zalm vraagt vergunning voor de uitbreiding van het hotel met hotelkamers, bijhorende 
accommodatie en technische ruimtes. De omgevingsvergunningsaanvraag van het project omvat, naast 
de vergunningsaanvraag voor de stedenbouwkundige handelingen, de melding van een 
luchtbehandelingsgroep (op het dak) en een koelgroep/airco (buitenunits op het dak).
Alles staat duidelijk op de bijhorende plannen.

2. Historiek
• VLAREM milieuvergunning: 1999/055, horecacomplex met 2 bioscoopzalen - Beslist in 

eerste aanleg, resultaat: Vergund
• ARAB/milieu informatiedossier: 1974/055, Lozen normaal huisafvalwater in de openbare 

riolering - Vervallen, resultaat: Niet vergund
• ARAB/milieu informatiedossier: 1913/001, bioscopen,schouwburgen,variététheaters,zalen ... - 

Vervallen, resultaat: Niet vergund
• ARAB/milieu informatiedossier: 1952/007, opslag van stookolie - Vervallen, resultaat: Niet 

vergund
• ARAB/milieu informatiedossier: 1927/023, opslag van benzine met verdeelpomp - Vervallen, 

resultaat: Niet vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1994/00081, Oprichten terras aan café - Beslist in 

eerste aanleg, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1995/00041, Verbouwen en nieuwbouw van hotel. - 

Beslist in eerste aanleg, resultaat: Geweigerd
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1956/00056, Verbouwing van het gildenhuis - Beslist 

in eerste aanleg, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1955/00102, Verbouwingswerken aan het gildenhuis. - 

Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1945/00002, Wegbreken en herplanten van 

binnenmuur. - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1955/00051, Plaatsen van 2 ramen in plaats van 

winkelraam, plaatsen van een nieuwe luifel. - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
• Melding: M2012/00001, Het bouwen van een pergola - Aktename, resultaat: Geen aktename
• Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 2012/00093, Het bouwen van een 

veranda (totale bruto opp.=38.7645m²) - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met 
voorwaarden

• Aanvraag omgevingsproject: OMG/2018/00293, het slopen van een gebouw - Beslissing 
geregistreerd, resultaat: Vergunning onder voorwaarden

• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2005/00039, Het bouwen van een overdekt terras 
(mobiele constructie) - Uitgevoerd, resultaat: Vergund met voorwaarden

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 25 oktober 2019  t.e.m. 23 november 2019 . Er werden geen bezwaren ingediend. 

4. Adviezen
De omgevingsambtenaar heeft kennis genomen van volgende adviezen:



• Het advies van onroerend erfgoed - adviezen@onroerenderfgoed.be afgeleverd op 25 oktober 
2019 is volledig gunstig

• Het advies van fod binnenlandse zaken - astrid veiligheidscommissie - 
indoor.astrid@ibz.fgov.be afgeleverd op 1 oktober 2019 is gedeeltelijk gunstig

• Het advies van brandweerzone kempen - hulpverleningszone 5 (geel) - preventie - 
administratie werd niet tijdig aangeleverd, en zal in die zin als gunstig beoordeeld worden.

• Het advies van pidpa - distributie leidingen werd niet tijdig aangeleverd, en zal in die zin als 
gunstig beoordeeld worden.

• Fluvius system operator - fluvius verklaarde op 1 oktober 2019 geen advies te verlenen
• Het advies van telenet - omgevingsloket telenet afgeleverd op 30 september 2019 is volledig 

gunstig
• Het advies van toegankelijk vlaanderen - toegankelijk vlaanderen (inter) afgeleverd op 9 

oktober 2019 is volledig gunstig

Bespreking adviezen
• Het advies van Onroerend Erfgoed Vlaanderen was gunstig onder voorwaarden voor de 

uitbreiding van hotel De Zalm.
De aanvraag omvat een project dat binnen twee beschermingsperimeters is gelegen, namelijk 
het beschermde stadsgezicht ‘westzijde Grote Markt’, en de bufferzone van het als Unesco 
werelderfgoed erkende belfort/lakenhalle. Het stadsgezicht werd beschermd omwille van de 
historische waarde.
De aanvraag omvat enerzijds de sloop van het pand ‘het Gildenhuis’ op de hoek met de 
Zandstraat. Dit pand heeft op zich geen erfgoedwaarde. De sloop heeft geen impact op de 
aanwezige erfgoedwaarden.
De aanvraag omvat daarnaast het herinrichten van nummer 23 en het opnieuw bouwen van 
een hoekvolume. Aangezien nummer 21 en 23 intern al in 1999 sterk werden verbouwd, 
hebben de werken aan het interieur weinig impact op de erfgoedwaarden. De nieuwbouw 
wordt opgevat als een modern volume met drie bouwlagen en een uitspringend dakvolume. De 
schaal van deze nieuwbouw is binnen de bufferzone van de lakenhal/belfort aanvaardbaar. 
Men kan zich echter de vraag stellen of dit gebouw zich genoeg in de omgeving integreert. De 
vormgeving (vooral het glazen dakvolume) en het materiaalgebruik (sterk afwijkend 
gevelmateriaal, reflecterende glaspartijen boven de kroonlijst) zijn immers sterk afwijkend 
van de andere bebouwing aan deze zijde van de Grote Markt van Herentals. De relatieve 
uniformiteit van dit plein door zijn hoofdzakelijk 19de-eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse 
bebouwing wordt op deze manier doorbroken. 
Ons advies is gunstig als de handelingen voldoen aan volgende voorwaarden: er wordt geen 
luifel geplaats aan of voor het pand nummer 23. Het agentschap Onroerend Erfgoed 
publiceerde in 2018 een handleiding ‘Terrassen in erfgoedcontext’. In dit document wordt de 
impact van terrasconstructies binnen erfgoedcontext geanalyseerd en een visie geformuleerd. 
In het geval dat er geen gemeentelijk terrasreglement beschikbaar is, dat ook door het 
agentschap wordt gedragen, beoordelen we de impact van vaste luifels binnen een 
stadsgezicht als storend. De luifel wordt dus best beperkt tot het hoekvolume.
Als ze aan deze voorwaarden voldoen, doet geen van de gevraagde handelingen afbreuk aan 
de bescherming.
Het advies wordt gevolgd en moet strikt nageleefd worden.

