
VERSLAG VAN DE PROVINCIAAL OMGEVINGSAMBTENAAR

Dit verslag is nog geen definitief besluit. De beslissing over de vergunning in 
beroep zal genomen worden door de deputatie op basis van de verschillende 
adviezen, standpunten, opmerkingen en bezwaren.

25 juli 2019
 
SAMENVATTING

Aanvraag: het bouwen van 50 appartementen (verspreid over 6 gebouwen) met 
ondergrondse parking en de aanleg van openbaar domein (na afbraak van bestaande 
gebouwen en constructies) te Turnhout

Bestreden beslissing CBS: vergunning voorwaardelijk verleend

 Kwalitatief verdichtingsproject dat thuishoort in kern Turnhout
 Voldoende aandacht voor groen
 Mobiliteit aanvaardbaar
 Last ivm rooilijnplan
 Lasten afkomstig van groenambtenaar, mobiliteitsambtenaar,..
 Adviezen naleven
 Voorwaarden m.b.t. hemelwater
 Voor het gedeelte openbaar domein wordt verwezen naar 

gemeenteraadsbeslissing

Beroeper:  betrokken publiek (om natuurpunt, KMSL vzw en omwonenden)

 Strijdig met beleidsvisie RST
 Verkavelingsplicht geschonden
 Geen afdoende m.e.r.-screening
 DGPB niet gerespecteerd
 Inname waardevol bestaand groen, natuurwaarden niet onderzocht
 Verloren gaan van groene stadslong
 Groen belangrijk voor Natuurpuntmuseum
 Waterluik niet goed onderzocht, teveel verharding
 Hinder omwonenden
 Grote mobiliteitsimpact, geen mobiliteitsstudie
 Te weinig parkeerplaatsen
 Hinder afvalinzameling
 Schaduwhinder KMSL
 Inkijk
 Te grootschalig
 Te weinig (kwalitatief) groen

Voorstel POA: ongunstig

 Woningen zijn reeds te koop: er had eerst een verkavelingsvergunning 
moeten zijn. Dit kan niet in deze procedure rechtgezet worden.

 In kader van een toekomstige verkavelingsaanvraag dient toetsing aan DGPB te 
gebeuren: bescheiden last = 20% woningen onder de 240m³, deze wordt 
gehaald: voldoende appartementen met een bescheiden volume

 Mobiliteitsimpact niet afdoende onderzocht.
 Geen kwaliteitsvolle verdichting: bestaande groen niet gerespecteerd, te weinig 
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kwaliteitsvol nieuw groen met biologische waarde, gebouwen te dicht tegen elkaar 
en tegen de perceelsgrens, inkijk, schaduwhinder.. -> te grote verdichting die 
ingaat tegen beleid uitgestippeld in RST.

Hoorzitting: Ja

Voorgestelde deputatiezitting: 

Uiterste datum deputatiezitting: 29 augustus 2019

DOSSIERGEGEVENS

Referentie omgevingsloket: 2018103255
Referentie provincie: OMBER-2019-0274

Op 4 september 2018 heeft Goplus nv (vertegenwoordigd door Harry Van Namen) met 
als adres Rodedreef 36, 2970 Schilde, een vergunningsaanvraag ingediend voor het 
bouwen van 50 appartementen (verspreid over 6 gebouwen) met ondergrondse parking 
en de aanleg van openbaar domein (na afbraak van bestaande gebouwen en 
constructies), op een terrein gelegen te Turnhout,  Grimstedestraat 35/ 17, met 
kadastrale omschrijving afdeling 3, sectie S, nrs. 340 R 0, 344 T 0, 338 E 0, 341 G 0, 
342 X 2, 344 P 0, 344 S 0, 341 D 0, 344 Y 0. 

Het college van burgemeester en schepenen van Turnhout heeft op 14 maart 2019 de 
vergunning voorwaardelijk verleend.

Tegen dat besluit heeft KMSL vzw, betrokken publiek met adres Mermansstraat 20 2300 
Turnhout  op 11 april 2019 een beroep bij de deputatie van de provincie Antwerpen 
ingesteld.
De beroeper wordt vertegenwoordigd door Hilde Van der Flaas, directeur KMSL vzw.

Tegen dat besluit heeft Natuurpunt CVN, betrokken publiek met adres Coxiestraat 11 
2800 Mechelen op 24 april 2019 een beroep bij de deputatie van de provincie Antwerpen 
ingesteld.
De beroeper wordt vertegenwoordigd door Joke Flour.

Tegen dat besluit hebben Staf Jonckers, Jan Van Den Brandt, Peter Eysermans, Ja-Pieter 
Mateusen, Thijs en Annelies Vangoidsenhoven – Appels, Josée Cruts en Roger en Marie 
Verbeek - Luts, betrokken publiek op 19 april 2019 een beroep bij de deputatie van de 
provincie Antwerpen ingesteld.
De beroeper wordt vertegenwoordigd door Joris Gebruers, advocaat.

Het laatste beroep werd ontvankelijk en volledig verklaard op 6 mei 2019.

Het beroep moet worden behandeld volgens de Gewone procedure zonder POVC.

OMSCHRIJVING VAN DE VERGUNNINGSAANVRAAG

De vergunningsaanvraag omvat enkel stedenbouwkundige handelingen.

VERGUNNINGSAANVRAAG ZOALS INITIEEL INGEDIEND OP 4 SEPTEMBER 2018 

Omschrijving van de aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen
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De aanvraag betreft het oprichten van 6 meergezinswoningen met in totaal 50 
appartementen na sloop van de bestaande bebouwing (KMO-gebouw en chalet), 
verharding en het rooien van bomen, in een binnengebied dat omschreven wordt door de 
straten Grimstedestraat, Korte Mermansstraat en Graatakker, in het centrum van 
Turnhout.

Aan de Grimstedestraat wordt blok A voorzien, de overige blokken B t.e.m. F in het 
achterliggende binnengebied. In blok A worden 8 sociale huurappartementen voorzien. 
De overige wooneenheden zijn geen sociale appartementen. Blok B bevat 8 
appartementen, Blok C bevat 7 appartementen,  Blok D bevat 8 appartementen, Blok E 
bevat 12 appartementen en  Blok F bevat 8 appartementen.

Blokken A, B, D en F tellen 3 bouwlagen met plat dak op 10,61m, blok C heeft 2 
bouwlagen met plat dak op een hoogte van 7,94m en Blok E heeft 4 bouwlagen met plat 
dak op een hoogte van 13,62m.

De aanvraag voorziet verder in openbaar domein tussen de blokken met een 
fietsverbinding tussen de Witte Weverspoort en de Grimstedestraat. Rechts daarvan 
wordt een parkeerzone met 13 parkeerplaatsen (waarvan 1 Cambio-parking) ingericht. 
Daarnaast wordt er per bouwblok voorzien in een fietsenstalling. De overige 
parkeerplaatsen bevinden zich in de ondergrondse parkeergarage onder blokken B, C en 
D met ruimte voor 42 wagens.

Aangevraagde duur en fasering

De vergunningsaanvraag werd gedaan geheel voor onbepaalde duur.

HISTORIEK

RELEVANTE VERGUNNINGEN/AANVRAGEN

In 2016 en 2017 werd reeds een aanvraag ingediend: eenmaal voor 50-wooneenheden 
via een CBO-procedure en eenmaal 60 appartementen voor de ‘gewone’ markt. Beide 
dossiers werden ingetrokken door de aanvrager.

BESTREDEN BESLISSING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN 

Het college van burgemeester en schepenen van Turnhout heeft op 14 maart 
2019 de omgevingsvergunning voorwaardelijk verleend.

De motivering luidt (samengevat) als volgt: 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het advies en de 
voorgestelde voorwaarden en/of lasten van de gemeentelijke omgevingsambtenaar (zie 
verder). Het college van burgemeester en schepenen neemt de inhoud van het advies 
over in de voorliggende beslissing, conform de bepalingen uit artikel 48 van het besluit 
van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning.

Bijgevolg besluit het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 
14/03/2019 het volgende:
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De omgevingsvergunning voor het bouwen van 50 appartementen (verspreid over 6 
gebouwen) met ondergrondse parking en de aanleg van openbaar domein (na afbraak 
van bestaande gebouwen en constructies), op het terrein met als adres Grimstedestraat 
35, Witte Weverspoort 17 te 2300 Turnhout (kadastrale omschrijving: Afdeling 13453, 
sectie S, perceel 341D, 341G, 344S, 344T, 344Y), aangevraagd door Goplus (Rodedreef 
36 te 2970 Schilde) wordt afgeleverd onder voorwaarden en lasten.

Volgende voorwaarden en lasten worden opgelegd:

VOORWAARDEN
 Er moet integraal voldaan worden aan de voorwaarden uit de externe adviezen en 

aan de bijkomende bemerkingen bij deze voorwaarden (zoals geformuleerd in dit 
besluit en in het besluit van de gemeenteraad dd. 25/2/19 omtrent de 'zaak der 
wegen').
o Bij het advies van Brandweer zone Taxandria wordt bijkomend benadrukt dat 

vooraleer het gebouw in gebruik genomen wordt, een extra controlebezoek 
door de brandweer vereist is om na te gaan of goed gevolg gegeven werd aan 
de bepalingen uit het brandpreventieverslag.

o Bij het advies van de Provincie Antwerpen, Dienst Integraal Waterbeleid wordt 
de bemerking omtrent de uitwerking van de hoogte van het infiltratiesysteem 
en de wadi niet weerhouden. Dit wordt verder bij de bemerkingen omtrent de 
verordening hemelwater behandeld.

 Er moet integraal voldaan worden aan de voorwaarden uit de interne adviezen en 
aan de bijkomende geformuleerde bemerkingen bij deze voorwaarden (zoals 
geformuleerd in dit besluit en in het besluit van de gemeenteraad dd. 25/2/19 
omtrent de 'zaak der wegen').
o Zo worden bij het advies van de Groenambtenaar de extra aan te planten 

bomen tussen de gebouwen E en F en het aanpalende terrein van Muylenberg 
niet weerhouden. Verder dienen bij het verleggen van de het fiets- en 
wandelpad langs de andere zijde rond de Catalpa, de bemerkingen omtrent 
een conflictvrije aanleg gerespecteerd te worden.

o De bemerkingen omtrent extra infiltratiekratten en de hoogte van de wadi (uit 
het advies van de Jeugddienst en de dienst Wegen en Riolen) worden niet 
weerhouden. Dit wordt verder bij de bemerkingen omtrent de verordening 
hemelwater behandeld.

 Het is aangewezen dat de bestaande toegangsweg naar het Grimstedehof en de 
uitbreiding ervan het statuut van woonerf krijgt. De kosten voor mogelijke 
aanpassingen (verkeersborden etc.) in functie van het statuut woonerf zijn voor 
de rekening van de aanvrager/ontwikkelaar.

 De containerzone moet (afhankelijk van de juiste positie van de Catalpa) met zo’n 
0,5 à 1 parkeerplaats verbreed worden in westelijke richting. Tevens moeten 
tussen de rijweg en de containerzone paaltjes geplaatst worden om foutparkeren 
te voorkomen.

 In het kader van de verordening hemelwater worden daarom de volgende 
bemerkingen gemaakt:
o De voorgestelde hemelwaterputten volstaan.
o Alle wc’s van alle appartementen moeten met hemelwater uit deze 

regenputten gespoeld worden.
o De overlopen van de hemelwaterputten moeten aangesloten worden op het 

RWA-systeem op het openbaar domein. De overlopen mogen pas in werking 
treden als het ganse volume van de respectievelijke hemelwaterput gevuld is.

o Het RWA-systeem moet uit een aaneengesloten systeem omvatten, bestaande 
uit een gesloten RWA-riolering (gesloten buizen) die uitgeeft op een systeem 
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van infiltratiekratten (te voorzien onder de openbare parkeerplaatsen 1 t.e.m. 
7) en de wadi achter gebouw A.

o Het ganse infiltratiesysteem op het openbaar domein dient een minimaal 
volume van 41.755 liter en een minimale infiltratieoppervlakte van 66,81m² te 
hebben.

o In de wadi mag maximaal 50cm water staan.
o Het ganse RWA-systeem mag, zoals in de plannen voorzien, overstorten op de 

riolering in de Witte Weverspoort en dit pas wanneer het volume van het 
ganse RWA-systeem gevuld is.

o De overige (technische) voorwaarden m.b.t. de riolering uit het advies van de 
dienst Wegen en Riolen en de overige voorwaarden uit het advies van de 
Provinciale Dienst Integraal Waterbeleid moeten strikt nageleefd worden.

 Het programma van maatregelen van de archeologienota (ID 5578) bekrachtigd 
door het college van Turnhout op 13 september 2018, moet uitgevoerd worden.

 Bij Blok C moet een groendak voorzien worden, waarbij de dakopbouw voor een 
dikte van minstens 10cm substraat bevat.

 Bij de voorliggende aanvraag worden de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening toegankelijkheid d.d. 5 juni 2009 van toepassing. Op basis van de 
voorliggende plannen worden de volgende bemerkingen gemaakt:
1/ Kelderverdieping:
o Ter hoogte van de mindervalidenparkeerplaats nr. 42 en de toegangsdeur is 

geen voldoende brede doorgang voorzien. Een doorgang dient immers 150cm 
breed te zijn of mag over een lengte van maximaal 10m tot minimaal 120cm 
versmallen.

o Dit moet opgelost worden door de mindervalidenparkeerplaats als ‘gewone’ 
parkeerplaats te voorzien en ten zuiden van deze parkeerplaatsen een 
doorgang van 120cm te voorzien.
Aangezien er 4 mindervalidenparkeerplaatsen ingetekend zijn terwijl er slechts 
3 nodig zijn (6% van 42 ppl), wordt op dit vlak nog steeds aan de verordening 
toegankelijkheid voldaan.

o Deze aanpassingen worden in rood op het plan -1 van blok B aangeduid.
2/ De uitvoering van de werken moet verder gebeuren conform de voorliggende 
plannen en conform het advies van de Brandweer.
3/ Er moet integraal voldaan worden aan de bepalingen van de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid.

 Indien voor het uitvoeren van de bouwwerken een tijdelijke inname van het 
openbaar domein noodzakelijk is, moet hiervoor minstens 2 weken voor de 
aanvang der bouwwerken een aanvraag ingediend worden bij het loket Wegen 
van Stad Turnhout.

 Om de verkeersimpact tijdens het uitvoeren van de werken tot een minimum te 
beperken, moeten voor de start van de werken duidelijke afspraken gemaakt 
worden met de Mobiliteitsambtenaar van Stad Turnhout. Hierbij wordt opgemerkt 
dat eventuele signalisatievergunningen (voor inname of gebruik van het openbaar 
domein) minstens 14 dagen vooraf aangevraagd moeten worden. Het is dus aan 
te raden tijdig contact op te nemen met de Mobiliteitsambtenaar van Stad 
Turnhout.

LASTEN
 De 3 lasten (budget autodelen, boombeschermingsplan en eenzijdige belofte van 

kosteloze overdracht “Droombos”), respectievelijk uit de interne adviezen van de 
Mobiliteitsambtenaar, de Groenambtenaar en de dienst Patrimonium moeten 
gerespecteerd worden.

 Van de resultaten van het archeologisch onderzoek (ID 5578) moet een extra 
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bekrachtigde nota bekomen worden.
 Het reglement voor het waarborgen van stedenbouwkundige lasten in 

verkavelingen en projecten in Turnhout (goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 2 maart 2015 - tenzij er een nieuwere versie of latere wijziging van 
kracht is) moet nageleefd worden. De aanvrager dient hierover met de dienst 
Wegen en Riolen van de stad contact op te nemen om hieromtrent de nodige 
afspraken te maken en de nodige verklaringen te ondertekenen.

 De gronden gelegen binnen het voorgestelde openbaar domein (nog vast te 
stellen d.m.v. een rooilijn) moeten na de definitieve oplevering van de wegenis- 
en rioleringswerken kosteloos aan het openbaar domein van Stad Turnhout 
overgedragen worden. De aanvrager dient ook hiervoor eveneens de nodige 
verklaringen te ondertekenen bij de dienst Wegen en Riolen.

 Voor de aanleg van het openbaar domein dienen ook de nodige borgen gestort te 
worden om de realisatie van de wegenis-, riolerings-, en omgevingswerken te 
garanderen.

 De aanvrager moet een bedrag van € 5.000 overmaken aan Stad Turnhout voor 
de opmaak van een rooilijnplan. De aanvrager kan ook zelf een ontwerp 
rooilijnplan opmaken en aan Stad Turnhout bezorgen.

 De bovenstaande lasten dienen vervuld te zijn alvorens de werken uit de 
voorliggende aanvraag aangevat mogen worden.

ARGUMENTATIE BEROEP

BEROEPER

Het beroepschrift van KMSL vzw luidt (samengevat) als volgt:

Er werden reeds twee bouwaanvragen ingediend. Ook tegen deze derde versie heeft de 
beroeper bezwaar.

Bezwaar aangaande de bouwhoogte en wegnemen van zonlicht.

Blok E en F staan op dezelfde positie ingeplant als in bouwaanvraag 2. Blok F is hierbij 
ongewijzigd gebleven t.o.v. de vorige aanvraag. Bij blok E werd enkel de footprint van de 
bovenste bouwlaag aangepast waardoor de bouwhoogte ongewijzigd blijft en er nog 
steeds 4 bouwlagen zijn. Ook de afstand tot de perceelsgrens met de beroeper is 
ongewijzigd. Er is nog steeds schaduwval op het terrein en gebouw van de beroeper. Er 
wordt verwezen naar een schaduwstudie in bijlage waaruit volgens de beroeper het 
volgende blijkt:
 vanaf midden september start de schaduw op de gevel van het gelikvleors om zo 

geleidelijk aan tegen eind november over te gaan naar schaduw overdag over de 
volledige gebouwhoogte van onze gevel.

 gedurende de winterperiode bevindt heel de gevel zich in de schaduw, zowel 
gelijkvloers als eerste verdieping. Hierbij zijn er kamers gedurende de ganse dag in 
de schaduw. Het gaat om woonkamers, terrassen en slaapkamers die zo georiënteerd 
zijn in het nieuwbouwproject van de beroeprs dat de bewoners maximaal van dag- en 
zonlicht kunnen genieten maar door de positie van blokken E en F wordt dit teniet 
gedaan.

