
Omgevingsloketnummer: OMV_2019080287
Inrichtingsnummer: 20190207-0080

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

De aanvraag van J&J, vertegenwoordigd door de heer Bernard Fonck met als adres Greesstraat 21 te 
2200 Herentals Greesstraat 21 te 2200 Herentals, werd ingediend op 21 juni 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 21 juni 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Greesstraat 21 te 2200 Herentals, kadastraal 
bekend: afdeling 13302, sectie C, perceel 453, 454F en 456.

Het betreft een aanvraag tot het slopen en herbouwen van een landbouwbedrijf voor een paardenfokkerij, 
de herbouw van de woning en het inrichten van de toegangsweg.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting:

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard

19.6.2°a) Opslag van 70 m³ stro/hooi en stro in een 
lokaal

3 NIEUW

17.3.2.1.1.1°b) Opslag van 2.082,5 kg (2.500 L) mazout in 
een bovengrondse houder

3 NIEUW

32.4. Inrichting voor de africhting van paarden 
uitgerust met een piste

2 NIEUW

28.2.c)1° Opslag van 60 m³ vaste mest 3 NIEUW

24.2. Laboratorium gericht op de interne

controle van eigen productieprocessen

3 NIEUW

53.8.1°b) Grondwaterwinning met een debiet 956 2 NIEUW



m³/jaar met een maximale diepte van 91 
meter

6.5.1° inrichting met maximaal 1 verdeelslang 3 NIEUW

3.6.3.1°a) afvalwaterzuiveringsinstallaties, met

inbegrip van het lozen van 0,2 m³/u

bedrijfsafvalwater

3 NIEUW

9.4.3.c)1° Stallen van 56 paarden 2 NIEUW

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de 
terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende 
de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR

Toetsing van de aanvraag

1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
Type handelingen: 

• Stedenbouwkundige handelingen: 
De aanvraag betreft het slopen en herbouwen van een landbouwbedrijf voor een paardenfokkerij, de 
herbouw van de woning en het inrichten van de toegangsweg.

• Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
19.6.2°a) Opslag van 70 m³ stro/hooi en stro in een 

Lokaal
3 NIEUW

17.3.2.1.1.1°b) Opslag van 2.082,5 kg (2.500 L) mazout in 
een bovengrondse houder

3 NIEUW

32.4. Inrichting voor de africhting van paarden 
uitgerust met een piste

2 NIEUW

28.2.c)1° Opslag van 60 m³ vaste mest 3 NIEUW
24.2. Laboratorium gericht op de interne 

controle van eigen productieprocessen
3 NIEUW

53.8.1°b) Grondwaterwinning met een debiet 956 
m³/jaar met een maximale diepte van 91 
meter

2 NIEUW

6.5.1° inrichting met maximaal 1 verdeelslang 3 NIEUW
3.6.3.1°a) afvalwaterzuiveringsinstallaties, met 

inbegrip van het lozen van 0,2 m³/u 
bedrijfsafvalwater

3 NIEUW



9.4.3.c)1° Stallen van 56 paarden 2 NIEUW

De exploitant wenst een nieuwe paardenfokkerij en KI-station uit te baten. Hiertoe zal een nieuwe 
infrastructuur worden gebouwd na afbraak van de gebouwen horende bij een rundveebedrijf waarvan 
de rundvee-activiteit meer dan 2 jaar buiten gebruik is. De exploitant zal de eigen fokproducten op het 
bedrijf zadelmak maken met het oog op verkoop op 2 à 3-jarige leeftijd. Voor de africhting van de 
veulens wordt een piste voorzien. De exploitant neemt in addendum C6 bij de aanvraag op dat het 
bedrijf gespecialiseerd is in het paardenras ‘de quarter horse of American quarter horse’. Quarter 
horses zijn vooral geschikt als rijpaarden.

Naast de paardenfokkerij wenst de exploitant ook een voorziening voor een KI-station voor paarden, 
met een ruimte voor de behandeling van sperma (labo).

De bestaande garage op het terrein blijft behouden. De overige bestaande gebouwen op het terrein 
worden volledig gesloopt, evenals de sleufsilo's. Ook worden een aantal bomen gerooid. Daarna 
worden een nieuwe woning opgericht en nieuwe bedrijfsgebouwen. De bedrijfsgebouwen omvatten 
een overdekte buitenpiste met ontvangstruimte en bureau, een opslagloods met stallen, opslag, een 
dekstation en 2 plaatsen voor tijdelijk verblijf van een groom en stallen voor de opfok van jonge 
paarden en fokmerries. Verder worden ook nog aanhorigheden aangevraagd zoals een opslag aan de 
garage, een aanbouw achter de piste met opslag, tractorstalling, een aan de loods gebouwde mestput en 
een zone voor silo's.

De nieuwe gebouwen worden op de stallen na volledig ingeplant tussen de straat en de waterloop op 
het terrein. De nieuwe woning wordt opgericht op een afstand van 12,00 m tot de as van de weg en de 
overdekte piste op een afstand van 14,13 m. Links langs de woning en loods, is tot aan de waterloop 
een openbare wegenis in aarde aanwezig. Om het bedrijf toegankelijk te maken voor brandweer en de 
bedrijfswerking wordt deze openbare weg aangepast. Het openbare domein wordt hiervoor verbreed 
naar 5,50 m. De bestaande aarden weg wordt verplaatst naar rechts en verbreed tot 4,00 m. Langs de 
linkerzijde wordt op een afstand van 0,30 m tot de perceelgrens, een wadi voorgesteld met een breedte 
van 0,70 m. 

De nieuwe bebouwing respecteert een afstand van 5,00 m tot de waterloop aan de voorzijde en 6,00 m 
aan de achterzijde. De verharding wordt voorgesteld voor de waterloop op een afstand van minimaal 
1,00 m en achter de waterloop op een afstand van 5,00 m.

De nieuwe bedrijfswoning heeft een volume van 998,466 m³.

Het reliëf van het terrein wijzigt zeer beperkt volgens de ingediende documenten, maar op de 
terreinprofielen is de exacte wijziging niet weergegeven in de maatvoering. Wanneer de wijzigingen 
worden nagemeten, bedragen deze maximaal 20 cm en worden deze enkel voorgesteld ter hoogte van 
de bebouwing. Verder worden enkel reliëfwijzigingen voorzien in functie van een goede afwatering 
naar de nieuwe wadi's.

2. Historiek
• VLAREM-melding klasse 3: 1993/048, Stookolietank, propaangastank en lozen normaal 

huisafvalwater in oppervlaktewater - Aktename, resultaat: Aktename
• ARAB/milieu informatiedossier: 1991/038, Landbouwbedrijf voor het stallen van runderen - 

Vervallen, resultaat: Niet vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1984/00030, Het bouwen van 2 sleufsilo's ( tegen 

elkaar ) - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund



• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1973/00047, Bouwen van een woning - Beslist in 
eerste aanleg, resultaat: Vergund

• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1973/00065, Oprichten van een koestal - Beslist in 
eerste aanleg, resultaat: Vergund

• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1969/00129, Bouwen van een veestal - Beslist in eerste 
aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden

• Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 2015/00100, Het herbouwen van een 
garage en een bergplaats, het regulariseren van de inplanting en dakvorm van bestaande 
vergunde woning, het regulariseren van een gedeelte van de bestaande stallen, het afbreken 
van garages/bergplaatsen - In uitvoering, resultaat: Deels vergund, deels onvergund

• Digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: SV2017/147, het afbreken van 
oude stallen en het bouwen van een professionele paardenfokkerij, hengstenhouderij en KI-
station - Beslist in beroep, resultaat: Geweigerd

• VLAREM-milieuvergunning: 2017/055, paardenfokkerij - Beslist in eerste aanleg, resultaat: 
Geweigerd

Aanvulling historiek
///

3. Openbaar onderzoek
 Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van 
toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden. Het openbaar onderzoek werd gehouden 
van 1 juli 2019 tot en met 30 juli 2019. Er werden 3 bezwaren ingediend. Deze werden tijdig 
ingediend en zijn ontvankelijk. 
Deze bezwaarschriften handelen over verschillende aspecten en kunnen als volgt beoordeeld worden:

• De paardenstal op het achterliggende perceel wordt te lang voorgesteld, waardoor deze tot 
achter het aanpalende perceel komt te staan.

Beoordeling: De stal reikt slechts zeer beperkt tot achter het aanpalende perceel. Bovendien liggen 
deze terreinen in landbouwgebied. Het zicht op stallen kan in deze gebieden worden verantwoord. 
Esthetisch wordt de stal voldoende kwalitatief afgewerkt. Dit bezwaar wordt niet weerhouden.

• De grote wadi rechts naast de stallen moet voor de brandweer bereikbaar gemaakt worden.

Beoordeling: Er wordt onder de opslagloods een grote bluswaterkelder voorzien. Het advies van de 
brandweer is hiervoor gunstig. De grote wadi rechts naast de stallen is om het overtollige hemelwater 
in de bodem te infiltreren en is niet als opvangbekken bedoeld. Dit bezwaar wordt niet weerhouden.

• Op terreinen langs de Geelseweg is er een vergunning verleend voor een grote hal. Hierrond is 
een buffer van 4 m aangeplant rondom het bedrijf. Daarom wordt ook bij voorliggend bedrijf 
een groenbuffer gevraagd van 4 m breed.

Beoordeling: Op het terrein langs Geelseweg waarnaar verwezen wordt is een bedrijfsgebouw in 
KMO-gebied opgericht. Hier gelden andere normen dan in het agrarische gebied. Bij het voorliggende 
bedrijf wordt ook gevraagd om een groene aanplant te doen rechts van het bedrijf maar dan met een 
haag van 1 m. Verder wordt opgelegd dat de niet bebouwde delen als groene zones worden aangelegd, 
zodat het bedrijf zich kwalitatief integreert in haar omgeving. Volgens de plannen wordt dit 
gerespecteerd. Dit bezwaar wordt niet weerhouden.

• De wadi langs de nieuwe weg maakt bestaande toegangen tot de links aanpalende terreinen 
onmogelijk.



Beoordeling: Bestaande toegangen van op de te wijzigen openbare weg moeten gerespecteerd blijven. 
Dit bezwaar wordt weerhouden.

• De bestaande weg is onvoldoende breed om de mobiliteit van het bedrijf op te vangen. Ook 
draaicirkels zijn onvoldoende voor een vrachtwagen.

Beoordeling: De toegangsweg wordt aangepast zodat deze voldoende breed is om de draaicirkel van 
een brandweerwagen te kunnen respecteren. Een keerbeweging kan gemaakt worden op het eigen 
terrein op de oprit tot de piste tussen de woning en de stallen. Volgens de gegevens in het dossier is de 
mobiliteit bij deze bedrijvigheid beperkt. Indien de weg niet gedimensioneerd wordt voor grotere 
voertuigen, is het aan de bouwheer om leveringen of ophalingen te laten gebeuren met kleinere 
voertuigen. Dit bezwaar wordt niet weerhouden. 

• Op de bestaande weg ligt een mountainbike-route. Vraag om de bestaande wegenis en de 
toegangsweg tot het bedrijf te scheiden.

Beoordeling: Het mengen van de mobiliteit van een privaat landbouwbedrijf en deze van een wandel- 
en fietsroute zijn verenigbaar. Schaalvergroting is noodzakelijk om een leefbaar bedrijf te kunnen 
uitbaten op deze locatie. Op andere landbouwwegen wordt verkeer ook gemengd. Keerbewegingen 
kunnen volgens de nota van de architect gebeuren op de toegangsweg tot de piste, die slechts 1 keer 
om de 3 jaar benut wordt voor de bedrijvigheid. Dit bezwaar wordt niet weerhouden.