• Astrid veiligheidscommissie heeft een voorwaardelijk gunstig advies verleend.
Gezien de mogelijke gelijktijdige publieke toegankelijkheid het criterium van 150 personen 
ruim overschrijdt, heeft de commissie besloten dat er indoordekking dient aanwezig te zijn.
Het advies wordt gevolgd en moet strikt nageleefd worden.



• Het advies van Brandweerzone Kempen is voorwaardelijk gunstig.
Volgende opmerkingen worden meegegeven:
De volledige vluchtweg dient verlicht te worden door middel van veiligheidsverlichting: 
minimaal 1 Lux voor de evacuatieweg en 5 Lux voor de gevaarlijke plaatsen (trappen, 
hoogteverschillen…).
Daarnaast dient er veiligheidsverlichting voorzien te worden in:
- De technische lokalen en stookplaatsen;
- De keuken;
- Boven iedere uitgang.
De gehele elektrische installatie dient te voldoen aan de bepalingen van het AREI.
Volgende pictogrammen dienen minimaal voorzien te worden:
- (Nood)uitgang boven iedere (nood)uitgang;
- Aanduiding vluchtwegen (richtingsaanduiding kortste weg);
- Niveauaanduiding (positief getal boven het evacuatieniveau en negatief getal onder het 
evacuatieniveau);
- Aanduiding reddingsmiddelen (blussers, bediening rookluik, drukknoppen…);
- Grondplan + richtlijnen wat te doen bij brand (op iedere bouwlaag). 
Art 1.6.2 Aantal gebruikers in een compartiment: De voorziene evacuatiewegen voldoen voor 
het aangegeven aantal gebruikers.
Art 3.1: Doorvoeringen door wanden: Doorvoeringen doorheen wanden van leidingen voor 
fluïda en elektriciteit en uitzetvoegen mogen de vereiste brandweerstand van de 
bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.
Art. 3.2 structurele elementen: dient R 60 te bedragen boven Ei en R 120 onder Ei met 
inbegrip van de vloer van Ei.
Art 3.6 Daken: Het dak dient over een aantoonbare stabiliteit bij brand van 60 minuten te 
beschikken (R 60). Op de huidige plannen is dit niet aantoonbaar, er wordt gesproken over 
hout, staal en gipskarton. Als compenserende maatregel dient de onderdakvloer EI 60 
uitgevoerd te worden en dienen alle toegangsluiken tot deze vloer EI130 uitgevoerd te 
worden.
Art 4.2.2.6: Bovenaan elk binnentrappenhuis zit een verluchtingsopening met een doorsnede 
van minimum 1 m² die uitmondt in de open lucht. Rookluiken met kleinere doorsnede niet 
toegelaten.
Art 4.2.2.7: Haspels zijn niet toegelaten in de trappenhal, niet conform op -1.
Art 4.2.3 Trappen: nieuw te bouwen trappen dienen te voldoen aan:
- Aantrede op de looplijn van 24cm: trap nieuw gedeelte voldoet niet;
- hellingshoek van 37°: trap nieuw gedeelte voldoet niet.
- De nuttige minimale breedte van 80cm mag niet beperkt worden door de deurzwaai van de 
toegangsdeuren. Dit is niet conform op de gelijkvloerse verdieping, ter hoogte van de lift 
(receptiezijde). De brandweer adviseert om dit laatste probleem op te lossen door de lift te 
laten uitkomen in de inkomhal, geen apart sas nodig.
Art 5.1.1 Algemeen: De technische lokalen en stookplaatsen moeten toegankelijk zijn via een 
zelfsluitende branddeur EI1 60.
Art 5.1.3 Transformatorlokalen: Het hoogspanningslokaal dient te voldoen aan:
- De voorschriften, zoals omschreven in het AREI;
- Dient over wanden EI 120 te beschikken (met uitzondering van de buitenmuur);
- Toegang via een zelfsluitende branddeur branddeur EI1 60;
- Het lokaal beschikt over voldoende verluchting (onder en boven);
- Beschikt over een uitrusting om eventueel inlopend water beneden de vitale delen te houden;
- Is uitgerust met veiligheidsverlichting en een CO2 snelblusser (buiten het lokaal).
Art 5.1.4.2 Lokaal voor de opslag van huisvuil: Het lokaal moet toegankelijk zijn via een sas 
met 2 branddeuren EI130. Dit is niet het geval. Eén zelfsluitende branddeur EI130 is 
voldoende op voorwaarde dat het lokaal uitgerust wordt met een automatische blussing 



