
Omgevingsloketnummer: OMV_2019029075
Inrichtingsnummer: 20190305-0082

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

De aanvraag van Linea 2000 bvba, vertegenwoordigd door de heer Willem De Voeght met als adres 
Dompel 9 te 2200 Herentals Dompel 9 te 2200 Herentals, werd ingediend op 14 juni 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 15 juli 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Dompel 9 te 2200 Herentals, kadastraal bekend: 
afdeling 13302, sectie D, perceel 1047A, 1047B, 209D, 213E, 213G, 214B.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een opslagruimte en personeelslokalen, het bouwen van 
een passerelle in een bestaande opslagruimte en het slopen en aanleggen van verhardingen in functie 
van deze uitbreiding.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting:

Rubriek Omschrijving Klasse Aard
3.2.2°a) Lozen huishoudelijk afvalwater met een maximum debiet 

van 900 m³/jaar
3 Nieuw

12.2.1° Transformator met een nominaal vermogen van 630 kVA 3 Nieuw
12.3.2° Batterijladers met een totaal vermogen van 27,80 kW 3 Nieuw
15.1.1° Stallen van maximum 13 voertuigen andere dan 

personenwagens
3 Nieuw

16.3.1.1° Compressoren en airco installaties met een gezamenlijk 
vermogen van 196,37 kW

3 Nieuw

17.3.2.1.1.1°b) 2 bovengrondse dubbelwandige dieseltanks horende bij de 
2 sprinklergroepen met een respectievelijke inhoud van 
2.100 liter en 600 liter

3 Nieuw

17.4. Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 
met een totaal van 75 kg

3 Nieuw

19.6.1°a) Opslag van 280 m³ paletten in een lokaal 3 Nieuw
43.1.1°a) Luchtverhitters op gas met een totaal vermogen van 

1.184,30 kW
3 Nieuw



Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de 
ter zake 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 opslagruimte en personeelslokalen, het bouwen van een 
passerelle in bestaande opslagruimte en het slopen en aanleggen van verhardingen in functie van deze 
uitbreiding.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting:

Rubriek Omschrijving Klasse Aard
3.2.2°a) Lozen huishoudelijk afvalwater met een maximum debiet 

van 900 m³/jaar
3 Nieuw

12.2.1° Transformator met een nominaal vermogen van 630 kVA 3 Nieuw
12.3.2° Batterijladers met een totaal vermogen van 27,80 kW 3 Nieuw
15.1.1° Stallen van maximum 13 voertuigen andere dan 

personenwagens
3 Nieuw

16.3.1.1° Compressoren en airco installaties met een gezamenlijk 
vermogen van 196,37 kW

3 Nieuw

17.3.2.1.1.1°b) 2 bovengrondse dubbelwandige dieseltanks horende bij 
de 2 sprinklergroepen met een respectievelijke inhoud 
van 2.100 liter en 600 liter

3 Nieuw

17.4. Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 
met een totaal van 75 kg

3 Nieuw

19.6.1°a) Opslag van 280 m³ paletten in een lokaal 3 Nieuw
43.1.1°a) Luchtverhitters op gas met een totaal vermogen van 

1.184,30 kW
3 Nieuw

Linea 2000 beschikt op de site te Herentals over een magazijnruimte, kantoorruimte en een atelier 
voor herstellingen m.b.t. huishoudelektro. In het kader van de uitbreiding van het magazijn worden 
bijkomende aircotoestellen en stookinstallaties voorzien.

Stedenbouwkundig gezien worden op voorliggend terrein elementen gesloopt, voorgelegd ter 
regularisatie en voorgesteld om nieuw te bouwen. Als te slopen wordt voorgelegd, een deel van de 
bestaande grindverharding (brandweg) omwille van de uitbreiding van het bestaande gebouw. Ook de 
afzonderlijke laadkade aan de noordwestelijke zijde van het gebouw verdwijnt. Ter regularisatie wordt 
voorgelegd, de grindverharding die het terrein ontsluit richting Rietbroek, aan de oostzijde de ligging 
van de verharding tot tegen het buffergebied in plaats van op een afstand van 3,00 m, de groter 
uitgevoerde verharding bij het pomphuis en de sprinklertank, de parking aan de zuidzijde van het 
terrein, nabij de sprinklertank met ruimte voor 28 wagens, de oprit nabij Dompel die breder uitgevoerd 
is dan vergund en de hierbij smaller voorziene infiltratiebekkens, en enkele technische installaties die 
noodzakelijk zijn voor het bedrijf zoals een hoogspanningscabine en een gascabine. 