Vooral de derde en vierde bouwlaag van blok E geeft problemen op dit vlak.

Bezwaar aangaande de inkijk.
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Blok E en F staan te dicht ingeplant tegen de perceelsgrens. Met bouwhoogtes van 
13,62m op een afstand van 6,7m van de perceelsgrens en terrassen op ongeveer 4,2m 
van de perceelsgrens is de inkijk maximaal en wordt de privacy van de bewoners 
geschonden.

Bij blok E en F is geen rekening gehouden met de 45° regel. Blok E is zelfs hoger dan de 
afstand van het gebouw tot het gebouw van de beroeper.

Blokken E en F staan pal tegenover het nieuwe gebouw van de beroeper. Er is helemaal 
geen rekening gehouden met de positie en schaal van dat gebouw.

terrassen aan blok E en F geven rechtstreeks zicht op slaapkamers van het project van 
de beroeper. De dakterrassen op niveau 2e n 3 beslaan gans het platte dak waardoor er 
rechtstreeks vanop deze terrassen inkijk is in de lager gelegen woon- en slaapruimtes.
Bezwaar aangaande de doorsteek van de Grimstedestraat naar de Muylenberg:
 De doorsteek zal zorgen voor ongewenste bezoekers van het privé-domein 

Muylenberg dat tussen 22u en 8u volledig wordt afgesloten.
 gemotoriseerde voertuigen mogen onder geen beding toegelaten worden op deze 

doorsteek. Eventuele honden moeten aan de leiband. Er geldt enkel 
éénrichtingsverkeer.

 Muylenberg is een voorziening voor volwassenen met een beperking die vrij over het 
domein kunnen bewegen. De veiligheid van deze mensen is de hoogste prioriteit. 
Deze hebben altijd voorrang op andere passanten. Men dient zich aan deze doelgroep 
aan te passen.

 Tijdens activiteiten heeft Muylenberg het recht om doorgangen te nemen in functie 
van deze, zonder daarvoor kennisgeving te moeten doen aan derden.

 
Het beroepschrift van Natuurpunt CVN luidt (samengevat) als volgt:

Dit grootschalig bouwproject schaadt het welzijn van de buurt en haar bewoners, 
versterkt de gevolgen van de klimaatopwarming en bijhorende hitte-eilandeffect, schaadt 
de werking van Muylenberg vzw, schaadt de biodiversiteit op de betreffende percelen en 
de omliggende terreinen en schaadt en hypothekeert op die manier de werking van 
Natuurpunt CVN en het Natuurpunt Museum.

In het Ruimtelijk structuurplan was dit gebied opgenomen als niet te ontwikkelen. 
Hiernaar is in de beslissing echter niet meer verwezen.

Het is niet omdat de percelen in woongebied gelegen zijn dat ze persé bebouwd moeten 
worden. Groene zones zijn ook belangrijk.

De buurt werd nooit bij het project betrokken. Er is nochtans een rechtstreekse impact 
op de gebouwen van Muylenberg vzw: beschaduwing.

De impact qua verkeersveiligheid en mobiliteit is niet voldoende onderzocht.

De kwaliteit van de ingetekende groenzone is laag, heeft een te geringe 
biodiversiteitswaarde. Door het verkleinen van de groenzone heeft dit een impact op het 
voorkomen van soorten die nu zijn opgenomen in waarnemingen.be.

De natuurtuin is een essentieel onderdeel in de werking van Natuurpunt op deze locatie. 
Het verdwijnen van soorten heeft niet alleen impact op het voorkomen van deze soorten 
maar ook op de activiteiten van Natuurpunt rond educatie en sensibilisatie rond natuur 
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en biodiversiteit in de stad. Net voor dat deel werd het Natuurpunt Museum nog 
gelauwerd. Deze natuurplek kreeg een Special Achievement Award. De stad doet met 
haar beslissing voor deze vergunning dan ook afbreuk aan wat ze daar zelf als 
doelstellingen voor het terrein uit de doeken deed.
 
Het beroepschrift van Staf Jonckers, Jan Van Den Brandt, Peter Eysermans, Ja-
Pieter Mateusen, Thijs en Annelies Vangoidsenhoven – Appels, Josée Cruts en 
Roger en Marie Verbeek - Luts luidt (samengevat) als volgt:
 
1. De aanvraag is onuitvoerbaar

De aanvraag situeert zich deels op een stuk grond dat door de vergunningsaanvrager en 
de stad Turnhout wordt omschreven als openbaar domein. Op deze locatie worden 
parkeerplaatsen voorzien. Dit grondstuk is door grondafstand in 1993 eigendom van de 
stad geworden, in het kader van een stedenbouwkundige vergunning. Het  Hof van 
Cassatie stelt dat onder gelding van de toenertijd vigerende stedenbouwwetgeving de 
vergunningverlener bij het afleveren van de vergunning geen kosteloze grondafstand kon 
opleggen. Er was dus geen geldige eigendomsoverdracht. Bovendien hebben ook de 
beroepers nog tot 5 november 2023 tijd om de nietigverklaring van de akte van 
verwerving te betwisten. De stad is volgens de beroepers nooit eigenaar van dit stukje 
grond geworden. Zonder dit stukje grond is de vergunning onuitvoerbaar.

2. De aanvraag schendt de verkavelingsvergunningsplicht

Een opdeling van een grond in twee of meer kavels om minstens op één van deze kavels 
een meergezinswoning op te richten, behoeft een verkavelingsvergunning.

De stad Turnhout kon slechts overgaan tot het afleveren van een omgevingsvergunning 
voor het oprichten van de woonblokken indien vaststaat dat de bouwheer het formeel en 
duidelijk engagement heeft aangegaan om alle werken eerst integraal uit te voeren, 
waarna zij pas voor het eerst worden aangeboden om te verkopen of te verhuren voor 
meer dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om een 
van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde. Het 
blijkt nu dat het project nu reeds wordt vermeld onder het aanbod tot koop op de 
website van de vergunningsaanvrager.

De aanvraag diende wel degelijk voorafgegaan te worden door de rechtens vereiste 
verkavelingsvergunning. Uit de aanvraag kan immers worden opgemaakt dat er 6 
verschillende woonblokken met een eigen footprint op bestaande percelen zullen worden 
opgericht, dewelke ontegensprekelijk worden opgedeeld.

Uit rechtspraak van de Raad van State blijkt dat de onverdeeldheid van de grond waarop 
in een groepswoningbouwproject woningen of meergezinswoningen gebouwd worden, 
geen afbreuk vermag te doen aan de toepasselijkheid van de verkavelingsvergunnings-
plicht.

Uit de publicatie van de website van de vergunningsaanvrager blijkt dat de 
wooneenheden nu reeds te koop worden aangeboden. Die vaststelling leidt tot de 
conclusie dat eerst een verkavelingsvergunning had moet worden bekomen, en dat de 
aanvraag artikel 4.2.15 § 1, eerste lid VCRO schendt. Minstens moet worden vastgesteld 
dat de aanvrager hier geen enkele aandacht aan heeft besteed. De al dan niet 
noodzakelijkheid van het afleveren van een voorgaande verkavelingsvergunning wordt 
niet onderzocht in de vergunnings-aanvraag.

3. Het DGPB wordt niet nageleefd
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De aanvraag betreft de bouw van 50 appartementen. De gronden zijn enerzijds in 
eigendom van een Vlaams bestuur, anderzijds van een rechtspersoon, er moet dus 
40%/20%  aan bescheiden woonaanbod voorzien worden. Het blijkt niet dat deze 
normen worden nageleefd door de stad.

Zoals vermeld in artikel 4.2.5 DGPB moet er van rechtswege een last gekoppeld worden 
aan de vergunning met het oog op de verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod.  

4. De aanvraag schendt het Soortenbesluit

Uit de vergunde plannen kan worden opgemaakt dat het perceel, aansluitend bij het 
educatief reservaat van Natuurpunt, grotendeels wordt bebouwd en dat het resterende 
wordt bestemd tot parkzone. Dit stuk grond verkrijgt bijgevolg een publieke functie met 
gebruik voor éénieder. Uit het administratief dossier blijkt evenwel dat de aanvrager 
geen oog heeft gehad voor de aanwezigheid van de buizerd, de groene specht, en zelfs 
pestvogels binnen dit onderdeel van het plangebied van de aanvraag, noch voor de 
verstoring die de realisatie van de vergunningsaanvraag voor gevolg heeft. Ook de stad 
Turnhout heeft die lacune in het beroepen besluit niet opgevuld.

Via de website waarnemingen.be kan worden vastgesteld dat onder meer de buizerd, de 
groene specht, en pestvogels binnen deze zone herhaaldelijk werden gemeld; deze lijst is 
zelfs nog onvolledig want niet alle soortengroepen zijn er (grondig) onderzocht. Uiteraard 
zal een inkrimping van het leefgebied onherroepelijk het verdwijnen van een aantal 
soorten inluiden. Zeer vreemd dat op een moment dat internationaal steeds meer nadruk 
wordt gelegd op groen in de stad hier nog een omgekeerde beweging plaatsgrijpt.

De stad Turnhout schendt het Soortenbesluit, aangezien het geen zorgvuldig onderzoek 
heeft verricht naar de dwingende vereisten ervan. Onmiskenbaar betekent de aanvraag 
een ernstige verstoring van de habitat van de buizerd, de groene specht, en pestvogels. 
Er wordt op geen enkele wijze onderzocht welke gevolgen deze impact heeft, noch hoe er 
ernstig aan kan worden geremedieerd, en of de aanvraag überhaupt wel kan worden 
vergund.

5. De aanvraag is strijdig met een beleidsmatig gewenste ontwikkeling

Er is sprake van een bindende bepaling in het gemeentelijke structuurplan (GRS) dat 
door de stad gewoon wordt weggeschreven.

Volgens de stad Turnhout sluit het GRS niet uit dat het gebied bebouwd mag worden. het 
GRS zou poneren dat het gebied “niet of beperkt aangesneden” mag worden voor wonen 
en “niet (volledig) te ontwikkelen en mogelijk (deels) te herbestemmen is voor groen, 
sport en spel”. Het GRS zou bebouwing niet uitsluiten. Volgens de stad zou het ganse 
binnengebied niet worden aangesneden en zou een groot deel van het groen behouden 
blijven.

De stad heeft het GRS kennelijk niet goed gelezen; de bindende bepalingen schrijven het 
volgende voor op pagina 253-254 van het GRS:

“Volgende gebieden zijn niet (volledig) te ontwikkelen en mogelijk (deels) te bestemmen 
tot ruimte voor (buurt)voorzieningen qua groen, sport en spel:

 Witte Weverspoort (achterliggende tuinen huize Muylenberg, Natuurpuntmuseum en 
woonproject Grimstede).

 Binnengebied Kwakkelstraat-Grimstedestraat-Korte Mermansstraat (in gebruik als 
extensieve tuin)”

De aanvraag heeft betrekking op nagenoeg de volledige ontwikkeling van de in de 
geparafraseerde bepalingen uit het GRS aangehaalde gebieden. De realisatie van de 
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aanvraag zal voor gevolg hebben dat de thans bestaande open groene ruimte verdwijnt. 
In één van de laatste groene longen van de stad dreigen 40 hoogstammige bomen te 
worden gekapt, waarvan er dan nog eens 21 in goede staat verkeren!

Beroepers hechten veel belang aan het bestaande park, maar dreigen een stuk 
onvervangbare groenzone te verliezen indien de beroepen beslissing wordt bevestigd. De 
woonblokken E en F worden voorzien in een stadsbos, dat aansluit bij de tuin van 
Natuurpunt. Deze aaneengesloten groene ruimte is onmiskenbaar van groot belang voor 
de leefbaarheid, de biodiversiteit, de waterhuishouding, de hittebeheersing, … in de 
binnenstad.

De bestaande open en groene ruimte dient dan ook -conform het GRS - maximaal 
behouden blijven, in plaats van ze in twee stukken te kappen (zone van Natuurpunt en 
resterende zone van “het droombos”). Met de aanvraag wordt de aanwezige vegetatie op 
het perceel 341G voor de helft vernietigd. Eén van de laatste groenzones in het 
binnengebied wordt quasi volledig opgeofferd voor het financieel gewin van de 
vergunningsaanvrager.

6. Er is geen ernstige natuurtoets

Volgens de biologische waarderingskaart bevinden er zich waardevolle elementen binnen 
het plangebied. Juist op dit plek worden blokken E en F opgericht.

Uit de vergunningsaanvraag kan worden opgemaakt dat de aanvraag voorziet in de kap 
van 40 hoogstammige bomen, waaronder 21 in goede staat. Deze natuurwaarden 
dreigen onherroepelijk te worden vernietigd. Natuurpunt CVN heeft in haar bezwaar 
aangehaald dat de ingetekende groenzone en de beplantingskeuze een te geringe 
biodiversiteitswaarde heeft en dat er een impact te verwachten is op het resterend 
groen, in het bijzonder op de bomen op het terrein en de totale waterhuishouding van de 
groenzone.

Deze groene long is belangrijk voor de luchtkwaliteit en als buffer tegen 
klimaatverandering. In de stad kan de temperatuur makkelijk 5 tot meer graden hoger 
liggen dan buiten de stad. Bomen in de stad spelen hier een belangrijke temperende rol. 
Wetende dat het soort zomer dat we in 2018 hebben gehad, waarbij het uitzonderlijke 
niet enkel de extreem hoge temperaturen waren, maar ook en vooral het feit dat 
ongeveer één kwart van het noordelijk halfrond met hitttegolven te maken had. Dit is 
nog nooit op dergelijke schaal gebeurd. Men mag van een overheid verwachten dat ze 
hierop inspeelt en er alles aan doet om alle wapens te behouden en versterken die ze 
heeft tegen deze voor de gezondheid van de bevolking gevaarlijke evolutie. Hier gebeurt 
echter het omgekeerde.

Van de nodige groene ruimte tussen de blokken, is in casu geen sprake. Een bestaand en 
decenniaoud waardevol ecologisch groen dreigt vernietigd te worden en te worden 
vervangen door een parkje met minimale waarde, dat nog decennia nodig heeft om tot 
wasdom te komen. Dit terwijl de Graatakker nu al rood kleurt qua luchtverontreiniging op 
de kaarten van VITO (street canyon) en de stank echt ruikbaar is tijdens de spits. 
Overigens klopt de in de pers gepropageerde berekening van de oppervlakte van het 
openbaar domein dat zou worden verworven niet, en wordt vergeten dat de bewoners 
van de stad alle onderhoud, ook van dit groteske project dat nb. de leefbaarheid 
aantoonbaar vermindert, zullen moeten dragen.

Uit de stukken van het dossier blijkt niet dat er een natuurtoets is uitgevoerd door de 
stad Turnhout. Er geldt nochtans klare aanleiding om te onderzoeken of er vermijdbare 
schade wordt veroorzaakt aan de aanwezige natuurwaarden.
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7. De aanvraag heeft een ongunstige mobiliteitsimpact

Er stelt zich een probleem met de afvalophaling aan residentie Grimstedehof. De 
residentie van de beroeper is nu reeds regelmatig onbereikbaar voor de 
afvalophaaldiensten door geparkeerde wagens. Het afval moet aangeboden worden ter 
hoogte van de Grimstedestraat. Wanneer de parkeerplaatsen in gebruik zijn, zijn de 
afvalcontainers niet bereikbaar door gebrek aan voldoende draaicirkel.

De aanvraag houdt hiermee geen rekening.

Voorts is de parkeervoorziening manifest ondermaats. De aanvraag voorziet niet in 
voldoende parkeervoorziening, met gevolg dat het openbaar domein zal worden 
ingenomen.

Er worden slechts 42 parkeerplaatsen voorzien en één autodeelplaats.

De parkeerprognose voor is volstrekt irrealistisch en de noodzaak van voldoende 
parkeervoorziening voor bewoners en bezoekers wordt grandioos onderschat door de 
aanvrager. Erger is dat de stad Turnhout zelfs haar akkoord heeft verleend in dit dossier.

De aanvraag voorziet ten eerste in veel te weinig parkeerplaatsen voor de eigen 
bewoners. Een parkeernorm van 1,25 is, gelet op het gebrek aan voorzieningen op het 
openbaar domein, meer op zijn plaats. Nu reeds is er een parkeerprobleem voor het 
Grimstedehof en de Grimstedestraat. Er is veel te weinig parkeervoorziening in de buurt. 
De huidige bewoners en bezoekers van de Grimstedestraat dienen nu al gebruik te 
maken van parkeerplaatsen in omliggende straten/pleinen en parkings. Het 
parkeerprobleem is nog vergroot sinds Bioscoopcomplex UGC-Graatakker zijn 
parkeerplaatsen betalend heeft gemaakt.

In de nieuwe aanvraag worden liefst 8 parkeerplaatsen voor bezoekers minder voorzien 
dan voorheen; er blijven nog amper 4 stuks over. Dergelijke cijfers zijn niet ernstig te 
noemen. Temeer daar de publieke ruimte niet toelaat dat het gebrek aan 
parkeervoorziening daar wordt opgevangen.

Dit stelt een zeer onwenselijk precedent voor latere bouwdossiers.

8. De screeningsnota voldoet niet

Indien een aanvraag vergezeld is van een project-MER-screeningsnota dient de 
vergunningverlener het aangevraagde project concreet te toetsen aan de criteria van 
bijlage II van het DABM, die het afwegingskader vormen bij het oordeel of een project-
MER al dan niet vereist is. Uit de overwegingen in de bestreden beslissing moet dus 
voldoende blijken waarom de vergunningverlener besluit dat er geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten zijn en de opmaak van een project-MER niet vereist is. Die 
concrete beoordeling kan blijken uit een afzonderlijke screeningsparagraaf, al dan niet 
samen met een antwoord op een bezwaar en/of de beoordeling van de goede ruimtelijke 
ordening, voor zover daaruit voldoende duidelijk en afdoende moet volgen dat de 
vergunningverlener het aangevraagde project heeft getoetst aan de criteria van bijlage II 
van het DABM.

