
KONTICH 
I ePft !  

Dienst omgeving 

Aanvrager: 
de heer Dirk Ooms 
Ligging: 
Duffelsesteenweg 307 
Kadastraal: 
(afd. 2) sectie E 180 P11 en (afd. 2) sectie E 180 X15 
Onderwerp: 
het verkavelen voor 2 loten voor halfopen en 1 lot voor gesloten 
bebouwing. 

Gemeentelijk dossiemummer: OMV_2019153983 

Dossiernummer Omgeving : OMV_2019153983 

Datum indiening dossier: 31 december 2019 

Datum volledig en ontvankelijk: 7 januari 2020. 

OMGEVINGSVERGUNNING 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht, rekening houdend met 
de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en 
de uitvoeringsbesluiten. 

Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 APRIL 2020 geeft de vergunning af 
onder de volgende voorwaarden en lasten: 

Voorwaarden: 

• Het strikt naleven van het advies van Fluvius dd. 09/01/2020 met kenmerk 338173, 
inzonderheid dat de loten pas mogen worden verkocht als aan alle verplichtingen uit de 
offerte is voldaan en de facturen vereffend zijn. 

• Elke woning dient te beschikken over een inpandige garage, zoals in rood aangegeven in de 
aangepaste voorschriften. Op lot 2 dient de garage zo voorzien te worden dat er voor de 
garage een vrije ruimte is van 5m. Indien op lot 1 en 2 ook geopteerd wordt om de garage te 
voorzien in het hoofdvolume is de regel voor lot 2 ook hier van toeapssing. 

• voor de effectieve aansluiting en/of slopen van het bestaand gebouw dient er contact 
opgenomen te worden met Proximus op 0800 22 800 

• De drie kavels dienen, na de sloop van de bestaande woning en de andere constructies, 
afgepaald te worden. Het terrein dient bouwrijp te worden gemaakt. 

en de volgende lasten: 

• Alle aanpassingen aan het openbaar domein zijn ten laste van de aanvrager. 
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• Aanleg en aanpassing van nutsleidingen: De aanleg en de aanpassing van 
nutsvoorzieningen (elektriciteit-, gas-, water-, telecom- en waterleidingen) met inbegrip van 
de eventuele cabines en het aansluiten op het net, zijn ten laste van de aanvrager. 

• De aanvang der werken moet ten laatste 8 dagen voor het begin der werken schriftelijk 
worden gemeld aan het gemeentebestuur. 

• Het in artikel 4.2.16. §2 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening bedoelde attest van het 
college van burgemeester en schepenen kan slechts afgeleverd worden indien de 
vergunninghouder alle hogervernoemde lasten en voorwaarden heeft uitgevoerd. De storting 
van een afdoende financiële waarborg of een door een bankinstelling op onherroepelijke 
wijze verleende afdoende financiële waarborg wordt door het college van burgemeester en 
schepenen niet aanzien als een uitvoering van de hogervernoemde lasten. 

De kosten moeten ten laatste 30 dagen na factuurdatum aan het gemeentebestuur 

overgemaakt zijn op rekeningnummer BE66 0910 0009 8443 onder vermelding van het 

dossiernummer OMV 2019153983 

FEITEN EN CONTEXT 
Project omschrijving 
De aanvraag betreft het verkavelen van een perceel voor twee loten voor halfopen bebouwing en één lot voor 
gesloten bebouwing, na de sloop van een verouderde eengezinswoning. 
Lot 1 en 3 zijn bestemd voor de halfopen bebouwing. De twee loten hebben beide een breedte van 10m. Lot 2 
heeft een breedte van 7m. De voorgelbouwlijn van de drie loten ligt op 2,31 m uit de rooilijn. 