• Milieu impact: mestopslag. De mestopslag zal ongedierte aantrekken met grote hoeveelheden 
vliegen. De leefbaarheid van de omgeving komt hiermee in het gedrang. Daarom wordt 
gevraagd om de mestopslag te overkappen en volledig af te sluiten voor haar omgeving. Ook 
ratten zullen worden aangetrokken.

Beoordeling: De mestopslag wordt aangelegd volgens de voorwaarden van Vlarem II. Door de 
wekelijkse afvoer van het dierlijke mest wordt de hinder veroorzaakt door de mestopslagplaats 
beperkt.

Zoals bepaald in Vlarem II moet de inrichting ten alle tijden zindelijk worden gehouden en in goede 
staat van onderhoud verkeren. Telkens als de omstandigheden daartoe aanleiding geven moeten 
doeltreffende maatregelen worden genomen tegen ongedierte. Als de exploitant zijn inrichting 
doeltreffend beheert zal er geen hinder zijn van ongedierte. Dit bezwaar wordt niet weerhouden.

• Er is onvoldoende aandacht voor parkeergelegenheid. Er worden op het terrein geen 
parkeerplaatsen voor het personeel of vrachtwagens voorgesteld. Vraag om een parkeerverbod 
in de straat te voorzien.

Beoordeling: Er wordt in de aanvraag aangegeven dat de vrachtwagens/trailers van de bezoekers voor 
het dekstation kunnen gestald worden op de oprit tot de overdekte piste. De wagens van het personeel 
zullen gestald worden bij de toegang tot de tijdelijke verblijven, op de private verharding. Volgens de 
gegevens in het dossier zou dit voldoende zijn. Er kan bij voorliggend bedrijf op afspraak gewerkt 
worden, zodat er geen 2 bezoekers tegelijkertijd op het terrein moeten gestald worden. Het betreft 
trouwens geen publiek toegankelijk bedrijf. Een parkeerverbod in de straat wordt niet opgelegd. De 
parkeerbehoefte van dit bedrijf moet op het eigen terrein opgevangen worden. Dit bezwaar wordt niet 
weerhouden. 

• De wadi links langs de nieuwe weg wordt hoger aangelegd dan de aanpalende percelen. Het 
water zal hierdoor naar de links aanpalende terreinen stromen. 



Beoordeling: Volgens de sneden van de nieuwe weg en de wadi wordt deze lager aangelegd dan de 
links aanpalende percelen. Het is aan de landmeter en de architect van voorliggend dossier om correcte 
gegevens op de plannen te zetten. Er wordt op vertrouwd dat dit ook zo gebeurt. Dit bezwaar wordt 
niet weerhouden.

• De wadi ten noorden van de aarden weg verdwijnt wat tot wateroverlast zal leiden bij 
aanpalende percelen.

Beoordeling: De wadi wordt aan de zuidzijde van de nieuwe weg voorgesteld om de toegang tot de 
loods en stallen te kunnen garanderen. Het hemelwater van nieuwe verhardingen op het private terrein 
wordt volledig opgevangen en geïnfiltreerd op het private terrein. Enkel het hemelwater van de nieuwe 
weg wordt afgeleid naar de nieuwe wadi. De nieuwe wadi heeft een grotere oppervlakte dan de 
bestaande, om het hemelwater van de nieuwe weg volledig te kunnen opvangen. Dit bezwaar wordt 
niet weerhouden.

• De bestaande groenbuffer langs de aarden weg verdwijnt.

Beoordeling: Het verdwijnen van dit groenelement is noodzakelijk om de nieuwe toegangsweg en de 
toegankelijkheid van de loods en stallen te kunnen garanderen. De voorgestelde verharding is beperkt 
en noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en brandveiligheid. Het verdwijnen van de groene zone kan 
daardoor verantwoord worden. Het niet bebouwde of verharde deel van het terrein wordt aangeplant 
met groen volgens de gegevens in het dossier. Bovendien worden volgens de ingediende documenten 
nieuwe bomen op het terrein aangeplant ter compensatie van deze die geveld worden. Dit bezwaar 
wordt niet weerhouden.

• Ter plaatse is een opslag van hooi aanwezig op 1 van de terreien van de bouwheer.

Beoordeling: Uit de foto's bij het bezwaarschrift blijkt dat dit een tijdelijke opslag betreft. Een 
permanente opslag van hooi wordt in voorliggend dossier voorgesteld binnen de nieuwe bebouwing. 
Dit bezwaar wordt niet weerhouden.

• Ter plaatse is een voederinstallatie op het terrein aanwezig.

Beoordeling: Deze installatie lijkt een tijdelijke inrichting. Een permanente inrichting wordt buiten de 
nieuwe bebouwing niet voorgesteld op de plannen. Dit bezwaar wordt niet weerhouden.

• Het brandweerverslag is van 18 mei 2017 en niet gebaseerd op de nu voorliggende plannen.

Het brandweerverslag voor voorliggend dossier is van 29 juli 2019. Het dossier werd volgens dit 
verslag besproken in een vooroverleg met de brandweer op 18 mei 2017. Dit bezwaar wordt niet 
weerhouden.

• De knik in de waterloop dient verwijderd te worden.

Beoordeling: Dit maakt geen deel uit van de voorliggende aanvraag. Op plan wordt de bestaande 
toestand voorgesteld. De knik ligt buiten het plangebied. Dit bezwaar wordt niet weerhouden.

• Er ligt een gasleiding onder de aarden weg.

Beoordeling: In de aarden weg is geen leiding van Fluxys of Air Liquide aanwezig. Weginfrastructuur 
en eventuele lagedrukleidingen zijn perfect te combineren. Dit bezwaar wordt niet weerhouden. 

• De nieuwe hal zal als een klankkast werken. 



Beoordeling: Dit blijkt niet uit de gegevens in het dossier. Te meer omdat dit een private 
paardenfokkerij betreft zonder publieke toegang. Hinder mag evenwel niet veroorzaakt worden naar 
naburige eigendommen of bewoners. Indien hinder wordt veroorzaakt zal handhaving moeten 
gebeuren. Dit is geen aspect dat kan worden opgenomen in de vergunning. Dit bezwaar wordt niet 
weerhouden.

• Het opfokken van paarden wordt onvoldoende specifiek omschreven in het dossier.

Beoordeling: In het dossier wordt duidelijk aangegeven dat het de bedoeling is om paarden te kweken 
en op te fokken tot 2 à 3 jaar. Dit zal gebeuren door de bouwheer en enkele medewerkers. Er wordt 
geen manege voorgesteld of publiek toegankelijk bedrijf.

• De vraag wordt gesteld of er buiten de voorgestelde constructies geen andere inrichtingen 
zullen gebeuren zoals een buitenpiste, een tredmolen, een geluidsinstallatie of dergelijke.

Beoordeling: Bijkomende constructies of voorzieningen voor een geluidsinstallatie worden niet 
aangevraagd in voorliggend dossier. Dit bezwaar wordt niet weerhouden.

4. Adviezen
De omgevingsambtenaar heeft kennisgenomen van volgende adviezen:

• Het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) - preventie - 
administratie afgeleverd op 29 juli 2019 is voorwaardelijk gunstig

• Het advies van Departement Landbouw en Visserij (hoofdbestuur) - dept. landbouw en 
visserij, buitendienst antwerpen afgeleverd op 1 juli 2019 is gunstig

• Het advies van Provincie Antwerpen - dienst Integraal Waterbeleid werd niet tijdig 
aangeleverd, en zal in die zin als gunstig beoordeeld worden.

• De Vlaamse Milieumaatschappij - watertoets@vmm.be besliste op 1 juli 2019 om geen advies 
te verlenen.

Bespreking adviezen
Het gunstige advies van het Agentschap Landbouw en Visserij wordt gevolgd. 

Het voorwaardelijk gunstige advies van Brandweerzone Kempen, hulpverleningszone 5 (Geel) van 29 
juli 2019 wordt gevolgd. De voorwaarden uit dit advies moeten strikt nageleefd worden.

VMM verleent geen advies over voorliggend dossier. Dit standpunt wordt gerespecteerd. Omdat 
VMM geen advies verleend, wordt ervan uitgegaan dat hun advies gunstig is, in het bijzonder ook 
voor de grondwaterwinning. Dit blijkt trouwens ook uit een eerdere aanvraag voor dezelfde werken op 
voorliggend terrein, die ingetrokken werd.

5. Stedenbouwkundige basisgegevens
Planologische voorschriften

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

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

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 in overeenstemming met de geldende gewestplanbestemming, agrarisch gebied, 
waarbinnen de werken worden voorgesteld en zoals ook blijkt uit het advies van het Agentschap voor 
Landbouw en Visserij.

De nieuwe bedrijfswoning voldoet aan de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en 
is kleiner dan 1.000 m³

Voor de Greesstraat (chemin nr. 22) is nog steeds de rooilijnbreedte uit de atlas der buurtwegen van 
toepassing (10,8 meter ter hoogte van perceel 454F). In afwachting van een gemeentelijk rooilijnplan 
wordt geadviseerd om de nieuwe bebouwing reeds te plaatsen op 12 meter uit de as van de weg. De 
afstand tot de as van de weg is volgens de ingediende documenten minimaal 12,00 m. De bouwlijn 
moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.

6. Sectorale regelgeving
Wegenis
De rooilijn in de Greesstraat (Chemin nr. 20) wordt bepaald door de atlas der buurtwegen uit 1841 en 
heeft ter hoogte van het perceel van de aanvrager een breedte van 10,8 meter. De voorgevelbouwlijn 
bevindt zich op 12 meter uit de as van de weg. Deze wordt met de voorliggende plannen 
gerespecteerd.

De aanvraag omvat wegeniswerken. De bestaande weg wordt verbreed, heringericht en aangepast. De 
gemeenteraad moet daarom een beslissing nemen over de zaak van de wegen.

Aan de zuidzijde van het perceel 454F bevindt zich een openbare gemeentewegenis die ook reeds 
zichtbaar is op de atlas der buurtwegen, maar waarvan de breedte onbekend is. De feitelijke toestand 
van de huidige wegenis werd ingemeten door de landmeter van de aanvrager. Om een behoorlijke 
openbare wegenis met wadi en een wegaanzet richting Greesstraat te voorzien moet een zone van ca. 
192,05 m² van het perceel van de aanvrager overgedragen worden naar het openbaar domein. Deze 
zone wordt in zwarte arcering aangeduid op het inplantingsplan. Om deze overdracht te regelen werd 
een ondertekende eenzijdige belofte van gratis grondafstand toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. 
De modaliteiten uit deze belofte moeten strikt nageleefd worden.

OPENBAAR DOMEIN - WEGENISDOSSIER

Het voorgestelde type dwarsprofiel kan aanvaard worden, behoudens aanpassingen aan de WADI. 
Door het dalende maaiveld zou de diepte van de WADI op een gegeven ogenblik tot 58 cm bedragen. 
Daarom moet de WADI geoptimaliseerd worden door het aanbrengen van één of meerdere aarden 
walletjes. Op die manier kan de buffercapaciteit maximaal blijven en wordt tegelijkertijd die diepte 
van de WADI beperkt.

Voor het uitvoeren van de werken aan het openbaar domein moet een volledige aanbestedingsbundel 
aangeleverd worden. Deze detail-aanbestedingsbundel moet een bestek, een raming en plannen 
omvatten en moet opgemaakt worden volgens de laatste versie van het standaardbestek 250. Het 
college van burgemeester en schepenen moet de aanbestedingsbundel goedkeuren. Om de uitvoering 
van de infrastructuurwerken te verzekeren, zal de projectontwikkelaar voor het totale bedrag van de 
werken een overeenkomstige bankgarantie neerleggen. Het totale bedrag van de werken zal blijken uit 
de goedgekeurde raming. Het ereloon van de toezichter die voor de stad controle zal uitoefenen op de 
uitvoering van de werken aan het openbaar domein, bedraagt 1,5%.