Als nieuw te bouwen wordt een uitbreiding van de bestaande opslagruimte voorgesteld. Deze heeft een 
bouwdiepte van ongeveer 101 m tot 37 m en een breedte van ongeveer 71,5 m. Hierbij wordt ook een 



ruime verharding voorgesteld met ruimte voor containers,... . Hier tegenaan wordt vooraan een 
personeelsruimte met refter, keuken en dergelijke voorgesteld met een bouwdiepte van 14,40 m en een 
breedte van 34,21 m. Bij de voorgevel wordt deze refter aangevuld met een terrasverharding. Boven 
deze refter wordt geen eerste verdieping voorgesteld. Wel een tweede verdieping, met ruimte om de 
bureauruimten van het bedrijf uit te breiden. Deze verdieping wordt met een passerelle verbonden met 
de bestaande kantoren in het bedrijfsgebouw. Hiervoor worden ook de traphallen aangepast. De 
bestaande personeelsruimten worden ook aangepast op de verschillende verdiepingen met 
herinrichting van sanitair, trap, kleedruimten,... 

Als gevelmateriaal wordt aangesloten bij de materialen van de bestaande bebouwing. De gevels 
worden hoofdzakelijk afgewerkt met zwart geprofileerde staalplaat, gecombineerd met wit 
architectonisch beton.

2. Historiek
• Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2008/00191, Infrastructuurwerken in de industriezone 

dompel - In uitvoering, resultaat: Vergund met voorwaarden
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2009/00220, Het bouwen van een opslagruimte met 

burelen - In uitvoering, resultaat: Vergund met voorwaarden

Aanvulling historiek
///

3. Openbaar onderzoek
De aanvraag werd getoetst aan de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering 
tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De aanvraag 
moet niet openbaar gemaakt worden. De eenvoudige procedure wordt gevolgd. 

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

• Het advies van Provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid afgeleverd op 14 augustus 
2019 is voorwaardelijk gunstig

• Het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) - preventie - 
administratie afgeleverd op 21 augustus 2019 is voorwaardelijk gunstig

• Onroerend Erfgoed - adviezen@onroerenderfgoed.be heeft op 15 juli 2019 beslist om geen 
advies te verlenen

• Het advies van Fluvius System Operator - Fluvius afgeleverd op 16 juli 2019 is gedeeltelijk 
gunstig

• Het advies van FOD Binnenlandse Zaken - ASTRID Veiligheidscommissie - 
indoor.astrid@ibz.fgov.be afgeleverd op 16 juli 2019 is voorwaardelijk gunstig

Bespreking adviezen
De verleende adviezen worden gevolgd. De voorwaarden uit de adviezen van de Provincie Antwerpen 
- Dienst Integraal Waterbeleid van 14 augustus 2019, van de Brandweerzone Kempen - 
Hulpverleningszone 5 (Geel) van 21 augustus 2019, van Fluvius System Operator van 16 juli 2019 en 
van FOD Binnenlandse Zaken - ASTRID Veiligheidscommissie van 16 juli 2019 moeten strikt 
nageleefd worden.

Onroerend Erfgoed beslist om geen advies te verlenen. Dit standpunt wordt gevolgd.

5. Stedenbouwkundige basisgegevens
Planologische voorschriften



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

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

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

• Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, 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 is niet in strijd met de geldende gewestplanbestemming, industriegebied, waarbinnen de 
werken worden voorgesteld.