(sprinklers rechtstreeks op het waternet is toegelaten).
Art 5.5 Evacuatiewegen: De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben een 
brandwerendheid EI 60. De toegangswegen tot de verhuureenheden (kamers en studio’s) 
hebben een brandweerstand EI1 30 en zijn zelfsluitend of bij brand zelfsluitend.
Art. 7.6.4 Automatische branddetectie: De uitbating is uitgerust met een passende 
automatische branddetectie-installatie. Deze installatie is ontworpen volgens het type 
“algemene bewaking”. De installatie is ontworpen en uitgevoerd volgens de regels van goed 
vakmanschap, de brandweer adviseert om de norm NBN S 21-100 1 en 2 te volgen. De 
branddetectiecentrale dient mimimaal te beschikken over:
- Rook of hittedetectie in iedere kamer, evacuatieweg en trappenhallen;
- Oordeelkundig verdeelde meldposten, incl. bijhorende pictogrammen;
- Een sirene welke door iedere aanwezige hoorbaar is;
- Een alternatieve stroomvoorziening zodat bij stroomuitval de sirene blijft werken.
Art 8 Bekleding en wandversiering van de verschillende verhuureenheden 
De vaste bekledingsmaterialen op het traject van de verhuureenheid tot de toegangsdeur van 
het toeristische logies zijn van die aard dat ze geen snelle brandvoortplanting en 
rookontwikkeling kunnen veroorzaken.
De vaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan:
- Voor plafondbekleding: klasse C-s1,d0 (NBN EN 13501-1);
- Voor wandbekleding: klasse C-s1,d2 (NBN EN 13501-1). 
Vooraleer het gebouw en de installaties in gebruik te nemen dient de brandweerdienst 
uitgenodigd te worden voor een controlebezoek, om na te gaan of goed gevolg gegeven werd 
aan het in dit verslag bepaalde.
Het advies wordt gevolgd en moet strikt nageleefd worden.

• Het advies van Telenet is voorwaardelijk gunstig.
Hun studiedienst stelde vast dat er een netuitbreiding nodig is om dit project aansluitbaar te 
maken. De kosten van deze uitbreiding zijn ten laste van de aanvrager.
Het technisch ontwerp en de offerte kan de aanvrager verkrijgen bij:
Telenet BVBA
Coax Build Support
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
015/33.20.90
CBS@telenetgroup.be
Bij afbraak van gebouwen waarop Telenet kabels zijn bevestigd is het belangrijk om minstens 
8 weken voor de start van de werken Telenet via 015/66.66.66 op de hoogte te brengen.
Deze vaststelling omvat niet de aftak- en aansluitkosten van de abonnee. Deze worden met de 
latere abonnee verrekend.
Het advies wordt gevolgd en moet strikt nageleefd worden.

5. Stedenbouwkundige basisgegevens

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

woongebieden met kultureel- historische en/of esthetische waarde
• Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 27 september 2018

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

mailto:CBS@telenetgroup.be


• Toegankelijkheid (gewestelijk)
• Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
///

Beoordeling planologisch kader
De aanvraag ligt volgens het geldende gewestplan Herentals-Mol binnen de bestemming 
'woongebieden met cultureel-, historische en/of esthetische waarde'.
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een 
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele 
inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische 
bedrijven.
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze 
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de 
wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de 
wenselijkheid van het behoud.
De aanvraag is in overeenstemming met deze gewestplanbestemming.

De aanvraag is gelegen binnen het PRUP Afbakeningslijn Kleinstedelijk Gebied Herentals. Er werd 
geen bestemmingswijziging gedaan t.o.v. de gewestplanbestemming. 

 Sectorale regelgeving

Wegenis
Het project voorziet niet in de aanleg van wegenis, maar wel in talrijke handelingen op het openbaar 
domein:

OPENBAAR DOMEIN- VERHARDING

De bestaande keldergaten langs de Zandstraat worden dichtgemaakt bij de realisatie van het nieuwe 
gebouw. Het openbaar domein moet tijdens de duur van de werken beschermd worden met rijplaten.

OPENBAAR DOMEIN - TERRAS

Op de hoek van de Zandstraat en de Grote Markt wordt een vast, verhoogd terras aangelegd op het 
openbaar domein. Voor deze privatieve ingebruikname van het openbaar domein, moet toestemming 
verkregen worden van het college van burgemeester en schepenen via www.herentals.be/aanvraag-
terrasvergunning. Deze vergunning moet aangevraagd worden vóór de aanvang van de bouwwerken. 
Het geldende reglement betreffende deze ingebruikname is steeds van toepassing.