Er moet, overeenkomstig artikel 4.7.14/1, §2 VCRO, geen milieueffectrapport over het 
project worden opgesteld als de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, zijn 
gemachtigde of de gemeentelijke administratie oordeelt dat:

1) een toetsing aan de criteria van bijlage II van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid uitwijst dat het voorgenomen 
project geen aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het milieu en een project-
MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke 
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milieueffecten kan bevatten
2) (…)

De stad Turnhout beroept zich op de eerste uitzonderingsbepaling. Het is dan ook van 
het grootste belang dat screeningsnota van de aanvrager een toetsing aan de rechtens 
vereiste criteria bevat.

De screeningsnota bevat geen onderzoek naar de ‘cumulatie met andere projecten’, 
nochtans één van de te toetsen criteria. De cumulatieve effecten van de volgende reeds 
lopende en geplande stadsontwikkelingsprojecten worden evenwel niet onderzocht:

 het project ‘Grimstedepark’, Grimstedestraat 35 en gelegen in het binnengebied van 
Grimstedehof, Mermansstraat, Graatakker, Witte Weverpoort, Grimstedestraat.

 het project met 14 wooneenheden ‘Devogel’ in de Korte Mermansstraat.
 het project met 26 wooneenheden in de Maalderstraat.
 het project met 30 wooneenheden ‘Stadshof’ in de Kwakkelstraat.
 het project met 44 wooneenheden ‘Schildershof ’ in de Rubensstraat.
 het project met 31 wooneenheden (uit te breiden tot 200 wooneenheden) 

‘Kasteelloop’. gelegen aan Rubensstraat, Patriottenstraat, A. Van Dyckstraat, 
Kruisbergstraat.

 het project met 95 wooneenheden ‘Splichal’ in de Smiskensstraat.
 het project met 14 wooneenheden ‘Mercier’in de Herentalsstraat.

9. De aanvraag is niet verenigbaar met de in de omgeving bestaande bebouwing.

De gekozen schaal van het gehele project vormt een duidelijke overschrijding van de 
ruimtelijke draagkracht en zal veel te dominant in het bestaande landschap aanwezig 
zijn.

Dergelijke groteske bebouwing komt in de directe omgeving niet voor. De omvang en de 
gehanteerde bouwhoogtes tonen aan dat het voorliggende project niet aansluit bij de 
onmiddellijke omgeving, en dat het aldus een bouwkundige structuur betreft die reeds 
aanwezige bebouwing enkel en alleen maar zal domineren en overschaduwen.

Bovendien is de bouwdichtheid veel te hoog. Ter plaatse kan volgens de structuurplannen 
enkel bebouwing met een dichtheid van rond de 25 woningen/ha worden aanvaard. De 
aanvraag voorziet in maar liefst een dichtheid van, afhankelijk van de berekeningswijze, 
een dichtheid van 70-130 woningen/ha. Dat is meer dan 3 à 4 keer de voorziene 
dichtheid. De rechtspraak van de Raad ligt in die situatie de strenge motiveringsplicht op 
aan de vergunningsverlener (zie supra) om te duiden waarom dergelijke dichtheden 
wenselijk zijn. Het beroepen besluit voldoet hier niet aan.

Het bouwvolume, aantal bouwlagen en bouwdiepte is niet verenigbaar met de bebouwing 
in de nabije omgeving. Dit geldt inzonderheid ook voor blok A, te diep en te hoog; past 
niet in het gabarit van de straat. In de nabije omgeving komen dergelijke woonblokken 
op zulke beperkte oppervlakte niet voor. Bijna het gehele perceel wordt bebouwing. De 
aanvraag voorziet in een overdreven densiteit die niet verenigbaar is met hetgeen 
gangbaar is in de nabije/onmiddellijke omgeving.

De beroepen beslissing schendt artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, b en §2, eerste lid, 1° en 
2° VCRO, evenals de motiveringsplicht, omdat niet, minstens niet op een afdoende en 
pertinente wijze, wordt aangetoond dat het aangevraagde verenigbaar zou zijn met een 
goede ruimtelijke ordening en de in de omgeving bestaande toestand.

10.De aanvraag veroorzaakt bovenmatige stedenbouwkundige hinder voor omwonenden

Ten eerste is de densiteit van de aanvraag manifest overdreven. Het bestaande rustig 
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woon- en leefklimaat van beroepers wordt daardoor ernstig aangetast. Door het 
verschijnen van de verschillende woonblokken ondervinden beroepers bovenmatige 
zichthinder. Het bestaande uitzicht op het (grotendeels groene) binnengebied gaat teniet.

De toegangsweg tot het project bevindt zich ook pal langs de residentie van beroepers. 
Door de omvang van de vergunningsaanvraag, en de beperkte breedte van de 
toegangsweg, zal er door de dagelijkse vervoersbewegingen ernstige geluidshinder en 
mobiliteitshinder ontstaan.

Vlak voor de residentie van beroepers wordt een drukke parkeervoorziening ingetekend. 
Het gebruik ervan – op elk mogelijk uur van de dag – zal aanleiding geven tot 
geluidshinder en privacy hinder. Deze parkeervoorziening volstaat niet (zie supra). De 
gebrekkige parkeervoorziening op het openbaar domein zal aanleiding geven tot 
wildparkeren in nabije omgeving van de aanvraag. In het administratief beroep hebben 
beroepers reeds aangetoond dat de parkeervoorziening op dit ogenblik ondermaats is, en 
dat hinder ingevolge wildparkeren regelmatig voorkomt.

Door een contract tussen Stad Turnhout en IOK mogen er op het terrein geen 
ondergrondse containers komen die door een private firma zouden moeten geledigd 
worden. Het afval moet dus worden opgevangen in gewone containers. Op het openbaar 
domein is naast de parkeerplaatsen een omhaagd terrein ingetekend (de vier witte 
blokjes op het plan) waar de bewoners hun containers (4 soorten: groenafval; restafval; 
papier; PMD-zak;) naartoe dienen te brengen (telkens 50 stuks!) voor de ophaling door 
IOK. Er wordt ‘verondersteld’ dat de bewoners nog diezelfde dag hun containers van het 
terreintje halen zodat het terreintje vrij is voor ….de volgende ophaling.

In de praktijk zal het natuurlijk anders verlopen. Het ligt binnen de lijn van de gerede 
verwachtingen dat de containers zullen blijven staan en dat het afgebakend terreintje 
een ideale plek wordt voor sluikstorten met alle gevolgen van dien voor beroepers. Het 
terreintje is intrinsiek hinderlijk voor beroepers door – opnieuw – geluidshinder (1x tot 4 
x per week ophaaldienst), verkeershinder, een uitzicht op een containerpark en 
geurhinder.

Beroepers worden onevenredig hard getroffen door de uitvoering van de 
omgevingsvergunning.

11.De aanvraag is strijdig met het Decreet Integraal Waterbeleid

De aanvraag houdt geen rekening met de VLAGG-kaart. De zone kampt volgens deze 
kaart met pluviale overstromingen. Dit wordt vermeld in het advies van de Dient 
Integraal Waterbeleid.

In het besluit wordt hier helemaal niet op ingegaan. 

De aanvraag bevat geen compensaties zoals afgravingen die vereist zijn voor ophogingen 
onder gebouwen. De stad heeft deze lacune evenmin opgevuld, en heeft zodoende geen 
afdoende toetsing doorgevoerd aan de doelstellingen en beginselen van het DIWB.

ADVIEZEN1

ADVIESINSTANTIES

Er dienden in eerste aanleg en beroep geen adviezen ingewonnen te worden.

1 De wijze waarop wordt omgegaan met de adviezen van de adviesinstanties, het adviserend schepencollege en 
de provinciale omgevingsambtenaar of POVC, lees je verder onder ‘Beoordeling’.



OMBER-2019-0274 14

Nv Proximus heeft in eerste aanleg op 9 oktober 2018 gunstig advies uitgebracht. Dit 
advies luidt (samengevat) als volgt: 

Proximus investeert in de aanleg van de telecominfrastructuur in het geplande project 
voor zover de verkavelaar/vergunninghouder investeert in de nodige grondwerken.   
Gelieve Proximus  uit te nodigen op  alle coördinatie- en werfvergaderingen via 
netwerkstudie.a22@proximus.com Het advies van Proximus is gunstig bij opname van 
deze voorwaarden in uw vergunning. 

Cvba Fluvius System heeft in eerste aanleg op 12 oktober 2018 voorwaardelijk 
gunstig advies uitgebracht. Dit advies luidt (samengevat) als volgt: 

Op deze locatie is er geen behoefte aan een lokaal voor de oprichting van een 
middenspanningscabine. Wij kunnen de bijkomende wooneenheden aansluiten mits de 
uitbreiding van het laagspanningsnet als de vermogensbeperkt blijven tot 9,2 kVA per 
aansluiting en 22.2 kVA voor de algemene delen. Dit advies blijft 1 jaar geldig. Voor 
aardgas dient hier een netuitbreiding te gebeuren. Door de omvang van het project is het 
voor ons heden onmogelijk een gedetailleerde studie te maken. Er zijn geen vermogens 
van elektriciteiten/of aardgas gekend. Deze gegevens zijn noodzakelijk om tot een 
realistische studie te komen. Graag hadden wij met de bouwheer en mogelijk ander 
betrokkenen (andere nutsmaatschappijen) rond de tafel gezeten om alle waarden 
concreet in te vullen.

Bvba Telenet heeft in eerste aanleg op 18 oktober 2018 voorwaardelijk gunstig advies 
uitgebracht. Dit advies luidt (samengevat) als volgt: 

Er zijn aanpassingen aan het kabelnet nodig om de loten te voorzien van informatie- en
communicatiesignalen. Deze kosten zijn ten laste van de aanvrager.
Bij afbraak van gebouwen waarop Telenet kabels zijn bevestigd is het belangrijk om 
minstens 8 weken voor de start van de werken Telenet via 015/66.66.66 op de hoogte te 
brengen.

Ov Pidpa heeft in eerste aanleg op 14 januari 2019 voorwaardelijk gunstig advies 
uitgebracht. Dit advies luidt (samengevat) als volgt: 

Wij ontvingen uw adviesvraag voor een project gelegen langs de Graatakker 11 te  
Turnhout  Hiervoor is een uitbreiding nodig van ons distributienet.   Hiervoor is een 
dossier opgestart met referentie D-23-904 waarvan u de kostenraming vindt in bijlage.   
Op verzoek van de belanghebbenden stuurt Pidpa de kostenraming voor de nieuwe 
aftakking of een aanpassing van de bestaande aftakking(en) rechtstreeks aan de 
betrokkenen.

De brandweer heeft in eerste aanleg op 29 oktober 2018 voorwaardelijk gunstig 
advies uitgebracht. Dit advies dient strikt nageleefd te worden.

Op basis van de controle van betreffend dossier werden inbreuken vastgesteld op de 
toepasselijke wetgeving. Deze inbreuken zijn echter niet van structurele aard. 
De hulpverleningszone geeft hierbij een gunstig brandpreventieverslag mits naleving van 
volgende voorwaarden: 
▪ er dient een oplossing gegeven te worden aan alle opmerkingen zoals vermeld in het 
brandpreventieverslag; 
▪ het concept van de door de bouwheer gekozen brandbeveiligingsmaatregelen voor de 
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parkeergarage moet voor installatie aan “Hulpverleningszone Taxandria – directie 
risicobeheersing” voorgelegd worden. 

De provinciale dienst Waterbeleid heeft in eerste aanleg op 22 november 2018 
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. Dit advies luidt (samengevat) als volgt: 

Gunstig, mits rekening gehouden wordt met de voorwaarden en maatregelen opgelegd in 
punt 4 van het advies, in het bijzonder met de daar vermelde aandachtspunten, 
aanbevelingen en voorwaarden:
 De infiltratievoorziening moet worden aangepast zodat het infiltrerende volume en het 

infiltrerende oppervlak niet lager dan 93 cm onder het maaiveld zijn gelegen. Dit 
geldt zowel voor de infiltratiebuizen als voor de wadi.

 De terrassen/verhardingen mogen niet afwateren naar de hemelwaterput tenzij 
maatregelen getroffen worden om vervuiling van hemelwater in de put te voorkomen.

 Het wordt aangeraden de parking uit te voeren in waterdoorlatende materialen.

De provinciale dienst Waterbeleid heeft naar aanleiding van het beroep op 26 juni 
2019 haar advies in eerste aanleg bevestigd.

Het Agentschap Natuur en Bos heeft naar aanleiding van het beroep op 20 mei 
2019 laten weten geen advies te verlenen aangezien het bosdecreet niet van toepassing 
is.

GEMEENTE

De gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA) van Turnhout heeft op 6 maart 
2019 over de aanvraag een voorwaardelijk gunstig verslag uitgebracht. 

Dit advies van de GOA luidt (samengevat) als volgt: 

Voor het gedeelte openbaar domein kan verwezen naar de beslissing van de 
gemeenteraad d.d. 25/02/2019 over de zaak van de wegen. De standpunten uit de 
gemeenteraadsbeslissing worden bijgetreden. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is dus 
er geen bezwaar tegen het voorgestelde openbaar domein mits de oplegde voorwaarden 
en lasten gerespecteerd worden.

Ook het andere deel van de aanvraag is vanuit stedenbouwkundig oogpunt 
aanvaardbaar. De verschijningsvorm, het bouwvolume, de inplanting en de invulling van 
de voorgestelde gebouwen kunnen vanuit dit oogpunt gunstig geadviseerd worden, mits 
de bijkomende voorwaarden uit het voorliggende verslag (bovenop de voorwaarden en 
lasten uit het besluit van de zaak der wegen) nageleefd worden (zie samenvatting CBS 
voor de voorwaarden en lasten).

Zie ook samenvatting bezwaren openbaar onderzoek eerste aanleg.

Het college van burgemeester en schepenen van Turnhout heeft naar aanleiding 
van het beroep op 14 juni 2019 voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. 

Dit advies van het college van burgemeester en schepenen luidt (samengevat) als volgt: 