De nog uit te voeren werken gebeuren volgens de plannen niet ter hoogte van de bestemming 
'leidingstraat'

De aanvraag is niet in strijd met het geldende PRUP.

6. Sectorale regelgeving
Wegenis
///

Watertoets
RIOLERING

AFVALWATER

Het afvalwater van de toiletten wordt opgevangen in een septische put waarvan de overloop eindigt in 
een dubbele toezichtput. Hierin komt ook de rest van het huishoudelijk afvalwater terecht. Deze 
afvalwaterstroom wordt gekoppeld met de al bestaande afvalwaterriolering van het huidige gebouw.

Beoordeling: Geen opmerkingen.

HEMELWATER

Het hemelwater afkomstig van het dak van de nieuwe kantoren wordt opgevangen in een 
hemelwaterput van 10.000L. Het water wordt hergebruikt voor de spoeling van 4 toiletten en 2 
urinoirs in de nieuwe personeelsruimte en via een buitenkraan voor onderhoudswerkzaamheden. 
Overtollig hemelwater wordt via het al bestaande hemelwaterstelsel van het huidige gebouw afgevoerd 
naar de bestaande infiltratiezone op het terrein.

Beoordeling: Geen opmerkingen.

VERHARDING



Een deel van de bestaande asfalt- en grindverharding wordt opgebroken en er wordt nieuwe 
asfaltverharding aangebracht. Er wordt een nieuw terras aangelegd in klinkers. Het hemelwater van al 
deze verhardingen watert af naar de omliggende bodem en infiltreert er ter plaatse.

Beoordeling: Geen opmerkingen.

Project-MER
///

Mer-screening
///

Voortoets/Passende beoordeling
///

Erfgoed-/archeologietoets
///

Mober
///

Toegankelijkheidstoets
///

Decreet grond- en pandenbeleid
///

Scheidingsmuren
///

7. Toetsing van de milieuaspecten
In de aanvraag worden de herstellingswerken die in het atelier uitgevoerd worden, niet verder 
toegelicht. Na telefonisch contact om meer verduidelijking betreffende de herstellingswerkplaats, kan 
men concluderen dat de Vlarem-rubrieken 29.5.2 niet van toepassing zijn. 

Water 

Huishoudelijk afvalwater

De exploitant vraagt om akte te nemen van de lozing van huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de 
sanitaire installaties en de keuken, met een max. debiet van 900 m³/jaar. Het huishoudelijk afvalwater 
wordt geloosd via één lozingspunt in de openbare riolering van Dompel (centraal gebied).

De exploitant dient er op gewezen te worden dat de algemene voorwaarden onder artikel 4.2.8.2.1 § 1 
van Vlarem II van toepassing zijn op het geloosde afvalwater.

Bedrijfsafvalwater

De exploitant vermeldt in bijlage C6 bij de aanvraag dat er geen bedrijfsafvalwater wordt gegenereerd 
op de site.

Lucht



De exploitant vraagt om akte te nemen van het stoken in 13 installaties met een totaal nominaal 
thermisch ingangsvermogen van 1.184,3 kW. Het betreft luchtverhitters op gas die verspreid in het 
gebouw opgesteld staan. Vermits elke individuele stookinstallatie een nominaal thermisch 
ingangsvermogen < 300 kW heeft, zijn er geen emissiegrenswaarden van toepassing en zijn de 
stookinstallaties niet onderworpen aan periodieke emissiemetingen.

In de gewenste situatie zullen er 8 airco’s aanwezig zijn met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 
186,676 kW. De exploitant neemt in bijlage E bij de aanvraag op dat de koelinstallaties periodiek 
onderhouden worden door een koeltechnische firma en dat er een logboek wordt bijgehouden met 
gegevens betreffende het onderhoud en de controles van de koelinstallaties. De koelinstallaties 
bevatten het koelmiddel R410A.

