Omgeving - Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning
Dossiernummer stad: 1968 - VVO2019/0667
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019090471

Het stadsbestuur deelt mee dat op 09-07-2019, door Diederik Dirickx, Bieststraat 133, 3550 HeusdenZolder, een aanvraag van omgevingsvergunning met verkavelen van gronden of bijstelling van een
verkaveling werd ingediend bij de gemeente met dossiernummer omgevingsloket OMV_2019090471 voor
het verkavelen van een perceel in 3 loten.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 02-09-2019.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Borggravevijverstraat tussen de woning 17 en
het bedrijfspand 23a te Hasselt - Afdeling 2 - Sectie A en met als kadastrale omschrijving
71322A0249/00D000.
Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een perceel in 3 loten wat betreft de stedenbouwkundige
handelingen.
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, het decreet
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun
uitvoeringsbesluiten.
OVERWEGEND GEDEELTE
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het advies van de gemeentelijke
omgevingsambtenaar, uitgebracht op 25-11-2019. De gemeentelijk omgevingsambtenaar heeft de aanvraag
als volgt beoordeeld:

• Openbaar onderzoek
Overwegende dat de aanvraag valt onder de aanvragen die moeten openbaar gemaakt worden.
Overwegende dat de voorgeschreven procedure werd gevolgd; dat er één bezwaarschrift werd
ingediend, dat het bezwaarschrift handelt over:
Naar aanleiding van uw schrijven met betrekking tot het voeren van een openbaar onderzoek en de
aanvraag tot het verkavelen van een aan ons aangrenzend grondperceel wensen we u het volgende
mede te delen.
Voor zover we in het dossier konden onderzoeken zijn er bij de aanvraag van de verkaveling geen
vermeldingen aanwezig die rekening houden met het behoud van de huidig aanwezige houtwal.
In de beide houtkanten naast de straat en gracht bevinden zich diverse hoogstammige loofbomen met
ongeveer in het midden van het huidige perceel 249 D een inlandse eik die minstens 50 jaar oud is.
Voor het behoudt van de biodiversiteit en waterhuishouding is het ons inziens belangrijk dat zowel de
gracht als de houdkanten zo veel mogelijk weerhouden blijven in het opnemen van de toekomstige
verkavelingsplannen.
In die zin zou ook een centrale inrit vanaf de straat tussen de percelen Lot 2 en Lot 3 een te overwegen
voorstel kunnen zijn.
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Een ander doch niet minder belangrijke bekommernis is dat er nog steeds veel te veel regenwater
wegvloeit door de grachten, waardoor het grondwaterpeil jaar najaar alsmaar verder blijft zakken. Een
nieuwe evaluatie van de huidige toestand zou in die zin een meerwaarde kunnen beteken om dit
probleem op langere termijn bij te sturen.
Graag verzoeken we u om onze opmerkingen in overweging te nemen. Mochten
er nog vragen zijn kan u ons steeds berichten.

Het bezwaarschrift werd onderzocht en kan als volgt behandeld worden:
Naar aanleiding van de bestaande begroeiing op het perceel werd er een advies aan het Agentschap
voor Natuur en Bos gevraagd, zij hebben een voorwaardelijk gunstig advies verleend, de aanwezige
begroeiing/bos op het perceel is jonger dan 22 jaar en bijgevolg valt dit bosgedeelte niet onder het
toepassingsgebied van de compensatieregeling. Bovendien blijven er volgens het verkavelingsplan een
5-tal bomen behouden tegen de rooilijn. Ook de bestaande gracht blijft behouden. Deze gracht zal per
perceel overwelfd worden om elk lot te kunnen ontsluiten. Het overwelven van de gracht dient
aangevraagd te worden bij Fluvius. In de voorwaarden zal opgenomen worden dat de ontsluiting van lot 2
& lot 3 gekoppeld dient te gebeuren.
Voor de infiltratie van hemelwater op de loten dient men te voldoen aan de verordening hemelwater.
Conform die verordening dient er voor elke woning per lot een hemelwaterput en een infiltratievoorziening
geplaatst te worden. Dit dient in de aanvraag van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen verduidelijkt en getoetst te worden.
Het bezwaar wordt bijgevolg deels gegrond bevonden.
• Adviezen
Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op het kappen van bomen; dat het Agentschap voor
Natuur en Bos een VOORWAARDELIJK GUNSTIG advies heeft verleend;
Zie kopie advies (referentie 19-216472) in bijlage.

Overwegende dat bij aansluitingen op het rioleringsnet en de nutsvoorzieningen advies van Fluvius
System Operator dient gevolgd te worden; dat een voorwaardelijk gunstig advies werd verleend;
Zie kopie advies (referentie D/0000279244) in bijlage.

Overwegende dat het advies van de milieudienst werd gevraagd, dat ze het volgende advies hebben
verleend:
Toetsing verplichting tot het opmaken van een Project-mer-screeningsnota
Voorliggende verkavelingsaanvraag betreft het verkavelen van een perceel in 3 loten waarvan 1 voor
open bebouwing en 2 voor halfopen bebouwing.
De aanvraag betreft een stadsontwikkelingsproject cfr. rubriek 10b van bijlage III van het Mer-besluit. Het
project blijft onder de drempels van bijlage I en II van het voorgenoemd besluit.
Er werd een vormvrije project-mer-screeningsnota opgenomen in de aanvraag. Hierin werd
geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn.
Op basis van de informatie in het dossier kon een evaluatie worden uitgevoerd.
Evaluatie
Mogelijke milieu-effecten die typerend zijn voor ‘stadsontwikkelingsprojecten’, zijn o.a. geluids- en
verkeershinder tijdens bouwfase, geluidshinder en verkeersgeneratie tijdens exploitatiefase,
ruimtegebruik, infiltratievermindering, luchtverontreiniging, fauna en flora, en visuele impact.
Het project is volgens het gewestplan gelegen deels in woongebied met landelijk karakter, deels in KMOgebied.
De omgeving wordt gekenmerkt door een voldoende voorzieningsniveau (openbaar vervoer, …).
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Het project is niet gelegen in een VEN- of IVON-gebied, noch in een Vogel- of Habitatrichtlijngebied.
Het project is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied, noch in grondwaterwingebied of in een
beschermingszone.
Het project is volgens de zoneringsplannen van VMM gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied.
Dit betekent dat er momenteel geen mogelijkheid is om aan te sluiten op een openbare riolering, die
verbonden is met een operationele waterzuiveringsinstallatie. In deze zone wordt op termijn wel een
collectieve zuivering van het afvalwater (via riolering) voorzien.
In afwachting van de aanleg van riolering moet het afvalwater minstens voorbehandeld worden in een
septische put. De septische put moet in dat geval zowel het grijs afvalwater (bad, douche, wasmachine,
keuken) als het zwart afvalwater (toilet) verwerken. Wanneer de riolering dan wordt aangesloten, kan de
put (indien toegelaten door de rioolbeheerder) geheel of gedeeltelijk worden kortgesloten.
In afwachting van aansluiting op de riolering, zijn er 3 mogelijke situaties voor de lozing van het effluent
van de septische put:
• lozing in een riool (vaak een ingebuisde gracht) die nog niet is aangesloten op een
zuiveringsinstallatie;
• lozing in een gracht;
• indirecte lozing in de bodem (besterfput).
Het lozen van het effluent via een besterfput, is enkel toegelaten indien er zich binnen een afstand van 50
m geen oppervlaktewater of open kunstmatige afvoerweg voor hemelwater (bv. gracht) bevindt.
Bovendien moet aan enkele voorwaarden voldaan worden (Vlarem II, art. 6.9.2.2.,3°). Zo mag de
besterfput geen overloop hebben en moet ze zich op een maximale diepte van 10 m onder het maaiveld
bevinden. Een afstand van 100 m tot grondwaterwinning en elke bron van drinkwater, thermaal water of
mineraalwater moet gerespecteerd worden.
Bij aanleg van de afvoerbuizen op eigen terrein worden nu best al wachtleidingen voorzien om bij de
aanleg van de straatriolering het eigen afvalwater op eenvoudige wijze hierop aan te sluiten.
De riolering die in deze zone aangelegd wordt, zal voorzien in een optimale scheiding van afvalwater en
hemelwater.
Voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwingen is een volledige scheiding van het afvalwater en het
hemelwater en de bouw van een hemelwaterput steeds verplicht.
De te bouwen woningen moeten voldoen aan de gewestelijke verordening inzake hemelwater.
Indien er platte daken worden voorzien, is het aanbevolen deze uit te voeren als groendak, aangezien
een groendak vele voordelen biedt op diverse vlakken zoals thermische en akoestische isolatie, buffering
van hemelwater en biodiversiteit.
In de bijgevoegde Project-mer-screeningsnota wordt gesteld dat er geen aanzienlijke milieueffecten te
verwachten zijn. Gelet op het beperkt aantal wooneenheden, want aangenomen dat er een beperkt
aantal extra vervoersbewegingen zijn, waardoor er geen negatieve effecten te verwachten zijn wat betreft
geluid, trillingen en lucht.
Desondanks blijven verkeer en gebouwenverwarming in het algemeen een belangrijke bron van
luchtverontreiniging.
Wat gebouwenverwarming betreft moet de EPB-regelgeving nageleefd worden. Naast het rekening
houden met de oriëntatie en het investeren in duurzame materialen, isolatie en bouwtechnieken, is het
zinvol om te opteren voor verschillende vormen van hernieuwbare energie.
De projectzone is bebost, waardoor het bosdecreet van toepassing is en een stedenbouwkundige
vergunning nodig is voor kappingen die leiden tot ontbossing.
Een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing kan enkel mits advies van het ANB. De ontbossing
moet in principe ook altijd gecompenseerd worden, met uitzondering van gronden die spontaan zijn
bebost na de invoering van het Bosdecreet (1990), als die spontane bebossing jonger is dan 22 jaar.
Er werd een boscompensatieformulier opgenomen in de aanvraag.
Het is aanbevolen de aanwezige hoogstammige bomen aan de voorzijde, zijkanten en achterzijde van de
projectzone zoveel mogelijk te behouden.
Het is aangewezen dat er bij de aanleg van groen wordt gekozen voor duurzame en inheemse beplanting
die de biodiversiteit ondersteunt. Meer info: www.plantvanhier.be, www.bomenwijzer.be.
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Er kan eventueel een omgevingsvergunning of melding nodig zijn voor de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit, meer bepaald voor activiteiten in of voor technische voorzieningen van het gebouw.
Voor de bemaling i.k.v. de bouwwerken is er echter voorafgaandelijk een melding voor de exploitatie van
een ingedeelde inrichting of activiteit nodig.
De bouwheer en de exploitant van de bemaling worden nu reeds geadviseerd om, met het oog op de
droogteproblematiek en de principes van het integraal Waterbeheer (duurzaam watergebruik), zo spoedig
mogelijk onderzoek te verrichten inzake de bemaling, m.b. in de vorm van een bemalingsstudie. In deze
bemalingsstudie moet rekening gehouden worden met de richtlijnen bemalingen ter bescherming van het
milieu, zoals geactualiseerd op 21/03/2019 zoals opgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij VMM.
(meer info: https://www.vmm.be/water/heffingen/richtlijnen-bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu).
In het onderzoek moet, i.f.v. de voorkeursvolgorde inzake de aanpak van bemalingswater, onderzocht
worden op welke wijze het opgepompt debiet kan beperkt worden dan wel of een retourbemaling mogelijk
is. Zo niet moeten de mogelijkheden voor hergebruik (opvang en ter beschikking stellen van nietverontreinigd bemalingswater) onderzocht worden. Slechts indien deze mogelijkheden er niet zijn, kan
geloosd worden, bij voorkeur in oppervlaktewater, anders in de RWA, en in laatste instantie in de DWA.
Sinds 1 januari 2017 is een aannemer verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken de
stofemissies zo laag mogelijk te houden. Bedoeling van de nieuwe milieuvoorwaarden is om het fijn stof
dat bij bouwwerken vrijkomt, te verminderen en de overlast voor omwonenden te beperken.
Meer informatie: https://do.vlaanderen.be/nieuwe-regels-om-fijn-stof-van-bouwwerken-te-beperken
De nieuwe wetgeving omschrijft vier concrete maatregelen voor het voorkomen van stofemissies die
afkomstig zijn van breekwerken, zandstralen, polijsten, slijpen, boren, frezen, zagen en slopen. Minimaal
één van deze vier maatregelen moet genomen worden. Het gaat met name over de maatregelen: (1)
afscherming met doeken of zeilen, (2) beneveling van de locatie waar de werken worden uitgevoerd, (3)
bevochtiging ter hoogte van de apparatuur, (4) rechtstreekse stofafzuiging op breekhamers,
polijstmachines, slijpschijven, boormachines, freesmachines en schuurmachines. Aanvullend moet er
verneveling of bevochtiging zijn bij sloopwerken onder droge of winderige weersomstandigheden waarbij
visueel waarneembare stofverspreiding optreedt. De maatregelen gelden niet voor werken van minder
dan één dag, maar ook daar zijn ze uiteraard aan te bevelen.
De installaties moeten onderhouden en gecontroleerd worden, en stoffilters moeten tijdig vervangen
worden. Er zijn ook snelheidslimieten op bouwwerven voorzien, variërend van 20 tot 40 km/u in functie
van de locatie en het brutogewicht van het voertuig. Tot slot moeten procedures en instructies gebaseerd
op een code van goede praktijk ter beschikking gesteld worden aan het personeel.
Er moet ook op gewezen worden dat luidruchtige bouw- en sloopwerken tussen 22 u en 07 u en op zonen feestdagen niet toegelaten zijn.
Bij de uitvoering van graafwerken moet er voldaan worden aan de bepalingen van het bodemdecreet en
de grondverzetsregeling.