OPENBAAR DOMEIN –NUTSVOORZIENINGEN

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.

OPENBAAR DOMEIN – SIGNALISATIE



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
RIOLERING 

AFVALWATER

Het afvalwater dat afkomstig is uit de keuken passeert eerst een vetvang alvorens het wordt afgevoerd 
naar de openbare riolering. Het afvalwater van de toiletten wordt opgevangen in een septische put. De 
overloop van deze put wordt samen met de rest van het huishoudelijk afvalwater afgevoerd naar de 
openbare riolering. Bestaande afvoeren blijven aangesloten op de openbare riolering via de bestaande 
aansluiting langs de Grote Markt. Nieuwe afvoeren worden aangesloten op de openbare riolering via 
de bestaande aansluiting langs de Zandstraat. Geen opmerkingen.

HEMELWATER

Het hemelwater van de nieuwe schuine daken wordt afgevoerd naar een hemelwaterput van 22.038 
liter. Het water wordt hergebruikt voor de spoeling van de toiletten. Gelet op het ontbreken van 
voldoende ruimte op het perceel voor de installatie van een infiltratievoorziening, wordt een afwijking 
gevraagd op deze verplichting. De hemelwaterput wordt overgedimensioneerd (22.038 ipv 20.750 
liter) en overtollig hemelwater wordt vertraagd afgevoerd naar de openbare riolering. De nieuwe platte 
daken worden maximaal ingericht als groendak. De bergingscapaciteit van de diverse lagen waaruit de 
groendaken zijn opgebouwd, moet berekend worden volgens de ‘Waterwegwijzer Bouwen en 
Verbouwen’, uitgegeven door de Vlaamse Milieumaatschappij. 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 zonder enige vorm van neerslag).

Project-MER
///

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
///

Erfgoed-/archeologietoets
Bij deze aanvraag is een archeologienota gevoegd, bekrachtigd door het Agentschap Onroerend 
Erfgoed op 20 november 2019.
De gevraagde werken stemmen overeen met deze nota.
Zo een vergunning verleend wordt, dient als voorwaarde opgelegd te worden dat de bekrachtigde 



archeologienota, al dan niet met voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet moeten worden 
nageleefd.

Mober
///

Toegankelijkheidstoets
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 
en gewijzigd op 18 februari 2011 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening betreffende toegankelijkheid.
Bij handelingen aan constructies met een publiek toegankelijke oppervlakte >400m² is het besluit 
uitgebreid van toepassing op alle publiek toegankelijke delen. De verordening dient gevolgd te worden 
voor de normen voor bouwelementen die betrekking hebben op de algemene bepalingen, de 
looppaden, de niveauverschillen, de toegangen en deuropeningen en de vaste inrichtingselementen. 
De aanvraag is volgens het verkregen advies gunstig betreffende toegankelijkheid. 

Decreet grond- en pandenbeleid
///

Scheidingsmuren
///

6. Toetsing van de milieuaspecten
Lucht

De exploitant vraagt om akte te nemen van de plaatsing van een luchtbehandelingsgroep (3 kW) en 
een koelgroep/airco (18 kW). De luchtbehandelingsgroep en de buitenunits van de koelgroep/airco 
worden op het dak geplaatst. Als koelmiddel zal R410A gebruikt worden.

De exploitant dient er op gewezen te worden dat hij de milieuvoorwaarden met betrekking tot de 
installatie, onderhoud, reparatie, periodieke (lekdichtheids)controles, buitendienststelling van 
koelinstallaties en het bijhouden van een logboek, zoals opgenomen in artikel 5.16.3.3 van Vlarem II, 
strikt dient op te volgen.

Geluid

Op het dak zal een luchtbehandelingsgroep en buitenunits van een koelgroep/airco geplaatst worden. 
De exploitant neemt in het onderdeel ‘Effecten op de omgeving’ bij de aanvraag op dat er een 
geluidsarme koelgroep/airco en een geluidsgedempte luchtbehandelingsgroep (ventilatie) op het dak 
zal geplaatst worden.

In de bijkomende informatie die de stad aan de exploitant opvroeg, is opgenomen dat de buitenunits 
van de koelgroep/airco van het type multi-split zijn waardoor één buitenunit op verschillende 
binnenunits kan aangesloten worden zodat het aantal dat op het dak moet opgesteld worden, beperkt 
blijft. In het lastenboek wordt een beschrijving opgenomen van Daikin, vermits het geluidsniveau van 
deze buitenunits beperkt blijft tot 52 dB(A). Dit toestel is echter louter richtingsaangevend en 
afhankelijk van wat de installateurs zelf voorstellen (offertevraag wordt pas opgesteld na het 
verkrijgen van de vergunning).

De exploitant dient er op gewezen te worden dat te allen tijde dient voldaan te zijn aan de 
richtwaarden voor het specifieke geluid binnenhuis en in open lucht, conform de bepalingen in 
hoofdstuk 4.5 van Vlarem II.