Gevaarlijke producten
 
Dieseltanks
 
De exploitant vraagt om akte te nemen van de opslag van 2.700 liter (2,25 ton) diesel in twee 
bovengrondse, dubbelwandige dieseltanks, met name een dieseltank bij sprinklergroep 2.100 l en een 
dieseltank sprinklergroep 600 l.
Hierbij dient gewezen te worden naar de definitie van opslagplaats in artikel 1.1.2 van Vlarem II 
(algemene definities, 8° onder definities gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen). Hierin is 
opgenomen dat geïntegreerde brandstoftanks bij vast opgestelde motoren, zoals aggregaten, pompen, 
noodgeneratoren en dergelijke, met een maximale waterinhoud van 2.000 liter, niet als opslagplaats 
beschouwd worden. 
Indien de dieseltank sprinklergroep een geïntegreerde dieseltank is, lijkt deze, op basis van 
voorgaande, niet meegeteld te moeten worden bij de berekening van de gezamenlijke opslagcapaciteit 
onder rubriek 17.3.2.1.1.
 
Gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
 
De exploitant vraagt om akte te nemen van de opslag van 75 kg gevaarlijke producten in kleine 
verpakkingen. In bijlage E is opgenomen dat deze producten in lekbakken opgesteld staan bij de 
technische dienst.
Globaal kan gesteld worden dat de risico’s voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het 
leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde 
exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen 
beperkt worden.

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

Het perceel ligt in een industriegebied ten noorden van de E313, op ongeveer 2,7 km ten zuidwesten 
van het centrum van de stad (Grote Markt). De oostzijde van het terrein grenst aan een bufferzone. De 
aanvraag is verenigbaar met de bestemming van deze omgeving en omvat de uitbreiding van een 
bestaand bedrijfsgebouw en bijhorende uitbreiding van kantoor en personeelsruimten. De kantoren 
mogen in geen geval autonoom gebruikt worden en moeten steeds in functie van het betrokken bedrijf 
gebruikt worden.

Mobiliteit

Dompel ontsluit via Wolfstee en ligt daarmee zeer strategisch qua ontsluiting, namelijk de nabijheid 
van de oprit van de autosnelweg E313 en de nabijheid van de Lierseweg (N13). De voorliggende weg 



Dompel is tot aan de oprit van dit terrein voldoende uitgerust om bijkomend verkeer te kunnen 
verantwoorden. Gemotoriseerd verkeer (auto’s, vrachtwagens,… ) moet het bedrijf via Dompel blijven 
bereiken. Op de ingediende plannen wordt gevraagd om een toegangsweg via Rietbroek te voorzien. 
Voor gemotoriseerd verkeer (auto’s, vrachtwagens,… ) mag geen toegang via Rietbroek worden 
voorzien. Als hulpdiensten aangeven dat zij wel via Rietbroek een toegang willen hebben voor geval 
van nood, kan hier een toegang worden voorzien. Als dit niet is, hoeft er zelfs geen brede verharding 
voorzien te worden en dient deze beperkt te worden in breedte. Voor fietsers moet wel, zowel via 
Dompel als via Rietbroek, een toegang worden voorzien. Rietbroek ligt op het bovenfunctionele 
fietsroutenetwerk. Er zal binnenkort ook een proefopstelling in Rietbroek worden georganiseerd om 
het gemotoriseerde verkeer te weren, zodat dit een veiligere straat wordt voor de fietsers. Ook de 
toekomstige fietsostrades zijn via Rietbroek makkelijk te bereiken. Fietsers zouden dus een toegang 
langs Rietbroek moeten hebben om het bedrijf te kunnen bereiken. 

Omdat het bij deze aanvraag niet duidelijk is wat de uitbreiding net betekent (aantal 
werknemerstoename, aantal leveringen, bezoekers) is het onmogelijk om in te schatten hoeveel 
fietsenstallingen en parkeerplaatsen er voor auto’s nodig zijn. Er blijft met de voorgestelde uitbreiding 
niet zo veel ruimte meer over op het terrein om nog bijkomende parkeerplaatsen te voorzien. De 
voorgestelde uitbreiding hoeft ook niet in te houden dat het aantal personeelsleden veel zal toenemen. 
Omdat concrete gegevens in het dossier ontbreken, wordt opgelegd dat het personeelsbestand moet 
aangepast worden aan het aantal parkeerplaatsen dat ter beschikking kan gesteld worden op het terrein. 
De parkeerplaats voor de auto’s dient volgende afmetingen te hebben: 2,5 m breedte op 5 m lengte met 
een rijbaan van 6 m om te manoeuvreren of te kruisen. De te regulariseren parking voldoet aan deze 
opgelegde afmetingen.