Conclusie: Er kan een voorwaardelijk gunstig advies verleend worden
Gelet op de gegevens in de project-mer-screeningsnota kan aangenomen worden dat er geen
aanzienlijke effecten zullen optreden die aanleiding kunnen geven tot de noodzaak van een project-mer.
Voorwaarden:
Er kan eventueel een omgevingsvergunning of melding nodig zijn voor de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit, meer bepaald voor activiteiten in of voor technische voorzieningen van het gebouw.
Voor de bemaling i.k.v. de bouwwerken is er echter voorafgaandelijk een melding voor de exploitatie van
een ingedeelde inrichting of activiteit nodig.
Voor de uitvoering van de bemaling moet er rekening gehouden worden met het document “Richtlijnen
bemalingen ter bescherming van het milieu, uitgave 21-03-2019” van de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM).
Bij de uitvoering van graafwerken moet er voldaan worden aan de bepalingen van het bodemdecreet en
de grondverzetsregeling.
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Vanaf 1 januari 2017 is de aannemer verplicht om de nieuwe regels na te leven om fijn stof van
bouwwerken te beperken. Meer informatie: https://do.vlaanderen.be/nieuwe-regels-om-fijn-stof-vanbouwwerken-te-beperken
Luidruchtige bouw- en sloopwerken zijn niet toegelaten tussen 22 u en 07 u en op zon- en feestdagen.
• Mer-screening
Zie bovenvermeld advies van de milieudienst.
Uit dit advies blijkt dat op basis van de beschikbaar gestelde informatie kan gesteld worden dat er nog
geen noodzaak is voor het opmaken van een Project-m.e.r. of een ontheffingsverzoek.
• Watertoets
Het voorliggende verkaveling of bijstelling van de verkaveling is volgens het gewestplan Hasselt-Genk
van 03/04/1979 gelegen in een woongebied met landelijk karakter, maar is volgens de kaarten van de
watertoets eveneens gelegen in een ‘risicozone voor overstromingen’.
Het bouwproject heeft een eerder beperkte oppervlakte en is gelegen langs een uitgeruste weg. Het
merendeel van de percelen in deze zone is reeds bebouwd. In alle redelijkheid dient bijgevolg geoordeeld
te worden bij bebouwing het schadelijk effect (*) beperkt zal zijn tot de veiligheid van het vergunde project
zelf. Enige invloed op het watersysteem of de veiligheid van overige vergunde of vergund geachte
constructies is, gelet op de geringe oppervlakte, niet te verwachten.
Overwegende dat de watertoets werd uitgevoerd voor dit project met volgend resultaat:
Aanbevelingen
Adviesinstanties
Impact op oppervlaktewater
Geen advies vereist
Impact op grondwater
Geen advies vereist
Aanbevelingen
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
Er is voldaan aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen e.d.
De verkavelaar dient er evenwel zorg voor te dragen dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel
mogelijk beperkt wordt; Hiertoe dienen alle technische en noodzakelijke maatregelen getroffen te worden,
zoals bvb. groendaken, waterdoorlatende verhardingen, hemelwaterputten, bufferbekkens,
pompgemalen, indijkingen, enz…. In de gevallen van vermindering van de infiltratie van hemelwater of de
vermindering van ruimte voor het watersysteem dient het schadelijk effect (*) hersteld te worden of
gecompenseerd;
(*)

Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: “ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat
voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die
wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; Die effecten omvatten mede effecten op de
gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergunde geachte woningen en
bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water
door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en
het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen.”

De toetsing aan de hemelwaterverordening (voor verkavelingen ZONDER wegenis) gebeurt bij het
indienen van de omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen!
• Saneringsverplichting- zoneringsplan Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Volgens het definitief zoneringsplan ligt het project in ‘Collectief te optimaliseren buitengebied (groen)
gebied’ van het zoneringsplan opgemaakt door de VMM (https://www.vmm.be/data/zonering-enuitvoeringsplannen). In het collectief te optimaliseren buitengebied is momenteel geen mogelijkheid om
aan te sluiten op een openbare riolering die verbonden is met een operationele waterzuiveringsinstallatie.
In deze zone wordt op termijn wel een collectieve zuivering van het afvalwater (via riolering) voorzien. In
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afwachting van de aanleg van riolering moet het afvalwater minstens voorbehandeld worden in een
septische put. De septische put moet in dat geval zowel het grijs afvalwater (bad, douche, wasmachine,
keuken) als het zwart afvalwater (toilet) verwerken. Wanneer de privéwaterafvoer dan wordt aangesloten
op de aangelegde riolering, kan de put (indien toegelaten door de rioolbeheerder) geheel of gedeeltelijk
worden kortgesloten.
In afwachting van aansluiting op de riolering, zijn er 3 mogelijke situaties voor de lozing van het effluent
van de septische put:
• lozing in een riool (vaak een ingebuisde gracht) die nog niet is aangesloten op een
zuiveringsinstallatie;
• lozing in een gracht;
• indirecte lozing in de bodem (besterfput).
Het lozen van het effluent via een besterfput, is enkel toegelaten indien er zich binnen een afstand van 50
meter geen oppervlaktewater of open kunstmatige afvoerweg voor hemelwater (bv. gracht) bevindt.
Bovendien moet aan enkele voorwaarden voldaan worden (Vlarem II, art. 6.9.2.2.,3°). Zo mag de
besterfput geen overloop hebben en moet deze zich op een maximale diepte van 10 meter onder het
maaiveld bevinden. Een afstand van 100 meter tot een grondwaterwinning en elke bron van drinkwater,
thermaal water of mineraalwater moet gerespecteerd worden.
• Sloopopvolgingsplan
Voor werken aan gebouwen en infrastructuur waarvoor de omgevingsvergunningsaanvraag werd
ingediend vanaf 5 juni 2018, wordt de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht.
Er moet een sloopopvolgingsplan opgesteld worden voor alle sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken:
• aan gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en het totale bouwvolume groter is
dan 1.000m³ voor alle niet-residentiële gebouwen waarop de vergunning betrekking heeft,
• aan gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en het totale bouwvolume groter is
dan 5.000m³ voor alle in hoofdzaak residentiële gebouwen – met uitzondering van de
eengezinswoningen,
• in het kader van infrastructuurwerken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is,
• in het kader van onderhoudswerken aan infrastructuur waarvoor een omgevingsvergunning
nodig is en waarvan het volume groter is dan 250m³.
Overwegende dat voorliggend project geen sloopwerken bevat die voldoen aan hogervermelde criteria,
dat bijgevolg geen sloopopvolgingsplan nodig is.
• Archeologienota (Agentschap Onroerend Erfgoed)
Volgens artikelen 5.4.1 en 5.4.2 van het archeologieluik van het Onroerenderfgoeddecreet moet het
vergunningsaanvraagdossier ingediend vanaf 1 juni 2016 in sommige gevallen vervolledigd met een
bekrachtigde archeologienota.
Er is geen bekrachtigde archeologienota vereist in het dossier want het goed ligt buiten een
archeologische zone en het perceel is <3000m².
• Stedenbouwkundige beoordeling
Overeenstemming met dit plan
Overwegende dat het voorgestelde in overeenstemming is met de planningscontext.
Stedenbouwkundige verordeningen
Onderwerp
Gezinswoningen
Vergunningsplichtige bestemmingen en
bestemmingswijzigingen
Woonkwaliteit