Beschrijving van het goed en de omgeving 
De verkaveling is gelegen langsheen de Duffelsesteenweg  thy  nr. 309. De Duffelsesteenweg is de 
verbindingsweg tussen de gemeenten Kontich en Duffel. Ter plaatse van het te verkavelen eigendom is de 
berm verhard met klinkers. 
De te verkavelen percelen palen aan de noordzijde aan de achtertuinen van de woningen in de Deken Jozef 
van Herckstraat. Aan de westzijde paalt lot 3 aan de woning van één vaan de eigenaars. Aan de oostelijke 
zijde paalt lot 1 aan een soortgelijk perceel met een eengezinswoning op. 
Op dit ogenblik is er een te slopen bebouwing aanwezig met aan beide zijden een zeer brede zijtuinstrook. De 
woning is leegstaand en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. Er zijn geen reliëfverschillen op het 
terrein. 

Historiek 
- Op 11 februari 1966 werd door het college van burgemeester en schepenen een verkavelingsvergunning 
verleend. 
- Op 22 april 1966 werd door het college van burgemeester en schepenen een vergunning verleend voor het 
bouwen van een woning; 
- Op 22 maart 1968 werd door het college van burgemeester en schepenen een vergunning verleend voor het 
verbouwen van een bestaande woning; 
- Op 24 november 1975 werd door het college van burgemeester en schepenen een vergunning verleend voor 
het bouwen van een garage; 
- Op 22 mei 1989 werd door het college van burgemeester en schepenen een vergunning verleend voor het 
aanbouwen van een bergplaats en de renovatie van de voorgevel; 

JURIDISCHE GRONDEN 
• Decreet Omgevingsvergunningen: Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
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Volledigheid dossier 
Het aanvraagdossier is volledig en ontvankelijk. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en 
volledigheidsonderzoek werd per aangetekend schrijven aan de aanvrager verstuurd. 

Gewestplan 
De aanvraag is gelegen in woongebied. Het aangevraagde is principieel in overeenstemming met de 
bepalingen van het gewestplan wat betreft de woongebieden. De aanvraag omvat immers het slopen van een 
bestaande eengezinswoning en de verdeling van het perceel in drie kavels voor halfopen en gesloten 
bebouwing. De bebouwing zal bestaan uit eengezinswoningen met inpandige garage. 

Volgens het vastgestelde gewestplan van Antwerpen situeert de aanvraag zich in woongebied. 
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf 
voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen 
gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare 
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen 
en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke 
omgeving. 

GRUP afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen 
De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het geldende gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen. 
Volgens het plan situeert de aanvraag zich in binnen de afbakeningslijn grootstedelijk gebied Antwerpen. 

Bouwreglement 
De aanvraag is in overeenstemming met de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Algemeen 
bouwreglement v.3.1.' 
De aanvraag werd getoetst aan de voorschriften van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'het 
algemeen bouwreglement v.3.1'. Er werd geen strijdigheid of afwijking vastgesteld. 

Integraal waterbeleid 
De aanvraag is in overeenstemming met het decreet integraal waterbeleid. 
De aanvraag werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem, aan de relevante doelstellingen en 
beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid, en aan de bindende bepalingen van het 
(deel)bekkenbeheerplan. 

Het voorliggende project is niet gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied. 

He melwaterverordening 
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de gewestelijke hemelwaterverordening. 

ADVIES EN INSPRAAK 
Advies Fluvius 
Het advies van Fluvius wordt gevolgd. Indien een vergunning wordt verleend, wordt gevraagd om op te nemen 
dat het advies van Fluvius strikt dient te worden nageleefd, inzonderheid dat de loten pas mogen worden 
verkocht als aan alle verplichtingen uit de offerte is voldaan en de facturen vereffend zijn. 

Advies Telenet 
Geen aanpassingen aan het net noodzakelijk. De nodige infrastructuur is aanwezig. Er dienen geen 
voorwaarden te worden opgenomen in de eventuele vergunning. 

Advies Proximus 
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Geen aanpassingen aan het net noodzakelijk. Voor het geplande project is voldoende telecominfrastructuur 
van Proximus aanwezig om de percelen aan te sluiten. Indien een vergunning wordt verleend, wordt gevraagd 
om volgende voorwaarde op te nemen: "voor de effectieve aansluiting en/of slopen van het bestaand gebouw 
dient de bouwheer of klant contact op te nemen met Proximus op 0800 22 800". 