Naast voldoende autoparkeerplaatsen, vrachtwagenparkeerplaatsen dient er voor het personeel ook de 
nodige overdekte fietsenstalling voorzien te worden. Omdat het bij deze aanvraag niet duidelijk is wat 
de uitbreiding net betekent (aantal werknemerstoename, aantal leveringen, bezoekers) is het 
onmogelijk om in te schatten hoeveel fietsenstallingen en parkeerplaatsen er voor auto’s er nodig zijn. 
Als streefdoel kan men wel voor minimaal 30% van de werknemers een parkeerplaats voor de fiets 
voorzien om zeker voldoende aanbod te geven. De ruimte die voorzien dient te worden per fiets is 0,75 
m breedte en 1,80 m lengte, met een manoeuvreerlengte van 1,80 m. De toegang naar de 
fietsenstallingen dient zo gelijkgronds mogelijk te lopen, met zo min mogelijk trappen, deuren, 
obstakels die het comfort van de fietser verminderen. Omdat op de plannen geen fietsenstalling wordt 
weergegeven, en er geen overdekte fietsenstalling kan worden opgelegd als voorwaarde (hiervoor is 
immers de aanvraag van een afzonderlijke vergunning noodzakelijk), wordt opgelegd dat minstens 
voor 30% van de werknemers een fietsenstaanplaats wordt voorzien op het eigen terrein, nabij de 
ingangen van de gebouwen. Bij de bouwheer wordt erop aangedrongen dat een (of meerdere kleinere) 
overdekte fietsenstalling wordt opgericht op het eigen terrein, na het aanvragen en verkrijgen van een 
afzonderlijke omgevingsvergunning.

Ruimtegebruik - bouwdichtheid - schaalaspecten

De oppervlakte van de uitbreiding is groot. Rekening houdend met de ruime afstand die het 
bedrijfsgebouw respecteert tot de perceelgrenzen en de verhouding met het reeds bestaande 
bedrijfsgebouw, kan deze uitbreiding hier ter plaatse verantwoord worden. Ook de aanhorigheden bij 
het bedrijf worden kwalitatief voorgesteld of werden reeds kwalitatief uitgevoerd, Bovendien 
respecteren ook deze de gebruikelijke afstandsregels, waardoor deze verantwoord kunnen worden. 
Enkel de verharding langs de bufferzone dient in principe op een afstand van minimaal 3,00 m te 
worden voorgesteld. Rekening houdend dat deze geen negatieve invloed heeft op de bufferzone en 
reeds gerealiseerd is, kan ook deze verantwoord worden. De gas- en HS-cabine staan dichter dan 
gebruikelijk bij de perceelgrens. Omdat deze noodzakelijke technische installaties goed ingebed zijn in 



het groen en voldoende afstand tot de straat respecteren, kunnen deze op de voorgestelde locatie toch 
verantwoord worden.

Architectuur - cultuuraspecten - esthetiek

De uitbreiding sluit aan bij de bestaande bebouwing en wordt kwalitatief afgewerkt.

Het betrokken pand of de aanpalende bebouwing geniet niet van enige bescherming als erfgoedwaarde 
en staat ook niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed.

Hinderaspecten - privacy - comforteisen

De afstandsregels ten aanzien van perceelgrenzen voor industriegebied worden door de aanvrager 
nageleefd. Er wordt langs de perceelsgrenzen een groenzone behouden. Verder worden heel wat 
maatregelen genomen om de impact van de bebouwing op de waterhuishouding te beperken tot een 
minimum.