Nieuwe nutsleidingen voor de bebouwing worden volledig op het private terrein voorgesteld.

Watertoets
Watertoets

Volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal 
waterbeleid dient de aanvraag te worden onderworpen aan de watertoets. Het besluit van de Vlaamse 
Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing van de 
watertoets.

Gelet op de aard van de aanvraag en op het feit dat de geplande stedenbouwkundige handelingen op 
basis van de kaart met overstromingsgevoelige gebieden 2017 (deze kaart is raadpleegbaar via 
www.geopunt.be) gelegen zijn buiten de grenzen van een overstromingsgevoelig gebied, lijkt men in 
alle redelijkheid te kunnen stellen dat er geen substantieel schadelijk effect wordt verwacht ten 
gevolge van de gevraagde inrichting op voorwaarde dat is voldaan aan de voorwaarden van de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.

RIOLERING

AFVALWATER - woning 

Het perceel ligt in het individueel te optimaliseren buitengebied van het zoneringsplan. Er is geen 
aansluiting op een openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie en die is ook niet voorzien in de toekomst. 
Het afvalwater zal moeten gezuiverd worden door een individuele behandelingsinstallatie voor 
afvalwater (IBA). Nazicht plan en toelichtende nota: Het afvalwater afkomstig van de woning wordt 
opgevangen en gezuiverd in een IBA. Het effluent wordt geloosd in de baangracht.

Beoordeling: In het kader van een eerdere bouwvergunning op dit perceel, nl. de verbouwing van de 
woning (SV2015/100), werd door de stad een IBA geplaatst voor de zuivering van het huishoudelijk 
afvalwater van de bewoners van Greesstraat 21.

AFVALWATER - kantoor boven overdekte piste 

Nazicht plan en toelichtende nota: Het afvalwater afkomstig uit de burelen boven de piste wordt 
opgevangen en gezuiverd in een iba waarvan het effluent geloosd wordt in de waterloop.

Beoordeling: De stad plaatst geen IBA’s in het kader van bedrijfsactiviteiten. De bouwheer staat zelf 
in voor de plaatsing en het onderhoud van deze iba. De installatie moet een CE-markering en Benor-
kenmerk dragen. Wat betreft de lozing van het effluent in de waterloop, moet advies ingewonnen 
worden bij de provincie.

AFVALWATER - appartementen boven loods 

Nazicht plan en toelichtende nota: Het afvalwater afkomstig uit de 2 appartementen boven de stallen 
wordt opgevangen en gezuiverd in een IBA waarvan het effluent aangesloten wordt na de overloop 
van de IBA van de woning.

Beoordeling: De stad plaatst geen IBA’s in het kader van bedrijfsactiviteiten. De bouwheer staat zelf 
in voor de plaatsing en het onderhoud van deze iba. De installatie moet een CE-markering en Benor-
kenmerk dragen. De koppeling van de effluenten van de IBA’s van de appartementen en de woning 
moet gebeuren via een dubbele toezichtput zodat bij afvoerproblemen kan vastgesteld worden bij 
welke IBA de oorzaak ligt.

http://www.geopunt.be


AFVALWATER - paardendouches 

Nazicht plan en toelichtende nota: In de nota wordt vermeld dat het afvalwater van de paardendouches 
opgevangen en gezuiverd wordt in een IBA waarvan het effluent geloosd wordt in een gracht. Op het 
rioleringsplan wordt echter een put getekend die periodiek geledigd wordt.

Beoordeling: Het afvalwater van zowel het waswater van de paarden als het afvalwater voor het 
reinigen van de stallen moet verplicht opgevangen worden in een gesloten citerne en uitgereden 
worden op het land volgens de bepalingen van het mestdecreet.

AFVALWATER - mestopslag 

Nazicht plan en toelichtende nota: De overloop van de mestopslag wordt opgevangen in een gesloten 
tank die periodiek gereinigd wordt.

Beoordeling: Geen opmerkingen.

HEMELWATER 

De ontwerper dient volgens de Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen over 
te gaan tot een maximale afkoppeling van hemelwater. De richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt in de 
code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en in de waterwegwijzer voor architecten, 
beiden uitgegeven door de VMM. Nazicht plan en toelichtende nota: Het hemelwater van alle 
gebouwen wordt opgevangen in verschillende hemelwaterputten: - bij de woning een van 5.000L - bij 
de achterste stallen een van 20.000L - bij de piste en de loods twee van 20.000L. In de nota is 
opgenomen dat het opgevangen water hergebruikt wordt voor de spoeling van 4 toiletten, via 6 
paardendouches en voor het besprenkelen van de overdekte binnenpiste. Overtollig hemelwater wordt 
afgeleid naar 2 infiltratievoorzieningen op het terrein. De infiltratievoorziening in de voortuinstrook 
heeft een overloop op de baangracht.

Beoordeling: De overloop van de wadi naar de gracht in de voortuinstrook wordt niet toegestaan. Het 
is onduidelijk of de grote wadi rechts achteraan op het perceel een overloop heeft maar ook hier wordt 
dit niet toegestaan.

VERHARDINGEN

Rondom de gebouwen wordt functionele verharding aangelegd. In de verharding zijn kolken voorzien 
die het water afvoeren naar de hemelwaterputten. Overtollig hemelwater watert af naar de omliggende 
bodem. Links achteraan wordt een overwelving van de waterloop voorzien om de stallen te ontsluiten.

Beoordeling: Omdat het hemelwater hergebruikt wordt voor onder andere de spoeling van de toiletten, 
acht de technische dienst het raadzaam om het hemelwater afkomstig van de verharding niet aan te 
sluiten via de hemelwaterputten maar rechtstreeks op de infiltratievoorzieningen. Er moet wel 
aangetoond worden dat er voor de verhardingen die afwateren naar de omliggende bodem voldoende 
ruimte en infiltratiecapaciteit ter beschikking is en dat het water op generlei wijze het openbaar 
domein belast. De waterloop valt onder het beheer van de provincie. Voor de aanleg van de 
overwelving moet dan ook bij deze instantie advies ingewonnen worden met richtlijnen over de 
diameter, de vloei en de exacte locatie.

OPENBAAR DOMEIN

Het voorgestelde type dwarsprofiel kan aanvaard worden, behoudens aanpassingen aan de WADI. 
Door het dalende maaiveld zou de diepte van de WADI op een gegeven ogenblik tot 58 cm bedragen. 



Daarom moet de WADI geoptimaliseerd worden door het aanbrengen van één of meerdere aarden 
walletjes. Op die manier kan de buffercapaciteit maximaal blijven en wordt tegelijkertijd die diepte 
van de WADI beperkt.

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
Voortoets en passende beoordeling

De exploitatie ligt op ca. 1,2 km van het VEN-gebied ‘De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms’ 
en op ca. 1,2 km van het habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, 
moerassen en heiden’. De exploitatie is niet gelegen nabij vogelrichtlijngebied.

De exploitant voegde in bijlage van de aanvraag het voortoetsrapport. Bij de berekening van de 
ammoniakemissiewaarden, die gebruikt werden in de voortoets, werd uitgegaan van de meest recente 
lijst met geactualiseerde emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof (Bijlage Richtlijnenboek 
Landbouwdieren) (zie ook 
https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijnenboek%20landbouwdieren%20bijlage%20e
missiefactoren%20%28397%20kB%29.pdf).

Uit het voortoetsrapport blijkt dat er geen risico is op betekenisvolle aantasting van de actuele en 
mogelijk toekomstige habitats binnen habitatrichtlijngebied m.b.t. de onderzochte effectgroepen, met 
name: direct ruimtebeslag, eutrofiëring via lucht, verzuring via lucht en wijzigingen grondwaterstand. 
De uitwerking van een passende beoordeling lijkt dan ook niet nodig voor de onderzochte 
effectgroepen voor habitats in habitatrichtlijngebied.

Overwegende dat de reikwijdte van de effecten die onderzocht werden via het voortoetsinstrument en 
zoals opgegeven in het voortoetsrapport, niet overlapt met VEN-gebied, lijken de conclusies uit de 
voortoets ook geldig voor de VEN-gebieden in de omgeving van de exploitatie.

Natuurtoets

Uit de BWK-versie 2 werd de zone waarin de paardenstallen en aanhorigheden gepland zijn, 
gekarteerd als biologisch minder waardevol (zeer soortenarm, vaak tijdelijk grasland + akker op 
zandige boden + soortenarm permanent cultuurgrasland).

Op geopunt Vlaanderen kan de GIS-laag ‘historisch permanente graslanden (HPG) en andere 
permanente graslanden in Vlaanderen die beschermd zijn door de natuurwetgeving’ geraadpleegd 
worden (zie: www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/59206b6b-a39e-4996-92de-c4476225e0ed). Bij 
deze kaart dient opgemerkt te worden dat de Vlaamse Regering buiten de landbouwstreek de polder, 
de HPG niet juridisch heeft verankerd op kaart, zodat het hier louter om een informatieve kaart gaat.

https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijnenboek%20landbouwdieren%20bijlage%20emissiefactoren%20%28397%20kB%29.pdf
https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijnenboek%20landbouwdieren%20bijlage%20emissiefactoren%20%28397%20kB%29.pdf
http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/59206b6b-a39e-4996-92de-c4476225e0ed


Op het plan BA_Terrein_I_B_1_Inplantingsplan B m.b.t. het luik stedenbouwkundige handelingen 
kan afgeleid worden dat op percelen 454F en 453, vier bomen zullen gerooid worden. Uit het plan 
BA_Terrein_I_N_1_Inplantingsplan N m.b.t. het stedenbouwkundig luik kan afgeleid worden dat er in 
de gewenste situatie een 10-tal nieuwe bomen zullen aangeplant worden. Er dient opgemerkt te 
worden dat er geen plan van een landschapsarchitect m.b.t. de invulling van de voorziene groenzones 
en groenelementen. Bij de soortenkeuze van de nieuwe hoogstammige bomen moet voldoende 
rekening gehouden worden met streekeigen, standplaatsgeschikte en inheemse soorten. Er moeten 
voldoende maatregelen genomen worden om schade aan de natuur ten gevolge van het verwijderen 
van KLE te compenseren. Daarom wordt opgelegd dat minimaal 4 inheemse, standplaatsgeschikte 
hoogstammige loofbomen worden aangeplant op het eigen terrein, type Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos of Acer campestre. Op die manier wordt voldaan aan de bepalingen m.b.t. de zorgplicht, 
zoals opgenomen in artikel 14 van het Decreet Natuurbehoud.

Erfgoed-/archeologietoets
///

Mober
///

Toegankelijkheidstoets
///

Decreet grond- en pandenbeleid
///

Scheidingsmuren
///

7. Toetsing van de milieuaspecten
Water

Huishoudelijk afvalwater

Op het uitvoeringsplan in bijlage van de aanvraag kan worden afgeleid dat er vanuit stal GZ2 op twee 
locaties huishoudelijk afvalwater via een IBA wordt geloosd. Het is niet duidelijk wat de herkomst is 
van dit huishoudelijk afvalwater. Enkel huishoudelijk of bedrijfsafvalwater zonder partikels van 
mestdeeltjes kan in een IBA worden geloosd.

Overeenkomstig de gegevens in de aanvraag, wordt er geen afvalwater, eigen aan de 
laboratoriumtechnieken gegenereerd. 

Indien een gedeelte van het geloosde huishoudelijke afvalwater betrekking heeft op het afvalwater van 
het labo dat enkel afkomstig is van het reinigen van de labo-ruimte (vloer) en dit afvalwater geen 
mestdeeltjes bevat, lijkt het reinigingswater van het proper/rein labo te kunnen worden beschouwd als 
huishoudelijk afvalwater, conform artikel 1.1.2 van Vlarem II en lijkt de afvoer en zuivering via het 
IBA vooraleer lozing, aanvaardbaar.

