STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Sinds 1 september 2016 dien je bij voorkeur een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning DIGITAAL in
via www.omgevingsloket.be.

Aanvraag nr. : 2017/00140
EPB nummer :
Het college, in vergadering op 07/09/2017.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door IMMO AVAL
BELGIUM NV, Rue du Bosquet 4, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve ontvangen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Laakdal, Nieuwe Baan ZN en met als
kadastrale omschrijving (afd. 4) sectie B 442 R, (afd. 4) sectie B 442 S, (afd. 4) sectie B 442 T, (afd.
4) sectie B 443 A en (afd. 4) sectie B 444 C.
De aanvraag werd per beveiligde zending ontvangen op 13 juni 2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd vastgesteld op 26 juli 2017.
Het betreft een aanvraag tot sloopdossier Nieuwe Baan - Borgtstraat.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met
de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening en de uitvoeringsbesluiten.

Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
OVERWEGEND GEDEELTE
De aanvraag voorziet in sloopdossier Nieuwe Baan - Borgtstraat.
Gelet op het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd KB van 28 juli 1978.
Overwegende dat het perceel gelegen is in de woongebieden en de woonuitbreidingsgebieden
volgens het vastgestelde gewestplan;
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele
inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische
bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde
overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die
overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel
omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de
promotor.

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in werking getreden op 01/09/2009;
Gelet op artikel 4.3.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
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De percelen zijn gelegen langs twee uitgeruste wegen

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in werking getreden op 01/09/2009;
Gelet op hoofdstuk IV Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften, afdeling 2.
Basisrechten voor zonevreemde woningen;
Niet van toepassing.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels
van de project MER-project.
De aanvraag heeft geen impact op het milieu zodat er geen project MER Screening nodig is.
Gelet op het Decreet betreffende het onroerend erfgoed (citeeropschrift: “het Onroerend
erfgoeddecreet van 12 juli 2013”);
Gelet op hoofdstuk 5 Archeologie, Afdeling 4. Archeologisch onderzoek bij
vergunningsplichtige ingrepen in de bodem;
De aanvraag valt niet onder toepassing van dit decreet.
Overeenstemming met andere plannen van aanleg, BPA’s of verkavelingen;
Het perceel is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch
binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling. Het blijft
de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en
noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde
voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integrale waterbeleid, inzonderheid
hoofdstuk III, afdeling I, betreffende de watertoets;
De percelen zijn niet gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
Gelet op de regelgeving inzake aansluitingen op riolering, basisvoorwaarden Pidpariolering (HidroRio).
Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied dat pas in de toekomst via
riolering wordt aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie (groene cluster) voldoet het
betreffende gebouw met een voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie
(septische put) met Benor-certificaat.
Alle voorwaarden van Pidpa-riolering (in bijlage) horende bij deze cluster dienen strikt
opgevolgd te worden.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling
van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende hemelwaterputten,
infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater;
Gelet op de bepalingen van Vlarem II de bepalingen van Vlarem II m.b.t. lozing van
huishoudelijk afvalwater, de aansluiting op de openbare riolering en het afkoppelen van
het regenwater.
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Niet van toepassing.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 tot vaststelling van de
eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen;
Niet van toepassing.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de
adviesverlening op het gebied van aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en
verkavelingsaanvragen, zoals gewijzigd;
Er werd advies gevraagd aan Agentschap Wegen en Verkeer. Zij brachten d.d. 17/08/2017
onder referentienummer 114/B/BSL/2017/3294 een voorwaardelijk gunstig advies uit.
De vergunning kan verleend worden onder de hiernavolgende bijzondere voorwaarden en de
algemene voorwaarden (als bijlage):
BIJZONDERE VOORWAARDEN t.ov. GEWESTWEG N141 en N174
1.Diepte van de zone van achteruitbouw: 8,00m.
2.Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg :
a) de niet-gerealiseerde, niet-bekrachtigde rooilijn is gelegen op 9,00m uit de
bestaande wegas en dit overeenkomstig de vigerende wegnormen.
BESLUIT :
Er wordt een GUNSTIG advies verleend gezien de aanvraag in overeenstemming is met
algemene en bijzondere voorwaarden. districtschef
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare
onderzoeken
over
aanvragen
tot
stedenbouwkundige
vergunning
en
verkavelingsaanvragen, zoals gewijzigd;
Er werd een openbaar onderzoek gevoerd.
Het openbaar onderzoek liep van 05/08/2017 tot en met 03/09/2017. Er werden geen
bezwaren ingediend.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de
werken en handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect, en
latere wijzigingen;
De medewerking van een architect is niet verplicht voor de volgende handelingen:
vrijstelling op basis van artikel 1/1,
11° het slopen of verwijderen van vrijstaande gebouwen en constructies;
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot bepaling van de
werken en handelingen die vrijgesteld zijn van het eensluidend advies van de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar, en latere wijzigingen;
De gemeente Laakdal is ontvoogd (2012).
Historiek
Stedenbouwkundige vergunningen
1998/00217 - bouwen verkoopruimte en aanleg parking - Vergunning - 05/08/1999.
1999/00204 - aanleggen in- en uitrit - Vergunning - 07/12/1999.
Overige
2016/00088 - Bouwmogelijkheden - invulling site rond punt Groot-Vorst.
Bijkomende motivatie
Functionele inpasbaarheid
De percelen zijn gelegen in woonzone langs uitgeruste wegen.
Mobiliteitsimpact
Niet relevant.
Ruimtegebruik en bouwdichtheid
Niet relevant.
Visueel vormelijke elementen
Op de percelen werd een commercieel gebouw goedgekeurd in het verleden. De aanvraag
voorziet in de sloop van dit gebouw en de aanhorige parking. Het gebouw heeft een
oppervlakte van 682 m². De parking heeft een oppervlakte van 2165 m².
Cultuurhistorische aspecten
Niet van toepassing.
Het bodemreliëf
Niet van toepassing.
Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen
De aanvraag is conform de bestemmingsvoorschriften.
Advies en eventueel voorstel van voorwaarden
Het advies is gunstig op voorwaarde dat :
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Wegen en Verkeer strikt worden
nageleefd. nageleefd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het advies van de
gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, waarbij de aanvraag getoetst werd op:
•
•
•
•