Datum gmrd
15/05/2007

Datum BD
12/07/2007

Datum MB
/

Datum BS
27/08/2007

18/09/2007

29/11/2007

/

14/01/2008

26/04/2011

11/08/2011

/

29/08/2011

Overeenstemming met deze verordeningen
Overwegende dat het voorgestelde hiermee in overeenstemming is;
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Afwijkingsbepalingen
///
Beschrijving van de bouwplaats, de omgeving en het project
Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een project gelegen langs de Borggravevijversstraat,
op een onbebouwd lot in een woongebied met landelijk karakter, in het gedeelte dat gelegen is tussen de
Kiewitstraat en de Heksenbergstraat, dat zowel de tegenover liggende percelen als de achterliggende
percelen gelegen zijn in een zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s.
In de huidige aanvraag wenst men het onbebouwde perceel te verkavelen in 2 loten voor halfopen
bebouwing en 1 lot voor open bebouwing.

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Aangezien dat de voorgestelde verkaveling passend is in de ruimtelijke context, dat het
verkavelingsontwerp voldoet aan de voorschriften van de verordening woonkwaliteit, dat de geplande
maximale gevelbreedte verantwoord is, dat de geplande bouwdiepte op het gelijkvloers valt binnen de
uitbreidbaarheid van de verordening woonkwaliteit, dat de beoogde bebouwingsdichtheid aanvaardbaar
is, dat het in feite een invulling van een onbebouwd perceel in een bestaand woonlint betreft, dat het
perceel kleiner is dan 0,5 ha en het aantal loten minder dan 5 betreft, dat er bijgevolg geen lasten inzake
bescheiden woonaanbod op de verkaveling van toepassing zijn, is het gevraagde aanvaardbaar.
Aangezien dat de verkavelingsvoorschriften van de aanvrager niet bijgetreden worden, dat er achter het
bouwvolume een open en transparante oversteek ten opzichte van het grondvlak ter hoogte van de
achtergevel wordt voorzien van maximaal 4m uitstekend t.o.v. de achtergevel en maximaal over de
volledige breedte van het hoofdgebouw, dat een uitkraging volgens de verordening woonkwaliteit enkel
mag voorzien worden op de verdieping van maximum 0,6m t.o.v. de voorgevel en van maximaal 1m t.o.v.
de zijgevel, dat de achtertuin een ruime diepte heeft, dat de totale bouwdiepte op het gelijkvloers
aangepast wordt naar maximum 20m zodat een overdekt terras of uitkraging aan de achtergevel in die
3m extra toch realiseerbaar blijft, dat de resterende achtertuin nog meer dan 10m bedraagt, dat de
voorschriften zich ook tegenspreken wat de maximale inritbreedte ter hoogte van de aansluiting met het
openbaar domein betreft, dat deze aansluitbreedte conform de verordening woonkwaliteit maximaal 3m
mag zijn, dat ook dit aangepast wordt, zullen ze vervangen worden door de verkavelingsvoorschriften van
de stad Hasselt.
Aangezien dat het perceel waarop de verkaveling zich bevindt volgens het gewestplan gelegen is in een
woongebied met landelijk karakter, dat het achterliggende perceel gelegen is in een bied voor
ambachtelijke bedrijven en kmo’s, is het aangewezen dat zowel op het perceel van het bedrijf als op het
perceel van de verkaveling met 3 loten voor eengezinswoningen een groenbuffer wordt voorzien. Dit zal
in de voorwaarden opgenomen worden.
Aangezien dat het advies van het Agentschap voor Natuur & Bos voorwaardelijk gunstig is, dat de
aanwezige begroeiing/bos op het perceel jonger dan 22 jaar is, dat bijgevolg dit bosgedeelte niet onder
het toepassingsgebied van de compensatieregeling valt, dat er volgens het verkavelingsplan een 5-tal
bomen behouden tegen de rooilijn, is het gevraagde aanvaardbaar.
De volgende voorwaarden uit het advies van het Agentschap voor Natuur & Bos worden letterlijk
opgenomen:
•
De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en
onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met
kenmerk: 19-216472;
•
De te ontbossen oppervlakte bedraagt 2069 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het
toepassingsgebied van het Bosdecreet.
Aangezien dat er 1 bezwaar werd ingediend naar aanleiding van het openbare onderzoek, dat het
bezwaar deels gegrond is, zal in de voorwaarden opgenomen worden dat de ontsluiting van lot 2 & lot 3
gekoppeld dient te gebeuren.
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• Algemene conclusie
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits
het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening,
alsook dat het voorgestelde ontwerp bestaanbaar is met de goede plaatselijke ordening en met zijn
onmiddellijke omgeving.

BESCHIKKEND GEDEELTE
volledige vergunning met voorwaarden voor het verkavelen van een perceel in 3 loten.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen sluit zich in zitting van 28-11-2019, aan bij het advies van
de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Het college van burgemeester en schepenen levert de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is
het college van burgemeester en schepenen via het Omgevingsloket op de hoogte te brengen van het begin
van de handelingen waarvoor de vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die
werkzaamheden of handelingen.

• Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
▪ Deze vergunning wordt afgeleverd onder voorbehoud van de betrokken burgerlijke rechten.
Het verlenen van een vergunning houdt geen enkele beslissing in betreffende het bestaan of de
uitoefening van die rechten.
▪ De houder van de vergunning dient de verkaveling uit te rusten met voorzieningen van openbaar
nut. Deze omvatten, gas, water, elektriciteit en alle beschikbare TV- en telefonie infrastructuur met
inbegrip van de universele dienstverlener. Hierbij dient men steeds te voldoen aan de reglementen
van de nutsbedrijven.
▪ Overwegende dat het advies van Fluvius
Zie kopie advies (referentie D/0000279244) in bijlage.

strikt

dient

gevolgd

te

worden;

▪ De riolering dient te voldoen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende
vaststelling van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater.
▪ Indien gelegen in Collectief te optimaliseren buitengebied
Bij aanleg van de afvoerbuizen op eigen terrein kan u nu best al wachtleidingen voorzien om bij
de aanleg van de straatriolering het eigen afvalwater op eenvoudige wijze hierop aan te sluiten.
Hiervoor neemt u best contact op met de rioolbeheerder Fluvius.
▪ Eventuele terreinaanvullingen mogen geen aanleiding geven tot wateroverlast bij de
aanpalende eigendommen. Alle noodzakelijke maatregelen dienen getroffen te worden
teneinde het hemelwater op en via het eigen perceel op te vangen en af te voeren.
▪ Vergunningsplichtige werken welke niet zijn opgenomen in onderhavige aanvraag dienen in
een afzonderlijke nieuwe aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te
worden.
▪ Inritten voor garages of parkeerterreinen ter hoogte van de aansluiting met het openbaar
domein moeten beperkt worden tot maximaal 3 meter breedte, de rest van het terrein dient
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onberijdbaar afgesloten te worden. Het manoeuvreren van het parkeren dient op eigen terrein
opgevangen te worden. Parkeerplaatsen mogen dus niet rechtstreeks vanaf de openbare weg
oprijdbaar zijn. Ondergrondse garages zijn slechts toegestaan als ze vanuit de omgeving en
vanuit het bestaand reliëf te verantwoorden zijn.
▪ Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op het kappen van bomen; dat het Agentschap
voor Natuur en Bos op 11-09-2019 een voorwaardelijk gunstig advies heeft verleend;
Zie kopie advies (referentie 19-216472) in bijlage.
▪ De volgende voorwaarden uit het advies van het Agentschap voor Natuur & Bos worden
letterlijk opgenomen:
▪ De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en
onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met
kenmerk: 19-216472;
▪ De te ontbossen oppervlakte bedraagt 2069 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het
toepassingsgebied van het Bosdecreet.
▪ De 5-tal bomen tegen de rooilijn conform het verkavelingsplan dienen ten alle tijden behouden
te blijven.
▪ Het is aangewezen dat zowel op het perceel van het bedrijf als op het perceel van de
verkaveling met 3 loten voor eengezinswoningen een groenbuffer wordt voorzien.
▪ Overwegende dat het ontwerp dient te voldoen aan de wetgeving inzake M.E.R.-screening; dat
de richtlijnen van de Mer-screening zoals opgenomen in het advies dienen nageleefd te
worden. Bij sloop: de woning en alle bijgebouwen dienen afgebroken, alsook al het puin dient
afgevoerd naar een erkende stortplaats vooraleer de loten verkocht mogen worden.
▪ De eventuele meer- of minderdiepte/hoogte van de nieuwbouw ten aanzien van de
bouwvolumes op de aangrenzende percelen moet volwaardig afgewerkt worden in dezelfde
duurzame en esthetisch verantwoorde materialen als de voor- en achtergevel - in en indien
gelegen naast een verwarmde binnenruimte ook mee geïsoleerd, in overleg met de
aangrenzende eigenaars.
▪ De verkavelingsvergunning voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning is vereist of die
onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet
definitief is verleend of de melding niet is gebeurd.
▪ Belangrijk: ongeacht de bepalingen van art. 4.7.19 §3 kan men, bij nieuw- en/of heropbouw, de
werken pas aanvatten nadat de bouwlijn is uitgezet door de landmeter van de Stad Hasselt. In
voorkomend geval vindt u als bijlage een formulier tot aanvraag van uitzetting van de bouwlijn.
Dit formulier dient ten minste 14 dagen vóór de geplande aanvang der werken teruggestuurd te
worden naar het stadsbestuur van Hasselt (dienst vergunningen).
▪ Vooraleer de bouwlijn kan gegeven worden moet het perceel voldoende geruimd zijn van
struiken en bomen én moet het perceel volledig afgebakend zijn door zichtbare wettelijke
grensstenen. Vragen? Contacteer de landmeter - expert van de stad op 011/23.99.17.
▪ Indien de verkaveling digitaal werd opgemaakt dient de landmeter ons na aflevering van de
beslissing een digitale pdf (van gans de verkaveling) en de gegeorefereerde shape-files of
geëxporteerde DWG’s te bezorgen van de bouwkavels en wegenis (indien van toepassing) in
Lambert 72 systeem. Indien de grenzen bepaald zijn in lokaal stelsel moeten de aanpalende
gebouwen ook mee opgenomen worden in het plan ten einde ze te georefereren in onze Gisbestanden. Deze bestanden dienen overgemaakt te worden naar verkavelingen@hasselt.be.
▪ De ontsluiting van lot 2 & lot 3 dient gekoppeld te gebeuren.
▪ De
verkavelingsvoorschriften
van
de
aanvrager
verkavelingsvoorschriften van de stad Hasselt.