Bedrijfsafvalwater

De exploitant wenst volgens de aanvraag, het waswater van de paarden te lozen in een gracht, na 
behandeling in een kleine waterzuiveringsinstallatie.



Deze lozingswijze blijkt echter geen gangbare methode te zijn. De meeste paardenhouderijen hebben 
een citerne waarin het reinigingswater van de stallen en waswater van de paarden wordt verzameld om 
nadien te worden uitgereden volgens de regels van het mestdecreet. Bovendien moet worden 
opgemerkt dat de exploitant via deze lozingswijze niet lijkt te voldoen aan de verbodsbepaling van 
artikel 5.9.2.1 § 3 van Vlarem II waarin wordt gesteld dat het verboden is om vloeren van stallen (…) 
te voorzien van overstorten of afleidingskanalen naar een oppervlaktewater, een openbare riolering, 
een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of naar een verliesput.

Rekening houdend met bovenstaande verbodsbepaling, wordt rubriek 3.6.3.1.a dan ook negatief 
geadviseerd.

In addendum C6 en E3 van de aanvraag wordt aangegeven dat de stallen vrijwel steeds droog worden 
gereinigd, wat een natte reiniging niet uitsluit.

Het reinigingswater van de stallen en waswater van de paarden moet verplicht verzameld worden in 
een citerne om nadien te worden uitgereden volgens de regels van het mestdecreet.

Waterbesparingsmaatregelen

De exploitant neemt in addendum E3 bij de aanvraag op dat er 3 x 20 m³ regenwateropvang wordt 
voorzien aan de stallen en de loods en dat het opgevangen regenwater zal worden gebruikt voor de 
paardendouche en het besproeien van de piste. Het lijkt aangewezen om als voorwaarde in de 
vergunning op te nemen dat de exploitant de nodige leidingen, pompen en aftappunten dient te 
voorzien om het regenwater te kunnen gebruiken voor de paardendouche en het besproeien van de 
piste. 

Grondwaterwinning

De exploitant vraagt vergunning voor het winnen van grondwater op een diepte van 91 m met een 
debiet van max. 5 m³/dag en 956 m³/jaar.

Er zal water onttrokken worden uit de watervoerende laag met HCOV-code 0254. Het grondwater zal 
worden gebruikt als drinkwater voor de dieren en in het huishouden. Het putschema werd bij de 
aanvraag gevoegd. Hieruit kan worden afgeleid dat de nodige kleistoppen zullen worden aangebracht 
om te verhinderen dat verschillende watervoerende lagen met elkaar in verbinding worden gebracht. 
De exploitant dient erop te worden gewezen dat, conform de bepalingen in artikel 5.43.2.1 van Vlarem 
II, het boorgat bovenaan moet worden afgedicht om verontreiniging van de grondwaterlagen te 
voorkomen.

De grondwaterwinning is niet gelegen in grondwaterwingebied of een beschermingszone.

De gevraagde debieten worden in bijlage R53 van de aanvraag verantwoord. Hieruit kan worden 
afgeleid dat het maximaal gevraagde jaardebiet overeenstemt met de totale waterbehoefte voor 
hoogwaardig water (uitgedrukt in m³/jaar).

De exploitant neemt in bijlage R53 van de vergunningsaanvraag op dat er een peilbuis 
(binnendiameter: 18 mm), een debietmeter (type: vleugelradmeter) en een aftapkraantje zullen worden 
geplaatst.

Vermits het dieptecriterium (72 m) op de plaats van de exploitatie wordt overschreden, is rubriek 
53.8.1.b (klasse 2) van toepassing op de grondwaterwinning. Overwegende dat VMM, Afdeling Water 
voor de aangevraagde rubriek 53.8.1.b optreedt als adviesverlenende instantie omtrent de gevraagde 



grondwaterwinning, adviseren we om het standpunt van deze administratie m.b.t. de gevraagde 
debieten en vergunningstermijn te volgen.

Afval

De exploitant dient erop te worden gewezen dat hij de bepalingen van het Materialendecreet, het 
Vlarema en Vlarem strikt dient na te leven, onder meer de bepalingen m.b.t. de opslag van krengen 
(zie artikel 5.9.8.4 § 4 van Vlarem II), evenals de bepalingen in art. 3 § 1 van het BVR van 21 juni 
2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten.

De exploitant neemt in addendum C6 bij de aanvraag op dat de krengen zullen worden opgehaald en 
afgevoerd door Rendac.

Lucht

Geen bemerkingen

Geluid

Geen bemerkingen

Stallen

De exploitant vraagt vergunning voor 56 stalplaatsen voor paarden die ondergebracht zullen worden in 
2 stallen: GZ1 (40 paarden) en GZ2 (16 paarden). De huisvesting van de paarden zal gebeuren in 
aparte boxen. Elke paardenstal bestaat uit evenveel individuele boxen als er dieren zijn. De vloer van 
de boxen wordt ingestrooid.

De stallen en de stalinrichting worden aangeduid op het inplantings- en uitvoeringsplan in bijlage van 
de aanvraag.

De stallen zijn niet gelegen in grondwaterwingebied of een beschermingszone. De stallen liggen in 
agrarisch gebied. Bijgevolg lijkt voldaan aan de verbodsbepalingen in artikel 5.9.6.1 van Vlarem II.

De exploitant neemt in addendum E2 bij de aanvraag op dat de stallen worden gebouwd uit duurzame 
en degelijke materialen, volgens een code van goede praktijk. De vloer, de mestkanalen en de 
mestkelders worden in geen geval voorzien van overstorten of afleidingskanalen naar een 
oppervlaktewater, een openbare riolering, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of naar een 
verliesput. Er dient opgemerkt te worden dat er een afleidingskanaal is vanuit de paardenwasplaatsen 
(die gelegen zijn in stal GZ2) met lozingspunt in een gracht, na passage via een WZI. Dit lijkt niet in 
overeenstemming met de bepalingen in artikel 5.9.2.1 § 3 van Vlarem II.

Mestopslag

De exploitant vraagt om akte te nemen van de opslag van 60 m³ vaste mest.

De exploitant neemt in addendum E2 bij de aanvraag op dat de mestvaalt voorzien wordt van een vloer 
uitgevoerd in verhard materiaal en langs drie zijden omgeven door mestdichte wanden van voldoende 
hoogte. De vierde zijde wordt zodanig aangelegd dat afspoeling van het drain- en regenwater uit deze 
mestvaalt niet mogelijk is. De vloer wordt zodanig uitgevoerd dat dunne mest en afvloeiwater worden 
opgevangen en verzameld in een ondergrondse citerne.

De vaste mestopslag en de citerne (5 m³) worden aangeduid op het uitvoeringsplan in bijlage van de 
aanvraag.



Er lijken, wat betreft de minimale vereiste mestopslagcapaciteit voor paarden, geen richtlijnen/regels 
te zijn opgenomen in Vlarem II. Via de BASsistent dierlijke opslagcapaciteit, ontwikkeld door VLM 
(zie: 
https://www.vlm.be/nl/themas/bedrijfsadvies/rekenprogrammas/bassistentdierlijkeopslagkwaliteit/Pagi
nas/default.aspx) kan men, op basis van cijfers uit de vakliteratuur, de richtinggevende waarde m.b.t. 
de opslagcapaciteit voor vaste mest afkomstig van paarden, berekenen. In gewenste situatie (56 
paarden) bedraagt de richtwaarde m.b.t. de gewenste opslagcapaciteit 314 m³. De exploitant zal 
beschikken over een vaste mestopslag van 60 m³, wat aanzienlijk minder is dan de aanbevolen 
opslagcapaciteit. De exploitant neemt in addendum E2 van de aanvraag op dat er een wekelijkse 
mestophaling is van een erkend verwerker, zodat te allen tijde kan vermeden worden dat er mest op 
cultuurgrond terecht komt tijdens de uitrijverbodsperiode. De exploitant dient er op gewezen te 
worden dat hij voor elk transport over een mestafzetdocument dient te beschikken en dat hij de 
mestafzetdocumenten vijf jaar moet bewaren en ter inzage dient te houden (zie: 
https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/transportsector/erkende-
mestvoerders/mestafzetdocumenten/Paginas/default.aspx).

Africhten van paarden

Rubriek 32.4, m.n. rijscholen, inrichtingen voor ruiter-, draf-, ren- en mensport, inrichtingen voor 
verhuur en africhting van paarden en andere zadeldieren wordt aangevraagd.

De rubriek lijkt gunstig geadviseerd te kunnen worden onder de strikte voorwaarde dat de activiteiten 
worden geëxploiteerd in het kader van (para)-agrarische fokactiviteiten. In bijlage C6 van de aanvraag 
is opgenomen dat de africhting van de veulens gebeurt op het bedrijf zelf waarvoor een piste voorzien 
is.

Gevaarlijke producten

De exploitant vraagt om akte te nemen van de opslag van 2.082,5 kg (2.500 liter) mazout in een 
bovengrondse, dubbelwandige houder, voorzien van een waarschuwingssysteem. Conform addendum 
R17.3 van de aanvraag zal er eveneens een lekdetectie aanwezig zijn op de houder. Uit het 
inplantingsplan kan afgeleid worden dat de scheidingsafstanden t.o.v. de limieten eigendom 
ruimschoots nageleefd worden.

De exploitant dient er op gewezen te worden dat hij de Vlarem-voorschriften m.b.t. de plaatsing en 
periodieke controles strikt dient te na te leven.

Brandstofverdeelinstallatie

De exploitant vraagt om akte te nemen van één verdeelslang op de nieuw te plaatsen mazouttank. 
Conform de bepalingen in artikel 5.6.2.1.2 van Vlarem II dient de exploitant de nodige maatregelen te 
treffen om het morsen van vloeibare brandstoffen, verontreiniging van de bodem, het grond- en 
oppervlaktewater te voorkomen; in geval van een incident dienen onmiddellijk doeltreffende 
maatregelen getroffen te worden om de verspreiding van vloeibare brandstoffen te voorkomen.

Het lijkt aangewezen om volgende bijzondere voorwaarde op te nemen in de eventuele vergunning: er 
dient getankt te worden boven een vloeistofdichte vloer; de exploitant dient de nodige 
absorptiemiddelen ter beschikking te houden om ingeval van spills deze onmiddellijk te kunnen 
opruimen.

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 

https://www.vlm.be/nl/themas/bedrijfsadvies/rekenprogrammas/bassistentdierlijkeopslagkwaliteit/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/bedrijfsadvies/rekenprogrammas/bassistentdierlijkeopslagkwaliteit/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/transportsector/erkende-mestvoerders/mestafzetdocumenten/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/transportsector/erkende-mestvoerders/mestafzetdocumenten/Paginas/default.aspx


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 nabij de grens met de gemeente Olen, ongeveer 2 km (vogelvlucht) ten zuidoosten van 
de Grote Markt van Herentals. De buurt wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door verspreide bebouwing, 
hoofdzakelijk eengezinswoningen en een bedrijfsgebouw.

De voorgestelde functie, paardenfokkerij met aanhorigheden, past binnen deze agrarische bestemming, 
omdat het bedrijf als volwaardig landbouwbedrijf wordt beschouwd door het Agentschap voor 
Landbouw en Visserij.

Mobiliteit

De aanvraag heeft een rechtstreekse impact op de mobiliteit. De voorgestelde ontsluitingsweg is 
onvoldoende breed om deze op te vangen. Bovendien moet de parkeerbehoefte van het hele bedrijf 
opgevangen worden op het eigen terrein. De manoeuvreerruimte voor levering bij de silo's en voor de 
ophaling van de mest moet verduidelijkt worden. De plannen moeten worden aangepast.

