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

De aanvraag van de heer Dave Vandebriel met als adres Kamergoor 10 te 2200 Herentals, werd 
ingediend op 29 juli 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 8 oktober 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Kamergoor 10 te 2200 Herentals, kadastraal 
bekend: Afdeling 13302, sectie C, perceel 223A2, 223P.

Het betreft een aanvraag tot het kappen van een boom.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

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

VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR

Toetsing van de aanvraag

1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
De aanvraag betreft Het kappen van een boom. 
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. 

De aanvraag betreft het kappen van een boom dewelke op meer dan 15 meter van de woning is 
gesitueerd en zich bevindt in agrarisch gebied. Het gaat om een eik met een diameter van 26 cm op 
1,00 m hoogte.  

Men wil de boom kappen omwille van de overlast van processierupsen enerzijds en de vallende eikels 
en bladeren anderzijds. 



2. Historiek
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2003/00097, Het bouwen van een carport - Stopgezet, 

resultaat: Onbeslist

Aanvulling historiek
Uit de gegevens van het kadaster blijkt dat de bestaande woning werd opgericht in 1953. 

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

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

• Het advies van Agentschap voor Natuur en Bos - Adviezen en Vergunningen Antwerpen 
afgeleverd op 28 oktober 2019 is voorwaardelijk gunstig.

• Het advies van Vlaamse Milieumaatschappij - watertoets@vmm.be afgeleverd op 23 oktober 
2019 is volledig gunstig.

Bespreking adviezen
• Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 28 oktober 2019 is gunstig onder 

voorwaarden. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd. 
• Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij van 23 oktober 2019 met als kenmerk WT 

2019 OA 0055 is gunstig. Dit advies wordt bijgetreden. 

5. Stedenbouwkundige basisgegevens

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

agrarische gebieden

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

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
///

Beoordeling planologisch kader
• De aanvraag wijzigt niets aan de functie van de huidige gewestplanbestemming, namelijk 

agrarisch gebied. 
• Er is geen RUP, BPA en/of verkaveling van toepassing.
• Er is geen rooilijnplan van toepassing. 

6. Sectorale regelgeving

Wegenis
///

Watertoets
Uit de watertoets blijkt dat deze aanvraag geen enkele invloed heeft op het watersysteem zodat in alle 
redelijkheid dient geoordeeld te worden dat er geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. Er dienen dan 



ook geen voorwaarden of maatregelen te worden opgelegd. Het ontwerp is verenigbaar met de 
doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid.

Project-MER
///

Mer-screening
///

Voortoets/Passende beoordeling
///

Erfgoed-/archeologietoets
///

Mober
///

Toegankelijkheidstoets
///

Decreet grond- en pandenbeleid
///

Scheidingsmuren
///

7. Toetsing van de milieuaspecten
///

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

Het perceel ligt op 2,3 km afstand in vogelvlucht ten oosten van de Grote Markt van Herentals. 

De buurt wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door vrijstaande eengezinswoningen en bos. Het perceel 
van de aanvraag ligt in agrarisch gebied en takt via de gemeentewegen Kamergoor en St.-Jobsstraat 
aan op de ring rond Herentals.

De geplande werken, het kappen van een boom, wijzigen niets aan de functie van de huidige 
gewestplanbestemming. Echter moet de voorliggende aanvraag ook beoordeeld worden op basis van 
de goede ruimtelijke ordening. De boom bevindt zich in een landelijke en groene omgeving. Het is 
bijgevolg niet wenselijk om deze groene structuur te verwijderen. 

Mobiliteit

De rechtstreekse impact van de aanvraag op de verkeersdruk wordt niet beoordeeld aangezien er geen 
mobiliteitsvraagstuk in het voorwerp van de aanvraag vervat zit. 

Ruimtegebruik - bouwdichtheid - schaalaspecten

Aan de bestaande perceelstructuur worden geen wijzigingen aangebracht.

De woondichtheid op het perceel blijft behouden.



Het volume van de constructies op het perceel wordt niet beoordeeld aangezien deze constructies geen 
deel uitmaken van het voorwerp van de aanvraag. 

Architectuur - cultuuraspecten - esthetiek

Het verwijderen van de boom zou een impact kunnen hebben op het bestaande straatbeeld. Het betreft 
namelijk een volwassen eik die bijgevolg zichtbaar is voor omwonenden en eventueel ook voor 
passanten. Bovendien bevindt de boom zich in agrarisch gebied en draagt deze bij aan het landelijke 
en groene karakter van de omgeving. 