worden

vervangen

door

de
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Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

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 vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve
omgevingsvergunning aanvangt;
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.
De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar
verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden
toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en
minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning
heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:
1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften.
De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij
ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de
termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van
twee, drie of vijf 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.
§ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten
kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

vervalt

van

rechtswege

als

de

§ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet
binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
§ 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, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1
worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor
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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, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, 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, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, 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, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden
geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, 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.
Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het
betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of
bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
1. het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
2. het beroep is ingegeven door:
a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit;
b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit;
3. het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking
of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.
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.
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Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld
in artikel 52.
Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het
besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op
straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.
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 – uittreksel uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 74. 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. minstens een van de volgende elementen 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) 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 veertien 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.
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Beroepsmogelijkheden: regeling “wegenberoep” (het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen)
(enkel te vermelden als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat):
Artikel 31/1. §1. Tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg
kan in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep
worden ingesteld bij de Vlaamse Regering door de personen of instanties, vermeld in artikel 53. De vereiste, vermeld in artikel 53,
tweede lid, is ook van toepassing op het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad.
Het beroep leidt tot de vernietiging van het bestreden besluit of tot de afwijzing van het beroep op grond van de onontvankelijkheid
of de ongegrondheid ervan.
§ 2. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de Vlaamse Regering binnen een
termijn van dertig dagen, die ingaat op:
1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing
betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend
geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.
De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig met de beveiligde zending van het beroep aan de
Vlaamse Regering, een afschrift van het beroepschrift met een beveiligde zending aan het college van burgemeester en schepenen
en aan de bevoegde beroepsinstantie, vermeld in artikel 52.
§ 3. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt het volledige dossier of een afschrift daarvan onmiddellijk na de
ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
§ 4. De Vlaamse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat de dag na de
ontvangst van het dossier, vermeld in paragraaf 3. Die termijn is een termijn van orde.
De Vlaamse Regering brengt de indiener van het beroepschrift, de bevoegde overheid en de gemeente onmiddellijk op de hoogte
van haar beslissing.
§ 5. Het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg kan alleen worden
vernietigd:
1. wegens strijdigheid met het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
2. wegens strijdigheid met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de
gemeentewegen, en in voorkomend geval het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van hetzelfde
decreet;
3. wegens de niet-naleving van een substantiële vormvereiste.

(NVDR: Ingevolge het delegatiebesluit (BVR 25/7/2014) is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, bevoegd voor
dit “wegenberoep”. Dit beroep mag dan ook naar het adres van de administratie MOW gestuurd worden. Dit beroep kan niet digitaal
worden ingesteld.)

Het omgevingsberoep in de praktijk:
Toelichting bij het indienen van een administratief beroep bij de deputatie: het omgevingsberoep.
Het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november
2015 tot uitvoering van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning leggen strikte voorwaarden op om een
geldig omgevingsberoep in te stellen.
Deze toelichting beoogt enige aandachtspunten aan te geven voor het correct en volledig indienen van een beroepschrift bij de
deputatie.
1. Wie kan beroep instellen bij deputatie (zie art. 53 Decreet):
o de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant
o het betrokken publiek (opgelet: wanneer de aanvraag in eerste administratieve aanleg volgens de gewone
vergunningsprocedure is behandeld, kan het betrokken publiek enkel beroep instellen als hij/zij tijdens het openbaar
onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend)
o de adviesverlenende overheidsorganen
o het College van Burgemeester en Schepenen.
2. Termijn voor het indienen van een tijdig beroep (op straffe van onontvankelijkheid) (zie art. 54 Decreet):
binnen de 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf:
o de dag na de datum van betekening van de bestreden beslissing
o de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing
o de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn bij een stilzwijgende weigering in 1e administratieve aanleg.
3. Vorm- en inhoudvereisten bij het indienen van een (analoog of digitaal) beroep (zie art. 56 Decreet + art. 74 e.v. Besluit):
▪ het beroepschrift moet per beveiligde zending ingediend worden (op straffe van onontvankelijkheid):
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▪

1. Analoog (per aangetekend schrijven of met afgifte van ontvangstbewijs) gericht aan:
De Deputatie van de provincie Limburg, t.a.v. Directie Omgeving, Dienst Omgevingsvergunningen, Universiteitslaan 1 te
3500 HASSELT
2. Digitaal via het Omgevingsloket. Je kunt in het dossier de actie "dien een beroep in" uitvoeren.
het beroepschrift (kopie) moet gelijktijdig en eveneens per beveiligde zending verstuurd worden naar de aanvrager (als
beroeper een 3e is) en het College van Burgemeester en Schepenen (op straffe van onontvankelijkheid).
Opgelet! Bij indiening van een digitaal beroepschrift, zal de gelijktijdige zending aan de vergunningsaanvrager en het
College van Burgemeester en Schepenen automatisch gebeuren via het Omgevingsloket.

▪ inhoud van het beroepschrift (op straffe van onontvankelijkheid):
▪ naam, hoedanigheid, adres van beroepsindiener; voor een vlotte behandeling van het beroepsdossier is het
aangewezen tevens een telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden

▪ identificatie van bestreden beslissing en onroerend goed, inrichting of exploitatie die het voorwerp vormt van de
▪
▪

bestreden beslissing; Volledigheidshalve vermeldt u ook best in het beroepschrift het OMV-kenmerk van het betreffend
dossier.
als beroep wordt ingesteld door een 3de (betrokken publiek):
▪ omschrijving van de gevolgen die worden ondervonden
▪ aangeven van het belang bij de besluitvorming
redenen waarom het beroep wordt ingesteld

Opgelet! Een analoog (schriftelijk) beroepschrift dient een handtekening te bevatten van de beroeper. Een digitaal
beroepschrift wordt geacht automatisch te zijn ondertekend.

▪ bewijsstukken van het beroepschrift (op straffe van onvolledigheid):
▪ bewijs van betaling dossiertaks (enkel voor aanvrager en betrokken publiek) (rekeninguittreksel) op rekeningnr. BE18

▪
▪
▪

0910 1811 3565 (BIC: GKCCBEBB) op naam van de Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt met
vermelding van volgende referte: "OV - … gemeente waar de stedenbouwkundige handeling wordt uitgevoerd en/of
waar de ingedeelde inrichting/activiteit is gelegen … - … naam van de aanvrager/beroeper ..."
De dossiertaks bedraagt 100,00 euro (beroep tegen beslissing in 1e aanleg over een aanvraag tot
omgevingsvergunning).
Er moet géén dossiertaks betaald worden wanneer het een beroep betreft tegen een stilzwijgende weigering.
Per indiening van een beroepschrift moet een dossiervergoeding betaald worden.
de overtuigingsstukken die men nodig acht
in voorkomend geval een inventaris van de overtuigingsstukken
in geval van het indienen van een analoog ( per aangetekend schrijven of tegen afgifte van ontvangstbewijs)
beroepschrift moeten de bewijsstukken van de gelijktijdige en beveiligde zending aan de vergunningsaanvrager en het
College van Burgemeester en Schepenen worden toegevoegd (in tegenstelling tot de indiening van een digitaal
beroepschrift waar dit niet nodig is nu dit automatisch gebeurd via het Omgevingsloket)

▪ Bij het ontbreken van voormelde bewijsstukken kan per aangetekend schrijven verzocht worden om binnen de 14 dagen, te
rekenen vanaf de dag na de verzending van het verzoek, de ontbrekende gegevens/stukken aan het beroep te voegen
(artikel 57 Decreet).

o de beroepsindiener dient, op straffe van verval, uitdrukkelijk in het beroepschrift aan te geven of hij al dan niet gehoord wilt
worden.
Als aanvrager niet de beroepsindiener is kan hij verzoeken om gehoord te worden uiterlijk binnen de 14 dagen nadat hij een
afschrift van het beroepschrift heeft ontvangen.
Meer info vindt u ook op www.limburg.be (zie trefwoord ‘omgevingsberoep’)

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.