Ruimtegebruik - bouwdichtheid - schaalaspecten

Aan de bestaande perceelstructuur worden wijzigingen aangebracht, in die zin dat de kadastrale 
percelen worden samengevoegd voor de uitbating van 1 bedrijf. Dit kan worden verantwoord.

Op het terrein is 1 woning aanwezig. Deze wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe 
bedrijfswoning. De woondichtheid op het perceel blijft hiermee behouden. Bijkomende wooneenheden 
kunnen niet worden verantwoord in agrarisch gebied. In de 2 tijdelijke verblijfplaatsen voor de groom 
wordt geen permanente bewoning toegelaten.

De schaal van het nieuwe bedrijf is groot. Deze kan echter worden verantwoord omdat ze in functie is 
van en noodzakelijk is voor een volwaardig landbouwbedrijf. Bovendien zijn de gebouwen zodanig 
georganiseerd op het terrein dat het bedrijf als compact kan beoordeeld worden. Ook de voorgestelde 
verhardingen zijn beperkt. Langs Greesstraat kan de openbare verharding niet breder worden 
toegelaten. De toegangsweg voor het bedrijf links dient verbreed te worden en aangelegd in functie 
van de bedrijvigheid. De brandweg rechts en achter het bedrijf kan enkel worden verantwoord 
wanneer de bestaande oprit tot de garage met bijhorende baangrachtoverwelving verdwijnt en er langs 
de perceelgrens en de waterloop, een afstand van minimaal 1 m kan gegarandeerd worden en er langs 
de rechter perceelgrens een inheemse haag wordt aangeplant. Er dient nagegaan te worden of deze 
volledige rondrit noodzakelijk wordt geacht door de brandweer.

Architectuur - cultuuraspecten - esthetiek

De gekozen gevelmaterialen passen in deze omgeving. Het ontwerp is kwalitatief en eigen aan een 
landbouwbedrijf.

Het betrokken terrein of de aanpalende woningen genieten niet van enige bescherming als 
erfgoedwaarde en staan ook niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed.

Hinderaspecten - privacy - comforteisen



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

De werken mogen het goede nabuurschap niet in het gedrang brengen. Van de bebouwing of de 
activiteit op zich wordt met dit ontwerp geen hinder verwacht. Enkel met betrekking tot de mobiliteit 
en de inrichting van de toegangsweg moeten nog gepaste maatregelen getroffen worden en 
weergegeven worden op de plannen.

De woon- en leefkwaliteit kan met de voorgestelde volumes, zowel in de woning als voor de tijdelijke 
verblijven, gegarandeerd worden.

Impact op natuur en landschap - inkleding - buffering - reliëf

Er moeten bij de voorgenomen werken 4 bomen worden gekapt. Deze moeten kwalitatief 
gecompenseerd worden op het eigen terrein Daarom wordt opgelegd dat er minimaal 4 hoogstammige 
loofbomen worden aangeplant op het eigen terrein. Het niet bebouwde deel van het terrein moet in 
harmonie met het agrarische gebied ingericht worden. Rond de bedrijfsgebouwen moeten de niet 
verharde delen als groene ruimten ingericht worden. Langs de waterloop moet een minimale afstand 
met verhardingen gerespecteerd worden van 1,00 m. Langs de rechter perceelgrens moet een haag 
worden aangeplant op een afstand van 0,50 m tot de perceelgrens en met een breedte van 1,00 m. 

Het bestaande reliëf wijzigt minimaal. Op de terreinsneden worden voor de wijzigingen geen maten 
aangeduid. Deze zijn volgens wat nagemeten kan worden, maximaal 0,20 m en enkel nabij de nieuwe 
bebouwing. Voor het overige worden enkel wijzigignen voorzien in het reliëf ten behoeve van de 
realisatie van wadi's en de werking hiervan.

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Ongunstig advies voor rubriek 3.6.3.1.a. Rekening houdend met voormelde beoordeling, kan echter 
een voorwaarde worden opgelegd, waardoor deze rubriek komt te vervallen.

Voorwaardelijk gunstig advies voor de overige werken. Het dossier mag worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad om een beslissing te nemen over de zaak van de wegen.

Voorwaarden en lasten
• De projectontwikkelaar moet een volledige aanbestedingsbundel, bestaande uit een bestek, een 

gedetailleerde raming en plannen, en gebaseerd op de laatste versie van het standaardbestek 
250, overmaken aan de technische dienst die de bundel zal beoordelen en ten slotte voor 
goedkeuring zal voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.  Een 
voorafgaandelijk overleg met de technische dienst is hierbij noodzakelijk. 

• De projectontwikkelaar moet zich vergewissen van de mogelijke aanwezigheid van leidingen 
van de verschillende nutsmaatschappijen ter plaatse en ze desgevallend intekenen op de 
plannen die deel uitmaken van het wegenisdossier. 

• De projectontwikkelaar zal voor het totale bedrag van de werken aan het openbaar domein een 
overeenkomstige bankgarantie neerleggen. Het totale bedrag zal blijken uit de gedetailleerde 
raming. 

• Het ereloon van de werftoezichter van de stad wordt vastgesteld op 1,5% van het totale bedrag 
van de werken. 

• Van de vergunning mag pas gebruik gemaakt worden nadat het ereloon voor de werftoezichter 
is betaald en nadat de bankgarantie werd neergelegd.



• De wadi die voorzien wordt op het openbaar domein moet geoptimaliseerd worden door het 
aanbrengen van aarden walletjes om de buffercapaciteit te maximaliseren en de diepte te 
beperken.

• Bestaande toegangen van op de te wijzigen openbare weg moeten gerespecteerd blijven.
• Een gratis grondafstand van ca. 192,05 m² naar het openbaar domein door middel van een 

strikte naleving van de voorwaarden uit de 'eenzijdige belofte van gratis grondafstand'
• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket.
• De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
• In de 2 tijdelijke verblijfplaatsen voor de groom wordt geen permanente bewoning toegelaten.
• Een attest dat het verwijderen van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen 

bevestigt, moet bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) 
verkregen worden. De eigenaar dient dit attest te overhandigen aan de aannemer die de 
afbraakwerken zal uitvoeren.

• Niet enkel de bovengrondse bebouwing moet verwijderd worden, maar ook alle verhardingen, 
funderingen en ondergrondse infrastructuren op het terrein. Putten die ontstaan door de 
sloopwerken moeten gedempt worden.

• De voorwaarden uit het advies van brandweerzone kempen - hulpverleningszone 5 (geel) - 
preventie - administratie afgeleverd op 29 juli 2019 moeten strikt nageleefd worden.

• Minimaal 4 inheemse, standplaatsgeschikte hoogstammige loofbomen moeten worden 
aangeplant op het eigen terrein en tot volle wasdom gebracht te worden, type Tilia cordata, 
Tilia platyphyllos of Acer campestre.

• De stad plaatst geen IBA’s in het kader van bedrijfsactiviteiten. De bouwheer staat zelf in voor 
de plaatsing en het onderhoud van de bijkomende IBA’s. De installaties moeten een CE-
markering en Benor-kenmerk dragen. Als er effluenten van verschillende IBA’s gekoppeld 
worden, moet dit gebeuren via dubbele toezichtsputten zodat bij afvoerproblemen kan 
vastgesteld worden bij welke IBA de oorzaak ligt. 

• Voor het lozen van het effluent op de waterloop, moet toestemming gevraagd worden aan de 
provincie. 

• De aanleg van de overwelving van de waterloop moet aangevraagd worden bij de provincie. 
• De wadi’s op het privaat domein mogen geen overloop hebben naar de gracht of de waterloop.
• Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein. 
• De nieuwe, noch de bestaande verharding rondom de woning watert af naar de omliggende 

groenzone maar mag op generlei wijze het openbaar domein belasten. 
• Vóór aanvang van de werken op het privaat domein moet de bouwheer een plaatsbeschrijving 

van het openbaar domein, ter hoogte van het perceel, voor goedkeuring indienen bij de stad.
• 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. 

 Bijzondere milieuvoorwaarden
• Het reinigingswater van de stallen en waswater van de paarden moet verplicht verzameld 

worden in een citerne om nadien te worden uitgereden volgens de regels van het mestdecreet.
• m.b.t. stedenbouwkundige ligging: de activiteit als (para-)agrarisch kan beschouwd worden;
• m.b.t. waterbesparingsmaatregelen: als voorwaarde wordt opgenomen dat de exploitant de 

nodige leidingen, pompen en aftappunten dient te voorzien om het regenwater te kunnen 
gebruiken voor de paardendouche en het besproeien van de piste;

• m.b.t. grondwaterwinning: uit het advies van VMM blijkt dat de gevraagde ligging en 
debieten aanvaardbaar zijn;

• m.b.t. de brandstofverdeelinstallatie: als bijzondere voorwaarde wordt opgenomen dat er dient 
getankt te worden boven een vloeistofdichte vloer en dat de exploitant de nodige 



absorptiemiddelen ter beschikking dient te houden om ingeval van spills deze onmiddellijk te 
kunnen opruimen;

• m.b.t. de rijpiste: de activiteiten worden geëxploiteerd in het kader van (para)-agrarische 
fokactiviteiten.

• In overeenstemming met de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier indien de 
exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 
1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden 
genomen.

De gemeenteraad keurde op 3 september 2019 de zaak van de wegen goed en legde voorwaarden en 
lasten op.
Het college sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 13 augustus 
2019 en maakt de inhoud ervan tot haar eigen motivering. Het college sluit zich eveneens aan bij het 
besluit van de gemeenteraad van 3 september 2019.

Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 9 
september 2019 het volgende:
Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2019080287 aan de heer Bernard Fonck, handelend in naam van J & J, m.b.t. een terrein met 
adres Greesstraat 21 en met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, percelen 453, 456 en 454F, 
en dit voor rubriek 3.6.3.1.a. Rekening houdend met de beoordeling in het verslag van de 
gemeentelijke omgevingsambtenaar, kan echter een voorwaarde worden opgelegd, waardoor deze 
rubriek komt te vervallen.

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2019080287 aan de heer Bernard Fonck, handelend in naam van J & J, voor volgende werken 
op een terrein met adres Greesstraat 21 en met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, percelen 
453, 456 en 454F: 

• stedenbouwkundige handelingen:  het slopen en herbouwen van een landbouwbedrijf voor een 
paardenfokkerij, de herbouw van de woning en het inrichten van de toegangsweg.

• exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit:  

Rubrieknummer Omschrijving Klasse

19.6.2°a) Opslag van 70 m³ stro/hooi en stro in een 
lokaal

3

17.3.2.1.1.1°b) Opslag van 2.082,5 kg (2.500 L) mazout in 
een bovengrondse houder

3

32.4. Inrichting voor de africhting van paarden 
uitgerust met een piste

2

28.2.c)1° Opslag van 60 m³ vaste mest 3

24.2. Laboratorium gericht op de interne
controle van eigen productieprocessen

3

53.8.1°b) Grondwaterwinning met een debiet 956
m³/jaar met een maximale diepte van 91 
meter

2



6.5.1° inrichting met maximaal 1 verdeelslang 3

9.4.3.c)1° Stallen van 56 paarden 2

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

• De projectontwikkelaar moet een volledige aanbestedingsbundel, bestaande uit een 
bestek, een gedetailleerde raming en plannen, en gebaseerd op de laatste versie van 
het standaardbestek 250, overmaken aan de technische dienst, die de bundel zal 
beoordelen en ten slotte voor goedkeuring zal voorleggen aan het college van 
burgemeester en schepenen. Een voorafgaandelijk overleg met de technische dienst is 
hierbij noodzakelijk.

• De projectontwikkelaar moet zich vergewissen van de mogelijke aanwezigheid van 
leidingen van de verschillende nutsmaatschappijen ter plaatse en ze desgevallend 
intekenen op de plannen die deel uitmaken van het wegenisdossier.