Advies Pidpa 
Geen aanpassingen aan het net noodzakelijk. De kavels zijn aansluitbaar op de bestaande hoofdleiding van 
het drinkwatemet. 

Openbaar onderzoek 
Tijdens de periode van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend. 

BEOORDELING GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING 
De aanvraag is, mits het opleggen van voorwaarden, in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening 
en met zijn onmiddellijke omgeving, zoals uit onderstaande motivatie naar voren komt. 
Functionele inpasbaarheid 
De aanvraag behelst enerzijds de afbraak van een bestaande woning en het opdelen van het perceel in drie 
loten voor halfopen en gesloten bebouwing voor eengezinswoningen. De functie wijzigt aldus niet. 
Mobiliteitsimpact 
De impact op de mobiliteit is verwaarloosbaar. Het project voorziet slechts in twee bijkomende loten voor de 
oprichting van eengezinswoningen. De drie toekomstige woningen dienen  elks  te voorzien in een inpandige 
garage. Dit zal toegevoegd worden aan de voorschriften. Door de zone van de garage bij de woning op lot 2 
niet op de voorgestelde bouwlijn van 2,31 m in te laten planten maar op 5m, kunnen er op elk lot steeds twee 
wagens gestald worden. Dit is nodig aangezien het parkeren op het openbaar domein quasi onmogelijk is. 
Indien men bij de halfopen bebouwing ook opteert om de garage te voorzien in het hoofdvolume, dient ook hier 
de garage te starten op 5m uit de rooilijn. 
Schaal/Ruimtegebruik/Bouwdichtheid 
De verkaveling is ontworpen binnen, en gelijk gestemd, aan de bestaande woonwijk gelegen aan 
Duffelsesteenweg met haar algemeen vrij uniforme perceelvormen, perceeloppervlakten en straatinrichtingen. 
Er wordt in het verkavelingsconcept veel belang gehecht aan de onmiddellijke omgeving en het omliggende 
kader waarbinnen de ontworpen woningen tot stand zullen komen. 
In de bestaande woonwijk van Duffelsesteenweg komen zowel gesloten, half-open als open bebouwingen 
voor.. De kroonlijsthoogte en nokhoogte wordt afgestemd op deze van het aanpalende panden waardoor qua 
schaal het aangevraagde aanvaardbaar is. 
Het ruimtegebruik wordt sterk beperkt door de beperkingen opgenomen in de voorschriften van hetgeen 
mogelijk is in de tuinzones. 
De bouwdichtheid sluit aan bij deze van de bestaande bebouwde omgeving. Half-open en gesloten bebouwing 
op percelen met een gelijkaardige grootte komen veelvuldig voor in de directe omgeving. 
Visueel-vormelijke elementen 
Het materiaalgebruik wordt afgestemd op deze van de bebouwing van de omgeving, nl.: metselwerk en 
pannen. 
Cultuurhistorische aspecten 
Er zijn op het perceel geen specifieke cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig. 
Bodemreliëf 
Het bodemreliëf wordt niet gewijzigd. 
Hinder 
Er zijn geen bijkomende hinderaspecten inzake gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen. 
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Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht, rekening houdend met de 
terzake geldende wettelijk bepalingen, in het bijzonder met heet omgevingsdecreet en de 
uitvoeringsbesluiten. 

De vergunning stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die 
nodig zouden zijn: 

Belangrijke bepalingen uit het omgevingsdecreet en besluiten 

Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014 

Art. 35. 
Van een omgevingsvergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijfendertig dagen die 
ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als 
vermeld in artikel 52. 
De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning: 
1° in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid; 
2° als de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de omgevingsvergunning verleend heeft. 

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
Afdeling 2. Aanvang van de vergunningsduur 
Art. 54. De vergunningsduur neemt een aanvang op de dag dat conform artikel 35 en 49 van het decreet van 25 april 2014 mag 
worden gebruikgemaakt van de omgevingsvergunning. Als een schorsend administratief beroep wordt ingesteld tegen de beslissing 
of een onderdeel daarvan, neemt de vergunningsduur een aanvang op de dag na: 1° de dag van betekening van de definitieve 
beslissing; 2° het verstrijken van de termijn als er geen beslissing is genomen binnen de vastgestelde of in voorkomend geval 
verlengde termijn, conform artikel 66 van het decreet; 3° de dag van betekening van de onontvankelijk- of onvolledigverklaring, 
vermeld in artikel 58, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014. 