Koen Deconinck
Algemeen directeur

Steven Vandeput
burgemeester
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Vlaamse overheid
Adviezen en Vergunningen
Vlaams-Brabant en Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 5
3500 HASSELT
T 011 74 24 69 (tussen 09.00u-12.00u)
aves.lim.anb@vlaanderen.be

uw bericht van

uw kenmerk

03/09/2019
2019090471
vragen naar/e-mail
aves.lim.anb@vlaanderen.be
Sander Malfroy

College van Burgemeester en Schepenen
Van en te Hasselt
B-3500 Hasselt

via: omgevingsloket

ons kenmerk

bijlagen

19-216472
telefoonnummer
011742469 (9-12 uur)
0491920800

1
datum
(zie digitale handtekening)

sander.malfroy@vlaanderen.be

BETREFT: EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET VERKAVELEN VAN GRONDEN
Onderwerp
Wijziging van de perceelconfiguratie van het perceel 249D, ter plaatse genaamd “Nieuwe Heide”. Het
desbetreffende bestaande perceel wordt herverkaveld tot 3 nieuwe loten.
Datum van ontvangst
03/09/2019
Situering
Kadaster
Adres

Hasselt - afd. 02 - sie. A – nr (s). 249D
Borggravevijverstraat z/n, 3500 Hasselt

Aanvrager
Naam
Adres

Diederik Dirickx
Bieststraat 133, 3550 Heusden-Zolder

Ruimtelijke bestemming
Het perceel is gelegen in ambachtelijke zone voor bedrijven en KMO’s en in woongebied met landelijk
karakter.
Het perceel maakt onderdeel uit van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP): ‘Afbakening regionaalstedelijk
gebied Hasselt-Genk’.
Biologische waarderingskaart
Het perceel is gekarteerd als biologisch waardevol, met opslag van allerlei aard (sz).
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Rechtsgrond
Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving:
• Artikel 90 bis Bosdecreet van 13 juni 1990 (in het kader van ontbossing)
• Artikel 35 § 2 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning.
Bespreking boscompensatievoorstel
In toepassing van art.90 bis, §1, 2de lid van het Bosdecreet vroeg u advies over de aanvraag voor een
verkavelingsvergunning / verkavelingswijziging met referentienummer 2019090471.
Uit het dossier kan afgeleid worden dat de aanvrager voor het realiseren van de verkaveling een te ontbossen
oppervlakte voorziet van 2069 m².
Volgens onze gegevens is het perceel bezet met inheems loofhout. Het bos is ontstaan na het in werking
treden van het Bosdecreet van 1990 en heeft de leeftijd van 22 jaar nog niet bereikt.
Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is er voor het uitvoeren van de geplande werken een ontbossing
nodig van 2069 m², 0 m² dient als bos behouden te worden.
Het compensatievoorstel wordt goedgekeurd.
Als bijlage vindt u het door het Agentschap voor Natuur en Bos goedgekeurd compensatievoorstel, dat
integraal moet deel uitmaken van de stedenbouwkundige vergunning. Het dossier is bij het Agentschap voor
Natuur en Bos geregistreerd onder het kenmerk 19-216472.
Wanneer u als vergunningverlenende instantie het advies van Agentschap voor Natuur en Bos niet wenst te
volgen en de ontbossing voor een andere oppervlakte wenst toe te staan dan vermeld in het goedgekeurde
of aangepast compensatievoorstel, dan moet u voorafgaand aan het verlenen van de vergunning het
compensatievoorstel opnieuw aan ANB voorleggen, met de vraag om het aan te passen naar de gewenste
bosoppervlakte. Het is belangrijk dat de te compenseren bosoppervlakte overeenstemt met de vergunde te
ontbossen oppervlakte. De vergunningverlenende instantie heeft zelf niet de bevoegdheid om het
compensatievoorstel aan te passen.
Bespreking aanvraag
De ontbossing en de voorgestelde werken zijn verenigbaar met de bestemmingsvoorschriften. Gelet op de
ruimtelijke bestemming is er buiten het gegeven van goed- of afkeuring van het boscompensatievoorstel en
beoordeling van de eigenlijke ontbossing geen verdere adviesvereiste aan ons agentschap.
Het perceel wordt na het afleveren van de omgevingsvergunning tot ontbossing en de uitvoering van de
werken als volledig ontbost beschouwd.
Het bos is jonger dan 22 jaar, bijgevolg valt dit bosgedeelte niet onder het toepassingsgebied van de
compensatieregeling.

Conclusie
Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het Agentschap voor Natuur en Bos een gunstig advies mits
naleving van de volgende voorwaarde:
Het goedgekeurde boscompensatievoorstel met inbegrip van haar voorwaarde(n) op het gebied van
compenserende maatregelen dient integraal deel uit te maken van de stedenbouwkundige vergunning.
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De vergunningverlenende overheid kan de vergunning slechts toekennen mits naleving van deze
voorwaarden. Onderstaande direct werkende normen zijn hierbij van toepassing:
• Artikel 90 bis Decreet Bosdecreet van 13.06.1990
• Artikel 2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van
ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing van 16.02.2001

Volgende voorwaarden moeten letterlijk in de vergunningsvoorwaarden van de stedenbouwkundige
vergunning worden opgenomen:
• De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de
voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 19-216472;
• De te ontbossen oppervlakte bedraagt 2069 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het
toepassingsgebied van het Bosdecreet.

Algemene opmerking soortenbesluit:
Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op
basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van
de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit).
Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - voor men overgaat tot de
uitvoering van de werken - van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd,
weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men
na te gaan voor de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn.
Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor
Natuur en Bos via bovenvermelde contactgegevens.
Om een correcte inning van de bosbehoudsbijdrage en/of controle op de compenserende bebossingen
mogelijk te maken, is het verplicht dat de vergunningverlenende instantie zo snel mogelijk een afschrift van
haar beslissing bezorgt aan het Agentschap voor Natuur en Bos. De vergunningverlenende instantie dient ons
ook op de hoogte te brengen van een eventuele (opschortende) beroepsprocedure tegen de genomen
beslissing.
Hoogachtend,

Sara

Digitaal
ondertekend door

Sara Heerinckx
Heerinckx
Heerinckx Sara
(Signature)
Datum:
2019.09.11
Adjunct-directeur
adviezen
en vergunningen Vlaams-Brabant en Limburg
(Signature)
17:04:49 +02'00'
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Boscompensatievoorstel bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen of het verkavelen van gronden

ANB-39-290508

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

In te vullen door de behandelende afdeling
ontvangstdatum

Adviezen en Vergunningen Antwerpen
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 ANTWERPEN
T 03 224 63 14 – aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be

03/09/2019

dossiernummer(s)

19-216472

Adviezen en Vergunningen Vlaams-Brabant en Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 HASSELT
T 011 74 24 69 – aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be

Adviezen en Vergunningen Oost en West-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 GENT
T 09 276 20 30 – aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be

Adviezen en Vergunningen Vlaams-Brabant en Limburg
Diestsepoort 6 bus 75, 3000 LEUVEN
T 016 66 63 15 – aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be

Adviezen en Vergunningen Oost en West-Vlaanderen
Koning Albert I–laan 1/2 bus 74, 8200 BRUGGE (SintMichiels)
T 050 24 77 82 – aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier doet u een voorstel voor boscompensatie bij ontbossing in het kader van een omgevingsvergunning
voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden. Met toepassing van artikel 90bis van het
Bosdecreet van 13 juni 1990 (Belgisch Staatsblad, 28 september 1990) is de houder van een omgevingsvergunning voor
beboste terreinen verplicht om de ontbossing te compenseren.
In bepaalde situaties voorziet de regelgeving in een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van de boscompensatieplicht.
Ook als u meent dat u voor die vrijstelling in aanmerking komt, vult u dit formulier in. U vermeldt dan in vraag 6 en 7
waarom u meent recht te hebben op de vrijstelling van de boscompensatieplicht. Meer informatie over de wetgeving
vindt u op www.natuurenbos.be/bomenkappen.
Wie vult dit formulier in?
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden voor
beboste terreinen vult dit boscompensatievoorstel in en voegt het bij de vergunningsaanvraag.

Gegevens van de aanvrager
1 Vul uw persoonlijke gegevens in.
Vermeld de gegevens van de persoon die de vergunning aanvraagt. Die persoon blijft ook de eindverantwoordelijke voor
het naleven van de boscompensatievoorwaarden.
voornaam Diederik

achternaam Dirickx

straat Bieststraat
postnummer 3 5 5 0

huisnummer 133

bus /

gemeente Heusden-Zolder

telefoon- of gsm-nummer 0474/49.01.98
e-mailadres diederik@landmeesters.be
2 Treedt u op als natuurlijk persoon of als rechtspersoon?
natuurlijk persoon. Vul uw rijksregisternummer of geboortedatum in.
Als u de Belgische nationaliteit hebt, vult u alleen uw rijksregisternummer in. Als u niet de Belgische nationaliteit
hebt, vult u alleen uw geboortedatum in.
rijksregisternummer
geboortedatum

dag

maand

.
jaar
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rechtspersoon. Vul uw ondernemingsnummer in.
ondernemingsnummer 0 6 8 0

.

9 5 8

.