• De projectontwikkelaar zal voor het totale bedrag van de werken aan het openbaar 
domein een overeenkomstige bankgarantie neerleggen. Het totale bedrag zal blijken 
uit de gedetailleerde raming.

• Het ereloon van de werftoezichter van de stad wordt vastgesteld op 1,5% van het 
totale bedrag van de werken van het wegenisdossier.

• Van de vergunning mag pas gebruik gemaakt worden nadat het ereloon voor de 
werftoezichter is betaald en nadat de bankgarantie werd neergelegd.

• De wadi die voorzien wordt op het openbaar domein moet geoptimaliseerd worden 
door het aanbrengen van aarden walletjes om de buffercapaciteit te maximaliseren 
en de diepte te beperken.

• Bestaande toegangen van op de te wijzigen openbare weg moeten gerespecteerd 
blijven.

• Er moet een gratis grondafstand gebeuren van ca. 192,05 m² naar het openbaar 
domein door middel van een strikte naleving van de voorwaarden uit de 'eenzijdige 
belofte van gratis grondafstand'.

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

• De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
• In de 2 tijdelijke verblijfplaatsen voor de groom wordt geen permanente bewoning 

toegelaten.
• Een attest dat het verwijderen van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit 

gebouwen bevestigt, moet bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 
38, 2300 Turnhout) verkregen worden. De eigenaar moet dit attest overhandigen aan 
de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.

• Niet enkel de bovengrondse bebouwing moet verwijderd worden, maar ook alle 
verhardingen, funderingen en ondergrondse infrastructuren op het terrein. Putten 
die ontstaan door de sloopwerken moeten gedempt worden.

• De voorwaarden uit het advies van brandweerzone kempen - hulpverleningszone 5 
(geel) - preventie - administratie afgeleverd op 29 juli 2019 moeten strikt nageleefd 
worden.



• Minimaal 10 inheemse, standplaatsgeschikte hoogstammige loofbomen moeten 
worden aangeplant op het eigen terrein en tot volle wasdom gebracht worden: type 
Tilia cordata, Tilia platyphyllos of Acer campestre.

• De stad plaatst geen IBA’s in het kader van bedrijfsactiviteiten. De bouwheer staat 
zelf in voor de plaatsing en het onderhoud van de bijkomende IBA’s. De installaties 
moeten een CE-markering en Benor-kenmerk dragen. Als er effluenten van 
verschillende IBA’s gekoppeld worden, moet dit gebeuren via dubbele toezichtputten 
zodat bij afvoerproblemen kan vastgesteld worden bij welke IBA de oorzaak ligt.

• Voor het lozen van het effluent op de waterloop, moet toestemming gevraagd worden 
aan de provincie.

• De aanleg van de overwelving van de waterloop moet aangevraagd worden bij de 
provincie.

• De wadi’s op het privaat domein mogen geen overloop hebben naar de gracht of de 
waterloop.

• Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein.
• De nieuwe, noch de bestaande verharding rondom de woning watert af naar de 

omliggende groenzone maar mag op generlei wijze het openbaar domein belasten.
• Vóór aanvang van de werken op het privaat domein moet de bouwheer een 

plaatsbeschrijving van het openbaar domein, ter hoogte van het perceel, voor 
goedkeuring indienen bij de stad.

• 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.

Bijzondere milieuvoorwaarden:

• Het reinigingswater van de stallen en waswater van de paarden moet verplicht 
verzameld worden in een citerne om nadien te worden uitgereden volgens de regels 
van het mestdecreet.

• Met betrekking tot de stedenbouwkundige ligging: de activiteit kan als (para-
)agrarisch beschouwd worden.

• Met betrekking tot waterbesparingsmaatregelen: als voorwaarde wordt opgenomen 
dat de exploitant de nodige leidingen, pompen en aftappunten moet voorzien om het 
regenwater te kunnen gebruiken voor de paardendouche en het besproeien van de 
piste.

• Met betrekking tot grondwaterwinning: uit het advies van VMM blijkt dat de 
gevraagde ligging en debieten aanvaardbaar zijn.

• Met betrekking tot de brandstofverdeelinstallatie: als bijzondere voorwaarde wordt 
opgenomen dat er moet getankt worden boven een vloeistofdichte vloer en dat de 
exploitant de nodige absorptiemiddelen ter beschikking moet houden om ingeval van 
spills deze onmiddellijk te kunnen opruimen.

• Met betrekking tot de rijpiste: de activiteiten worden geëxploiteerd in het kader van 
(para)-agrarische fokactiviteiten.

• In overeenstemming met de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier indien de 
exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 
juni 1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in 
acht worden genomen.



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_2019080287

Door J&J - de heer Bernard Fonck werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van 
een ingedeelde inrichting.

Kort omschreven gaat het over: het slopen en herbouwen van een landbouwbedrijf voor een paardenfokkerij, de herbouw van 
de woning en het inrichten van de toegangsweg.

De aanvraag heeft als adres: Greesstraat 21 te 2200 Herentals met kadastrale gegevens afdeling 13302, sectie C, perceel 453, 
454F en 456.

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_2019080287 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_2019080287;
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_2019080287” 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


DOCUMENT UNIEKE MD5 HASH

Uitvoeringsplan_J_J_2019.pdf gN+2AXoqf7PQIk8UZNy03g==

Inplantingsplan_J_J_2019.pdf H1vhtrq0FsJLLkp0WjkoLw==

BA_LOODS_GB_N_2_Linkergevel Loods App. Mestput.pdf dlPupQTzbBJFhteL/xFCOw==

BA_LOODS_GB_N_1_Voorgevel Loods App..pdf fLg4QHnxLU1i1aqxNt/pww==

BIJKOMENDE_INFO_OMGEVINGSVERGUNNING.pdf 3251fefe03721d184b6b8c9a83245a4b

BA_LOODS_GB_N_3_Achtergevel Loods Mestput.pdf BPYifGMz+NLmBrr3dYE6Ug==

BA_LOODS_GB_N_4_Rechtergevel Loods App. Mestput.pdf jHUjL3Dgjat19oiGnzwntA==

Besluit_gemeenteraad_3_9_2019.pdf a0109c610073f11acc38d46cc7dbfe9e

BA_PISTE_GB_N_2_Linkergevel Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf rPR9w1Jzgp8E7svrcIENnA==

INSTRUCTIES_AANPLAKKING_9_9_2019.pdf 9dd97222c4f5861855ee68417bc52f77

BA_PISTE_GB_N_1_Voorgevel Overdekte Buitenpiste.pdf jPu1i1oo1E0ZzD1i2ZOzhw==

BA_PISTE_GB_N_3_Achtergevel Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf jvaBspIjxnbb2dlzb3uAog==

BA_PISTE_GB_N_4_Rechtergevel Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf JNjocvB8YLs4BNWgZl4Y7Q==

BA_STAL_GB_N_2_Linkergevel Stal.pdf gLulbiNHrGUY/CZ/IwNMsw==

BA_STAL_GB_N_1_Voorgevel Stal.pdf QpJd1KakR80V5mx+I6b/hw==

BA_STAL_GB_N_3_Achtergevel Stal.pdf wfvT3pSf1/rX2zu2UM2lLQ==

BA_STAL_GB_N_4_Rechtergevel Stal.pdf avIBuXrrlHvUObnIXcdtfg==

BA_WONING_S_N_1_Snede AA Woning.pdf 8JsHxzpYaZG56y0lu8Zceg==

BA_WONING_S_N_3_Snede CC Woning.pdf vz3Mhz3DAXCb+O+Whym/yw==

BA_WONING_S_N_2_Snede BB Woning.pdf V4kape/lZHadzzbcje5vgA==

BA_LOODS_S_N_1_Snede FF Loods App. Overdekte Buitenpiste.pdf Xxu8UMCk707pj8sYuEFYVQ==

BA_LOODS_S_N_3_Snede KK Loods App. Mestput.pdf vo8h3ux091AC+/Nl/NgRxA==

BA_LOODS_S_N_2_Snede GG Loods App. Mestput.pdf hMIqO/cQDtTg7oeqeLMaZg==

BA_OPSLAGPLAATS_S_N_1_Snede DD Opslag T.pdf fG7wcIcSydqj32z2af8pjg==

BA_PISTE_S_N_2_Snede JJ Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf zo7pp1thOoME7rkYUX+1lA==

BA_PISTE_S_N_1_Snede EE Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf HK0uR73x7YfwCc3USofk1Q==

BA_PISTE_S_N_3_Snede LL Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf U7BwrWt28FPeWr1roVym3Q==

BA_WEG_S_B_2_Snede D2-D2 Weg Bestaand.pdf qi9L1vimVzbtmOIDWMKU+g==

BA_WEG_S_B_1_Snede D1-D1 Weg Bestaand.pdf HRByQDaTMveUl1mRtHWTsQ==

BA_WEG_S_B_4_Snede D4-D4 Weg Bestaand.pdf LjIsS2qU4P2fqUYk50YUMQ==

BA_WEG_S_B_3_Snede D3-D3 Weg Bestaand.pdf 3XY7B7587vpEb7jzG2CoTQ==

BA_WEG_S_B_6_Snede D6-D6 Weg Bestaand.pdf JP0+sJtf+dToificc6cdYg==

BA_WEG_S_B_5_Snede D5-D5 Weg Bestaand.pdf KqVo0OTfVtPZuu87TXan6w==

BA_WEG_S_B_7_Snede D7-D7 Weg Bestaand.pdf 74KL7V0bwy+2dtJRvG/sDA==

BA_TERREIN_I_B_1_Inplantingsplan Bestaand.pdf I/3iOBqYyAwb0lrTYJ743Q==

BA_WEG_S_N_2_Snede D2-D2 Weg Nieuw.pdf wu1VDkyn5EvXWdrOiOvNgQ==

BA_WEG_P_B_1_Grondplan Weg Bestaand.pdf 7jstwOCsVmaovA0mgbwONQ==

BA_WEG_S_N_1_Snede D1-D1 Weg Nieuw.pdf UwSXvEcVT6M2X2kUc2yi5g==

BA_WEG_S_N_4_Snede D4-D4 Weg Nieuw.pdf ekH7AEqou/Ddk/OI80o/nQ==

BA_WEG_S_N_3_Snede D3-D3 Weg Nieuw.pdf QhmV9mxgK2oD107/FmU/tQ==

BA_WEG_S_N_6_Snede D6-D6 Weg Nieuw.pdf sJCnTn9+waw5Kfs48BvvbQ==

BA_WEG_S_N_5_Snede D5-D5 Weg Nieuw.pdf YnIErl7nfU/BztSXqDGDeQ==

BA_WEG_S_N_8_Snede D8-D8 Weg Nieuw.pdf jlKtkk6jNOOh4UBOwKHTiw==

BA_WEG_S_N_7_Snede D7-D7 Weg Nieuw.pdf o+HX9xOWEP7+KvxTkpFUUA==

BA_WONING_P_N_1_Fundering Woning.pdf thOegpjRYM/I836otYo3qQ==

BA_WONING_P_N_3_Verdieping 1 Woning.pdf zzm1cgleBc0bRW71d7M91w==

BA_WONING_P_N_2_Begane Grond Woning.pdf WHbojQ6AWdNWZAzogx6tWg==

BA_WONING_P_N_4_Dak Woning.pdf iF8BvHbSYBXtrm1IwbQdQQ==

BA_LOODS_P_N_1_Fundering Loods App. Mestput.pdf ORdYC2L8/CsacRNGxZtIrg==

BA_LOODS_P_N_3_Verdieping 1 App..pdf D3ze3YJ/Kw+CHgJKPte+Og==

BA_LOODS_P_N_2_Begane Grond Loods App. Mestput.pdf wQZrJBHKuwshu4Su5B/lyA==

BA_LOODS_P_N_4_Dak Loods App..pdf +nWZrdAQlYjTdvED00QUeQ==

BA_OPSLAGPLAATS_P_N_1_Fundering Opslag T.pdf IexfXaYOlcEE70QeBLk45w==

BA_OPSLAGPLAATS_P_N_2_Begane Grond Opslag T.pdf ozTRk9HbKSPpOS1Tkq1diQ==

BA_OPSLAGPLAATS_P_N_3_Dak Opslag T.pdf 6v6efIJFaRclYleO98pP+A==

BA_PISTE_P_N_1_Fundering Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf 4m9KIt2nSH46dc3+3VOO6A==