Natuur

Gelet op de ligging en de aard van de exploitatie en op basis van de beschikbare info in de aanvraag 
lijkt het aanneembaar te stellen dat de gevraagde exploitatie geen onvermijdbare en onherstelbare 
schade aan de natuur in nabijgelegen VEN-gebieden zal veroorzaken, noch dat de exploitatie een 
betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van nabijgelegen habitatrichtlijngebieden zal 
veroorzaken, op voorwaarde dat de exploitant zich houdt aan de voorwaarden opgelegd in de relevante 
wetgeving en voor zover de exploitant zich gedraagt naar de code van goede natuurpraktijk.

Mobiliteit

De mobiliteitsimpact wordt besproken in de beschrijvende nota die gevoegd werd bij het 
stedenbouwkundig luik van de aanvraag. Hierin neemt de exploitant op dat het onmogelijk is om 
parkeerplaatsen te voorzien in het gebouw, omwille van de ligging midden in het stadscentrum. Dit 
euvel werd eerder besproken met het stadsbestuur. De exploitant geeft aan dat het stadsbestuur zijn 
akkoord gegeven heeft dat er geen parkeerplaatsen moeten voorzien worden in het nieuwe hotel. De 
exploitant beschikt in de omgeving van het hotel over 10 parkeerplaatsen. Deze worden echter zelden 
door de hotelgasten gebruikt. De meeste gasten nemen een taxi of het openbaar vervoer. De exploitant 
stelt vast dat meer en meer gasten met de fiets toekomen. De exploitant zal in de kelder van het hotel 
een fietsenstalling voorzien die bereikbaar is via de dienstingang en de nieuwe lift. De fietsenstalling 
zal uitgerust worden met stopcontacten voor het opladen van elektrische fietsen.

Milieutechnische beoordeling

Op basis van de gegevens opgenomen in de melding lijkt gesteld te kunnen worden dat de gemelde 
handelingen meldingsplichtig en niet verboden zijn. Er zijn geen indicaties om niet over te gaan tot 
aktename van de melding.

Het lijkt echter wel aangewezen dat de exploitant gewezen wordt op hogerstaande bemerkingen.

Globaal kan gesteld worden dat de risico’s voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het 
leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde 
exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen 
beperkt worden.

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

Het perceel ligt op de hoek van de Zandstraat met de Grote Markt, recht tegenover de Lakenhal. De 
twee aanpalende panden, Grote Markt 21 (café) en Grote Markt 23 (hotel) zijn van dezelfde eigenaar. 
Met deze aanvraag zal het hotel uitbreiden. 

De bestaande situatie betreft het pand Grote Markt 21 waarin een café horende bij 'De Zalm' is 
gevestigd. Dit pand bestaat uit drie bouwlagen met een zadeldak en een dakuitbouw. Voor dit pand is 
er een vaste luifel voorzien boven het terras. Dit pand is vastgesteld bouwkundig erfgoed. Links sluit 
dit pand aan op 'Den Beiaard' een café bestaande uit twee bouwlagen met een zadeldak.

Het pand Grote Markt 23 sluit aan op Grote Markt 21 en bevat het hotel 'De Zalm'. Het gebouw 
bestaat uit 3 bouwlagen met een zadeldak en twee dakkapellen. Tegen dit pand staat momenteel het 
uitgebrande 'Gildenhuis'. Voor dit pand werd er reeds in februari van dit jaar een sloopvergunning 
afgeleverd. Met deze aanvraag zal er een nieuw hoekgebouw voorzien worden dat als uitbreiding van 
het hotel 'De Zalm' dient. Het pand sluit nauw aan op het gebouw Grote Markt 21 en op het gebouw 
Zandstraat 1. 



De aanvraag bevindt zich op de hoek van de Grote Markt met de Zandstraat, pal in het centrum van 
Herentals dus. 

De geplande functie, verplaatsing van het restaurant naar het hoekgebouw en een uitbreiding van het 
bestaande hotel op de verdiepingen, past op het perceel zelf en binnen de ruimere omgeving. 

Mobiliteit

Er wordt verwacht dat de rechtstreekse impact van de aanvraag op de mobiliteit eerder beperkt zal 
zijn. 

Door de beperkte grootte van het perceel waarop de uitbreiding is voorzien, is het onmogelijk om hier 
parkeerplaatsen te voorzien, daarnaast is extra verkeer naar het centrum van Herentals trekken niet 
wenselijk. Het bestaande pand met hotel heeft momenteel ook geen parkeerplaatsen. De aanvrager 
geeft aan dat er in de directe omgeving 10 parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers, maar dat 
deze zelden gebruikt worden. Uit ervaring met het bestaande hotel is geweten dat de meeste gasten 
toekomen met een taxi of met het openbaar vervoer. Er is wel meer vraag naar fietsenstallingen. 
Daarom wordt er op de verdieping -1 een fietsenstalling ingericht welke bereikbaar is via de 
dienstingang in de Zandstraat en de nieuwe lift die voorzien wordt in het gebouw. Dit is een positief 
signaal! Er is plaats voorzien voor 29 fietsen, welke voldoende tussenafstand tot elkaar houden. De 
stad vraagt om minstens 1 fietsenstalplaats per kamer te voorzien. De bestaande kamers hebben nooit 
een fietsenstalling gehad. De 28 bijkomende kamers worden wel elk voorzien van minstens 1 
fietsenstalplaats. Hiermee kan akkoord gegaan worden. Normaal wordt er ook gevraagd om deze 
fietsenstalling bovengronds op een goed bereikbare plaats te voorzien. Doordat de fietsenstalling veel 
plaats inneemt en deze bij een hoekgebouw langs de belangrijkste winkel/horeca-assen in Herentals 
ligt, is het wenselijker om de volledige bovenverdieping te gebruiken in het kader hiervan. De 
fietsenstalling is wel goed bereikbaar door de lift. Verder wordt de ruimte uitgerust met stopcontacten 
voor het opladen van elektrische fietsen. 