1/ De aanvraag zou onuitvoerbaar zijn:
Dit argument omvat de verhouding tussen vergunningverlening en de op het onroerend 
goed betrokken burgerlijke rechten. Een beroeper betwist het eigendomsstatuut van het 
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stuk grond dat deel uitmaakt van de vergunningsaanvraag en waarop de openbare 
parkeerplaatsen worden voorzien (cfr. Bestaande grasveld voor Grimstedehof). Volgens 
de vergunningsaanvraag behoort dit stuk grond tot het openbaar domein van stad 
Turnhout. De beroeper meent dat dit stuk grond onterecht voorwerp uitmaakte van een 
last tot gratis grondafstand en dat hij de vernietiging van de overeenkomst tot 
grondoverdracht zou kunnen vorderen. Hierdoor zou stad Turnhout nooit eigenaar zijn 
geworden van dit stuk grond en kan de vergunning zonder dit stukje grond (dat als 
toegang fungeert) niet uitgevoerd worden.
De beroeper verwijst in zijn argument naar een arrest van het Hof van Cassatie van 10 
september 2015 waarin het Hof beslist heeft tot de absolute nietigheid van een 
overeenkomst betreffende een kosteloze grondafstand naar aanleiding van een 
stedenbouwkundige vergunning waarin deze grondafstand als last werd opgelegd. Ten 
tijde van deze vergunning bestond er immers geen wettelijke of decretale basis om een 
gratis grondafstand als last aan een vergunning te koppelen (de zaak bij Cassatie betrof 
een verkavelingsvergunning).
Naar analogie met dit arrest komt de beroeper in dit dossier tot dezelfde beoordeling, nl. 
de absolute nietigheid van de akte tot verwerving van onroerende goederen d.d. 
05/11/1993 omdat deze overeenkomst gebaseerd zou zijn op een last tot gratis 
grondafstand verbonden aan een bouwvergunning voor de bouw van 24 appartementen 
en garages d.d. 11/01/1988 (ref. 406/87 – bouwvergunning Grimstedehof).
In eerste instantie kan gesteld worden dat in de bouwvergunning 406/87 niet expliciet 
een last van gratis grondafstand is opgelegd – evenmin de aanleg van een nieuwe weg 
en de bijhorende nutsvoorzieningen.
In dat opzicht werd in het kader van het toenmalige bouwproject deze grondafstand 
louter door Stad Turnhout aanvaard, na (vrijwillige) aanbieding door de aanvrager van de 
vergunning.
Indien de kosteloze grondafstand toch als last aanzien wordt bij de bouwvergunning 
406/87, dient terecht gesteld te worden dat zowel de vergunning als de akte van 
grondafstand dateren uit een periode waar er geen wettelijke of decretale basis was voor 
deze last. Pas sinds het decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 kunnen lasten 
van gratis grondafstand gekoppeld worden aan een stedenbouwkundige vergunningen.
Hierbij moet dan wel opgemerkt worden dat de beroeper in zijn beroepsargument al 
uitgaat van een vernietiging van de akte grondoverdracht door de rechtbank, dit terwijl 
de beroeper zelfs nog geen enkel initiatief heeft genomen om een vordering tot 
vernietiging in te leiden bij de burgerlijke rechtbank. Er kan dus gesteld worden dat de 
beroeper aldus uitgaat van een hypothetisch feit om zijn beroepsargument te 
onderbouwen.
Bovendien moet gewezen worden op artikel 78 van het Omgevingsvergunningsdecreet 
waarin bepaald wordt dat vergunningen een zakelijk karakter hebben. Ze worden 
verleend onder voorbehoud van de burgerlijke rechten die betrekking hebben op het 
onroerend goed. Beslissingen genomen op grond van dit decreet doen geen afbreuk aan 
de burgerlijke rechten van derden.
De Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) stelt hierover dat betwistingen omtrent 
het al dan niet bestaan van zakelijke rechten op een perceel, de interpretatie en de 
omvang ervan, volgens artikel 144 van de Grondwet behoren tot de uitsluitende 
bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken en dat het niet de taak is van het 
vergunningverlenend bestuursorgaan evenmin van de RvVb om daarover te oordelen.
Deze bepaling houdt volgens de Raad ook de bevestiging in van het beginsel dat een 
vergunningverlenend bestuursorgaan, dat als orgaan van actief bestuur tot taak heeft om
vergunningsaanvragen te beoordelen overeenkomstig de toepasselijke regelgeving, geen 
enkele beslissing mag nemen betreffende de interpretatie of de omvang van de 
burgerlijke rechten waarover betwisting bestaat, noch dat dit bestuur als rechter kan 
optreden om vast te stellen of de aanvrager al dan niet een subjectief recht bezit om op 
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de betreffende grond de gevraagde werken of handelingen te verrichten of uit te voeren. 
Het vergunningverlenende bestuursorgaan heeft daarentegen als taak te beslissen of het 
gevraagde handelingen of werken verenigbaar zijn met de goede ruimtelijke ordening.
Tot slot voegt de Raad eraan toe: “De vraag of de gevraagde handelingen ook door de 
houder van de te verlenen vergunning zullen kunnen worden uitgevoerd, staat bovendien 
los van de vraag naar de wettigheid van de vergunning. Het eigendomsstatuut en 
eventuele uitvoeringsproblemen daaromtrent mogen voor het vergunningverlenend 
bestuursorgaan niet relevant zijn, enkel een inhoudelijke beoordeling van de 
aangevraagde werken en handelingen kunnen een wettige beslissing ondersteunen.”
(o.a. RvVb/A/1819/0660 van 26 februari 2019; RvVb/A/1819/0412 van 11 december 
2018) Of nog anders geformuleerd: “De uitvoerbaarheid van een vergunning is in de 
eerste plaats een zaak van de houder van de vergunning en mag geen bekommernis zijn 
van de vergunningverlenende overheid aangezien deze enkel de wettigheid ter harte 
moet nemen en zich niet mag inlaten met eventuele burgerlijke discussies of gevolgen.” 
(RvVb/A/1819/0510 van 22 januari 2019)
In sommige arresten lijkt de RvVb echter toch burgerrechtelijke aspecten mee te nemen 
of in overweging te nemen bij de beoordeling van vergunningsaanvragen: “Niettemin 
moet het verlenen van een vergunning, om nuttig en doelmatig te zijn, kunnen leiden tot 
het uitvoeren van deze vergunning volgens de modaliteiten en eventuele voorwaarden 
die opgelegd zijn in de vergunningsbeslissing. Indien in de loop van de administratieve 
procedure daarover een betwisting wordt gevoerd of een discussie rijst, kan dit het 
vergunningverlenend bestuursorgaan ertoe nopen de mogelijkheid tot het uitvoeren van 
de vergunning te beoordelen.” (o.a. RvVb/A/1819/0515 van 22 januari 2019) In dat 
dossier bleek geen zekerheid of een essentiële vergunningsvoorwaarde kon worden 
gerealiseerd, nl. heraanplant van bomen en struiken, en oordeelde de Raad dat “Gelet op 
het essentieel karakter van de heraanplant met het oog op het bekomen van de 
regularisatievergunning, kon de vergunningverlenende overheid het ontbreken van een 
eigendomsrecht of een akkoord van de eigenaars niet zomaar bestempelen als een 
probleem
van burgerrechtelijke aard, minstens had verwerende partij dit gegeven in haar 
beoordeling mee moeten betrekking (sic) als een niet-betwist burgerrechtelijk gegeven.”
In sommige gevallen zullen burgerrechtelijke discussies toch ruimtelijke aspecten of 
gevolgen hebben, zoals in het voorbeeld van het hierboven beschreven arrest (waarnaar 
de beroeper eveneens verwijst).
Het lijkt dus niet uitgesloten dat de Raad hiermee soms rekening zal houden. De meest 
gebruikelijke rechtspraak van de Raad is echter deze waarin gesteld wordt dat het 
eigendomsstatuut en eventuele uitvoeringsproblemen daaromtrent voor het 
vergunningverlenend bestuursorgaan niet relevant mogen zijn en enkel een inhoudelijke 
beoordeling van de aangevraagde werken in het licht van de stedenbouwkundige 
voorschriften en de goede ruimtelijke ordening aan de orde zijn (RvVb/A/1819/0660 van 
26 februari 2019)
Bijkomend kan nog opgemerkt worden dat de beroeper in het beroepsschrift de 
eventuele onwettigheid van de gratis grondafstand opwerpt zonder echter al enige 
stappen te hebben gezet om enige gerechtelijke procedure hiertegen op te starten, laat 
staan dat hierover al een rechterlijke uitspraak bestaat. De onwettigheid van de gratis 
grondafstand betreft dus alleszins geen niet-betwist burgerrechtelijk gegeven. Het zal 
immers nog aan een rechter toekomen om deze burgerrechtelijke discussie te beslechten 
wanneer deze bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt. In dat opzicht kan de 
vergunningverlenende overheid geen rekening houden met betwiste burgerrechtelijke 
gegevens. In de door de beroeper aangehaalde arresten, evenals in het hierboven 
vermeld arrest RvVb/A/1819/0515 i.v.m. het nuttig en doelmatig zijn van een 
vergunning, ging het om niet-betwiste burgerrechtelijke aspecten of aspecten die 
onbetwistbaar blijken uit vb. een notariële akte. In de gevallen, dat de RvVb wel rekening 
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hield met burgerrechtelijke aspecten, ging het om zulke niet-betwiste burgerrechtelijke 
zaken.
Dit kan in het voorliggende dossier niet gesteld worden.
Kortom, in het voorliggende dossier dient uitgegaan worden van artikel 78 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet waarin bepaald wordt dat vergunningen een zakelijk 
karakter hebben en ze verleend worden onder voorbehoud van de burgerlijke rechten die 
betrekking hebben op het onroerend goed. Er zijn immers geen stukken of gegevens 
voor handen die deze burgerlijke rechten “onderuithalen”.

2/ De aanvraag zou in strijd zijn met de verkavelingsvergunningsplicht
Men argumenteert dat de verkavelingsvergunningsplicht werd geschonden. De beroeper 
is van mening dat de stad slechts vergunning had kunnen verlenen voor het 
groepswoningbouwproject wanneer vaststaat dat de bouwheer het formeel en duidelijk 
engagement heeft aangegaan om alle werken eerst integraal uit te voeren en pas daarna 
voor het eerst de woongelegenheden aan te bieden voor verkoop of verhuur voor meer 
dan 9 jaar, of voor het vestigen van een recht van erfpacht of opstal. Beroeper verwijst 
hiervoor naar rechtspraak van de RvVb waarin de chronologie tussen het bouwen en 
verkopen van de woningen benadrukt wordt in geval van groepswoningbouwprojecten. 
Men geeft aan dat de woongelegenheden nu reeds te koop worden aangeboden zodat 
voorafgaand een verkavelingsvergunning had moeten worden bekomen. De noodzaak 
van een verkavelingsvergunning werd volgens de beroeper niet onderzocht i.k.v. het 
afleveren van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.
De verkavelingsvergunningsplicht geldt inderdaad ruim, in die zin dat ook het aanbieden 
van de in de definitie van verkavelen opgesomde overdrachtsvormen, vb. het te koop of 
te huur aanbieden, al onder de verkavelingsvergunningsplicht valt, dit om te vermijden 
dat reeds verbintenissen worden aangegaan nog vóór de omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden is verkregen. Ook de RvVb heeft, zoals de beroeper ook 
aanhaalt, in een aantal arresten inzake de verkavelingsvergunningsplicht reeds de 
chronologie tussen het oprichten of bouwen van woningen en het aanbieden van de 
kavels waarop die woningen worden opgericht door middel van een van de in artikel 
4.1.1, 14° VCRO opgesomde overdrachtsvormen benadrukt.
De beroeper lijkt echter te stellen dat hieromtrent een formeel engagement van de 
bouwheer noodzakelijk deel moet uitmaken van het aanvraagdossier. Dit is echter een te 
verregaande interpretatie aangezien dit dossierstuk niet voorzien is in de regelgeving (die 
de dossiersamenstelling bepaalt). Stad Turnhout gaat er als vergunningverlenende 
overheid vanuit dat wanneer men een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen aanvraagt, men geen handelingen gaat stellen waarvoor een 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden vereist is. In het ingediende 
dossier zitten er immers geen gegevens die het tegendeel doen vermoeden. Het is verder 
aan de aanvrager om de geldende regelgeving na te leven en de gebouwen eerst op te 
richten en de wooneenheden dan pas te verkopen. Indien men dit wel zou doen, begaat 
men een overtreding/inbreuk.
Aangezien in de voorliggende beroepsprocedure alle partijen gehoord kunnen worden, is 
het in deze fase aan de aanvrager om zijn intenties m.b.t. de chronologie tussen bouwen 
en verkopen uiteen te zetten zodat hieromtrent de nodige duidelijkheid verschaft wordt.

De gemeenteraad van Turnhout heeft in haar beslissing van 25 februari 2019 mits het 
opleggen van voorwaarden goedkeuring gegeven over de zaak van de wegen.

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is er geen bezwaar tegen het voorgestelde openbaar 
domein. Het principe van een autoluw binnengebied met de nodige fiets- en 
wandeldoorsteken en groenvoorzieningen zijn aanvaardbaar in het kader van het 
voorgestelde project. Er dient wel strikt voldaan te worden aan de bepalingen uit de 
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verschillende adviezen (en de overige eerder geformuleerd bemerkingen) m.b.t. 
aanpassingen die nodig zijn aan het voorgestelde openbaar domein. Op deze wijze zullen 
de gebouwen ingeplant worden in een kwalitatieve publieke ruimte.
Bij een aanvraag met de aanleg van nieuwe wegenis dient er steeds over gewaakt te 
worden dat, wanneer de wegeniswerken aangevat worden, er voldoende garanties zijn 
dat deze infrastructuurwerken te allen tijde afgerond zullen en kunnen worden. Dit is om 
ervoor te zorgen dat elke woongelegenheid effectief aan afgewerkt openbaar domein 
komt te liggen en tevens om te voorkomen dat er half afgewerkte werven in de stad 
ontstaan.
Voor het gedeelte van het toekomstige openbaar domein moet de aanvrager daarom het 
reglement voor het waarborgen van stedenbouwkundige lasten in verkavelingen en 
projecten in Turnhout (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 2 maart 2015 - 
tenzij er een nieuwere versie of latere wijziging van kracht is) naleven. De aanvrager 
dient hierover met de dienst Wegen en Riolen van de stad contact op te nemen om 
hieromtrent de nodige afspraken te maken en de nodige verklaringen te ondertekenen.
De gronden gelegen binnen het voorgestelde openbaar domein (nog vast te stellen 
d.m.v. een rooilijn) moeten na de definitieve oplevering van de wegenis- en 
rioleringswerken kosteloos aan het openbaar domein van Stad Turnhout overgedragen 
worden. Dit staat bepaald in het bovenstaande reglement. De aanvrager dient ook 
hiervoor de nodige verklaringen te ondertekenen bij de dienst Wegen en Riolen.
Voor de aanleg van het openbaar domein dienen verder ook de nodige borgen gestort te 
worden om de realisatie van de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken te 
garanderen. Ook dit staat bepaald in het bovenstaande reglement.
Tot slot moet de exacte scheiding tussen het private domein en het geplande openbaar 
domein juist vastgelegd worden door middel van een rooilijnplan. De aanvrager moet 
hiervoor een bedrag van € 5.000 overmaken aan Stad Turnhout voor de opmaak van dit 
rooilijnplan. De aanvrager kan als alternatief ook zelf een ontwerp rooilijnplan opmaken 
en aan Stad Turnhout bezorgen.
De ondertekening van het reglement en verklaringen omtrent grondoverdracht, de 
borgstelling voor de wegenis- en infrastructuurwerken, het bedrag voor de opmaak van 
een rooilijnplan (of het ingediende ontwerp rooilijnplan zelf), evenals de extra 
bekrachtigde nota van de resultaten van het archeologisch onderzoek (zoals aangehaald 
in bij het deel ‘archeologienota’) en de 3 lasten (budget autodelen, 
boombeschermingsplan en eenzijdige belofte van kosteloze overdracht “Droombos”), 
respectievelijk uit de interne adviezen van de Mobiliteitsambtenaar, de Groenambtenaar 
en de dienst Patrimonium, gelden als lasten alvorens de werken uit de voorliggende 
aanvraag aangevat mogen worden.

VOORWAARDEN
 Er moet voldaan worden aan de voorwaarden uit de externe adviezen en aan de 

bijkomende geformuleerde bemerkingen bij deze voorwaarden.
o Bij het advies van de Provincie Antwerpen, Dienst Integraal Waterbeleid wordt 

de bemerking omtrent de uitwerking van de hoogte van het infiltratiesysteem 
en de wadi niet weerhouden. Dit wordt verder bij de bemerkingen omtrent de 
verordening hemelwater behandeld.

 Er moet integraal voldaan worden aan de voorwaarden uit de interne adviezen en 
aan de bijkomende geformuleerde bemerkingen bij deze voorwaarden.
o Zo worden bij het advies van de Groenambtenaar de extra aan te planten 

bomen tussen de gebouwen E en F en het aanpalende terrein van Muylenberg 
niet weerhouden. Verder dienen bij het verleggen van de het fiets- en 
wandelpad langs de andere zijde rond de Catalpa, de bemerkingen omtrent 
een conflictvrije aanleg gerespecteerd te worden.

o De bemerkingen omtrent extra infiltratiekratten en de hoogte van de wadi (uit 
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het advies van de Jeugddienst en de dienst Wegen en Riolen) worden niet 
weerhouden. Dit wordt verder bij de bemerkingen omtrent de verordening 
hemelwater behandeld.

 Het is aangewezen dat de bestaande toegangsweg naar het Grimstedehof en de 
uitbreiding ervan het statuut van woonerf krijgt. De kosten voor mogelijke 
aanpassingen (verkeersborden etc.) in functie van het statuut woonerf zijn voor 
de rekening van de aanvrager/ontwikkelaar.

 De containerzone moet (afhankelijk van de juiste positie van de Catalpa) met zo’n 
0,5 à 1 parkeerplaats verbreed worden in westelijke richting. Tevens moeten 
tussen de rijweg en de containerzone paaltjes geplaatst worden om foutparkeren 
te voorkomen.

 In het kader van de verordening hemelwater worden daarom de volgende 
bemerkingen gemaakt:
o De voorgestelde hemelwaterputten volstaan.
o Alle wc’s van alle appartementen moeten met hemelwater uit deze 

regenputten gespoeld worden.
o De overlopen van de hemelwaterputten moeten aangesloten worden op het 

RWA-systeem op het openbaar domein. De overlopen mogen pas in werking 
treden als het ganse volume van de respectievelijke hemelwaterput gevuld is.

o Het RWA-systeem moet uit een aaneengesloten systeem omvatten, bestaande 
uit een gesloten RWA-riolering (gesloten buizen) die uitgeeft op een systeem 
van infiltratiekratten (te voorzien onder de openbare parkeerplaatsen 1 t.e.m. 
7) en de wadi achter gebouw A.

o Het ganse infiltratiesysteem op het openbaar domein dient een minimaal 
volume van 41.755 liter en een minimale infiltratieoppervlakte van 66,81m² te 
hebben.

o In de wadi mag maximaal 50cm water staan.
o Het ganse RWA-systeem mag, zoals in de plannen voorzien, overstorten op de 

riolering in de Witte Weverspoort en dit pas wanneer het volume van het 
ganse RWA-systeem gevuld is.

o De overige (technische) voorwaarden m.b.t. de riolering uit het advies van de 
dienst Wegen en Riolen en de overige voorwaarden uit het advies van de 
Provinciale Dienst Integraal Waterbeleid moeten strikt nageleefd worden.

 Het programma van maatregelen van de archeologienota (ID 5578) bekrachtigd 
door het college van Turnhout op 13 september 2018, moet uitgevoerd worden.

LASTEN
 De 3 lasten (budget autodelen, boombeschermingsplan en eenzijdige belofte van 

kosteloze overdracht “Droombos”), respectievelijk uit de interne adviezen van de 
Mobiliteitsambtenaar, de Groenambtenaar en de dienst Patrimonium moeten 
gerespecteerd worden.

 Van de resultaten van het archeologisch onderzoek (ID 5578) moet een extra 
bekrachtigde nota bekomen worden.

 Het reglement voor het waarborgen van stedenbouwkundige lasten in 
verkavelingen en projecten in Turnhout (goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 2 maart 2015 - tenzij er een nieuwere versie of latere wijziging van 
kracht is) moet nageleefd worden. De aanvrager dient hierover met de dienst 
Wegen en Riolen van de stad contact op te nemen om hieromtrent de nodige 
afspraken te maken en de nodige verklaringen te ondertekenen.

 De gronden gelegen binnen het voorgestelde openbaar domein (nog vast te 
stellen d.m.v. een rooilijn) moeten na de definitieve oplevering van de wegenis- 
en rioleringswerken kosteloos aan het openbaar domein van Stad Turnhout 
overgedragen worden. De aanvrager dient ook hiervoor eveneens de nodige 
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verklaringen te ondertekenen bij de dienst Wegen en Riolen.
 Voor de aanleg van het openbaar domein dienen ook de nodige borgen gestort te 

worden om de realisatie van de wegenis-, riolerings-, en omgevingswerken te 
garanderen.

 De aanvrager moet een bedrag van € 5.000 overmaken aan Stad Turnhout voor 
de opmaak van een rooilijnplan. De aanvrager kan ook zelf een ontwerp 
rooilijnplan opmaken en aan Stad Turnhout bezorgen.

 De bovenstaande lasten dienen vervuld te zijn alvorens de werken uit de 
voorliggende aanvraag aangevat mogen worden.

OPENBAAR ONDERZOEK EN KENNISGEVING2

In eerste aanleg is een openbaar onderzoek georganiseerd. 