DOCUMENT UNIEKE MD5 HASH

Uitvoeringsplan_J_J_2019.pdf gN+2AXoqf7PQIk8UZNy03g==

Inplantingsplan_J_J_2019.pdf H1vhtrq0FsJLLkp0WjkoLw==

BA_LOODS_GB_N_2_Linkergevel Loods App. Mestput.pdf dlPupQTzbBJFhteL/xFCOw==

BA_LOODS_GB_N_1_Voorgevel Loods App..pdf fLg4QHnxLU1i1aqxNt/pww==

BIJKOMENDE_INFO_OMGEVINGSVERGUNNING.pdf 3251fefe03721d184b6b8c9a83245a4b

BA_LOODS_GB_N_3_Achtergevel Loods Mestput.pdf BPYifGMz+NLmBrr3dYE6Ug==

BA_LOODS_GB_N_4_Rechtergevel Loods App. Mestput.pdf jHUjL3Dgjat19oiGnzwntA==

Besluit_gemeenteraad_3_9_2019.pdf a0109c610073f11acc38d46cc7dbfe9e

BA_PISTE_GB_N_2_Linkergevel Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf rPR9w1Jzgp8E7svrcIENnA==

INSTRUCTIES_AANPLAKKING_9_9_2019.pdf 9dd97222c4f5861855ee68417bc52f77

BA_PISTE_GB_N_1_Voorgevel Overdekte Buitenpiste.pdf jPu1i1oo1E0ZzD1i2ZOzhw==

BA_PISTE_GB_N_3_Achtergevel Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf jvaBspIjxnbb2dlzb3uAog==

BA_PISTE_GB_N_4_Rechtergevel Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf JNjocvB8YLs4BNWgZl4Y7Q==

BA_STAL_GB_N_2_Linkergevel Stal.pdf gLulbiNHrGUY/CZ/IwNMsw==

BA_STAL_GB_N_1_Voorgevel Stal.pdf QpJd1KakR80V5mx+I6b/hw==

BA_STAL_GB_N_3_Achtergevel Stal.pdf wfvT3pSf1/rX2zu2UM2lLQ==

BA_STAL_GB_N_4_Rechtergevel Stal.pdf avIBuXrrlHvUObnIXcdtfg==

BA_WONING_S_N_1_Snede AA Woning.pdf 8JsHxzpYaZG56y0lu8Zceg==

BA_WONING_S_N_3_Snede CC Woning.pdf vz3Mhz3DAXCb+O+Whym/yw==

BA_WONING_S_N_2_Snede BB Woning.pdf V4kape/lZHadzzbcje5vgA==

BA_LOODS_S_N_1_Snede FF Loods App. Overdekte Buitenpiste.pdf Xxu8UMCk707pj8sYuEFYVQ==

BA_LOODS_S_N_3_Snede KK Loods App. Mestput.pdf vo8h3ux091AC+/Nl/NgRxA==

BA_LOODS_S_N_2_Snede GG Loods App. Mestput.pdf hMIqO/cQDtTg7oeqeLMaZg==

BA_OPSLAGPLAATS_S_N_1_Snede DD Opslag T.pdf fG7wcIcSydqj32z2af8pjg==

BA_PISTE_S_N_2_Snede JJ Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf zo7pp1thOoME7rkYUX+1lA==

BA_PISTE_S_N_1_Snede EE Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf HK0uR73x7YfwCc3USofk1Q==

BA_PISTE_S_N_3_Snede LL Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf U7BwrWt28FPeWr1roVym3Q==

BA_WEG_S_B_2_Snede D2-D2 Weg Bestaand.pdf qi9L1vimVzbtmOIDWMKU+g==

BA_WEG_S_B_1_Snede D1-D1 Weg Bestaand.pdf HRByQDaTMveUl1mRtHWTsQ==

BA_WEG_S_B_4_Snede D4-D4 Weg Bestaand.pdf LjIsS2qU4P2fqUYk50YUMQ==

BA_WEG_S_B_3_Snede D3-D3 Weg Bestaand.pdf 3XY7B7587vpEb7jzG2CoTQ==

BA_WEG_S_B_6_Snede D6-D6 Weg Bestaand.pdf JP0+sJtf+dToificc6cdYg==

BA_WEG_S_B_5_Snede D5-D5 Weg Bestaand.pdf KqVo0OTfVtPZuu87TXan6w==

BA_WEG_S_B_7_Snede D7-D7 Weg Bestaand.pdf 74KL7V0bwy+2dtJRvG/sDA==

BA_TERREIN_I_B_1_Inplantingsplan Bestaand.pdf I/3iOBqYyAwb0lrTYJ743Q==

BA_WEG_S_N_2_Snede D2-D2 Weg Nieuw.pdf wu1VDkyn5EvXWdrOiOvNgQ==

BA_WEG_P_B_1_Grondplan Weg Bestaand.pdf 7jstwOCsVmaovA0mgbwONQ==

BA_WEG_S_N_1_Snede D1-D1 Weg Nieuw.pdf UwSXvEcVT6M2X2kUc2yi5g==

BA_WEG_S_N_4_Snede D4-D4 Weg Nieuw.pdf ekH7AEqou/Ddk/OI80o/nQ==

BA_WEG_S_N_3_Snede D3-D3 Weg Nieuw.pdf QhmV9mxgK2oD107/FmU/tQ==

BA_WEG_S_N_6_Snede D6-D6 Weg Nieuw.pdf sJCnTn9+waw5Kfs48BvvbQ==

BA_WEG_S_N_5_Snede D5-D5 Weg Nieuw.pdf YnIErl7nfU/BztSXqDGDeQ==

BA_WEG_S_N_8_Snede D8-D8 Weg Nieuw.pdf jlKtkk6jNOOh4UBOwKHTiw==

BA_WEG_S_N_7_Snede D7-D7 Weg Nieuw.pdf o+HX9xOWEP7+KvxTkpFUUA==

BA_WONING_P_N_1_Fundering Woning.pdf thOegpjRYM/I836otYo3qQ==

BA_WONING_P_N_3_Verdieping 1 Woning.pdf zzm1cgleBc0bRW71d7M91w==

BA_WONING_P_N_2_Begane Grond Woning.pdf WHbojQ6AWdNWZAzogx6tWg==

BA_WONING_P_N_4_Dak Woning.pdf iF8BvHbSYBXtrm1IwbQdQQ==

BA_LOODS_P_N_1_Fundering Loods App. Mestput.pdf ORdYC2L8/CsacRNGxZtIrg==

BA_LOODS_P_N_3_Verdieping 1 App..pdf D3ze3YJ/Kw+CHgJKPte+Og==

BA_LOODS_P_N_2_Begane Grond Loods App. Mestput.pdf wQZrJBHKuwshu4Su5B/lyA==

BA_LOODS_P_N_4_Dak Loods App..pdf +nWZrdAQlYjTdvED00QUeQ==

BA_OPSLAGPLAATS_P_N_1_Fundering Opslag T.pdf IexfXaYOlcEE70QeBLk45w==

BA_OPSLAGPLAATS_P_N_2_Begane Grond Opslag T.pdf ozTRk9HbKSPpOS1Tkq1diQ==

BA_OPSLAGPLAATS_P_N_3_Dak Opslag T.pdf 6v6efIJFaRclYleO98pP+A==

BA_PISTE_P_N_1_Fundering Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf 4m9KIt2nSH46dc3+3VOO6A==



DOCUMENT UNIEKE MD5 HASH

BA_PISTE_P_N_3_Verdieping 1 Bureau.pdf ru2ozdYqH1ET7fVP1V9r5A==

BA_PISTE_P_N_2_Begane Grond Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf BzfHEtxTv6hjQlaRRO7VVA==

BA_PISTE_P_N_4_Dak Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf y1qEwvEhd8F5nn7t5NIXow==

BA_WEG_P_B_1_Grondplan Weg Bestaand.pdf +B5H4Z7jFwsr7HESCjWCsw==

BA_WEG_P_N_1_Grondplan Weg Nieuw.pdf bGzUw0k44iQi+zp+5FBUDQ==

BA_LOODS_LB_1_legende brandweer.pdf lvTvgjQAA+eHJD0XUpLgbg==

BA_PISTE_LB_1_legende brandweer.pdf 8xy0XF3RMxb3UvL781PUTA==

BA_STAL_LB_1_legende brandweer.pdf SM7UpWVWkGx4LQg3ClH+0Q==

BA_TERREIN_D_N_4_Principe Snede Omheining.pdf al+hPSqTrZR7pYn+SAAD4Q==

BA_TERREIN_D_N_5_Principe Snede Verharding.pdf HjgSx1RV3sR82a/1D1SUmA==

BA_LOODS_D_N_1_3d Loods App. Mestput.pdf la6hlC97JBv7B9rfigSjTQ==

BA_OPSLAGPLAATS_D_N_1_3d Opslag.pdf fB1fVaWAW7WroZjyfrv4GA==

BA_PISTE_D_N_1_3d Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf 4f0yiLGCZOxRXwU+VmB5gQ==

BA_TERREIN_D_N_1_Terrein 3d.pdf DxfgrGNzET8LOBTFUF+1kg==

BA_TERREIN_D_N_1_Fundering Riolering volledig terrein.pdf yRmI83LsmeufKZm4lRTymw==

BA_TERREIN_D_N_3_Principe Snede Infiltratiezone 2.pdf c6FgKgKW3JYTHCmuuDIfbg==

BA_TERREIN_D_N_2_Principe Snede Infiltratiezone 1.pdf c9A7TohaI78ADbE3hvHaKw==

BA_TERREIN_D_N_4_Principe Snede Infiltratiezone 3.pdf jY8L8QY5iOmvDLsLoIcjoQ==

BA_TERREIN_I_N_1_Inplantingsplan N.pdf XCsfxAN1z4WyjETL0KDxhw==

BA_TERREIN_I_B_1_Inplantingsplan B.pdf Yz2MR90lA9R10oaiRKx27A==

BA_TERREIN_L_N_1_Legende.pdf uboBV+Xg/51Rfonpbg35fg==

BA_TERREIN_TB_N_1_Terreinprofiel TT N.pdf XK1qtpVw+WR+hdhb+/5kGg==

BA_TERREIN_IB_N_1_Inplantingsplan N.pdf XCsfxAN1z4WyjETL0KDxhw==

document belofte grondafstand.pdf bIXx6um1mK7aSPa2XY5AsQ==

BA_TERREIN_I_B_1_Inplantingsplan B.pdf Yz2MR90lA9R10oaiRKx27A==

BA_TERREIN_I_N_1_Inplantingsplan N.pdf XCsfxAN1z4WyjETL0KDxhw==

BA_TERREIN_T_B_1_Terreinprofiel TT B.pdf WRUCInRGhw35K9t/+METkg==

BA_TERREIN_T_N_1_Terreinprofiel TT N.pdf XK1qtpVw+WR+hdhb+/5kGg==

BA_LOODS_SB_N_1_Snede FF Loods App. Overdekte Buitenpiste.pdf Xxu8UMCk707pj8sYuEFYVQ==

BA_LOODS_SB_N_3_Snede KK Loods App. Mestput.pdf vo8h3ux091AC+/Nl/NgRxA==

BA_LOODS_SB_N_2_Snede GG Loods App. Mestput.pdf hMIqO/cQDtTg7oeqeLMaZg==

BA_PISTE_SB_N_2_Snede JJ Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf zo7pp1thOoME7rkYUX+1lA==