De mobiliteitsimpact is dus aanvaardbaar. 

De bouwheer moet er wel rekening mee houden dat de stad de intentie heeft om de Grote Markt 
verkeersvrij te maken en dat het alternatief parkeren mogelijk betalend zal worden. 

Ruimtegebruik - bouwdichtheid - schaalaspecten

Aan de bestaande perceelstructuur worden geen wijzigingen aangebracht.

De woondichtheid op het perceel blijft behouden.

De schaal of het volume van de constructie is beperkt in verhouding tot de afmetingen van de 
bestaande woning waartegen de uitbreiding wordt voorzien. Het voorgestelde volume past binnen de 
gebruikelijke normen van halfopen bebouwing in woongebieden in Herentals en is daardoor te 
verantwoorden.  

Architectuur - cultuuraspecten - esthetiek

Het bestaande gebouw is opgetrokken uit lichtgrijze gevelsteen met onderaan blauwe hardsteen en 
grijze leien als dakbedekking. Deze grijze leien zullen doorgetrokken worden bij de uitbreiding en 
gaan dan over in een zinken dakbedekking met een opengetrokken raampartij. De uitbreiding zelf 
wordt opgetrokken in grijze gevelsteen van licht bovenaan naar donker onderaan. Het gelijkvloers 



bestaat uit grijs aluminium buitenschrijnwerk. De grijstinten zijn reeds uitvoerig in het straatbeeld 
aanwezig, waardoor deze materiaalkeuze en kleur geen afbreuk doet aan de omgeving, maar zich er 
net inpast. 

Het opentrekken van de dakverdieping en de benedenverdieping naar zowel Grote Markt als 
Zandstraat met een frisse architectuur zorgt voor een moderne toets tussen de historische gebouwen. 
Hierdoor zal dit een nieuwe baken worden in de Herentalse binnenstad. 

Panden Grote Markt 21 en 23 maken beiden deel uit van het beschermde stadsgezicht langs de 
Westzijde van de Grote Markt. Daarnaast liggen deze beide panden, alsook het nieuw te bouwen 
gedeelte recht tegenover de Lakenhal welk Unesco werelderfgoed is.

Er werd advies verkregen bij Onroerend Erfgoed welke geen bezwaar hebben zoals eerder besproken 
bij de adviesinstanties. 

Voorliggende aanvraag is dan ook aanvaardbaar voor wat betreft architectuur, de cultuuraspecten en 
de esthetiek. 

Hinderaspecten - privacy - comforteisen

De werken brengen het goede nabuurschap niet in het gedrang. Het nieuwe gebouw sluit aan op de 
bestaande bebouwing rondom. Gesloten bebouwing is gebruikelijk in het stadscentrum. De functie 
hotel was reeds aanwezig in het aanpalende pand langs de Grote Markt. Dit is een functie die 
thuishoort in een stadscentrum. Er kan mogelijk geluidshinder en geurhinder zijn, maar deze zou 
normaal gezien niet erger zijn dan reeds aanwezig. In het midden van een stad kan de hinder al iets 
groter zijn dan elders. Er wordt echter aangenomen dat er geen noemenswaardige hinder zal zijn voor 
de aanpalende percelen. 

Impact op natuur en landschap - inkleding - buffering - reliëf

Er moeten bij de voorgenomen werken geen bomen worden gekapt. Het volledige terrein waarop de 
uitbreiding komt wordt bebouwd. Er is bij het bestaande hotel een binnentuin aanwezig welke dienst 
doet als terras. Deze is dus voor het grootste gedeelte verhard. Er wordt wel gebruik gemaakt van 
planten om deze groener in te richten. Beter was geweest dat er waar mogelijk onthard werd.

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
De gemeentelijk omgevingsambtenaar adviseert het dossier voorwaardelijk gunstig.

Voorwaarden

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

• Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het 
nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars.

• De bergingscapaciteit van de diverse lagen waaruit de groendaken zijn opgebouwd, moet 
berekend worden volgens de ‘Waterwegwijzer Bouwen en Verbouwen’, uitgegeven door de 
Vlaamse Milieumaatschappij.

• Het openbaar domein moet tijdens de duur van de werken beschermd worden met rijplaten.
• De bouwheer vraagt de aanleg van een vast terras op het openbaar domein aan bij het college 

van burgemeester en schepenen via www.herentals.be/aanvraag-terrasvergunning en dit vóór 
aanvang van de bouwwerken.



• 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 bouwwerken, moet een signalisatievergunning 
aangevraagd worden bij de technische dienst van de stad Herentals via 
www.herentals.be/signalisatievergunning. 