Het betrokken perceel 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 werken brengen het goede nabuurschap mogelijk in het gedrang. De boom bevindt zich namelijk 
slechts op 70,00 cm van de perceelsgrens. 

De woon- en leefkwaliteit van de woning op het perceel wordt niet beoordeeld aangezien de woning 
geen deel uitmaak van het voorwerp van de aanvraag. 

De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder 
te beperken zoals het burgerlijk wetboek. 

Impact op natuur en landschap - inkleding - buffering - reliëf

De aanvraag betreft het kappen van 1 eik. 

De redenen die de aanvrager opgeeft zijn onvoldoende om de boom te vellen. Vallende bladeren en 
vruchten zijn een natuurlijk verschijnsel en tijdelijk van aard. De hinder van eikenprocessierupsen kent 
een tijdelijk piekmoment tijdens de zomer, de maanden nadien mindert dit en na enkele jaren kunnen 
de brandharen geen irritaties meer geven. Het probleem van hinder is op te lossen door het laten 
verwijderen van de rupsen en hun nesten door een gespecialiseerde firma. Mogelijks elk jaar opnieuw, 
maar mogelijks ook niet, dit hangt af van de locatie van de boom en de plaagdruk. De boom staat 
bovendien op ruime afstand van de woning (meer dan 40 meter). Het gaat om een inheemse eik, die 
een volwassen leeftijd heeft bereikt. Hij heeft mede daardoor een hoge ecologische waarde en 
belevingswaarde voor omwoners. Hij heeft ook een landschappelijke waarde als solitaire boom die 
fungeert als stapsteen voor fauna in een landbouwlandschap met aanwezigheid van bossen. Andere 
voordelen zijn: geven van schaduw tijdens hete zomers, opvang van regenwater, rustgevend effect, ...

Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.

Er wordt in de voorliggende aanvraag geen uitspraak gedaan over het bestaande reliëf. 

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar is ongunstig omdat: 

• De redenen die de aanvrager opgeeft zijn onvoldoende om de boom te vellen. Vallende 
bladeren en vruchten zijn een natuurlijk verschijnsel en tijdelijk van aard. De hinder van 
eikenprocessierupsen kent een tijdelijk piekmoment tijdens de zomer, de maanden nadien 
mindert dit en na enkele jaren kunnen de brandharen geen irritaties meer geven. Het probleem 
van hinder is op te lossen door het laten verwijderen van de rupsen en hun nesten door een 
gespecialiseerde firma.

• De boom staat bovendien op ruime afstand van de woning (meer dan 40 meter). Het gaat om 
een inheemse eik, die een volwassen leeftijd heeft bereikt. Hij heeft mede daardoor een hoge 
ecologische waarde en belevingswaarde voor omwoners. Hij heeft ook een landschappelijke 



waarde als solitaire boom die fungeert als stapsteen voor fauna in een landbouwlandschap met 
aanwezigheid van bossen.

Voorwaarden
///

Lasten
///

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

Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in zitting van 
25 november 2019 het volgende:

Het college weigert de omgevingsvergunning nummer OMV_2019103981 aan de heer Dave 
Vandebriel voor handelingen op het terrein met als adres Kamergoor 10 te 2200 Herentals en met 
kadastrale gegevens Afdeling 13302, sectie C, perceel 223A2, 223P.
De aanvraag betreft het kappen van een boom.

De vergunning wordt geweigerd omdat:

• De redenen die de aanvrager opgeeft, zijn onvoldoende om de boom te vellen. 
Vallende bladeren en vruchten zijn een natuurlijk verschijnsel en tijdelijk van aard. 
De hinder van eikenprocessierupsen kent een tijdelijk piekmoment tijdens de zomer, 
de maanden nadien mindert dit en na enkele jaren kunnen de brandharen geen 
irritaties meer geven. Het probleem van hinder is op te lossen door het laten 
verwijderen van de rupsen en hun nesten door een gespecialiseerde firma.

• De boom staat bovendien op ruime afstand van de woning (meer dan 40 meter). Het 
gaat om een inheemse eik, die een volwassen leeftijd heeft bereikt. Hij heeft mede 
daardoor een hoge ecologische waarde en belevingswaarde voor omwoners. Hij heeft 
ook een landschappelijke waarde als solitaire boom die fungeert als stapsteen voor 
fauna in een landbouwlandschap met aanwezigheid van bossen.



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.
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