Tijdens het openbaar onderzoek werden 60 bezwaren ontvangen. De bezwaren luiden 
(samengevat) als volgt: 

1. De aanvraag is strijdig met het ruimtelijk structuurplan van Turnhout (RST). Zowel in 
het richtinggevende als het bindende gedeelte staat aangegeven dat het 
binnengebied een groengebied is en niet mag bebouwd worden. Men kan niets 
vergunnen dat in strijd is met de bindende bepalingen van het RST. Het voorgesteld 
programma kan nooit de bedoeling geweest zijn van het RST dat mogelijks deels 
herbestemmen i.f.v. groen, sport en spel voorziet. Het RST is goedgekeurd door de 
gemeenteraad en kan niet door het CBS overruled worden. De door het structuurplan 
opgelegde dichtheid van 25 woningen/ha wordt hier ruimschoots overschreden.

Antwoord stad Turnhout:
Een ruimtelijke structuurplan is geen rechtstreekse weigeringsgrond voor vergunningen. 
De acties uit het bindende deel moeten nog omgezet worden in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (RUP’s) zodat de bestemming wijzigt en zodat bepaald wordt wat wel 
en niet vergund kan worden. Zolang dat niet gebeurd is, wordt teruggevallen op de 
bestemming van het gewestplan, BPA’s of verkavelingen. Als er dus geen RUP is, dat 
voor een bepaald gebied aangeeft wat de nieuwe bestemming is en wat de 
overeenkomstige stedenbouwkundige mogelijkheden zijn, blijft het bestaande juridische 
kader overeind.
Qua planologische context moet in het voorliggende dossier teruggevallen worden op het 
gewestplan (woongebied), aangezien er geen andere bestemmingsplannen zijn (die iets 
anders zeggen). Het RST dient daarbij niet aangehaald te worden.

Het schepencollege is bevoegd om te beoordelen over de aanvraag, niet de 
gemeenteraad.

De aanvraag is niet strijdig met het RST. Het structuurplan laat immers mogelijkheden 
open om het binnengebied te ontwikkelen. In het voorliggende dossier wordt niet het 
ganse binnengebied aangesneden maar wordt een groot deel groen behouden. Het bos 
en het aan te leggen openbaar domein zal aan de stad worden overgedragen.

De dichtheid ligt inderdaad hoger dan 25 woningen/ha. Dit is echter vandaag de dag bij 

2 Om te voldoen aan de haar opgelegde motiveringsplicht, is de deputatie, wanneer zij uitspraak doet over een 
beroep, er niet toe gehouden alle standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens de voorafgaande 
administratieve procedure werden geformuleerd, te beantwoorden. Het volstaat aan te geven welke redenen 
haar beslissing verantwoorden. De wijze waarop omgegaan werd met de standpunten, opmerkingen en 
bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek, lees je verder onder ‘Beoordeling’.
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bijna elk stadsproject in Vlaanderen het geval. Het cijfer is een richtcijfer dat in een 
stedelijke omgeving gehaald moet worden. Aangezien het op andere plaatsen lager is 
kan er op bepaalde plaatsen denser gegaan worden. Het geeft een verkeerd beeld dit op 
het niveau van één perceel toe te passen.

2. Het verdwijnen van het groene binnengebied. Eén van de laatste groene longen van 
Turnhout verdwijnt. Belang van groen in een stad wordt uiteengezet. Het droombos 
zal verdwijnen. Blokken E en F liggen in het speelbos. Door de voorliggende plannen 
is de uitbreiding van de tuin van Natuurpunt niet meer mogelijk.

Antwoord stad Turnhout:
Er kan begrip opgebracht worden voor de bekommernissen over het verdwijnen van het 
groen en de aangehaalde positieve aspecten van groen in de stad. De voorgestelde 
kappingen zijn echter wel noodzakelijk in het kader van het voorliggende project. Vanuit 
dit oogpunt zijn ze dus niet nutteloos. Het is een feit dat er bomen (moeten) verdwijnen 
om het voorliggende project te kunnen realiseren, maar zonder de kappingen te willen 
minimaliseren kunnen wel de volgende zaken gesteld worden.
Het klopt niet dat dat een oase van groen moet verdwijnen voor enkel beton en stenen 
(zoals sommigen beweren). In eerste instantie verdwijnt niet al het groen. Zo’n 2/3e van 
wat er op de luchtfoto groen uitziet, blijft behouden. Dit groen op de luchtfoto is echter 
niet allemaal het “droombos”. Op de voormalige bedrijfsterreinen zijn er nu veel 
verhardingen en gebouwen terug te vinden. Daar is er duidelijk een toename van groen 
te zien op de plannen. Het achterliggende terrein omvat dan weer de tuin bij Witte 
Weverspoort 17 (die doorheen de jaren verwilderd en dichtgegroeid is). Het is op deze 
locatie dat de gebouwen E & F voorzien worden. Enkel aan de westelijke rand van het 
“droombos” (tegen tuin Witte Weverspoort 17) zullen enkele bomen (van het 
“droombos”) verdwijnen.
Daarnaast voorziet de aanvrager een zo groen mogelijke invulling van het project. Dit, in 
combinatie met de strikte voorwaarden van de Groenambtenaar van de stad en de 
voorgestelde overdracht van het Droombos naar het private domein van Stad Turnhout, 
zorgt er (paradoxaal) voor dat er in het eindresultaat meer bruikbaar en bereikbaar 
groen in dit binnengebied zal zijn dan nu. Tevens wordt de norm (20m² openbaar groen 
per woonst) in het te bebouwen gedeelte van de aanvraag duidelijk gehaald. Wanneer 
het over te dragen droombos meegerekend wordt, wordt het drievoudige van de norm 
bereikt.

Het klopt dat door de voorliggende plannen een uitbreiding van de tuin van Natuurpunt 
niet meer mogelijk is. Dit doet echter in het kader van de voorliggende plannen weinig 
terzake. De voorliggende aanvraag moet immers beoordeeld worden, niet wat had 
kunnen zijn.

3. Er worden teveel woonprojecten op korte afstand van elkaar voorzien, dat terwijl er 
leegstand is. Het lijkt eerder een betonrace dan een betonstop. Waarom werd de visie 
van de Vlaamse Bouwmeester niet gevraagd?

Antwoord stad Turnhout:
Er wordt maximaal ingezet op de betonstop in landelijke gebieden, bij gevolg resulteert 
dat in meerdere projecten in het centrum van de Turnhout (stedelijk gebied) en dit in 
kortere tijdsspanne.
Er is inderdaad leegstand in Turnhout maar dit gaat over leegstand van oudere panden, 
reden te meer voor nieuwe bouwblokken te gaan. Bij nieuwe projecten is leegstand 
eerder tijdelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager de economische 
rendabiliteit van diens project na te gaan.
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De Vlaamse Bouwmeester is geen adviesinstantie in dit dossier. De Bouwmeester 
omarmt voormelde principes rond verdichting in de stedelijke kernen om de 
buitengebieden te vrijwaren.

4. Het project is te grootschalig, te hoog, te dens. Er worden teveel wooneenheden 
voorzien. Twee bouwlagen is het maximaal aanvaardbare. De 45° regel moet overal 
gerespecteerd worden. Muylenberg mocht ook maar twee bouwlagen hoog en 
Grimstedehof was verplicht een getrapte vorm te krijgen. Waarom gelden deze 
ontwerpprincipes niet voor voorliggende aanvraag. Opmerkingen over de vormelijke 
architectuur.

Antwoord stad Turnhout:
Het voorliggende project heeft een andere context dan de voormelde. Het gebied is 
groter en heeft meer mogelijkheden, het sluit beter aan op het openbaar domein aan de 
Grimstedestraat en de toegangsweg van het Grimstedehof.

Qua bouwhoogtes wordt een overgang gecreëerd tussen de lagere volumes langs de 
randen en meer hoogte in het binnengebied (Grimstedehof). Langs de Grimstedestraat 
vormt gebouw een afwerking van de straatgevel. De voorgestelde bouwhoogtes zijn dan 
ook aanvaardbaar. Ook de densiteit is aanvaardbaar. Men kiest hier voor verschillende 
gebouwen losgekoppeld van elkaar en tussenliggende openbare groene ruimte in plaats 
van één groter zwaar gebouw met een ruimere footprint. Ook het aantal wooneenheden 
is aanvaardbaar.

De stedenbouwkundige mogelijkheden moeten geval per geval bekeken worden. Men kan 
niet zonder meer de vergelijking maken met omliggende projecten. Grimstedehof en 
Muylenberg zijn aaneengesloten gebouwen en zijn daarom beperkt in hoogte en vorm.

De 45° regel is geen alom geldende norm. Deze maat wordt gehanteerd in 
verkavelingsvoorschriften maar het is niet haalbaar deze te hanteren in een stedelijke 
context met hoofdzakelijk gekoppelde bebouwing en verschillende bouwhoogtes.

Enkel bij blokken E en F kan gesproken worden over de 45° regel. Afhankelijk van de 
wijze waarop deze uitgezet wordt, wordt aan deze regel al dan niet voldaan. Alleszins 
kan gesteld worden dat de inplanting van deze gebouwen t.o.v. de aanpalende 
bebouwing in combinatie met de hoogte ervan stedenbouwkundig aanvaardbaar is.

Over architectuur en bouwstijlen kunnen verschillende meningen zijn. Dit is een kwestie 
van smaak.

5. Blok A is hoger dan de aanpalende panden. De wachtgevel nr. 39 blijft onbenut.

Antwoord stad Turnhout:
Blok A is inderdaad hoger dan de aanpalende panden. Het gebouw telt drie bouwlagen 
maar door de huidige isolatienormen zijn de verdiepingen hoger met een totale grotere 
bouwhoogte tot gevolg. Door de voetgangers- en fietsdoorsteek is het gebouw te 
beschouwen as een hoekafwerking waardoor de bouwhoogte aanvaarbaar is. 

Onbebouwde wachtgevels zullen kwalitatief worden afgewerkt. Over de wachtgevel nr. 39 
kunnen geen voorwaarden worden gesteld, dit is een andere eigendom. Er wordt door de 
stad voorgesteld om in overleg te gaan met deze eigenaar over de afwerking van de 
wachtgevel.
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6. Verlies van lichtinval en ontstaan van onaanvaardbare inkijk, bij blok A vooraan en bij 
blokken E en F bij KMSL. De fabrieksmuur wordt verlaagd.

Antwoord stad Turnhout:
Dat dit binnengebied zoveel jaren onaangeroerd is gebleven, betekent geen verworven 
recht. Er is in het voorliggende dossier sprake van een verlies van lichtinval en een 
vermindering van de privacy. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt dient echter gesteld te 
worden dat de wijzigingen op beide vlakken aanvaardbaar zijn rekening houdend met de 
stedelijke context. Binnen het gegeven, dat de aanvraag een impact heeft op beide 
aspecten is met bij de inplanting van de gebouwen en de oriëntatie van de verschillende 
appartementen (cfr. leefruimten en terrassen) rekening gehouden met aanpalende 
eigendommen. Ook bij de positie van de verschillende dakappartementen en de hogere 
dakranden als begrenzing van de dakterrassen is dit het geval.

De mogelijk inkijk vanuit blok A is anders dan de andere gebouwen, aangezien blok A 
zich mee in de rij van woning langs de Grimstedestraat bevindt. Deze mogelijk inkijk is 
meer zijdelings, waardoor deze impact al beperkter is. De geplande groenvoorzieningen 
in combinatie met de bepalingen uit het advies van de Groenambtenaar m.b.t. extra te 
behouden bomen zorgen voor een eindresultaat waarin deze impact nog beperkter zal 
zijn. Vanuit deze optiek wordt het bezwaarpunt niet bijgetreden.

Enkel ter hoogte van de achtertuinen van de panden Grimstedestraat 25-33 staat de 
fabrieksmuur op de scheiding. Op de plannen staat aangegeven dat de muur verlaagd zal 
worden tot een hoogte van 2,27m en dat er tevens rekening gehouden zal worden met 
de aangrenzende bijgebouwen. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is een hoogte van 
2,27m voldoende hoog voor een tuinmuur (gebruikelijk is dit zo’n 1,8 - 2m). Men kan 
immers niet verwachten dat de muur op de bestaande hoogte behouden blijft, gezien 
men de stabiliteit van deze muur niet kan verzekeren. Bovendien zal door de geplande 
groenvoorzieningen in combinatie met de bepalingen uit het advies van de 
Groenambtenaar een groenscherm voorzien worden aan de noordzijde van deze 
tuinmuur.

Op vlak van inkijk en privacy t.o.v. het perceel en de gebouwen van KMSL dient in eerste 
instantie gesteld te worden dat dit in 2 richtingen werkt. Ook langs de zijde van 
Muylenberg bevinden zich op vergelijkbare afstanden kamers in het gebouw, die inkijk in 
de andere richting hebben (waarbij wel opgemerkt moet worden dat ook deze inkijk 
aanvaardbaar is). KMSL hanteert hierbij echter 2 maten en 2 gewichten. Het eigen 
bouwprogramma creëert immers inkijk op het aanpalende perceel, maar vanop dat 
aanpalende perceel vindt men inkijk in de omgekeerde richting onaanvaardbaar omwille 
van het eigen bouwprogramma. Dat is niet correct. De bezwaarindiener lijkt dan immers 
te impliceren dat door de herbouw van Muylenberg de stedenbouwkundige 
mogelijkheden op het voorliggende perceel van de aanvraag beperkt worden. Dit is een 
soort voldongen-feiten-strategie. Bovendien is in het ontwerp van het dossier 
Grimstedepark ook aan deze zijde aandacht besteed aan de oriëntatie van de leefruimten 
en de terrassen. Vanuit dit oogpunt wordt het bezwaarpunt dan ook verworpen.
Op basis van de schaduwstudie stelt KMSL dat de “vanaf midden september de 
schaduwvorming op de achtergevel start en vanaf eind november de ganse bouwhoogte 
beslaat” en dat gedurende “de winterperiode, van november tot maart heel de 
achtergevel zich in de schaduw bevindt, zowel het gelijkvloers als de 1ste verdieping”.
Dit is echter een sterk overdreven conclusie. Uit de studie blijkt inderdaad dat er in de 
winter sprake is van schaduw op de achtergevel. Vooral in de wintermaanden december 
en januari is de slagschaduw het sterkst.
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Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat dit sowieso al de donkerste wintermaanden 
zijn en dat er ook dan nog momenten zijn (vooral in de namiddag) dat er zonlicht op de 
achtergevel kan schijnen. In de maand voor en na deze periode (november en februari) 
zien we dat er vanaf de middag nagenoeg geen slagschaduw op de gevel terug te vinden 
is. Ook in de maand daarvoor en daarna (oktober en maart) zien we dat de situatie nog 
positiever is. De slagschaduw in de voormiddag raakt dan zelfs de dakrand van de 2de 
bouwlaag niet meer. Uit de schaduwstudie kan dus geconcludeerd worden dat de hinder 
op vlak van slagschaduw te reduceren is tot zo’n 3 maanden (van half november tot half 
februari). In een stedelijke context is dit aanvaardbaar.

7. Als er later nog mechanische verluchting voorzien wordt voor de parking, wordt dit 
dan bekendgemaakt/afzonderlijk aangevraagd?

Antwoord stad Turnhout:
Wanneer men alsnog mechanische ventilatie gaat voorzien dan zal men de geldende 
regelgeving m.b.t. geluidshinder moeten respecteren (Vlarem, uniform politiereglement 
etc.).

8. Onvoldoende sociale mix, alle sociale wooneenheden zitten in blok A.

Antwoord stad Turnhout:
Een spreiding zou inderdaad voor een betere sociale mix zorgen. Maar er zijn ook 
argumenten (vanuit het oogpunt van ontwikkelaar) die de keuze verklaren. Het is 
immers een feit dat het praktisch het meest aangewezen is om alle sociale 
huurappartementen in 1 gebouw te voorzien, gescheiden van de overige residentiële 
koopappartementen. Naar overeenkomsten met het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) lijkt 
het ook het meest aangewezen om alles in 1 gebouw te voorzien. Daarom is het mixen 
van sociale wooneenheden (huur) met de gewone appartementen (koop) niet echt 
haalbaar.

9. Waardevermindering omliggende panden.

Antwoord stad Turnhout:
Geen stedenbouwkundig argument.

10.Vrees stabiliteit omliggende gebouwen

Antwoord stad Turnhout:
Geen stedenbouwkundig argument.

11. Hinder bij de uitvoering der werken (werfverkeer)

Antwoord stad Turnhout:
Geen stedenbouwkundig argument.

12.Fouten in het dossier. Opmerkingen bij inpsraakmogelijkheden en communicatie rond 
het project

Antwoord stad Turnhout:
De fouten zijn beperkte en van materiële aard en doen geen afbreuk aan de essentie van 
de aanvraag. De aanvraag is voldoende duidelijk.
Het stadsbestuur is niet aansprakelijk voor de gevoerde communicatie rond het project.
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13.Openbaar onderzoek niet correct gevoerd: moest langer vanwege complexe dossier, 
waarom digitaal, sommigen niet aangeschreven.

Antwoord stad Turnhout:
De termijn van het openbaar onderzoek ligt wettelijk vast, alsook wie er aangeschreven 
dient te worden. Het dossier ligt ter inzage aan de balie.

14.Het in vraag stellen van de onpartijdigheid van de gemeente.

Antwoord stad Turnhout:
Geen stedenbouwkundig argument.

15.Vrees voor nog meer verkeersoverlast en verkeersonveiligheid in Grimstedestraat. 
Verhoging fijn stof enz. vrees voor parkeerproblematiek. Blok A voorziet geen 
parkeerplaatsen.

Antwoord stad Turnhout:
Het verkeer zal logischerwijze toenemen, maar dit zal beperkt zijn. Er worden per woonst 
3 à 4 vervoersbewegingen per etmaal gedaan, waarvan 10% tijdens de spits. Dit 
betekent 20 bijkomende verplaatsingen in het spitsuur of één wagen extra om de 3 
minuten. Dit is aanvaardbaar. 
De luchtkwaliteit is al niet bijster maar een logisch gevolg van de verkeersafwikkeling in 
een stad. De verkeerstoename van het project is beperkt en zal dus niet dé reden zijn 
voor de slechte luchtkwaliteit.
Er wort één parkeerplaats per woonst voorzien. Door de parking voor het autodelen kan 
dit nog omlaag. Hoe meer parkeerplaatsen voorzien worden, hoe meer wagens juist 
aangetrokken worden. Op deze manier worden bewoners niet aangezet andere 
vervoersmodi te gebruiken. De mobiliteitsambtenaar van Turnhout oordeelt gunstig.
De parkeeroplossing onder blokken B, C en D geldt voor het gehele project dus ook blok 
A.