6 0 8

Gegevens van de geplande ontbossing
3 Bij welk type van vergunningsaanvraag gaat u dit boscompensatievoorstel voegen?
een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
4 Tot welke categorie behoort de geplande ontbossing?
In principe is ontbossen in Vlaanderen verboden. Hierop gelden er vier uitzonderingen.
Kruis de uitzondering aan waarop uw aanvraag betrekking heeft. U kunt maar één hokje aankruisen.
De ontbossing wordt uitgevoerd in een zone met als bestemming woongebied of industriegebied in de ruime zin.
Specificeer hieronder het woon- of industriegebied. Ga daarna naar vraag 6.
Woongebied landelijk karakter + ambachtzone (gewestplan Hasselt-Genk)
De ontbossing heeft betrekking op de uitvoerbare delen van een niet-vervallen vergunde verkaveling.
Vul de gegevens van de verkavelingsvergunning in. Ga daarna naar vraag 6.
datum waarop de vergunning verleend is

dag

maand

jaar

referentienummer van de vergunning
De ontbossing is nodig voor het uitvoeren van handelingen van algemeen belang. De werkzaamheden van algemeen
belang vindt u in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de werken, handelingen of
wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester. Meer
informatie vindt u op www.ruimtelijkeordening.be. Ga naar vraag 6.
De ontbossing wordt uitgevoerd met het oog op vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen, opgemaakt voor
speciale beschermingszones (SBZ’s) of voor beschermde soorten op grond van het decreet Natuurbehoud op
voorwaarde dat die ontbossing opgenomen is in een beheerplan dat is goedgekeurd op grond van artikel 25, 43, §1,
43, §2, of 43, §3, van dit decreet of van artikel 34, §1, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Ga naar vraag 6.
andere categorie. Voorbeelden van andere categorieën zijn de bouw van een weekendverblijf in een recreatiezone of
ontbossing voor landbouwdoeleinden. Ga naar vraag 5.
5 Is er een ontheffing van het ontbossingsverbod toegekend?
Buiten de vier bovenstaande gevallen geldt er een ontbossingsverbod. Het gaat evenwel om een relatief verbod.
Voor bossen die niet behoren tot de vier uitzonderingen (zie vraag 4), kunt u een verzoek tot ontheffing van het verbod
op ontbossen indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Meer info kan u terugvinden op
https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/ontheffing
ja. Vul de gegevens van de ontheffing van het ontbossingsverbod in.
Voeg bij dit compensatievoorstel een kopie van dat besluit.
datum van het besluit

dag

maand

jaar

referentienummer
nee. De vergunningsaanvraag kan pas behandeld worden nadat u een voorafgaande ontheffing van het ontbossingsverbod verkregen hebt. Meer informatie vindt u op http://www.natuurenbos.be/ontbossen. U kunt ook contact
opnemen met een provinciale dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos. De adressen staan bovenaan op dit
formulier.
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Vrijstelling van de boscompensatieplicht
Vrijstelling bij spontane bebossing
6 Is er op de percelen spontane bebossing jonger dan 22 jaar ontstaan?
Met spontane bebossing jonger dan 22 jaar wordt bedoeld dat de percelen aanvankelijk niet bebost waren, maar sinds
een periode korter dan 22 jaar spontaan bezet zijn met natuurlijke zaailingen van bomen. Voor een dergelijke spontane
bebossing geldt een vrijstelling van de boscompensatieplicht.
ja. Vul de totale vrijgestelde oppervlakte in.
Vermeld ook de overeenstemmende oppervlakte per perceel in de tabel in vraag 10, kolom 7) ‘oppervlakte
vrijstelling’.
2069

m²

Nee

Vrijstelling om sociale redenen bij een aanvraag van een omgevingsvergunning
7 U kunt alleen een vrijstelling van de compensatieplicht om sociale redenen verkrijgen als u voldoet aan de onderstaande
voorwaarden. Als u aan alle vier de voorwaarden voldoet, krijgt u een vrijstelling voor een oppervlakte van maximaal
500 m².
1. De ontbossing wordt uitgevoerd met het oog op woningbouw.
2. De ontbossing wordt uitgevoerd op een perceel van minder dan 12 are.
3. Het te ontbossen perceel ligt in een zone met bestemming woongebied in de ruime zin of in zones met een daarmee
gelijk te stellen bestemming.
4. Ik ben een natuurlijk persoon en ik beschik op het ogenblik waarop ik deze aanvraag indien, nog niet over de volle
eigendom van de woning en ik heb nog geen vrijstelling van de compensatieplicht verkregen voor het perceel of de
percelen, vermeld in dit voorstel, of voor een ander perceel.
8 Voldoet u aan de vier bovenvermelde voorwaarden?
ja. U kunt de vrijstelling alleen verkrijgen als u dit compensatievoorstel indient samen met een aanvraag van een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen in het kader van woningbouw.
Noteer ‘500 m²’ in de tabel bij vraag 10, kolom 7) ‘oppervlakte vrijstelling’, in de rij van het perceel waarop de
woning gebouwd zal worden.
Nee

Gegevens van de te ontbossen percelen en berekening van de te compenseren oppervlakte
9 Waar liggen de percelen waarvoor u de vergunning aanvraagt?
Bij ‘straatnaam of herkenningspunten’ vermeldt u de straat of straten waarin de percelen liggen, de meest nabije straat
of een ander herkenningspunt in de buurt van de bosbestanden.
gemeente Hasselt
straatnaam of herkenningspunten Borggravevijverstraat tussen 23a en 17
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10 Vul in de onderstaande tabel de gegevens in van de percelen waarvoor u de vergunning aanvraagt.
Vul de tabel als volgt in:
- In kolom 7) ‘oppervlakte vrijstelling’ vult u de oppervlakte per perceel in waarvoor u een vrijstelling vraagt. De totale oppervlakte vrijstelling voor spontane bebossing hebt u in
vraag 6 ingevuld. Als u in vraag 8 ‘ja’ hebt aangekruist, vermeld dan ‘500 m²’ in de rij van het perceel waarop de woning gebouwd zal worden.
- In kolom 8) ‘compensatiefactor’ vult u per perceel de compensatiefactor in. De compensatiefactor is afhankelijk van het type bos. Meer informatie over de berekeningen vindt u op
https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/berekening-boscompensatie. Ontbossen van Europees te beschermen (bos)habitats = factor 3; inheems loofbos = factor 2;
gemengd bos = factor 1.5; niet-inheems loofbos of naaldbos = factor 1.
- In kolom 9) ‘oppervlakte boscompensatie’ vermeldt u per perceel het aantal m² bos dat u ter compensatie moet aanleggen. U berekent die oppervlakte als volgt:
[de te ontbossen oppervlakte (kolom 6) – de oppervlakte vrijstelling (kolom 7)] x de compensatiefactor (kolom 8).
- Onderaan in de tabel (10) vult u de totale oppervlakte van de boscompensatie in. Dat getal moet u afronden: u mag dus geen cijfers na de komma opnemen.
Voeg bij dit boscompensatievoorstel een duidelijk plan, waarop de kadastrale percelen, de te ontbossen zones en de als bos te behouden zones duidelijk zijn aangegeven.
- Bij verkavelingen vermeldt u in kolom 5 de oppervlakte die op het verkavelingsplan wordt aangeduid als ‘als bos te behouden beboste groene ruimte’. Die ‘als bos te behouden
beboste groene ruimte’ moet doorvertaald worden in de verkavelingsvoorschriften. Een voorbeeld van verkavelingsvoorschriften vindt u op
https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/berekening-boscompensatie.
1) gemeente

1 Hasselt

2) kadastrale gegevens
afd.

sectie

nr.

3) oppervlakte
van het
perceel

2

A

249 D

2069

m²

4) oppervlakte
van het bos
2069

5) als bos te
behouden
oppervlakte

m²

m²

6) te ontbossen
oppervlakte
2069

m²

7) oppervlakte
vrijstelling (zie
vraag 11 en 12)
2069

m²

8) compensatiefactor

9) oppervlakte
boscompensatie
per perceel

0

0

m²

2

m²

m²

m²

m²

m²

m²

3

m²

m²

m²

m²

m²

m²

4

m²

m²

m²

m²

m²

m²

5

m²

m²

m²

m²

m²

m²

6

m²

m²

m²

m²

m²

m²

7

m²

m²

m²

m²

m²

m²

8

m²

m²

m²

m²

m²

m²

9

m²

m²

m²

m²

m²

m²

10

m²

m²

m²

m²

m²

m²

10) totale oppervlakte boscompensatie

0

,00 m²
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Wijze van boscompensatie
11 Op welke manier wilt u aan de boscompensatieplicht voldoen?
U kunt een of meer hokjes aankruisen. De som van de verschillende oppervlakten moet gelijk zijn aan de totale
oppervlakte boscompensatie die u in de tabel in vraag 10, vak 10) hebt opgenomen.
door een bosbehoudsbijdrage te betalen. Ga naar vraag 12.
door zelf compenserende bebossing uit te voeren. Ga naar vraag 13.
door compenserende bebossing te laten uitvoeren waarvoor een derde zich garant stelt. U moet dit formulier mee
laten ondertekenen door die derde (zie vraag 19).
Vul de gegevens in van de derde die zich garant stelt voor de compenserende bebossing.
Op www.boscompenseren.be kunt u in contact komen met eigenaars die gronden ter beschikking stellen voor
boscompensatie.
Ga daarna naar vraag 13.
voornaam

achternaam

straat

huisnummer

postnummer

bus

gemeente

telefoon- of gsm-nummer
e-mailadres
rijksregisternummer

-

ondernemingsnummer

.

.
.

Boscompensatie door een bosbehoudsbijdrage te betalen
12 Vul de oppervlakte in waarvoor u een bosbehoudsbijdrage zult betalen en bereken de bosbehoudsbijdrage.
De bosbehoudsbijdrage berekent u door de oppervlakte te vermenigvuldigen met de vastgestelde bosbehoudsbijdrage.
De bosbehoudsbijdrage bedraagt 3,50 euro in 2017, maar wordt jaarlijks geïndexeerd.
De meest recente bosbehoudsbijdrage vindt u op https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/berekeningboscompensatie. Voor de toepassing van de geïndexeerde bosbehoudsbijdrage geldt de dag van de indiening bij de
vergunningverlenende overheid.
Als u alleen wilt compenseren door een bosbehoudsbijdrage te betalen, gaat u naar vraag 16 nadat u deze vraag hebt
ingevuld. Als u ook een deel wilt compenseren door een bebossing uit te voeren, gaat u naar vraag 13 nadat u deze
vraag hebt ingevuld.
oppervlakte