BA_PISTE_SB_N_1_Snede EE Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf HK0uR73x7YfwCc3USofk1Q==

BA_PISTE_SB_N_3_Snede LL Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf U7BwrWt28FPeWr1roVym3Q==

BA_STAL_SB_N_1_Snede HH Stal.pdf iryaQ6LM7qahuVdei9HPHg==

BA_STAL_SB_N_2_Snede II Stal.pdf xENH/Sa1oJ0aeLsBH10BnQ==

BA_LOODS_PB_N_1_Fundering Loods App. Mestput.pdf ORdYC2L8/CsacRNGxZtIrg==

BA_LOODS_PB_N_3_Verdieping 1 App..pdf D3ze3YJ/Kw+CHgJKPte+Og==

BA_LOODS_PB_N_2_Begane Grond Loods App. Mestput.pdf wQZrJBHKuwshu4Su5B/lyA==

BA_LOODS_PB_N_4_Dak Loods App..pdf +nWZrdAQlYjTdvED00QUeQ==

BA_PISTE_PB_N_1_Fundering Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf 4m9KIt2nSH46dc3+3VOO6A==

BA_PISTE_PB_N_2_Begane Grond Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf BzfHEtxTv6hjQlaRRO7VVA==

BA_PISTE_PB_N_3_Verdieping 1 Bureau.pdf ru2ozdYqH1ET7fVP1V9r5A==

BA_PISTE_PB_N_4_Dak Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf y1qEwvEhd8F5nn7t5NIXow==

BA_STAL_PB_N_1_Fundering Stal.pdf 2TixC38tO/pKWzxAMDOxKQ==

BA_STAL_PB_N_3_Dak Stal.pdf VWriV1g+Q2lvnTiYbzcSfg==

BA_STAL_PB_N_2_Begane Grond Stal.pdf zMK90Dzm4+G4S2z9NySDXw==

2015-754-006_01_signed.pdf FqB6Rrt3bzeCf6VvOfFh9g==

BA_WONING_G_N_1_Voorgevel Woning.pdf rRy1xbrrGtJB740VGaBr2A==

BA_WONING_G_N_3_Achtergevel Woning.pdf vv5pMTw5tuFdPvHAd6fp4g==

BA_WONING_G_N_2_Linkergevel Woning.pdf 5QPvjLCzaBYnKuKUHVNDNA==

BA_WONING_G_N_4_Rechtergevel Woning.pdf Srj3eRDb0Rs3pxcYhm7FGw==

BA_LOODS_G_N_1_Voorgevel Loods App..pdf fLg4QHnxLU1i1aqxNt/pww==

BA_LOODS_G_N_3_Achtergevel Loods Mestput.pdf BPYifGMz+NLmBrr3dYE6Ug==

BA_LOODS_G_N_2_Linkergevel Loods App. Mestput.pdf dlPupQTzbBJFhteL/xFCOw==

BA_LOODS_G_N_4_Rechtergevel Loods App. Mestput.pdf jHUjL3Dgjat19oiGnzwntA==

DOCUMENT UNIEKE MD5 HASH

BA_PISTE_P_N_3_Verdieping 1 Bureau.pdf ru2ozdYqH1ET7fVP1V9r5A==

BA_PISTE_P_N_2_Begane Grond Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf BzfHEtxTv6hjQlaRRO7VVA==

BA_PISTE_P_N_4_Dak Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf y1qEwvEhd8F5nn7t5NIXow==

BA_WEG_P_B_1_Grondplan Weg Bestaand.pdf +B5H4Z7jFwsr7HESCjWCsw==

BA_WEG_P_N_1_Grondplan Weg Nieuw.pdf bGzUw0k44iQi+zp+5FBUDQ==

BA_LOODS_LB_1_legende brandweer.pdf lvTvgjQAA+eHJD0XUpLgbg==

BA_PISTE_LB_1_legende brandweer.pdf 8xy0XF3RMxb3UvL781PUTA==

BA_STAL_LB_1_legende brandweer.pdf SM7UpWVWkGx4LQg3ClH+0Q==

BA_TERREIN_D_N_4_Principe Snede Omheining.pdf al+hPSqTrZR7pYn+SAAD4Q==

BA_TERREIN_D_N_5_Principe Snede Verharding.pdf HjgSx1RV3sR82a/1D1SUmA==

BA_LOODS_D_N_1_3d Loods App. Mestput.pdf la6hlC97JBv7B9rfigSjTQ==

BA_OPSLAGPLAATS_D_N_1_3d Opslag.pdf fB1fVaWAW7WroZjyfrv4GA==

BA_PISTE_D_N_1_3d Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf 4f0yiLGCZOxRXwU+VmB5gQ==

BA_TERREIN_D_N_1_Terrein 3d.pdf DxfgrGNzET8LOBTFUF+1kg==

BA_TERREIN_D_N_1_Fundering Riolering volledig terrein.pdf yRmI83LsmeufKZm4lRTymw==

BA_TERREIN_D_N_3_Principe Snede Infiltratiezone 2.pdf c6FgKgKW3JYTHCmuuDIfbg==

BA_TERREIN_D_N_2_Principe Snede Infiltratiezone 1.pdf c9A7TohaI78ADbE3hvHaKw==

BA_TERREIN_D_N_4_Principe Snede Infiltratiezone 3.pdf jY8L8QY5iOmvDLsLoIcjoQ==

BA_TERREIN_I_N_1_Inplantingsplan N.pdf XCsfxAN1z4WyjETL0KDxhw==

BA_TERREIN_I_B_1_Inplantingsplan B.pdf Yz2MR90lA9R10oaiRKx27A==

BA_TERREIN_L_N_1_Legende.pdf uboBV+Xg/51Rfonpbg35fg==

BA_TERREIN_TB_N_1_Terreinprofiel TT N.pdf XK1qtpVw+WR+hdhb+/5kGg==

BA_TERREIN_IB_N_1_Inplantingsplan N.pdf XCsfxAN1z4WyjETL0KDxhw==

document belofte grondafstand.pdf bIXx6um1mK7aSPa2XY5AsQ==

BA_TERREIN_I_B_1_Inplantingsplan B.pdf Yz2MR90lA9R10oaiRKx27A==

BA_TERREIN_I_N_1_Inplantingsplan N.pdf XCsfxAN1z4WyjETL0KDxhw==

BA_TERREIN_T_B_1_Terreinprofiel TT B.pdf WRUCInRGhw35K9t/+METkg==

BA_TERREIN_T_N_1_Terreinprofiel TT N.pdf XK1qtpVw+WR+hdhb+/5kGg==

BA_LOODS_SB_N_1_Snede FF Loods App. Overdekte Buitenpiste.pdf Xxu8UMCk707pj8sYuEFYVQ==

BA_LOODS_SB_N_3_Snede KK Loods App. Mestput.pdf vo8h3ux091AC+/Nl/NgRxA==

BA_LOODS_SB_N_2_Snede GG Loods App. Mestput.pdf hMIqO/cQDtTg7oeqeLMaZg==

BA_PISTE_SB_N_2_Snede JJ Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf zo7pp1thOoME7rkYUX+1lA==

BA_PISTE_SB_N_1_Snede EE Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf HK0uR73x7YfwCc3USofk1Q==

BA_PISTE_SB_N_3_Snede LL Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf U7BwrWt28FPeWr1roVym3Q==

BA_STAL_SB_N_1_Snede HH Stal.pdf iryaQ6LM7qahuVdei9HPHg==

BA_STAL_SB_N_2_Snede II Stal.pdf xENH/Sa1oJ0aeLsBH10BnQ==

BA_LOODS_PB_N_1_Fundering Loods App. Mestput.pdf ORdYC2L8/CsacRNGxZtIrg==

BA_LOODS_PB_N_3_Verdieping 1 App..pdf D3ze3YJ/Kw+CHgJKPte+Og==

BA_LOODS_PB_N_2_Begane Grond Loods App. Mestput.pdf wQZrJBHKuwshu4Su5B/lyA==

BA_LOODS_PB_N_4_Dak Loods App..pdf +nWZrdAQlYjTdvED00QUeQ==

BA_PISTE_PB_N_1_Fundering Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf 4m9KIt2nSH46dc3+3VOO6A==

BA_PISTE_PB_N_2_Begane Grond Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf BzfHEtxTv6hjQlaRRO7VVA==

BA_PISTE_PB_N_3_Verdieping 1 Bureau.pdf ru2ozdYqH1ET7fVP1V9r5A==

BA_PISTE_PB_N_4_Dak Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf y1qEwvEhd8F5nn7t5NIXow==

BA_STAL_PB_N_1_Fundering Stal.pdf 2TixC38tO/pKWzxAMDOxKQ==

BA_STAL_PB_N_3_Dak Stal.pdf VWriV1g+Q2lvnTiYbzcSfg==

BA_STAL_PB_N_2_Begane Grond Stal.pdf zMK90Dzm4+G4S2z9NySDXw==

2015-754-006_01_signed.pdf FqB6Rrt3bzeCf6VvOfFh9g==

BA_WONING_G_N_1_Voorgevel Woning.pdf rRy1xbrrGtJB740VGaBr2A==

BA_WONING_G_N_3_Achtergevel Woning.pdf vv5pMTw5tuFdPvHAd6fp4g==

BA_WONING_G_N_2_Linkergevel Woning.pdf 5QPvjLCzaBYnKuKUHVNDNA==

BA_WONING_G_N_4_Rechtergevel Woning.pdf Srj3eRDb0Rs3pxcYhm7FGw==

BA_LOODS_G_N_1_Voorgevel Loods App..pdf fLg4QHnxLU1i1aqxNt/pww==

BA_LOODS_G_N_3_Achtergevel Loods Mestput.pdf BPYifGMz+NLmBrr3dYE6Ug==

BA_LOODS_G_N_2_Linkergevel Loods App. Mestput.pdf dlPupQTzbBJFhteL/xFCOw==

BA_LOODS_G_N_4_Rechtergevel Loods App. Mestput.pdf jHUjL3Dgjat19oiGnzwntA==



DOCUMENT UNIEKE MD5 HASH

BA_OPSLAGPLAATS_G_N_1_Linkergevel Opslag T.pdf 5mI4VGSKTE6nZhETL53NnA==

BA_OPSLAGPLAATS_G_N_2_Achtergevel Opslag T.pdf ldtYJozRgbE7dmsiRiEgFg==

BA_OPSLAGPLAATS_G_N_3_Rechtergevel Opslag T.pdf mpEShJrMtxgbPf0VstLC9Q==

BA_PISTE_G_N_1_Voorgevel Overdekte Buitenpiste.pdf jPu1i1oo1E0ZzD1i2ZOzhw==

BA_PISTE_G_N_3_Achtergevel Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf jvaBspIjxnbb2dlzb3uAog==

BA_PISTE_G_N_2_Linkergevel Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf rPR9w1Jzgp8E7svrcIENnA==

BA_PISTE_G_N_4_Rechtergevel Overdekte Buitenpiste Bureau.pdf JNjocvB8YLs4BNWgZl4Y7Q==

BA_WONING_3D_N_1_3d Woning.pdf 3It0lEgqlwT4eNVnfn8QDQ==

BA_TERREIN_DB_N_1_Fundering Riolering volledig terrein.pdf yRmI83LsmeufKZm4lRTymw==

BA_TERREIN_DB_N_1_Terrein 3d.pdf DxfgrGNzET8LOBTFUF+1kg==


		2019-09-25T09:27:50+0200
	CSSIGN
	Mientje Van Olmen (Signature)
	Burgemeester


		2019-09-26T10:13:05+0200
	CSSIGN
	Dirk Soentjens (Signature)
	Algemeen Directeur




