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VERSLAG VAN DE PROVINCIALE OMGEVINGSAMBTENAAR

Dit verslag van de provinciale omgevingsambtenaar 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.

Stukken bijgebracht na 31 oktober 2021 werden niet meer verwerkt in het verslag.

SAMENVATTING

Aanvraag: het verkavelen van gronden, het aanleggen van nieuwe wegen en het 
uitvoeren van de bijhorende stedenbouwkundige handelingen te Brasschaat

Bestreden beslissing CBS: voorwaardelijke vergunning

Gunstig met voorwaarden.

Voorwaarden
De bijgevoegde, aangepaste stedenbouwkundige voorschriften moeten worden gevolgd.
De voorwaarden vermeld in de adviezen van de adviesverleners moeten nageleefd 
worden.
De kavels mogen slechts te koop worden gesteld nadat:
 de vereiste tussenkomsten aan de nutsmaatschappijen voldaan zijn
 de boscompensatie aan het agentschap voor Natuur en Bos betaald werd
 de wegeniswerken werden uitgevoerd
 de voorwaarden uit het advies van het agentschap Natuur en Bos afgeleverd op 9 

februari 2021 dienen te worden nageleefd.

Lasten
De grond die voorzien is om in het openbaar domein opgenomen te worden dient 
kosteloos aan de gemeente afgestaan worden, voor of minstens tegelijk met de eerste 
verkoop.

Beroeper: betrokken publiek

Lisa Buysse:
 Er wordt te veel ruimte voorzien voor woningbouw en te weinig voor scholen;
 Grote bomen kunnen onvoldoende gecompenseerd worden door jongere exemplaren 

op het vlak van bescherming tegen hitte en biodiversiteit;
 Het vellen van grote bomen heeft een negatief effect op hitte en wateroverlast;
 Er is geen mobiliteitsplan;
 De verkeersdrukte wordt geminimaliseerd;
 Enkele deelwagens zijn onvoldoende alternatief t.o.v. het grote aantal bijkomende 

bewoners;
 Vrees voor bijkomende geluidshinder, fijn stof en onveiligheid;
 Vrees voor verkeersonveiligheid van de zwakke weggebruiker
 Er worden onvoldoende fietsenstallingen voorzien;
 Verwarmen via biomassa is reeds achterhaald => wordt beperkt in Europese Green 

Deal;

Frederik Pieters:
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 Onontvankelijke aanvraag, want vermeldt behoud van de weg, terwijl in werkelijkheid 
wordt afgesloten tijdens schooluren;

 Dit afsluiten is in strijd met art. 38, 2° en 3° van het gemeentewegendecreet;
 Geen toepassing mogelijk van afwijkingsmogelijkheid art. 4.4.9/1 VCRO: afwijkingen 

zijn niet toegestaan t.o.v. wegen;
 Hoogtes tot 14 m en 4 bouwlagen zijn niet verenigbaar met bestaande wijk;
 Onvoldoende parkeerplaatsen voor zowel bewoning als publiek gebruik (t.o.v. 

stedenbouwkundige norm Brasschaat);
 Onvoldoende mobiliteitsstudie: geen rekening met gebruik grote sporthal (1600 m²) 

voor handbalclubs => bovenlokaal niveau.

Rudi Pauwels:

 Te hoge woondichtheid, VT-index;
 Verhouding woningen t.o.v. kosten voor scholen is doorgeslagen;
 Woontypologieën zijn atypisch voor wijk kleine landeigendommen:

 GRS bepaalde dat karakter behouden moest blijven;
 In strijd met geest BPA;

 Aanvraag in strijd met openbaar domein BPA => geen afwijking mogelijk;
 Enorme mobiliteitsimpact door 103 bijkomende wooneenheden;
 parkeernorm van 1,5 pp/WE wordt niet gehaald;
 Schoolgebouwen voorzien o.b.v. minimumnormen => mogelijks later problemen 

inzake oppervlaktes;
 45° regel niet gerespecteerd.