16.De inrit Grimstedehof kan niet nog verzwaard worden voor voorliggend project. De 
weg is te smal om twee wagens te laten kruisen. Dit geeft gevaarlijke situaties.
Ontstaan van nieuwe gevaarlijke kruispunten door nieuwe fiets- en wandelpad en inrit 
naar ondergrondse parking. De plek van de parking is openbaar domein want 
afgestaan aan Turnhout.

Antwoord stad Turnhout:
Het verkeer zal logischerwijze toenemen, maar dit zal beperkt zijn. Er worden per woonst 
3 à 4 vervoersbewegingen per etmaal gedaan, waarvan 10% tijdens de spits. Dit 
betekent 20 bijkomende verplaatsingen in het spitsuur of één wagen extra om de 3 
minuten. Dit is aanvaardbaar. 
De luchtkwaliteit is al niet bijster maar een logisch gevolg van de verkeersafwikkeling in 
een stad. De verkeerstoename van het project is beperkt en zal dus niet dé reden zijn 
voor de slechte luchtkwaliteit.
Er wort één parkeerplaats per woonst voorzien. Door de parking voor het autodelen kan 
dit nog omlaag. Hoe meer parkeerplaatsen voorzien worden, hoe meer wagens juist 
aangetrokken worden. Op deze manier worden bewoners niet aangezet andere 
vervoersmodi te gebruiken. De mobiliteitsambtenaar van Turnhout oordeelt gunstig.
De parkeeroplossing onder blokken B, C en D geldt voor het gehele project dus ook blok 
A.
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17.De weg is te smal om twee wagens te laten kruisen. Dit geeft gevaarlijke situaties.
Ontstaan van nieuwe gevaarlijke kruispunten door nieuwe fiets- en wandelpad en inrit 
naar ondergrondse parking. De plek van de parking is openbaar domein want 
afgestaan aan Turnhout.

Antwoord stad Turnhout:
De weg is niet te smal om twee wagens te laten passeren. Het gaat niet om doorgaand 
verkeer, enkel om een ontsluitende functie en enkel bestemmingsverkeer. Er kan 
overwogen de weg het statuut van woonerf te geven. Er is geen reden om aan te nemen 
dat er te snel gereden zal worden. 
De weg is bereikbaar voor de brandweer, zie gunstig advies brandweer. Als 
brandweervoertuigen kunnen passeren, dan kan een vuilniswagen dat ook. Op de 
toegangsweg heerst een parkeerverbod, zodat er geen hinder kan zijn van parkerende 
wagens.

Nieuwe kruispunten geven vanzelfsprekend nieuwe conflictpunten maar dit leidt niet 
persé tot gevaarlijke situaties. De mobiliteitsambtenaar is gunstig. Indien zou blijken dat 
er later maatregelen noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren dan 
kunnen alsnog zaken ondernomen worden voor het fiets- en wandelpad. Wat betreft de 
parkinginrit wordt er in het mobiliteitsadvies uiteengezet hoe dit veilig zal verlopen en 
welke voorwaarden van toepassing zijn. De beplanting dient laag gehouden te worden. 
De Catalpa staat verkeerd ingetekend.
Tussen de parkeerplaatsen en Grimstedehof ligt nog een groenbuffer van 3m.

18.Stank afkomstig van containerzone. Deze is te klein en waarom niet ondergronds? De 
vuilniswagen geraakt niet tot achterin.

Antwoord stad Turnhout:
Dit is overdreven, het gaat niet om een permanente containerzone, er staan enkel 
containers bij het ophaalmoment. In de mail van IOK staat letterlijk dat er geen 
probleem is voor het ophalen van het afval op deze plaats. Hoeveel ruimte deze 
containers innemen is moeilijk in te schatten. De ruimte lijkt voldoende voor 24 gezinnen 
(3 parkeerplaatsen).

19.Liever geen wadi tot vlak tegen de aanpalende tuinen. Vrees voor geurhinder. Nieuwe 
speelzone niet nodig, er is vlakbij al een zone. De openbare zone te klein om 
afdoende groei van groen mogelijk te maken.

Antwoord stad Turnhout:
De voorgestelde inplanting van de wadi is vanuit stedenbouwkundig oogpunt 
aanvaardbaar. De wadi houdt voldoende afstand van de perceelgrens. Tevens blijkt uit 
de verschillende adviezen dat het volume van de wadi beperkt dient te worden. Dit zal 
verder behandeld worden in het gedeelte ‘Watertoets’. Het bezwaarpunt wordt vanuit dit 
oogpunt niet bijgetreden.
De voorgestelde hinder is eveneens overdreven. Aangezien enkel regenwater in de wadi 
terecht zal komen, kan er normaal gezien van geurhinder etc. geen sprake zijn. 
Bovendien is het de bedoeling (zo blijkt uit de aanvraag en uit het advies van de 
Jeugddienst) dat het geheel “bespeelbaar” is. Omwille van de veiligheid mag het water 
daarom max. 50cm diep zijn. Het argument van een muggenplaag is overdreven.

Het is belangrijk dat kinderen in de nabijheid van hun woning kunne spelen. Voor de 
kleinere kinderen is het geen optie om een verplaatsing te maken naar een nabijgelegen 
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speelplein. Spreiding van speelvoorzieningen is belangrijk.

Het uitgangspunt is autoluw binnengebied.

In het advies van de Groenambtenaar zijn zeer uitgebreid verschillende voorwaarden 
opgelegd m.b.t. de te behouden bomen (en extra te behouden bomen), de aan te 
planten bomen ter compensatie (en extra aan te planten bomen), de 
beschermingsmaatregelen voor de te behouden bomen, richtlijnen m.b.t. nieuwe 
aanplantingen en het onderhoud nadien. Voor de start van de werken moet tevens een 
boombeschermingsplan opgesteld worden. Specifiek moeten daarin de maatregelen 
m.b.t. de waterhuishouding tijdens de werken (in functie van de te behouden bomen) 
uitgewerkt worden. Dit alles heeft tot doel een zo groen mogelijk eindresultaat te 
creëren. Het mag duidelijk zijn dat dit dus een aandachtspunt is in het dossier.

20.Vrees voor overlast, verminderen veiligheid door criminaliteit, vandalisme, 
hangjongeren op het openbaar domein. De achterkanten van tuinen zijn kwetsbaar 
voor diefstallen en inbraken. Wordt alles voldoende verlicht?

Antwoord stad Turnhout:
Ondanks het feit dat de vrees voor overlast en onveiligheid begrijpbaar is, mag dit 
gegeven niet los van de context bekeken worden. Het is niet zo dat er in het 
voorliggende project “hoekjes” en “steegjes” gecreëerd worden uit het zicht van alles en 
iedereen. In het project bevinden zich 50 appartementen en zal er voldoende passage 
zijn, wat voor de nodige sociale controle zal zorgen. Op het centrale speelpleintje kijken 
bijvoorbeeld zo’n 10 appartementen uit. Hoewel hinder en overlast nooit uitgesloten 
kunnen worden, zal er in het voorliggende project dus voldoende sociale controle zijn op 
alle “hoekjes” van het project. Er is dus geen reden om automatisch uit te gaan van de 
slechts mogelijke scenario’s.

Op de voorliggende plannen staan weldegelijk verlichtingspalen ingetekend en dit naast 
de wegen. Indien een vergunning verleend wordt, zal het effectieve verlichtingsplan later 
verder bekeken worden op basis van het vergunde openbaar domein en dit in 
samenspraak met Fluvius en de diensten van Stad Turnhout.

21.Regels m.b.t. toegang tot eigendom KMSL moeten gerespecteerd worden.

Antwoord stad Turnhout:
Deze regels gelden enkel de eigendom KMSL, in deze aanvraag wordt enkel op de 
toegang aangetakt met het wandelpad.

22.De vele bijkomende verhardingen zullen leiden tot wateroverlast, nu dit groene gebied 
verdwijnt.

Antwoord stad Turnhout:
Het spreekt voor zich dat de aanvraag moet voldoen aan de watertoets en aan de 
verordening hemelwater. Dit is geldende regelgeving en is inherent aan een 
ontwikkeling. Dit wordt verder in het deel “Watertoets” besproken. De vrees voor 
wateroverlast is begrijpbaar. In het advies van de Dienst Wegen en Riolen zijn er 
voorwaarden gesteld om de infiltratie van het terrein te optimaliseren en een optimaal 
functioneren van de voorzieningen (na de uitvoering van de werken) te garanderen. 
Daarnaast dienen er noodklokken voorzien te worden om wateroverlast op uitzonderlijke 
piekmomenten te vermijden. Uit het advies blijkt dat ook dit een aandachtspunt is in dit 
project. Vanuit dit oogpunt wordt het bezwaarpunt bijgetreden. Het advies van de Dienst 
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Wegen en Riolen moet strikt nageleefd worden.

23.Mobiliteitsstudie en MER-screening zijn onaanvaardbaar, geen rekening gehouden met 
cumulatie met projecten in de omgeving.

Antwoord stad Turnhout:
Bij de behandeling van de project-m.e.r.-screening van het voorliggende dossier 
(opgenomen in de volledigheids- en ontvankelijkheidsverklaring en verder in dit besluit 
bij het onderdeel “Project-MERscreening”) werd geoordeeld dat de opmaak van een MER 
niet noodzakelijk was en dat cumulatie met projecten in de omgeving niet tot 
aanzienlijke milieueffecten leiden. Alle projecten uit de omgeving vangen (net als het 
voorliggende project) grotendeels de eigen impact op. De impact van de projecten in de 
directe omgeving (bijv. De Vogel) zijn beperkt. De projecten met een grotere impact zijn 
dan weer verder gelegen, waardoor ook de cumulatie daarmee niet tot aanzienlijke 
milieueffecten zal leiden.
Verder is in het voorliggende project de opmaak van en mobiliteitsstudie niet vereist. Het 
aantal autostaanplaatsen en wooneenheden blijven immers onder de respectievelijke 
grens van 200 en 250.

24. Hoe zit het met de overdracht van de gronden aan het openbaar domein? De 
overdracht naar het openbaar domein van onder meer het ‘droombos’ gebeurt pas 
achteraf. Dan pas gemeenteraad, maar dan is de vergunning al verleend. Welke 
discussie kan de gemeenteraad dan nog voeren?

Antwoord stad Turnhout:
Vanaf de oplevering der werken zal het dagdagelijkse onderhoud van de infrastructuur 
(wegen en paden) inderdaad door Stad Turnhout gedaan worden. De ontwikkelaar blijft 
echter verantwoordelijk en aansprakelijk voor herstellingen van deze infrastructuur 
gedurende een periode van 2 jaar en staat in voor het onderhoud (en eventueel 
heraanplanten) van het groen gedurende 3 jaar. Indien de aannemer/ontwikkelaar in 
gebreke blijft, kan Stad Turnhout steeds de gestelde borg hiervoor aanspreken. Na deze 
periode van 2 en 3 jaar volgt de definitieve overdracht van het openbaar domein en 
wordt de borg (of wat daarvan resteert) vrijgegeven.
Er zullen lasten aan de vergunning gekoppeld worden. Deze brengen de impact van het 
project op de omgeving/gemeenschap in evenwicht. Een last dient om een 
maatschappelijke nood op te vangen. In het voorliggende project zal het nodige 
openbaar domein voor het project zelf voorzien worden, maar worden er ook zaken 
voorzien waar de ganse gemeenschap gebruik van kan maken, namelijk publieke 
doorgangen, een speelzone, een autodeelsysteem etc. Daarnaast stelt de aanvrarger 
voor om het “droombos” over te dragen aan de Stad en zo kan daar de Stad één van 
haar maatschappelijke doelen realiseren (namelijk bereikbaar en publiek toegankelijk 
groen).

Het al dan niet aanvaarden van een over te dragen stuk grond is de bevoegdheid van de 
gemeenteraad. Het schepencollege neemt de beslissing over de (omgevings)vergunning, 
maar de gemeenteraad beslist daarna over de over te dragen grond. De gemeenteraad 
kan dit steeds weigeren. De maatschappelijke last uit de vergunning wordt dan niet 
ingevuld en een maatschappelijk doel wordt niet gerealiseerd.

HOREN VAN DE PARTIJEN

Partijen hebben tijdig gevraagd om gehoord te worden.  
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BEOORDELING

De vergunningsaanvraag werd in haar totaliteit onderzocht, rekening houdend met de 
terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 
2014 betreffende de Omgevingsvergunning (OVD), het decreet houdende Algemene 
Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), 
het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (DIHB), het decreet Natuurbehoud, en hun 
uitvoeringsbesluiten3.

BEOORDELING PROCEDURE 

Niet recht te zetten onregelmatigheden in de procedure

De aanvraag had vooraf gegaan moeten worden door een 
verkavelingsaanvraag. 

Eén van de beroepers merkt terecht op dat er een verplichting tot aanvraag van een 
verkavelingsvergunning is, aangezien de aanvrager al overgegaan is tot het aanbieden 
op de markt van de appartementen. Deze beroeper brengt hiervan een bewijsstuk bij, 
namelijk een printscreen van de website van de aanvrager waarop duidelijk te zien is dat 
de appartementen al te koop aangeboden worden.

In art. 4.1.1, 14°, en artikel 4.2.15, § 1, eerste lid  VCRO is opgenomen :
‘Een voorafgaande verkavelingsvergunning is vereist wanneer een stuk grond vrijwillig 
wordt verdeeld in twee of meer kavels om ten minste een van deze onbebouwde kavels 
te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of 
opstal op te vestigen, of om een van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder 
opschortende voorwaarde, met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies 
die voor bewoning kunnen worden gebruikt. Een voorafgaande verkavelingsvergunning is 
niet vereist indien op de kavels één of meer woningen of constructies die voor bewoning 
kunnen worden gebruikt, worden opgericht, vooraleer de kavels door middel van een van 
de genoemde overdrachtsvormen worden aangeboden.’

In de memorie van toelichting bij dit decreet (Parl. St., Vl. P., 2011-12, nr. 1494/1, 5-6) 
is onder meer het volgende te lezen: 
‘In enkele arresten oordeelde de Raad van State dat er voor een 
groepswoningbouwproject altijd eerst een verkavelingsvergunning moest worden 
aangevraagd. (RvS 16 november 2009, nr. 197.847 en 7 april 2011, nr. 212.552; en RvS 
17 november 2009, nr. 197.931 en 8 september 2011, nr. 215.001.)
De hierboven vermelde recente rechtspraak houdt een verstrenging in en beantwoordt 
niet aan de ratio legis van de verkavelingsvergunningsplicht. De voornaamste bedoeling 
van een verkavelingsvergunning is immers om kandidaat-kopers van onbebouwde kavels 
zekerheid te verlenen omtrent de bebouwbaarheid van de kavel. Dat is niet meer nodig 
indien de koper een bebouwde kavel koopt met daarop een woning waarvoor een 
stedenbouwkundige vergunning werd verleend. Daarnaast bevat een stedenbouwkundige 
vergunning uiteraard eveneens gedetailleerde voorschriften die de goede plaatselijke 
ordening garanderen. (…)
Een groepswoningbouwproject kan met een stedenbouwkundige vergunning vergund 

3 De omgevingsvergunning heeft een zakelijk karakter. De vergunningsaanvraag wordt beoordeeld onder 
voorbehoud van de burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend goed, en houdt derhalve geen 
enkele beslissing in omtrent het bestaan en de draagwijdte van deze rechten. Krachtens art. 144 van de 
Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten, zoals het hebben van bouwrecht, erfdienstbaarheden, …, 
tot de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken.
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worden, met dien verstande dat afzonderlijke loten pas vervreemd kunnen worden 
wanneer ze bebouwd zijn. In het andere geval had men van bij aanvang een 
verkavelingsvergunning moeten aanvragen om onbebouwde loten te kunnen verkopen’

Een eigenaar kan dus een omgevingsvergunning aanvragen wanneer hij op zijn grond 
woningen of constructies voor bewoning opricht, om de bebouwde kavels vervolgens te 
vervreemden, zonder eerst een verkavelingsvergunning te moeten aanvragen. 

'Vervreemden' is hier: verkopen, verhuren voor meer dan 9 jaar, of een recht van opstal 
of erfpacht vestigen.