de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
de goede ruimtelijke ordening
de externe adviezen
de watertoets

Het college van burgemeester en schepenen volgt hierin het advies van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar.
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BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
HET VOLGENDE:
Het openbaar onderzoek wordt ter zitting gesloten. De stedenbouwkundige vergunning
wordt afgeleverd
onder de algemene voorwaarden :
- de aanvrager is er toe verplicht het college van burgemeester en schepenen per
aangetekende brief op de hoogte te brengen van het begin van de handelingen
waarvoor vergunning is verleend en dit tenminste acht dagen voor de aanvatting
van die handelingen.
- de werken uit te voeren volgens het goedgekeurde bouwplan.
onder de specifieke voorwaarden :
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Wegen en Verkeer dienen strikt
nageleefd te worden.
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §1. Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt binnen
een ordetermijn van tien dagen en per beveiligde zending bezorgd aan de aanvrager en aan de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar ontvangt ook een afschrift van het
vergunningendossier, behoudens indien hij omtrent de vergunningsaanvraag een advies heeft verstrekt.
Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt tevens bezorgd aan:
1°

de adviserende instanties, vermeld in artikel 4.7.16, §1, eerste lid;

2°

de toezichthoudende architect, indien deze daarom verzoekt.

De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin ontvoogde gemeenten geen afschriften of kennisgevingen moeten
overmaken aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar omwille van de beperkte ruimtelijke impact van de vergunde
handelingen of de eenvoud van het dossier.
§2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een periode van
dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de gemeente
onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud als naar de
vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.

Beroepsmogelijkheden

Pagina | 5

Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°

de aanvrager van de vergunning;

2°

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;

3°

procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;

4°

de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, behoudens in de gevallen, vermeld in artikel 4.7.19, §1, derde lid;

5°

de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat zij tijdig advies
hebben verstrekt of ten onrechte niet om advies werden verzocht.

§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°

voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;

2°

voor wat betreft het beroep ingesteld door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of door de adviserende
instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid : de dag na deze waarop het afschrift of de
kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;

3°

voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na deze van aanplakking.

§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat:
1°

de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn
telefoonnummer en mailadres;

2°

de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;

3°

een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.

Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex
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Ruimtelijke Ordening, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van de bestreden uitdrukkelijke
vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of
een adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt aan het
beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°

de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;

2°

de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;

3°

de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, 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 planschade desalniettemin behouden.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur 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 en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. Onverminderd §1 vervalt een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur waaraan een sociale last, vermeld in
artikel 4.1.16 van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid, is verbonden, van rechtswege indien de sociale
last uitgevoerd wordt in natura en de werken niet zijn voltooid binnen de vijfjarentermijn, vermeld in artikel 4.1.20, §1, eerste lid,
2°, van voormeld decreet.
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
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 ruimtelijke ordening.
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.

Namens het college :
Jerry Verspreet
gemeentesecretaris
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Tine Gielis
burgemeester