• 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.

• Het advies van Onroerend Erfgoed Vlaanderen moet strikt nageleefd worden.
Er mag geen luifel geplaatst worden aan of voor het pand nummer 23. 
Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceerde in 2018 een handleiding ‘Terrassen in 
erfgoedcontext’. In dit document wordt de impact van terrasconstructies binnen 
erfgoedcontext geanalyseerd en een visie geformuleerd. In het geval dat er geen gemeentelijk 
terrasreglement beschikbaar is, dat ook door het agentschap wordt gedragen, beoordelen we de 
impact van vaste luifels binnen een stadsgezicht als storend. De luifel wordt dus best beperkt 
tot het hoekvolume.

• Het advies van Astrid veiligheidscommissie moet strikt nageleefd worden.
• De opmerkingen opgenomen in het advies van Brandweerzone Kempen moeten strikt 

nageleefd worden.
• De studiedienst van Telenet stelde vast dat er een uitbreiding van hun netwerk nodig is. De 

kosten hiervan zijn voor de aanvrager.
• De bekrachtigde archeologienota met zijn voorwaarden en het Onroerenderfgoeddecreet 

moeten worden nageleefd
• De bouwheer moet 8 deelfietsen voorzien.
• De verkeersafwikkeling mag niet op het openbaar domein afgewend worden wetende dat de 

stad de intentie heeft de Grote Markt (deels) verkeersvrij te maken en dat het alternatief 
parkeren hierdoor mogelijk betalend wordt.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

 Bijzondere milieuvoorwaarden

Volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd:

1. De milieuvoorwaarden met betrekking tot de installatie, onderhoud, reparatie, periodieke 
(lekdichtheids)controles, buitendienststelling van koelinstallaties en het bijhouden van een 
logboek, zoals opgenomen in artikel 5.16.3.3 van Vlarem II, dienen strikt opgevolgd te 
worden.

2. Te allen tijde dient er voldaan te worden aan de richtwaarden voor het specifieke geluid 
binnenhuis en in open lucht, conform de bepalingen in hoofdstuk 4.5 van Vlarem II.

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 de zitting van 6 januari 
2020 het volgende:

http://www.herentals.be/signalisatievergunning.


Het college verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2019070911 aan Ons Volk CVBA, 
vertegenwoordigd door de heer Kurt Rastelli voor handelingen op het terrein met als adres Grote 
Markt 25 te 2200 Herentals en met kadastrale gegevens afdeling 13011, sectie F, perceel 358K.
De aanvraag betreft het uitbreiden van een hotel en de exploitatie van airco's, omvattende:

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
16.3.1.1° Een luchtbehandelingsgroep op het dak van 

3 kW en een koelgroep/airco op het dak van 
18 kW

3 NIEUW

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.

• Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden 
waar het nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars.

• De bergingscapaciteit van de diverse lagen waaruit de groendaken zijn opgebouwd, 
moet berekend worden volgens de ‘Waterwegwijzer Bouwen en Verbouwen’, 
uitgegeven door de Vlaamse Milieumaatschappij.

• Het openbaar domein moet tijdens de duur van de werken beschermd worden met 
rijplaten.

• De bouwheer vraagt de aanleg van een vast terras op het openbaar domein aan bij 
het college van burgemeester en schepenen via www.herentals.be/aanvraag-
terrasvergunning en dit vóór aanvang van de bouwwerken.

• 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 bouwwerken, moet een 
signalisatievergunning aangevraagd worden bij de technische dienst van de stad 
Herentals via www.herentals.be/signalisatievergunning.

• 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.

• Het advies van Onroerend Erfgoed Vlaanderen moet strikt nageleefd worden.
Er mag geen luifel geplaatst worden aan of voor het pand nummer 23. Het 
agentschap Onroerend Erfgoed publiceerde in 2018 een handleiding ‘Terrassen in 
erfgoedcontext’. In dit document wordt de impact van terrasconstructies binnen 
erfgoedcontext  geanalyseerd en een visie geformuleerd. In het geval er geen 
gemeentelijk terrasreglement beschikbaar is, dat ook door het agentschap wordt 
gedragen, beoordelen we de impact van vaste luifels binnen een stadsgezicht als 
storend. De luifel wordt dus best beperkt tot het hoekvolume.

• Het advies van Astrid veiligheidscommissie moet strikt nageleefd worden.
• De opmerkingen opgenomen in het advies van Brandweerzone Kempen moeten 

strikt nageleefd worden.
• De studiedienst van Telenet stelde vast dat er een uitbreiding van hun netwerk nodig 

is. De kosten hiervan zijn voor de aanvrager.
• De bekrachtigde archeologienota met zijn voorwaarden en het 

Onroerenderfgoeddecreet moeten worden nageleefd. 
• De bouwheer moet 8 deelfietsen voorzien.

http://www.herentals.be/signalisatievergunning.


• De verkeersafwikkeling mag niet op het openbaar domein afgewend worden wetende 
dat de stad de intentie heeft de Grote Markt (deels) verkeersvrij te maken en dat het 
alternatief parkeren hierdoor mogelijk betalend wordt.