0 ,00 m²
X

totaal bosbehoudsbijdrage

3,56

euro/m² (geïndexeerde bosbehoudsbijdrage, bijvoorbeeld 3,5 euro in 2017)
0 euro
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Boscompensatie door compenserende bebossing
13 Vul de oppervlakte van de compenserende bebossing in.
U kunt alleen een compenserende bebossing uitvoeren als alle wettelijk vereiste vergunningen voor de bebossing zijn
verkregen en als de bebossing wordt uitgevoerd op percelen die bij de indiening van de aanvraag nog niet bebost zijn.
Meer informatie vindt u op https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/berekening-boscompensatie.
De bebossing wordt uitgevoerd in zones met als bestemming groengebied, natuurontwikkelingsgebied, parkgebied,
buffergebied, bosgebied, bosuitbreidingsgebied, agrarisch gebied in de ruime zin, recreatiegebied, gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of in een zone die vergelijkbaar is met al die gebieden,
zoals die zijn aangeduid op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
De oppervlakte van de bebossing moet u afronden: u mag dus geen cijfers na de komma opnemen.
Op www.boscompenseren.be vindt u de contactgegevens van eigenaars die gronden ter beschikking stellen voor
boscompensatie.
zelf uitgevoerde bebossing

m²

bebossing door derden

m²
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14 Vul in de onderstaande tabel de gegevens in van de percelen waarop de compenserende bebossing zal worden uitgevoerd.
Vul de tabel als volgt in:
- In kolom 2) vult u de kadastrale gegevens (afdeling, sectie en nummer van het perceel) in.
- In kolom 3) 'uitvoerder van de bebossing' kruist u aan wie de bebossing op het perceel in kwestie zal uitvoeren: uzelf als aanvrager of een derde (zie vraag 15).
- In kolom 4) ‘ruimtelijke bestemming’ vult u de ruimtelijke bestemming in volgens de geldende plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
- Onderaan in de tabel (7) vult u de totale oppervlakte van de compenserende bebossing in. De totale oppervlakte van de compenserende bebossing moet gelijk zijn aan de som van
de oppervlakten, vermeld in vraag 17. De totale oppervlakte van de compenserende bebossing moet u afronden: u mag dus geen cijfers na de komma opnemen.
Voeg de volgende bewijsstukken bij uw voorstel:
- een kopie van de eigendomstitel van de percelen
- een situeringsplan
- een kopie van het kadastraal plan van de vermelde percelen, met aanduiding van de te bebossen zones en de verdeling van de boomsoorten
- een kopie van alle wettelijk vereiste vergunningen die noodzakelijk zijn voor de bebossing.
Als u niet alle bewijsstukken bij dit formulier voegt, kan uw boscompensatievoorstel niet goedgekeurd worden. Meer informatie vindt u op http://www.natuurenbos.be/ontbossen.
1) gemeente

2) kadastrale gegevens
afd.

sectie

3) uitvoerder van de
bebossing

5) ruimtelijke bestemming

5) oppervlakte
van het perceel

6) te bebossen
oppervlakte

nr.

1

aanvrager

derde

m²

m²

2

aanvrager

derde

m²

m²

3

aanvrager

derde

m²

m²

4

aanvrager

derde

m²

m²

5

aanvrager

derde

m²

m²

6

aanvrager

derde

m²

m²

7

aanvrager

derde

m²

m²

8

aanvrager

derde

m²

m²

9

aanvrager

derde

m²

m²

10

aanvrager

derde

m²

m²

7) totale oppervlakte boscompensatie

,00 m²
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15 Vul in de onderstaande tabel het bebossingsplan in voor de percelen die u in vraag 10 hebt ingevuld.
Vul de tabel als volgt in:
- Vul per boomsoort of groep van gemengde boomsoorten één rij in.
- Kolom 4), 5) en 6) hoeft u alleen in te vullen als u in kolom 3) het aankruishokje bij ‘aanplanting’ hebt aangevinkt. In kolom 4) vult u het aantal boompjes in bij bebossing door
aanplanting.
Onderaan in de tabel vult u de totale oppervlakte van de boscompensatie in. Die totale oppervlakte moet u afronden: u mag dus geen cijfers na de komma opnemen.
1) boom- en struiksoorten

2) oppervlakte
per soort

3) wijze van bebossing
aanplanting

bezaaiing

spontane bebossing

5) hoeveelheid
plantsoen

5) plantverband

6) leeftijd en afmeting

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
7) totale oppervlakte

,00

m²
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Bij te voegen bewijsstukken
16 Verzamel de bewijsstukken die u bij dit boscompensatievoorstel moet voegen.
17 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit boscompensatievoorstel voegt.
een kopie van het besluit tot ontheffing van het ontbossingsverbod (zie vraag 5)
een duidelijk plan, met aanduiding van de kadastrale percelen in kwestie, de toegangsweg, de te ontbossen zones
en de als bos te behouden zones (zie vraag 10)
als het boscompensatievoorstel betrekking heeft op een verkaveling met ‘als bos te behouden beboste groene
ruimtes’, een ontegensprekelijk verkavelingsplan met aanduiding van de ‘als bos te behouden beboste groene
ruimtes’ met bijbehorende verkavelingsvoorschriften
als u opteert voor een compenserende bebossing (zie vraag 14):
een kopie van de eigendomstitel van de te bebossen percelen
een situeringsplan
een kopie van het kadastraal plan van de vermelde percelen, met aanduiding van de te bebossen zones en de
verdeling van de boomsoorten
een kopie van alle wettelijk vereiste vergunningen die noodzakelijk zijn voor de bebossing

Ondertekening
Ondertekening door de aanvrager
18 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Ik geef toestemming aan de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos om de kadastrale percelen,
vermeld in vraag 14 , te betreden ter voorbereiding van hun advies over de geplande ontbossing en de goedkeuring
van het boscompensatievoorstel, en voor de controle achteraf op de naleving van de voorwaarden van de
omgevingsvergunning.
In geval van compenserende bebossing verklaar ik dat de bebossingswerkzaamheden op de percelen, vermeld in
vraag 14, niet in strijd zijn met de erfdienstbaarheden die rusten op die percelen en dat die percelen niet al buiten
het kader van artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990 moeten worden bebost of herbebost ten gevolge
van een gerechtelijke beslissing of een contractuele of eenzijdige verbintenis.
Als het Agentschap voor Natuur en Bos na een controle ter plaatse binnen vijf jaar na het afleveren van het attest,
vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels
inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing, vaststelt dat de bebossing niet
geslaagd is, kan het een beroep doen op derden om de bebossing uit te voeren. Ik ben mij ervan bewust dat het
Agentschap voor Natuur en Bos de kosten voor de uitvoering van die werkzaamheden en van het onderhoud
gedurende vijf jaar na de aanplanting op mij kan verhalen.
Datum

Handtekening

dag

0 9

maand

0 7

jaar

2 0 1 9

zie volmacht

voor- en achternaam ing. Diederik Dirickx
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Ondertekening door de derde die de compenserende bebossing (mee) uitvoert
19 Vul de onderstaande verklaring in.
Als de compenserende bebossing op een of meer percelen door een derde wordt uitgevoerd, moet die derde de
onderstaande verklaring ondertekenen.
Ik verklaar dat de gegevens van de compenserende bebossing op de kadastrale percelen, vermeld in vraag 14, naar
waarheid zijn ingevuld.
Ik stel mij garant om een compenserende bebossing conform de beschrijving in vraag 13 tot en met 15 uit te voeren
binnen twee jaar na de dag waarop er van de omgevingsvergunning mag worden gebruikgemaakt.
Ik geef toestemming aan de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos om de kadastrale percelen,
vermeld in vraag 14, te betreden ter voorbereiding van de goedkeuring van het boscompensatievoorstel en voor de
controle achteraf op de naleving van de voorwaarden van de omgevingsvergunning.
Ik verklaar dat de bebossingswerkzaamheden op de percelen, vermeld in vraag 14, niet in strijd zijn met de
erfdienstbaarheden die rusten op die percelen en dat die percelen niet al buiten het kader van artikel 90bis van het
Bosdecreet van 13 juni 1990 moeten worden bebost of herbebost ten gevolge van een gerechtelijke beslissing of een
contractuele of eenzijdige verbintenis.
Als het Agentschap voor Natuur en Bos na een controle ter plaatse binnen vijf jaar na het afleveren van het attest,
vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels
inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing, vaststelt dat de bebossing niet
geslaagd is, kan het een beroep doen op derden om de bebossing uit te voeren. Ik ben mij ervan bewust dat het
Agentschap voor Natuur en Bos de kosten voor de uitvoering van die werkzaamheden en van het onderhoud
gedurende vijf jaar na de aanplanting op mij kan verhalen.
Datum

dag

maand

jaar

Handtekening
voor- en achternaam

Aan wie bezorgt u dit formulier?
20 Voeg dit formulier bij uw aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het
verkavelen van gronden. U moet een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
indienen bij de vergunningverlenende overheid. Dat is de gemeente (meestal bij particulieren) of het Departement
Omgeving (het vroegere departement Ruimte Vlaanderen).

Hoe gaat het nu verder met uw boscompensatievoorstel?
21 De bevoegde gemeente of het Departement Omgeving controleert of uw aanvraag van een omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden ontvankelijk en volledig is, en legt uw aanvraag samen
met uw boscompensatievoorstel voor aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Het agentschap heeft dertig dagen de
tijd om advies uit te brengen over de vergunningsaanvraag en om het boscompensatievoorstel en al dan niet goed te
keuren. Als het Agentschap voor Natuur en Bos oordeelt dat het boscompensatievoorstel aangepast moet worden,
brengt het u daarvan schriftelijk op de hoogte met een aangepast voorstel (met verduidelijking van de aangebrachte
wijzigingen), en stuurt het tegelijkertijd een kopie van de brief aan de vergunningverlenende overheid. U kunt binnen
veertien dagen na de ontvangst van die brief bezwaren tegen de voorgestelde aanpassing of een alternatief
compensatievoorstel aan het agentschap bezorgen. De adviestermijn van dertig dagen wordt vanaf de kennisgeving
van de aanpassing voor maximaal veertien dagen opgeschort. Het agentschap onderzoekt de bezwaren of het
alternatieve compensatievoorstel en neemt maximaal veertien dagen na de kennisgeving een definitieve beslissing over
het compensatievoorstel. De vergunningverlenende instantie neemt het goedgekeurde of aangepaste
boscompensatievoorstel als bindende voorwaarde op in de omgevingsvergunning. Als u kiest voor boscompensatie door
een bosbehoudsbijdrage te betalen, zult u na het verkrijgen van de omgevingsvergunning een overschrijvingsformulier
ontvangen van het Agentschap voor Natuur en Bos. U moet de bosbehoudsbijdrage binnen vier maanden betalen vanaf
de datum waarop volgens de wetgeving inzake ruimtelijke ordening mag worden gebruikgemaakt van de
omgevingsvergunning. De compenserende bebossing moet gerealiseerd zijn binnen twee jaar vanaf de datum waarop
volgens de wetgeving inzake ruimtelijke ordening mag worden gebruikgemaakt van de omgevingsvergunning. U kan
hiervan dan een attest aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos.
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In te vullen door de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos
Dit deel van het boscompensatievoorstel wordt ingevuld door de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en
Bos van de provincie waar de ontbossing zal worden uitgevoerd.