De ruimtes in het ontvangstgebouw voor personeel en bezoekers worden zo goed als mogelijk in 
contact gebracht met natuurlijk daglicht.

Impact op natuur en landschap - inkleding - buffering - reliëf

Bestaande groenzones worden behouden en de zone in buffergebied werd kwalitatief aangeplant. 

Het bestaande reliëf wordt behouden.

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Voorwaardelijk gunstig advies.

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

omgevingsloket.
• Omdat concrete gegevens in het dossier ontbreken, wordt opgelegd dat het personeelsbestand 

moet aangepast worden aan het aantal parkeerplaatsen dat ter beschikking kan gesteld worden 
op het terrein.

• Minstens voor 30% van de werknemers moet een fietsenstaanplaats worden voorzien op het 
eigen terrein, nabij de ingangen van de gebouwen. De ruimte die voorzien moet worden per 
fiets is 0,75 m breedte en 1,80 m lengte, met een manoeuvreerlengte van 1,80 m.

• Voor gemotoriseerd verkeer (auto’s, vrachtwagens,… ) mag geen toegang via Rietbroek 
worden voorzien. Als hulpdiensten aangeven dat zij wel via Rietbroek een toegang willen 
hebben voor geval van nood, kan hier een toegang worden voorzien. Als dit niet is, hoeft er 
zelfs geen brede verharding voorzien te worden en dient deze beperkt te worden in breedte. 
Voor fietsers moet wel, zowel via Dompel als via Rietbroek, een toegang worden voorzien.

• De voorwaarden uit het advies van Provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid van 
14 augustus 2019 moeten strikt nageleefd worden 

• De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) 
van 21 augustus 2019 moeten strikt nageleefd worden

• De voorwaarde uit het advies van Fluvius System Operator van 16 juli 2019 moet strikt 
nageleefd worden

• De voorwaarde uit het advies van FOD Binnenlandse Zaken - ASTRID Veiligheidscommissie 
van 16 juli 2019 moet strikt nageleefd worden.

• De kantoren mogen in geen geval autonoom gebruikt worden en moeten steeds in functie van 
het betrokken bedrijf gebruikt worden.



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

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 5.3. • Sectorale milieuvoorwaarden - Het lozen van 
afvalwater en koelwater

hoofdstuk 5.12. • Sectorale milieuvoorwaarden - Elektriciteit

hoofdstuk 5.15.
• Sectorale milieuvoorwaarden - Garages, 

parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen 
voor motorvoertuigen

hoofdstuk 5.16. • Sectorale milieuvoorwaarden - Behandelen 
van gassen

hoofdstuk 5.17. • Sectorale milieuvoorwaarden - Opslag van 
gevaarlijke producten

hoofdstuk 5.19. • Sectorale milieuvoorwaarden – Hout

hoofdstuk 5.43. • Sectorale milieuvoorwaarden – 
Stookinstallaties

 Bijzondere milieuvoorwaarden
///

Lasten
///

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



Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 9 
september 2019 het volgende:
Het college verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2019029075 aan Linea 2000 bvba, 
vertegenwoordigd door de heer Willem De Voeght voor handelingen op het terrein met als adres 
Dompel 9 te 2200 Herentals en met kadastrale gegevens afdeling 13302, sectie D, perceel 1047A, 
1047B, 209D, 213E, 213G, 214B.
De aanvraag betreft het uitbreiden van een opslagruimte en personeelslokalen, het bouwen van een 
passerelle in een bestaande opslagruimte en het slopen en aanleggen van verhardingen in functie van 
deze uitbreiding. De aanvraag omvat volgende exploitatie van een ingedeelde inrichting:

Rubriek Omschrijving Klasse 
3.2.2°a) Lozen huishoudelijk afvalwater met een maximum debiet 

van 900 m³/jaar
3

12.2.1° Transformator met een nominaal vermogen van 630 kVA 3
12.3.2° Batterijladers met een totaal vermogen van 27,80 kW 3
15.1.1° Stallen van maximum 13 voertuigen andere dan 

personenwagens
3

16.3.1.1° Compressoren en airco installaties met een gezamenlijk 
vermogen van 196,37 kW