Marleen Ryelandt (namens verschillend betrokken publiek):

 Niet correct afgeweken van BPA nr. 36 Kaart 2;
 Nieuw openbaar onderzoek vereist na indienen 2de wijzigingsverzoek;
 Bronbemaling diende betrokken bij aanvraag, want grote impact door ondergrondse 

parkeergarage (76 wagens);
 MOBER stelt dat bepaalde functies (school, sporthal, paviljoen, …) niet tegelijkertijd 

mogen doorgaan omdat anders problemen zouden ontstaan inzake mobiliteit en 
parkeren;

 Overige resultaten MOBER worden betwist;
 Scholen in zone voor openbare nutsvoorzieningen => enkel toelaatbaar mits 

verenigbaar met onmiddellijke omgeving;
 Geen woonbehoefte aangetoond;
 Aanvraag in strijd met RSPA (kernversterking);
 Aanvraag in strijd met RSV (kernverdichting);
 De woondichtheid wordt opgedreven van 14 WE/ha tot 104 WE/ha;
 Door niet respecteren 45°-afstandsregel => afname van zonlicht, uitzicht, globaal 

meer beton, minder groen en schending van privacy;
 Geen afdoende klimaattoets en natuurtoets gehouden;
 Geen rekening gehouden met gedeeltelijke ligging in van nature overstroombaar 

gebied.

Aanvrager:

 Een afwijking cfr. art. 4.4.9/1 VCRO kan worden toegestaan:
o Het betreft een aanvullend BPA op de gewestplanbestemming en geen 

afwijkend;
o In het BPA overheersen de zones voor wonen, de zones voor openbare 

gebouwen;
o De voorziene wegenis behoudt de wegenis overeenkomstig de wegenis 

voorzien in het BPA. De aanvrager diende net daarvoor een wijzigingsverzoek 
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in met een gewijzigd rooilijnplan.
o De Schoolstraat word tijdens de schooluren tijdelijk en beperkt afgesloten. 

Daardoor behoudt zij ten allen tijde haar openbaar karakter en gebruik. Ook 
vandaag is zij slechts beperkt toegankelijk (enkel fietsers en voetgangers);

o Het tijdelijk gebruik van de Schoolstraat als speelplaats overstijgt het gewone 
gebruikrecht niet en is niet in strijd met art. 38 van het 
Gemeentewegendecreet. Bovendien zal de nieuwe Dreef (nieuw openbaar 
domein) zal een nieuwe hoofddrager voor langzaam verkeer vormen en een 
nieuwe hoogwaardige verbinding voor langzaamverkeer creëren door het 
projectgebied. Doorgang blijft dan ook verzekerd;

o Er wordt wel bijkomende wegenis en openbaar domein voorzien, maar dat 
wordt niet verboden door art. 4.4.9/1 VCRO, aangezien dit verenigbaar is met 
de bestemming ‘woongebied’. Deze werd bovendien goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 31 mei 2021;

o In ondergeschikte orde wordt aangehaald dat bijkomende wegenis ook kan 
worden voorzien in toepassing van art. 4.4.7§2 en art. 4.7.1.§2 VCRO;

 Er wordt niet afgeweken van het BPA nr. 36 inzake openbaar groen. Het groen waar 
beroepers naar verwijzen omvat voortuinstroken en geen openbaar groen;

 Beide ingediende wijzigingsverzoeken kwamen voort uit opmerkingen en adviezen 
uitgebracht in de vergunningsprocedure. Deze zijn i.o.m. art. 30 OVD;

 De betreffende wijzigingsverzoeken geven geen aanleiding tot een bijkomend 
openbaar onderzoek. Indien dit toch wenselijk is, kan de deputatie een bijkomend 
openbaar onderzoek organiseren;

 Er geldt geen adviesverplichting t.o.v. de GECORO;
 Een eventuele bronbemaling dient te worden opgenomen bij de latere 

omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen. Op dat 
ogenblik kunnen ook bijzondere voorwaarden worden gekoppeld aan dergelijke 
bronbemaling;

 Een veelheid aan functies wordt voorzien. Dit is i.o.m. de bestemming woongebied. 
Dat de MOBER stelt dat sommige functies beter niet gelijktijdig worden toegestaan, 
doch wordt eveneens gesteld dat steeds afdoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 
Daarbij is ook uitgegaan van dubbeltellingen, zodat de werkelijke parkeervraag 
vermoedelijk nog lager is;

 Het GRS en het RSV vormen beoordelingsgronden. Verder wordt aangehaald dat de 
aanvraag hier toch mee in overeenstemming is. De aanvraag voorziet verdichting in 
de bebouwingskern van Brasschaat op een plek waar het voorzieningenniveau hoog 
is. De meergezinswoningen met de meeste bouwlagen bevinden zich bovendien in het 
centrum van het project;