‘Alleen al het aanbieden van een van deze vormen van overdracht in functie van 
woningbouw, zelfs onder opschortende voorwaarde, valt onder de vergunningsplicht. Die 
bepaling beoogt te vermijden dat er al verbintenissen worden aangegaan nog vóór de 
omgevingsvergunning is verkregen.’ (O. Jamar, “Les permis de lotir”, in L’urbanisme 
dans les actes, Brussel, Bruylant, 1998, 429-430    

De vraag is verder vanaf wanneer een lot als 'bebouwd' moet beschouwd worden. In de 
vermelde parlementaire voorbereidingen wordt gesteld (Parl. St., Vl. P., 2011-12, nr. 
1494/1, 6):
‘Het standpunt daaromtrent is dat het lot bebouwd is van zodra de stedenbouwkundige 
vergunning voor het gebouw niet meer kan vervallen, m.a.w. van zodra het gebouw 
winddicht is. 
Bij dergelijke projecten zijn er bijgevolg twee opties :
- ofwel bebouwt men de loten en verkoopt men ze nadien afzonderlijk; dat houdt een 
verdeling in, waarbij art. 5.2.2 VCRO gerespecteerd moet worden;
- ofwel verkoopt men de loten onbebouwd; in dat geval is bijgevolg een 
verkavelingsvergunning nodig en kan de verkoop enkel gebeuren op voorwaarde van het 
verlijden van een verkavelingsakte overeenkomstig art. 4.2.16 VCRO;’

Het arrest van de Raad, waar door een beroeper naar verwezen wordt, past het vermelde 
artikel toe en bepaalt inderdaad:
‘De verkavelingsvergunning uit artikel 4.2.15, §1 VCRO, zoals uitgelegd door artikel 20 
van het decreet van 11 mei 2012, geldt niet als woningen eerst worden gebouwd 
alvorens ze worden vervreemd. Een stedenbouwkundige vergunning volstaat in dat 
geval. De chronologie tussen bouwen en verkopen is beslissend voor de toepasselijkheid 
van de verkavelingsvergunningsplicht.’c(RvVb 19 juli 2016, nr. A/1516/1360)

Verder stellen ook recente arresten:
‘Uit de feiten blijkt dat de woningen van lot 1 en 2 te koop werden aangeboden vooraleer 
ze waren 'opgericht'. Uit de bespreking van de verkavelingsvergunningsplicht onder 
randnummer 2 volgt dat, anders dan de verwerende partij en tussenkomende partij 
voorhouden, de tussenkomende partij daarvoor een voorafgaande 
verkavelingsvergunning nodig had.’  (RvVb, 16 oktober 2018, nr. RvVb/A/1819/0187)
“Bij onduidelijkheid moet het vergunningverlenend bestuur zich ervan vergewissen wat 
de aanvrager op het oog heeft om met kennis van zaken over de noodzaak van een 
voorafgaande verkavelingsvergunning te kunnen oordelen.’ (RvVb, 5 juni 2018, nr. 
RvVb/A/1718/0944)

Conclusie : Er is wel degelijk een verkavelingsvergunning noodzakelijk aangezien uit de 
feiten blijkt dat de woningen te koop worden aangeboden vóór ze opgericht zijn.

Een dergelijke fout kan niet rechtgezet worden door het toepassen van een 
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administratieve lus.

De Raad van State deed volgende uitspraak:
‘De bevoegdheid om zich over een verkavelingsaanvraag uit te spreken komt in de 
eerste plaats aan het college van burgemeester en schepenen toe en raakt de 
openbare orde. In de reguliere procedure in beroep kan de deputatie niet over de 
vergunningsaanvraag beschikken die eerst in de administratieve beroepsfase zou voldoen 
aan de in artikel 4.7.13 VCRO bedoelde nadere regelen inzake de opbouw van het 
aanvraagdossier, zonder dat eerst het college van burgemeester en schepenen erover 
uitspraak heeft gedaan.’ (RvS 9 november 2017, nr. 239.822, Vandeweyer t. deputatie 
van de provincieraad van Limburg)

Hieruit volgt dat deputatie volgens de Raad niet voor het eerst in beroep mag oordelen 
over een uitbreiding van een (omgevings)vergunning met een verkavelingsaanvraag.  

PLANOLOGISCHE TOETS

 Gewestplan: Turnhout (goedgekeurd bij KB van 30 september 1977): woongebied
 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan : Afbakening regionaalstedelijk gebied 

Turnhout d.d. 04/06/2004
 Rooilijnplan: zal opgemaakt worden na overdracht aan openbaar domein.
 Verordening(en): gewestelijke verordening Toegankelijkheid d.d. 05/06/2009, 

gewestelijke hemelwaterverordening d.d. 05/07/2013, gewestelijke verordening 
voor voetgangersverkeer d.d. 29/04/1997

 Overstromingsgevoelig gebied : Neen

VCRO: niet OK

 Gewestplan: wel
 Gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout: wel
 Gewestelijke verordening toegankelijkheid: wel
 Gewestelijke verordening hemelwater: voorwaardelijk 
 Gewestelijke verordening voetgangersverkeer: wel
 Watertoets: voorwaardelijk
 Zaak van de wegen (artikel 4.2.25) VCRO: gunstig
 Milieueffectenrapport (artikel 4.7.14) VCRO: niet vereist
 Brandweeradvies: voorwaardelijk gunstig
 Decreet Grond en pandenbeleid: niet OK

De aanvraag is gelegen binnen het RUP Afbakening Regionaalstedelijk gebied 
Turnhout. Het goed ligt volgens dit plan niet in een deelplan waardoor de 
bestemming van het geldende plan, zijnde het gewestplan, behouden blijft.

De aanvraag is principieel in overeenstemming met de planologische 
bestemming van het gewestplan.

Volgens het vastgestelde gewestplan van Turnhout (goedgekeurd bij KB van 30 
september 1977) 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 
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nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze 
bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor 
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De aanvraag wijkt op één punt af van de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening toegankelijkheid:

 Parkeerkelder: tussen de andersvalidenparkeerplaats 42 en de toegangsdeur is geen 
voldoende brede doorgang voorzien. Deze doorgang moet minstens 150cm breed zijn 
en mag maar maximaal over een lengte van 10m tot 120cm versmallen.

Aangezien er in het project één parkeerplaats voor andersvaliden te veel voorzien is (4 
i.p.v. 3) volstaat het deze parkeerplaats te voorzien met een beperkte breedte van 
250cm en ernaast een doorgang te voorzien van 120cm naar de liftsas. De stad voorziet 
deze aanpassing in rood op het plan -1 van blok B.

De aanvraag wijkt niet af van de gewestelijke verordening voetgangersverkeer 
d.d. 29/04/1997.

De aanvraag doorstaat de watertoets onder voorwaarden.

Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het 
perceel niet gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Er dient opgemerkt te worden dat de bestaande bebouwing en verhardingen ongeveer 
2600m² bedraagt. Dit is reeds een aanzienlijke verharde oppervlakte die wordt 
afgebroken.

Het voorliggende project voorziet de mogelijkheid van het bouwen of verharden van een 
aanzienlijke oppervlakte, zodat rekening gehouden moet worden met het mogelijke effect 
op de plaatselijke waterhuishouding. Door de toename van de verharde oppervlakte 
wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit dient te 
worden gecompenseerd.

In totaal wordt er in functie van de gebouwen 2408,8m² aan dakoppervlakte voorzien. 
Hiervan takt een deel aan op de hemelwaterputten, een deel is groendak. De 
verschillende gebouwen dienen minstens een hemelwaterput van 10.000 liter te hebben. 
De aanvraag voorziet de volgende volumes:

Gebouw A: 20.000 liter
Gebouwen B, C en D 35.000 liter
Gebouw E: 15.000 liter
Gebouw F: 15.000 liter

De aanvrager verantwoordt deze grotere afmetingen (afwijking op de maximale omvang 
van de hemelwaterput) vanuit een groter dan gemiddelde mogelijkheid tot hergebruik. 
Ook de parkeerpocket watert af naar de hemelwaterputten (356m²). Voor toiletspoeling 
zouden hemelwaterputten van 10.000 liter niet volstaan. Een simulatie toont aan dat de 
putten regelmatig leeg zullen staan, wat aanvaardbaar is. De afwijking kan worden 
toegestaan.

Overdekte terrassen en dakterrassen wateren niet af naar de voornoemde putten maar 
naar het infiltratiesysteem op het voorziene openbare domein.
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Het totaal aan verhardingen dat zal afwateren naar de infiltratievoorziening bedraagt 
1670,2m². Er wordt voorzien in een wadi met overstort wat een totale buffering van 
49,58m³ geeft en een infiltratievoorziening van 71,47m². Deze voorziening is 
gemeenschappelijk op openbaar domein voor het gehele project.

De stad Turnhout is van oordeel dat het dak van blok C (een lager gebouw dan de 
overige) voorzien dient te worden van een groendak, omdat er op dit dak kan gekeken 
worden vanuit de andere gebouwen. Dit standpunt kan worden gevolgd.

Als voorwaarde dient verder opgelegd te worden dat alle toiletten binnen het project met 
hemelwater dienen te worden gespoeld.

Verder dient voldaan te worden aan de bepalingen van het voorwaardelijk gunstige 
advies van de provinciale dienst Waterbeleid:
 De infiltratievoorziening moet worden aangepast zodat het infiltrerende volume en 

het infiltrerende oppervlak niet lager dan 93 cm onder het maaiveld zijn gelegen. Dit 
geldt zowel voor de infiltratiebuizen als voor de wadi. 

 De terrassen/verhardingen mogen niet afwateren naar de hemelwaterput tenzij 
maatregelen getroffen worden om vervuiling van hemelwater in de put te voorkomen. 

 Het wordt aangeraden de parking uit te voeren in waterdoorlatende materialen. 

Deze voorwaarden dienen strikt nageleefd te worden. De aanvrager dient een aangepast 
plan van de dimensionering van de wadi bij te brengen. Momenteel heeft de wadi een 
diepte van 1,3m wat strijdig is met voormelde voorwaarde.

Wat het openbaar domein betreft kan gesteld worden dat de wegenissen (wandel- en 
fietspaden) in beton, niet dienen te voldoen aan de hemelwaterverordening, bovendien 
kan het hemelwater langs de zijkanten in het groen afstromen. Overige verhardingen 
worden voorzien of dienen te worden voorzien in waterdoorlatende materialen (dus ook 
de voorziene beklinkering van een aantal paden alsook de parking dient waterdoorlatend 
te zijn voor een maximale infiltratie ter plekke.

De mogelijke schadelijke effecten voor het water worden ondervangen doordat er 
voldaan is aan de gewestelijke stedenbouwkundige hemelwaterverordening.

Eén van de beroepers verwijst naar de zgn. VLAGG-kaart. Deze kaart zou het gebied 
aanduiden als park met pluviale overstromingen. Aangezien in dit gebied nu reeds een 
aanzienlijke hoeveelheid verhardingen voorkomen en uit de bezwaren tijdens het 
openbaar onderzoek nergens sprake is geweest van bestaande wateroverlast, aangezien 
de nieuwe bebouwing aansluit op hemelwaterputten met hergebruik en er een wadi 
voorzien wordt voor gecontroleerde buffering en infiltratie van het hemelwater, kan 
geconcludeerd worden dat mogelijke wateroverlast van dit project niet te verwachten 
valt en bovendien voldoende maatregelen genomen worden om dit te voorkomen.
 
Er hoeft geen milieueffectenrapport te worden opgesteld.
 
Het project valt onder bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 
december 2014 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen 
aan milieueffectrapportage (project-m.e.r.-besluit).
 
Rekening houdend met de kenmerken van het project, de omgeving en de bijgevoegde 
project-m.e.r.-screeningsnota blijkt dat de mogelijke milieueffecten van het project niet 
aanzienlijk zijn.
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Eén van de beroepers merkt op dat er in de project-m.e.r.-screeningsnota geen antwoord 
wordt gegeven op het mogelijks cumuleren van dit project met andere projecten.

In de omgeving komen nog projecten voor met meerdere appartementen en een densere 
structuur. In een stadskern die aangeduid staat als regionaalstedelijk gebied is dat niet 
meer dan normaal.

Aangezien het gaat om woningbouwprojecten zonder enige activiteit met schadelijke 
emissies kan er enkel sprake zijn van een cumulatief effect ten gevolge van de toename 
van het verkeer en mogelijke impact op de waterhuishouding. Dat laatste punt werd in 
voorgaande reeds uitgebreid besproken.

De aanvrager toont in een nota aan dat er weliswaar sprake is van een verkeerstoename 
maar dat deze, gelet op de ligging in een centrum en gelet op de vlotte ontsluiting 
aanvaardbaar is en niet van die aard dat deze bijkomende uitstoot op het geheel van 
vervuiling door uitlaatgassen in een stad zodanig veel invloed heeft dat dit een wezenlijk 
verschil zal maken. Projecten met 50 appartementen zijn niet vreemd aan een stedelijke 
omgeving. Bovendien zet het project in op auto-delen en worden er veel fietsenstallingen 
voorzien, waardoor de aanvraag inzet op duurzame vervoersmodi.

Daar staat tegenover dat als er ergens sprake moet zijn van kernverdichting het wel in 
steden is, dergelijke verdichting helpt de aansnijding van onbebouwd buitengebied tegen 
te gaan, waar bijkomend verkeer wel degelijk een schadelijke impact kan hebben op het 
bestaande leefmilieu.
 
De brandweer bracht een voorwaardelijk gunstig advies uit.
 
De aanvraag is in overeenstemming met de wetgeving voor de brandveiligheid van 
gebouwen, op voorwaarde dat het advies strikt wordt nageleefd.

De aanvraag werd niet getoetst aan het Decreet Grond- en pandenbeleid 
(DGPB). De aanvraag voldoet aan de vereisten van de bescheiden last.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat, aangezien er vooraleer de aanvraag voor de 
gebouwen had kunnen gebeuren, er eerst een verkavelingsaanvraag ingediend dient te 
worden, men op dat moment zal moeten bekijken of er een bescheiden last dient te 
worden opgelegd en welke dan het meest aangewezen is.

Art. 4.2.5 DGPB bepaalt :

§ 1. Indien een bouw- of verkavelingsproject onderworpen is aan een norm als bepaald 
krachtens hoofdstuk 1, wordt aan de omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, respectievelijk de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, 
van rechtswege een last verbonden in de zin van artikel 75 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning. Deze last verplicht de verkavelaar of de 
bouwheer ertoe handelingen te stellen opdat een bescheiden woonaanbod zou worden 
verwezenlijkt dat in lijn is met het op het verkavelingsproject of het bouwproject 
toepasselijke percentage.
De verkavelaar of de bouwheer kan de last uitvoeren in natura, door verkoop van de voor 
het vooropgestelde bescheiden woonaanbod vereiste gronden aan een sociale 
woonorganisatie of aan een openbaar bestuur, vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, van 
de Vlaamse Wooncode, en/of door de storting van een bijdrage aan de gemeente 
waarbinnen het verkavelingsproject of het bouwproject ontwikkeld wordt.
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§ 2. Met behoud van de toepassing van het derde lid rondt het vergunningverlenende 
bestuursorgaan de met toepassing van hoofdstuk 1 verkregen getallen af naar het 
dichtstbijzijnde natuurlijk getal.
§ 3. In een verkaveling die minder dan vijf loten bestemd voor woningbouw telt en die 
een grondoppervlakte groter dan een halve hectare heeft of die overeenkomstig artikel 
4.2.1, eerste lid, 4°, aansluit op andere, door dezelfde verkavelaar te ontwikkelen 
gronden, die samen met de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, een 
oppervlakte van meer dan een halve hectare beslaan, wordt geen last inzake de 
verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod opgelegd.

Door deze bepaling wordt het toepassingsgebied beperkt tot de gevallen bepaald in 
artikel 4.2.1 van het Decreet:

De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op: 
1° verkavelingen van ten minste tien loten bestemd voor woningbouw, of met een 
grondoppervlakte groter dan een halve hectare, ongeacht het aantal loten; 
2° groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste tien woongelegenheden ontwikkeld 
worden; 
3° de bouw of de herbouw van appartementsgebouwen waarbij ten minste vijftig 
appartementen gecreëerd worden; 
4° verkavelingen, groepswoningbouwprojecten en projecten voor de bouw of de herbouw 
van appartementsgebouwen die niet voldoen aan de voorwaarden, vermeld in 1°, 2° of 
3°, en waarvoor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt aangevraagd door 
een verkavelaar of een bouwheer wiens project aansluit op andere, door dezelfde 
verkavelaar of bouwheer te ontwikkelen gronden, die samen met de gronden waarop de 
aanvraag betrekking heeft, een oppervlakte van meer dan een halve hectare beslaan. 
In elk van de verkavelingsprojecten en bouwprojecten, vermeld in het eerste lid, wordt 
een bescheiden woonaanbod verwezenlijkt dat gelijk is aan : 
1° voor wat betreft gronden die eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse 
semipublieke rechtspersonen : veertig procent; 
2° voor wat betreft gronden die eigendom zijn van overige natuurlijke of rechtspersonen: 
twintig procent.

Ligt het project niet in een plangebied met eigenstandige normen en is er geen specifieke 
gemeentelijke verordening Bescheiden Wonen, dan zijn de gewestelijke normen van 
toepassing: art. 4.2.4 § 2 DGPB: 

Voor gronden in eigendom van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke 
rechtspersonen bedraagt deze last bescheiden wonen 40%, voor gronden in eigendom 
van overige natuurlijke personen of rechtspersonen bedraagt deze 20%.

Dit kan bij deze aanvraag dus verwezenlijkt worden door het zelf uitvoeren van de 
bescheiden last of door het betalen van een forfaitair bedrag, aangezien geen gronden 
verkocht werden aan een sociale woonorganisatie of aan een openbaar bestuur, vermeld 
in artikel 33, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode.

Artikel 4.3.1 VCRO stelt dat een vergunning dient te worden geweigerd indien het 
aangevraagde onverenigbaar is met normen en percentages betreffende de 
verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod, vastgesteld bij of krachtens het 
decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

Er kan dus geen vergunning worden afgeleverd indien de aanvraag onder het 
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toepassingsgebied van het DGPB valt en indien vervolgens niet voldaan werd aan de 
norm bescheiden woonaanbod. Dit werd in voorliggende aanvraag niet onderzocht.

De aanvraag voorziet 50 appartementen dus dient er voldaan te worden aan voormelde 
bepalingen. Aangezien de aanvrager de appartementen zelf zal uitvoeren wordt 
aangenomen dat hij deze bescheiden last ook zelf uitvoert of een forfaitair bedrag 
betaalt. Dit laatste is niet terug te vinden in de vergunning in eerste aanleg. Er is immers 
geen rekening gehouden met de bepalingen van het DGPB. 

Minstens 20% van alle appartementen in het project dient een bescheiden omvang te 
hebben d.w.z. een volume van minder dan 240m³ of, in het geval van appartementen 
met 3 slaapkamers, minder dan 290m³.
Na berekening blijkt dat er meer dan voldoende appartementen ruimschoots onder deze 
norm blijven. Met een plafondhoogte van 2,59m vallen alle appartementen onder de 
92m² onder bescheiden woningaanbod. Meer dan 20% voldoet hieraan.

Een vergunning wordt verleend onder behoud van burgerlijke rechten.

Artikel 78 OVD stelt:
§ 1. De omgevingsvergunning heeft een zakelijk karakter. Ze wordt verleend onder 
voorbehoud van de burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend goed.
De beslissingen genomen op grond van dit decreet doen geen afbreuk aan de burgerlijke 
rechten van derden.