In het geval meerdere schorsende administratieve beroepen zijn ingesteld tegen eenzelfde beslissing in eerste administratieve 
aanleg, neemt de vergunningsduur een aanvang op de laatste dag waarop uitspraak gedaan wordt over de ingestelde beroepen. 

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
Afdeling 3. Bekendmaking van de beslissing 
Onderafdeling 1. Algemene bepalingen 
Art. 55. Tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt in deze afdeling verstaan onder beslissing: een uitdrukkelijke of 
stilzwijgende beslissing over een vergunningsaanvraag. 

Art. 56. De beslissing over een omgevingsvergunning wordt bekendgemaakt door: 1° in voorkomend geval, de aanplakking van 
een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59; 2° de publicatie 
op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60; 3° in 
voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61; 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, 
conform artikel 62; 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het 
voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63. 

In afwijking van het eerste lid wordt een beslissing over vergunningsaanvragen voor projecten of voor veranderingen aan projecten 
die uitsluitend mobiele of verplaatsbare inrichtingen of activiteiten omvatten, bekendgemaakt door: 1° in voorkomend geval, de 
aanplakking van een affiche aan: a) het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag 
uitgevoerd zal worden in geval van mobiele of verplaatsbare inrichtingen of activiteiten in één gemeente, conform artikel 59 van dit 
besluit; b) het provinciehuis van de provincie of provincies waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag voor bovengemeentelijke 
mobiele of verplaatsbare projecten uitgevoerd zal worden, conform artikel 59 van dit besluit; 2° de publicatie op de website van de 
bevoegde overheid, conform artikel 60 van dit besluit. Die publicatie geldt als aanplakking, als vermeld in artikel 35, eerste lid, artikel 
49, eerste lid, en artikel 54, 3°, van het decreet van 25 april 2014; 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, 
conform artikel 61 van dit besluit; 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62 van dit besluit; 5° de 
analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in: 

a) het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden in geval van mobiele 
of verplaatsbare inrichtingen of activiteiten in één gemeente, conform artikel 63 van dit besluit; b) het provinciehuis van de provincie 
of provincies waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag voor bovengemeentelijke mobiele of verplaatsbare projecten 
uitgevoerd zal worden, conform artikel 63 van dit besluit. 

Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014 (beroep) 
HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg  
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Afdeling 1 Algemene bepalingen 
Art. 52. 
De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen 
van de deputatie in eerste administratieve aanleg. 
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. 
Art. 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° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde; 
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn 
gemachtigde. 
Art. 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. 
Art. 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. 

Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014 
HOOFDSTUK 8 Verval en afstand van de omgevingsvergunning 
Afdeling 1 Verval van de omgevingsvergunning voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie 
van een ingedeelde inrichting of activiteit 
Art. 99. 
§ 1. De omgevingsvergunning uitvoet van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen 
van de definitieve omgevingsvergunning; 
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen; 
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning aanvangt. 
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van 
twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van 
verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie. 
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de 
volgende gevallen: 
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie; 
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld 
in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke 
mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels 
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting. 
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de 
omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in 
voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die 
voldoet aan de bouwfysische vereisten. 
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde 
inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte. 
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Art. 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. 
Art. 101. 
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de 
omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9. 

Vanwege het schepencollege: 

Getekend door: Luc Dom  (Signature)  
Getekend op: 2020-04-20 13:11:32 +01:00 
Reden: Ik keur dit document goed  

Getekend door: Bart Seldeslachts (Signaturn 
Getekend op: 2020-04-21 08:31:09 +01:00 
Reden: Ik keur dit document goed 

,3a4r 3eGoCesZaCbs  

Luc Dom 	 Bart Seldeslachts 
Algemeen Directeur 	 Burgemeester 
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