• Volgende algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM 
moeten worden nageleefd: 

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 -     Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 
2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 
en 4.5.6

-     Algemene milieuvoorwaarden – geluid

hoofdstukken 4.4 en 4.10 met 
bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.

-     Algemene milieuvoorwaarden – lucht

hoofdstuk 4.6. -     Algemene milieuvoorwaarden – licht
hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 
4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

-     Algemene milieuvoorwaarden – 
oppervlaktewater

hoofdstuk 4.5 -     Algemene milieuvoorwaarden - beheersing 
van geluidshinder

Hoofdstuk 5.16. -     Sectorale milieuvoorwaarden - behandelen 
van gassen

• Volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd:
1. De milieuvoorwaarden met betrekking tot de installatie, onderhoud, reparatie, 

periodieke (lekdichtheids)controles, buitendienststelling van koelinstallaties en 
het bijhouden van een logboek, zoals opgenomen in artikel 5.16.3.3 van Vlarem 
II, moeten strikt opgevolgd worden.

2. Te allen tijde moet er voldaan worden aan de richtwaarden voor het specifieke 
geluid binnenhuis en in open lucht, conform de bepalingen in hoofdstuk 4.5 van 
Vlarem II.

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen 
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende 
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde 
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de 
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het 
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. 
Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de 
aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van 



rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt 
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de 
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de 
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, 
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of 
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels 
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, 
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een 
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, 
kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie 
van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 
2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van 
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven 
de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang 
een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in 
strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk 
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin 
behouden.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de 
archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 
5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig 
artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar 
vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de 
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, 
§ 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een 
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd 
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing 
van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee 
jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning



Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste 
administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie 
in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep 
kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen 
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste 
administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de 
adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte 
niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde;
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn 
gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat;
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn 
gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig 
dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties 
aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste 
administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de 
betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten 
minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is 
ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig 
is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de 
bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde 
zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;



2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere 
regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het 
beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke 
omgevingsambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde 
overheid of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem 
gemachtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien 
dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of 
documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in 
het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten 
omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische 
doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen 
een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift 
per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure 
tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:
1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie 
die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of 
waarschijnlijk ondervindt;

b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een 
omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.



Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden 
overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste 
administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn 
voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord 
wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan 
uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van 
het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op 
voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Beroepsmogelijkheden – regeling “wegenberoep” (het Decreet van 3 mei 2019 houdende de 
gemeentewegen)
(enkel van toepassing indien voor de betreffende beslissing over de omgevingsvergunningsaanvraag 
ook een besluit door de gemeenteraad werd genomen over de zaak van de wegen)

Artikel 31/1. §1. Tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of 
opheffing van een gemeenteweg kan in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de 
vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse 
Regering door de personen of instanties, vermeld in artikel 53. De vereiste, vermeld in artikel 53, tweede 
lid, is ook van toepassing op het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad.

Het beroep leidt tot de vernietiging van het bestreden besluit of tot de afwijzing van het beroep op grond 
van de onontvankelijkheid of de ongegrondheid ervan.

§ 2. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de 
Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties 
aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste 
administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig met de beveiligde 
zending van het beroep aan de Vlaamse Regering, een afschrift van het beroepschrift met een beveiligde 
zending aan het college van burgemeester en schepenen en aan de bevoegde beroepsinstantie, vermeld 
in artikel 52.

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt het volledige dossier of een afschrift daarvan 
onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, aan het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken.

§ 4. De Vlaamse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van negentig dagen, 
die ingaat de dag na de ontvangst van het dossier, vermeld in paragraaf 3. Die termijn is een termijn 
van orde.



De Vlaamse Regering brengt de indiener van het beroepschrift, de bevoegde overheid en de gemeente 
onmiddellijk op de hoogte van haar beslissing.

§ 5. Het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een 
gemeenteweg kan alleen worden vernietigd:
1° wegens strijdigheid met het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
2° wegens strijdigheid met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 
3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval het gemeentelijk beleidskader en 
afwegingskader, vermeld in artikel 6 van hetzelfde decreet;
3° wegens de niet-naleving van een substantiële vormvereiste.

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

Mededeling

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



BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2019070911

Door Ons Volk CVBA, vertegenwoordigd door de heer Kurt Rastelli werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige 
handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Kort omschreven gaat het over: het uitbreiden van een hotel en de exploitatie van airco's.

De aanvraag heeft als adres: Grote Markt 25 te 2200 Herentals met kadastrale gegevens afdeling 13011, sectie F, perceel 
358K.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 januari 2020 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_2019070911 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_2019070911;
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_2019070911” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Ingeval voor betreffende omgevingsvergunningsaanvraag tevens een besluit genomen werd door de gemeenteraad over de 
aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, kan tegen dit gemeenteraadsbesluit in het kader van een 
schorsend administratief beroep, tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld 
bij de Vlaamse Regering. Artikel 31/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning regelt deze 
beroepsmogelijkheid. Ingevolge het delegatiebesluit is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, bevoegd 
voor dit “wegenberoep”. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

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