Uit één van de beroepschriften blijkt dat de akte van grondafstand van het deel waar de 
parking zal gesitueerd worden, niet op rechtsgeldige wijze tot stand is gekomen. Het 
gaat immers om een grondafstand die gebeurd is toen er nog geen wettelijke of 
decretale basis was om een dergelijke grondafstand als last aan een vergunning te 
koppelen. 

De stad Turnhout laat weten dat deze gratis grondafstand nooit als last werd opgelegd 
maar ‘spontaan’ is geschied en dat de akte daaromtrent nog niet betwist werd.

Daarnaast gaat dit om een burgerlijk geschil waarover de deputatie geen bevoegdheid 
heeft. Het dispuut over het eigendomsstatuut van delen van de site heeft geen impact op 
de stedenbouwkundige beoordeling van de aanvraag.

Hetzelfde geldt m.b.t. de bezorgdheid van KMSL (Muylenberg) m.b.t. de aantakking op 
de trage weg op hun domein. Over het deel van de weg op terrein van Muylenberg kan 
de vergunningverlenende overheid geen uitspraken doen, aangezien deze weg geen deel 
uitmaakt van voorliggende aanvraag.

De aanvraag voorziet in een kosteloze grondafstand.

Deze dient om die delen van het project die zullen gerekend worden bij het openbaar 
domein, in eigendom te brengen van de stad Turnhout. De aanvrager voegt ook een zgn. 
‘rooilijnplan’ toe aan de aanvraag. Hierop zijn de delen in geel te zien die volgens de 
aanvrager nog privaat eigendom zijn en zullen moeten overgedragen worden aan het 
openbaar domein. Ook hier wordt verwezen naar voormelde argumentatie.
Verder zal de gemeenteraad zich nog over een eventuele nieuwe rooilijn moeten 
uitspreken. Dit hoef niet in het kader van voorliggende aanvraag. De gemeenteraad heeft 
zich wel over de inrichting van dit openbaar domein uitgesproken in het kader van deze 
aanvraag.
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Natuurtoets: de site ligt deels in een gedeelte dat momenteel veel 
hoogstambomen bevat en op de biologische waarderingskaarten gekenmerkt 
wordt als biologisch minder waardevol tot complex van biologisch minder 
waardevolle en waardevolle elementen.

De site van de aanvraag paalt onder meer aan het Natuurpuntmuseum en de bijhorende 
Uit het beroepschrift van Natuurpunt blijkt dat de natuurtuin, horende bij dit museum en 
essentieel onderdeel ervan, samenhangt met de bio-diversiteitswaarde van het 
aanpalende bos. Bepaalde waargenomen soorten hangen dan ook af van het behoud van 
het grootste deel van de bomen. Het project houdt hier geen rekening mee nu werd 
gekozen voor een project met zeer verspreide bebouwing met grote footprint en 
verharding en groen met weinig aandacht voor bio-diversiteit, waarbij een groot deel van 
de hoogstammen dient te verdwijnen, zoals ook de bomen die aansluiten op de 
natuurtuin.

Hoewel in een stad naar verdichting gestreefd dient te worden, dient men ook zuinig om 
te gaan met de nog aanwezige groene plekken. In dit binnengebied moet het mogelijk 
zijn een project te creëren met een aanzienlijke woningdichtheid waarbij toch naar 
maximaal behoud van het groen gestreefd wordt. 

De maatregelen voorzien in de bekrachtigde archeologienota dienen strikt 
nageleefd te worden.

Bij de voorliggende aanvraag werd een archeologische nota (ID 5578) gevoegd, 
opgesteld door Fodio. De bevindingen uit deze nota en het programma van maatregelen 
werden bekrachtigd op 13 september 2018 door het schepencollege van Stad Turnhout 
(erkend als  onroerenderfgoedgemeente).

GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING EN RISICO’S MILIEUASPECTEN:

Het project is niet in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

De overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld aan de hand 
van de relevante aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele 
inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, 
visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op 
hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen.4 

Bij de beoordeling van het project wordt rekening gehouden met de in de omgeving 
bestaande toestand. 

De aanvraag bevindt zich in een zeer heterogene omgeving in de kern van de stad 
Turnhout. Het project wordt voorzien in een bestaand binnengebied dat momenteel 
bestaat uit de bestaande bebouwing en verharding van een horeca-bedrijf en een perceel 
met chalet alsook uit een grotendeels met hoogstammen begroeid gedeelte.

4 In het bijzonder met inachtneming van volgende doelstellingen: De ruimtelijke ordening is gericht op een 
duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, 
zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de 
ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er 
wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, 
economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.
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Langs de Grimstedestraat wordt ontsluiting voorzien voor een wandel- en fietspad 
richting Witte Weverspoort. Deze ontsluiting komt ter hoogte van de huidige inrit tot de 
bestaande gebouwen. Ernaast wordt gebouw A opgericht. De Grimstedestraat kenmerkt 
zich door eengezinswoningen en meergezinswoningen in gesloten bebouwing, bestaande 
uit 2 tot 3 bouwlagen met hellend of plat dak. Aan de overzijde van de straat komen ook 
woningen voor met 1 bouwlaag en hellend dak. De Grimstedestraat is een weg met 
lokaal karakter die aantakt op de Graatakker (langswaar de Witte Weverspoort ontsloten 
wordt). De Graatakker kenmerkt zich door zowel eengezinswoningen als 
meergezinswoningen al dan niet met handelsgelijkvloers, eveneens in gesloten 
bebouwing. De panden bestaan uit 2 bouwlagen met hellend dak tot 4 bouwlagen met 
plat dak. De Witte Weverspoort is dan weer een zeer lokale straat, bijna niet meer dan 
een steeg waaraan kleinschalige huisjes palen, bestaande uit 1 bouwlaag en hellend dak 
(steegbeluik). Palend hieraan bevindt zich het Natuurpuntmuseum met bijhorende 
natuurtuin.

Ten noorden van het project bevindt zich het project (in opbouw) Muylenberg, een 
centrum voor mensen met een beperking, zowel dagcentrum als verblijf. Ten oosten van 
het project bevindt zich het woonproject Grimstedehof, een appartementencomplex. Er 
wordt van de ontsluiting naar deze meergezinswoning gebruik gemaakt voor de 
ontsluiting van de nieuwe parking en de inrit naar de ondergrondse parkeerkelder.

Bij de beoordeling van het project kunnen beleidsmatig gewenste ontwikkelingen 
met betrekking tot de goede ruimtelijke ordening in rekening gebracht worden.

Een beroeper merkt op dat het gevraagde niet strookt met wat in de bindende 
bepalingen van het gemeentelijk structuurplan Turnhout (RST). 

Dat er geen rekening gehouden moet worden met de bepalingen van het RST omdat voor 
dit gebied het RST nog niet vertaald werd in een RUP, is niet correct. Het RST kan als 
beleidsmatig gewenste ontwikkeling beschouwd worden, zeker nu in dit RST expliciet 
zaken worden vermeld in de bindende bepalingen m.b.t. voorliggend binnengebied. Het 
RST geeft de beleidsvisie die de stad omtrent deze zone heeft opgemaakt. Deze kan niet 
zonder meer genegeerd worden, ook al kan bij de wettelijkheidstoets het RST niet als 
rechtstreekse weigeringsgrond gehanteerd worden.

In de bindende bepalingen van het RST staat het volgende:

Volgende gebieden zijn niet (volledig) te ontwikkelen en mogelijk (deels) te bestemmen 
tot ruimte voor (buurt)voorzieningen qua groen, sport en spel:

 Witte Weverspoort (achterliggende tuinen huize Muylenberg, Natuurpuntmuseum en 
woonproject Grimstede).

Op zich houdt het gevraagde nog een deel van het groen over (het oostelijke deel achter 
Grimstedehof) en wordt er een speelvoorziening ingetekend in de aanvraag. In die zin 
zou kunnen geoordeeld worden dat het gebied niet volledig ontwikkeld wordt. Echter kan 
er ook geopteerd worden voor een project waarbij vooral het groen dat moet plaats 
maken voor blokken E en F kan behouden blijven als belangrijk onderdeel van een 
waardevolle, groene open ruimte binnen de stad. Deze 2 blokken zorgen voor een 
versnippering van dit groen door de tuin bij het Natuurpuntmuseum af te scheiden van 
het te behouden stuk ‘droombos’. Dit kan vermeden worden met een meer compact 
ontwerp en een kleiner programma, ook zullen dan veel meer hoogstammen bewaard 
kunnen blijven. Momenteel voorziet het project niet of nauwelijks in kwalitatief groen 
zoals bedoeld in het RST.
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Bij de beoordeling van het project kan de bijdrage van het project aan de verhoging van 
het ruimtelijk rendement in rekening gebracht worden, met respect voor de kwaliteit 
van de woon- en leefomgeving en indien verantwoord in de betrokken omgeving. 

In een kern zoals Turnhout dient inderdaad gestreefd te worden naar een optimalisering 
van dit ruimtelijk rendement en kan een hogere bouwdichtheid dan ook verantwoord 
worden. Dit dient echter steeds een evenwichtsoefening te blijven met ruimtelijke 
kwaliteit en respect voor de bestaande situatie. Dit is in deze aanvraag niet volledig het 
geval, zoals ook zal blijken uit hierna volgende.

Het gevraagde is functioneel inpasbaar.

In de kern van de stad is wonen een typische functie. De omgeving wordt nu reeds 
gekenmerkt door de aanwezigheid van eengezinswoningen en meergezinswoningen. 
Onmiddellijk aanpalend bevindt zich reeds een omvangrijke meergezinswoning.

De ruimtelijke draagkracht wordt overschreden. De schaal van het project zorgt voor 
hinder bij aanpalenden.

Dit blijkt uit een aantal aspecten:

1. Door het voorzien van uit elkaar liggende blokken wordt de footprint naar een 
maximum getrokken. Daarnaast wordt ook de tuinzone die zich tussen deze blokken 
bevindt zeer versnipperd en voor het grootste deel teruggebracht tot zuiver circulatie, 
aangezien de gebouwen ook nog eens op relatief korte afstand t.o.v. elkaar staan 
ingeplant (zo staat blok B slechts op 6,07m van blok C, excl. terrassen). Ten westen 
van blok B wordt wel een speelzone gecreëerd, wat op zich positief is, maar deze 
creëert enkel een ruimtegevoel voor de 2 gebouwen (B en D) die eraan palen. Het 
overige openbare domein tussen de gebouwen wordt nagenoeg volledig in beslag 
genomen door wegenis (wandel- en fietspaden)

2. Blokken E en F versnipperen de bestaande groenzone. Het zogenaamde ‘droombos’ 
wordt door deze twee gebouwen voor de helft bebouwd en afgesplitst van de tuin 
horende bij het Natuurpuntmuseum waar het tot op heden op aansluit. Dit is een 
spijtige zaak aangezien dit beboste stuk een meerwaarde betekent voor het museum.
In voorgaande werd reeds bepleit dat een stadskernverdichting belangrijk en 
essentieel is maar niet ten koste van alle groen in het centrum. Hier is een project 
mogelijk dat beide zaken kan verenigen.

3. Blok A aan straatzijde wijkt qua bouwhoogte af van wat typerend is voor het 
straatbeeld. In de omgeving komen nog panden voor met 3 bouwlagen. Gebouw A 
bestaat inderdaad uit drie bouwlagen maar is toch 1,2m hoger dan het links 
aanpalende pand. De stad stelt dat dit het gevolg is van strengere isolatienormen 
maar er wordt vastgesteld op de snede dat dit het gevolg is van enerzijds het 
optrekken van de pas gelijkvloers tot 72cm boven het straatniveau en anderzijds het 
voorzien van een abnormaal hoge dakopstand. Het kan m.a.w. vermeden worden dat 
gebouw A een hoogteverschil vertoont met het links aanpalende pand alsook met alle 
andere 3 bouwlagen tellende gebouwen in de onmiddellijke omgeving ter hoogte van 
de Grimstedestraat.

4. De inplanting van de gebouwen t.o.v. de bestaande aanpalende percelen en 
bebouwing is niet optimaal. Doordat het perceel zo dens bebouwd wordt zijn de 
afstanden t.o.v. de  perceelsgrenzen betrekkelijk klein. Dat de bouwhoogtes van de 
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gevraagde blokken relatief beperkt blijven kan worden toegejuicht. Hiermee sluit de 
bouwhoogte aan op het aanpalende binnengebiedproject Grimstedehof ten oosten 
van de aanvraag. Maar door de korte inplanting tegen de perceelsgrenzen heeft deze 
bouwhoogte toch nog impact op de aanpalende percelen die kan leiden tot hinder.
Zo wordt er ook niet begrepen waarom juist gebouw C, dat net het meeste aansluit 
op het project Grimstedehof en de grootste afstand aanhoudt t.o.v. perceelsgrenzen 
bestaat uit slechts 2 bouwlagen, terwijl blokken D, E en F die op relatief korte afstand 
van het project Muylenberg en de kleine huisjes aan de Witte Weverspoort, het 
hoogste aantal bouwlagen hebben. Blok D staat op slechts 3,8m van de westelijke 
perceelsgrens. De terrassen aan die zijden zijn daarbij niet meegerekend, deze 
bevinden zich zowel op het gelijkvloers als op de verdieping tot nagenoeg tegen de 
perceelsgrens (schending burgerlijk wetboek).
Blokken E en F bevinden zich dan weer op relatief korte afstand t.o.v. de 
perceelsgrens met het noordelijke project Muylenberg namelijk 6,7m tot 6,98m. 
Hoewel de 45° regel inderdaad geen juridisch bindend toetsingselement is, geeft het 
toch goed een algemeen stedenbouwkundig aanvaardbare verhouding weer tussen 
enerzijds een gebouwhoogte en anderzijds de afstand t.o.v. een perceelsgrens. 
Vooral gebouw E staat met haar 4 bouwlagen tellende hoogte in verhouding te dicht 
bij de achterste perceelsgrens, wat volgens de beroeper KMSL zal leiden tot 
schaduwhinder. Deze beroeper toont met een schaduwstudie aan dat in de 
wintermaanden aanzienlijke wegname van licht zal zijn voor de achtergevel ten 
gevolge van de inplanting van vooral gebouw E. Wat betreft inkijk wordt er geen 
hinder verwacht aangezien de totale afstand tot de perceelsgrenzen en het gebouw 
zelf nog voldoende groot is (hoewel ook hier dient opgemerkt te worden dat het niet 
wenselijk is om terrassen op de verdiepingen te richten naar de perceelsgrens).

Het ontwerp heeft een impact op de mobiliteit in de Grimstedestraat.

De aanvraag voorziet in 50 appartementen. In functie hiervan worden 42 
parkeerplaatsen ondergronds voorzien en 13 bovengronds. Daarnaast wordt er een 
autodeelplaats voorzien. De aanvrager heeft een overeenkomst met Cambio. Het wordt 
aanvaard dat een auto-deelparking het equivalent vormt van 8 individuele 
parkeerplaatsen. Het voorzien van een dergelijke Cambio-parking wordt toegejuicht 
aangezien het bewoners aanzet tot alternatieve manieren van vervoer.
Het is evenwel dan weer spijtig dat niet alle appartementsgebouwen rechtstreekse 
toegang hebben tot de ondergrondse parking. Het is ook niet duidelijk hoe de bewoners 
van gebouwen A, E en F toegang zullen verschaffen tot deze parkeerkelder. Op zich zijn 
er wel voldoende parkeerplaatsen voorzien (minstens 1 per wooneenheid).

In tegenstelling tot wat de aanvrager beweert zal er wel degelijk een negatieve impact 
zijn op de voorliggende Grimstedestraat afkomstig van het project. De inschatting van de 
aanvrager lijkt niet realistisch. Er wordt door de stad verwezen naar zgn. studies en 
onderzoek, doch deze zitten niet in het dossier. Er wordt verder niet aangetoond hoe 
men aan 3 à 4 verplaatsingen per woonst per etmaal komt en hoe deze maar voor 10% 
tijdens het spitsuur zouden plaatsvinden. 
De Grimstedestraat is weliswaar een centrumstraat maar met een lokaal en 
laagdynamisch karakter, bestaande uit een relatief smalle tweerichtingsstraat met niet 
aangeduide vakken, twee stoepen en parkeerplaatsen aan één zijde. 50 bijkomende 
woongelegenheden zal het aantal vervoersbewegingen wel degelijk flink doen toenemen 
en de verkeersdruk lokaal verhogen, ook al zal de verdere afwikkeling ervan naar 
hoofdstraten vlot verlopen. Verwacht kan worden dat de woningen die palen aan deze 
inrit dit ook wel degelijk zullen ondervinden.
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De ontsluiting van de parking wordt aangetakt op een bestaande openbare 
ontsluitingsweg van het aanpalende project Grimstedehof. Deze weg zou volgens 
beroepers niet uitgerust zijn, te smal zijn om dit bijkomende verkeer op te nemen. Dit 
wordt niet bijgetreden. De weg heeft een berijdbare breedte van 5,6m en is enkel 
dienstig voor lokaal, dus sporadisch verkeer. Twee voertuigen kunnen elkaar kruisen.  

Om optimaal te kunnen inschatten wat de mobiliteitsimpact op de omgeving zal zijn is 
het wenselijk (niet verplicht) om een door een onafhankelijk studiebureau een 
mobiliteitsstudie te laten opmaken.    

De hinder afkomstig van de afvalverzamelplaats ter hoogte van voormelde parking zal 
beperkt zijn. Immers wordt enkel op de tijdsstippen dat het huisvuil opgehaald wordt, 
hier huisvuil aanvaard. De ophaling van het huisvuil kan langs deze weg passeren. 
Afvalophaaldienst IOK heeft volgens de gemeente laten verstaan dat dit mogelijk is.

VOORSTEL VAN DE PROVINCIALE OMGEVINGSAMBTENAAR AAN DE DEPUTATIE 

Geen vergunning wordt verleend.

De provinciale omgevingsambtenaar
{pa_handtekening1}
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