3

17.3.2.1.1.1°b) 2 bovengrondse dubbelwandige dieseltanks horende bij 
de 2 sprinklergroepen met een respectievelijke inhoud 
van 2.100 liter en 600 liter

3

17.4. Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 
met een totaal van 75 kg

3

19.6.1°a) Opslag van 280 m³ paletten in een lokaal 3
43.1.1°a) Luchtverhitters op gas met een totaal vermogen van 

1.184,30 kW
3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

• De parkeervraag van het bedrijf dient op het eigen terrein opgevangen te worden.  
Door het stimuleren van alternatieve vervoersmodi kan de parkeervraag worden 
ingeperkt.

• Minstens voor 30% van de werknemers moet een fietsenstaanplaats worden voorzien 
op het eigen terrein, nabij de ingangen van de gebouwen. De ruimte die voorzien 
moet worden per fiets is 0,75 m breedte en 1,80 m lengte, met een manoeuvreerlengte 
van 1,80 m.

• Voor gemotoriseerd verkeer (auto’s, vrachtwagens,… ) mag geen toegang via 
Rietbroek worden voorzien. Als hulpdiensten aangeven dat zij wel via Rietbroek een 
toegang willen hebben voor geval van nood, kan hier een toegang worden voorzien. 
Als dit niet is, hoeft er zelfs geen brede verharding voorzien te worden en dient deze 
beperkt te worden in breedte. Voor fietsers moet wel, zowel via Dompel als via 
Rietbroek, een toegang worden voorzien.

• De voorwaarden uit het advies van Provincie Antwerpen - Dienst Integraal 
Waterbeleid van 14 augustus 2019 moeten strikt nageleefd worden



• De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 
(Geel) van 21 augustus 2019 moeten strikt nageleefd worden

• De voorwaarde uit het advies van Fluvius System Operator van 16 juli 2019 moet 
strikt nageleefd worden

• De voorwaarde uit het advies van FOD Binnenlandse Zaken - ASTRID 
Veiligheidscommissie van 16 juli 2019 moet strikt nageleefd worden.

• De kantoren mogen in geen geval autonoom gebruikt worden en moeten steeds in 
functie van het betrokken bedrijf gebruikt worden.

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

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 5.3.

• Sectorale milieuvoorwaarden - 
Het lozen van afvalwater en 
koelwater

hoofdstuk 5.12.
• Sectorale milieuvoorwaarden - 

Elektriciteit

hoofdstuk 5.15.

• Sectorale milieuvoorwaarden - 
Garages, parkeerplaatsen en 
herstellingswerkplaatsen voor 
motorvoertuigen

hoofdstuk 5.16.
• Sectorale milieuvoorwaarden - 

Behandelen van gassen

hoofdstuk 5.17. • Sectorale milieuvoorwaarden - 
Opslag van gevaarlijke 



producten

hoofdstuk 5.19.
• Sectorale milieuvoorwaarden – 

Hout

hoofdstuk 5.43.
• Sectorale milieuvoorwaarden - 

Stookinstallaties

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de 
adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;



4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte 
niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde;
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn 
gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat;
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn 
gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

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

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

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

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

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde 
zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

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

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

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

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

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

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan 
uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van 



het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op 
voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

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_2019029075

Door Linea 2000 bvba, vertegenwoordigd door de heer Willem De Voeght werd een aanvraag ingediend voor 
stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Kort omschreven gaat het over: het uitbreiden van een opslagruimte en personeelslokalen, het bouwen van een passerelle in 
een bestaande opslagruimte en het slopen en aanleggen van verhardingen in functie van deze uitbreiding.

De aanvraag heeft als adres: Dompel 9 te 2200 Herentals met kadastrale gegevens afdeling 13302, sectie D, perceel 1047A, 
1047B, 209D, 213E, 213G, 214B.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 september 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_2019029075 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_2019029075;
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_2019029075” 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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