Goedkeuring of aanpassing van het boscompensatievoorstel
Het boscompensatievoorstel wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Het boscompensatievoorstel wordt goedgekeurd op voorwaarde dat de volgende aangepaste
compensatiemaatregelen worden uitgevoerd:

Reden van aanpassing:

Ondertekening door de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos
Datum

Handtekening
voor- en achternaam Sara
Heerinckx
Digitaal ondertekend
Sara
door Sara Heerinckx
Adjunct-directeur adviezen
en vergunningen Vlaams-Brabant en Limburg

Heerinckx (Signature)
Datum: 2019.09.11
(Signature) 17:05:47 +02'00'
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In te vullen door de vergunningverlenende overheid: stilzwijgende goedkeuring
Als het Agentschap voor Natuur en Bos het formulier niet tijdig heeft teruggestuurd naar de vergunningverlenende
overheid, wordt dat beschouwd als een goedkeuring van het voorstel van de aanvrager. In dat geval kruist u als
verantwoordelijke van die overheid hieronder aan dat het voorstel stilzwijgend is goedgekeurd bij gebrek aan een
uitdrukkelijke beslissing van het Agentschap voor Natuur en Bos binnen de voorgeschreven termijn.
Het boscompensatievoorstel wordt stilzwijgend goedgekeurd.
datum

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam
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Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Stad Hasselt
Limburgplein 1
3500 Hasselt

uw bericht van
11/09/2019

uw kenmerk
2019090471

ons kenmerk
D/ 0000279244

contact via
Hasselt
Dirk Sanen
30 oktober 2019
Email: verkavelingen.oost@fluvius.be
T 078 35 35 34

Vergunningsadvies van Fluvius voor het project
gelegen langs de Borggravevijverstraat ... te 3500 Hasselt
initiatiefnemer: Diederik Dirickx, Bieststraat 133, 3550 Heusden-Zolder
Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,
Naar aanleiding van uw adviesaanvraag van 11/09/2019 betreffende het bovenvermeld project,
kunnen we een voorwaardelijk gunstig advies geven, op voorwaarde dat voldaan wordt aan de
hierna volgende opmerkingen.
In uw stad is Fluvius actief voor volgende disciplines: Aardgas, Elektriciteit, Openbare verlichting,
Kabeldistributie, Riolering
De initiatiefnemer van het project moet voldoen aan de reglementen van de nutsmaatschappijen en
in dit geval de volgende reglementen van de distributienetbeheerder(s): nl. het "Reglement voor
verkavelingen en bouwprojecten " en de reglementen omtrent riolering. Deze reglementen vindt u
op onze website www.fluvius.be.
Voor de activiteiten aardgas - elektriciteit - kabeltelevisie kunnen er uitbreidingen en/of
verplaatsingen en/of aanpassingen nodig zijn aan de verdeelnetten om de percelen/woningen
aansluitbaar te maken. De kosten hiervoor zijn steeds ten laste van de initiatiefnemer van het
project.
Voor projecten zonder netuitbreiding sturen wij de initiatiefnemer een offerte ter dekking van de
kosten voor het capaciteitsbeslag.
Voor projecten waarbij netuitbreidingen nodig zijn, zal Fluvius een netstudie starten waaruit een
getailleerde offerte zal volgen aan de initiatiefnemer.
De initiatiefnemer dient de gevraagde tussenkomsten, zoals vermeld in deze offerte, steeds te
betalen aan Fluvius vóór het in uitvoering brengen van zijn vergunning.
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In deze offerte zullen tevens alle specifieke voorwaarden voor dit project worden opgenomen.
Zo dient o.a. een vrije, openbare ruimte ter beschikking te zijn langsheen alle percelen, en dit met
een breedte van minstens 1,5 m tegen de rooilijn en indien van toepassing langs beide zijden van de
straat, waarin de nutsvoorzieningen aangelegd worden. Zowel bovengronds als ondergronds (tot op
een diepte van 1,5 m ten opzichte van het maaiveld) mogen zich geen hindernissen bevinden in deze
ruimte.
Afhankelijk van de grootte van het project dienen mogelijks een of meerdere ruimte(s) voor een
distributiecabine elektriciteit en/of aardgas ter beschikking gesteld te worden aan Fluvius. Voor
elektriciteit heeft deze zone altijd minimale afmetingen van 6,45m x 5,70m. Voor aardgas heeft deze
zone altijd minimale afmetingen van 3,50m x 3,60m. Beide zones moeten rechtstreeks bereikbaar
zijn vanop het openbaar domein.
De bereikbaarheid, inplanting en bouwkundige voorwaarden dienen besproken te worden met
Fluvius, en dit vóór het in uitvoering brengen van de vergunning. Wij dienen van de initiatiefnemer
de schriftelijke toelating(en) te ontvangen in verband met de inplanting(en) en de kosteloze
overdracht van de nodige grond(en) voor zover deze niet in het openbaar domein wordt voorzien.
Indien de woningen niet 100% verticaal gescheiden zijn moet – omwille van veiligheidsredenen met
betrekking tot aardgas - één (of meerdere) gemeenschappelijke tellerlokalen worden voorzien op de
gelijkvloerse verdieping die voor alle woonheden beschikbaar zijn, en dit zowel voor de tellers
aardgas als elektriciteit.
Riolering
Voor de activiteit riolering, kunnen deze loten/woningen aangesloten worden op de gracht in de
aanpalende straat.
De toekomstige eigenaars van de respectievelijke loten/woningen dienen voor hun rioolaansluiting
een aanvraag in te dienen bij Fluvius, telefonisch via 078 35 35 34 of online via www.fluvius.be. Wij
raden de klanten ten zeerste aan om zo vroeg mogelijk een aansluitingsaanvraag riolering in te
dienen bij Fluvius vooraleer de grondwerken op privé aan te vatten. De mogelijke diepte van
aansluiting is pas gekend na plaatsing van de huisaansluitputjes door Fluvius. De klant dient de privériolering op deze diepte af te stemmen.
De eigenaars dienen een vergoeding voor de 1ste ingebruikname te betalen.
Indien de huisaansluitputjes reeds voorafgaandelijk geplaatst werden op het perceel, ontslaat dit de
klant niet van het indienen van een aansluitingsaanvraag bij Fluvius. De klant mag, na het doorlopen
van de aanvraagprocedure, dan zelf aansluiten op de huisaansluitputjes. Fluvius zal dan niet meer ter
plaatse komen, om de verbinding van de aansluitputjes naar de privé-riolering te maken.
Indien de huisaansluitputjes nog niet geplaatst zouden zijn op het perceel en de privé-riolering werd
wel reeds uitgevoerd tot op de grens openbaar/privé, zal Fluvius op het moment van de plaatsing
van de huisaansluitputjes (na aanvraag procedure), deze putjes met de privé-riolering (indien
technisch mogelijk) verbinden.
De klant dient zelf in te staan voor het plaatsen van de privé-riolering voor zijn nieuwe woning en is
verplicht deze uit te voeren volgens de wettelijke bepalingen ter zake.
Indien de privé-riolering niet correct en volledig volgens deze wettelijke bepalingen werd uitgevoerd,
zelfs indien dit niet expliciet door de stedenbouwkundige vergunning opgelegd is, behoudt Fluvius
het recht om de woning niet aan te sluiten op het rioleringsnet. Dit gescheiden stelsel op privaat
terrein dient doorgetrokken te worden met afzonderlijke leidingen vuilwater en indien van
toepassing regenwater tot aan de huisaansluitputjes.
Fluvius voorziet per aansluiting 1 vuilwaterhuisaansluitputje met aansluitdiameter 125 mm en indien
van toepassing 1 regenwaterhuisaansluitputje met aansluitdiameter 160mm op privé-grond (net
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achter de rooilijn) en zal instaan voor de aansluiting van deze privé-riolering op het rioleringsnet op
openbaar domein.
Door de invoering van het Algemeen Waterverkoopreglement is de keuring van privé-riolering
verplicht vanaf 1 juli 2011. De lijst van gecertificeerde keurders kan u vinden op www.vlario.be.

Aan volgende voorwaarden dient voldaan te worden:
- De vloerpeilen van de toekomstige gebouwen dienen boven het niveau van de rijweg gelegen zijn.
- Volgens het definitief zoneringsplan liggen de loten in collectief te optimaliseren buitengebied. In
deze zone wordt op termijn wel een collectieve zuivering van het afvalwater (via riolering) voorzien.
De timing voor deze werken moet nog worden vastgelegd. In afwachting van deze collectieve
afvalwaterzuivering moet het afvalwater gezuiverd worden, dit mag met een septische put. De
septische put dient een minimale inhoud te hebben van 3000 liter tot 5 inwoners en 600
liter/inwoner vanaf 5 inwoners. Op de septische put dient zowel het grijs ( keuken, was, badkamer,
vaatwas ) als het zwart ( toiletspoeling) water aangesloten te worden.

Voor bijkomende informatie kan contact opgenomen worden met de Fluvius Infolijn - 078 35 35 34.
Gelieve ons advies op te nemen in de vergunning van dit dossier, met verwijzing naar de
voornoemde reglementen.
Van zodra de initiatiefnemer de voorgestelde bedragen heeft vereffend aan onze diensten, zal
Fluvius u hiervan schriftelijk verwittigen. Daarna kan het verkoopsattest voor deze nieuwe
bouwpercelen door uw diensten worden afgeleverd en kunnen de stedenbouwkundige vergunningen
worden toegekend.
Met vriendelijke groeten,

Wim Den Roover
Directeur Netuitbating
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