 De aanvraag is wel i.o.m. de goede R.O.:
o De aanvraag voorziet meergezinswoningen tot 4 bouwlagen, maar in de 

omgeving komen er reeds meergezinswoningen voor tot 3 bouwlagen;
o De loten aan de zijkanten worden beperkt tot max. 2 of 3 bouwlagen en wordt 

zo dus afgebouwd naar de in de omgeving bestaande toestand;
o Een 45°-regel is geen verordenende regel;
o De toenemende woningdichtheid wordt verantwoordt door de ligging in het 

centrum van Brasschaat. De aanvrager brengt een VITO-kaart bij die aanduidt 
dat het voorzieningsniveau zeer goed is;

o Verdichting is op zijn plaats op de aanvraagsite;
o De scholen worden net gemoderniseerd om te voldoen aan de hedendaagse 

vereisten voor schoolgebouwen. Naast de speelplaatsen wordt ook voorzien in 
een sporthal en speelruimte in het aanwezige bos. De kinderen beschikken dus 
over voldoende speelruimte;

o T.o.v. het kappen van bomen werden voorwaarden uit het advies van ANB 
overgenomen en de verkavelingsvoorschriften aangepast. Het volledige bos 
(3040 m²) blijft op het terrein behouden;

o Er worden enkel zieke bomen gekapt;
 De MOBER is wel degelijk gebaseerd op correcte gegevens. Er is uitgegaan van 
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officiële en formele kencijfers. (Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, 
Mbiliteitstoets en Mober uit het Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid en uit de 
interne databank van MINT). Deze kunnen niet in vraag worden gesteld; Er werd 
zowel uitgegaan van een duurzame parkeervraag als van een minder duurzame 
parkeervraag. Er werd dus wel degelijk correct besloten dat geen parkeer- of 
mobiliteitshinder zal worden veroorzaakt;

 De aanvraag heeft geen negatief effect op de natuur en het klimaat:

Voorstel POA: weigering

 In strijd met BPA nr. 36 Kaart 2:
 Afwijking 4.4.1.§1 VCRO niet mogelijk (afwijking op bestemming)
 Afwijking 4.4.9/1 VCRO mogelijk, MAAR niet opportuun, gelet op verdere 

beoordeling goede ruimtelijke ordening.
 In strijd met gemeentelijke parkeerverordening: afwijkingen op verordening zijn 

enkel mogelijk indien niet op de projectsite kan worden voldaan aan de 
parkeervereisten => projectsite = zeer ruim => tekort parkeerplaatsen komt niet 
voort uit situatie ter plekke, maar uit het dense bouwprogramma uit de aanvraag => 
geen afwijking mogelijk cfr. parkeerverordening.

 Niet i.o.m. met decreet grond- en pandenbeleid: onvoldoende garanties dat op de 
loten voor meergezinswoningen wordt voldaan aan het DGPB. Voorschriften nemen 
hier geen verplichtingen op.

 In strijd met goede ruimtelijke ordening:
o Te ver doorgedreven verdichting: er zijn wel voorzieningen aanwezig, maar = 

geen centrumgebied. Openbaar vervoer is in geringe mate aanwezig.
o Tot 4 bouwlagen onder plat dak in omgeving die voornamelijk bestaat ui 1 

bouwlaag onder zadeldak of 2 bouwlagen onder zadeldak.
o Tuindieptes loten 6 (meergezinswoning – ca. 11,15 m t.o.v. 14 m hoogte en 

tuindieptes van 40 m voor achterliggende percelen); loten 7 t.e.m. 16 
(gegroepeerde een- en meergezinswoningen – variërend tussen 2 tot 4,50 m)) 
en lot 19 (meergezinswoning – ca. 4 m t.o.v. 14 m hoogte) zijn ontoereikend 
en niet in verhouding tot toegelaten hoogte.

o Mobiliteit: MOBER = gunstig met voorwaarden => een aantal functies zouden 
niet gelijktijdig benut kunnen worden => niet verankerd in voorschriften + 
niet mogelijk te verankeren in voorschriften als voorwaarde => er kan niet 
voldaan worden aan deze voorwaarde, dus moet mobiliteitsimpact als negatief 
worden beoordeeld.

Hoorzitting: Ja

Voorgestelde deputatiezitting: 10 november 2021
Uiterste datum deputatiezitting: 9 december 2021

DOSSIERGEGEVENS

Referentie omgevingsloket: 2020112615
Referentie provincie: OMBER-2021-0716

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het verkavelen van 
gronden, het aanleggen van nieuwe wegen en het uitvoeren van de bijhorende 
stedenbouwkundige handelingen, op een terrein gelegen te Leeuwenstraat 48/Lage Kaart 
270/Schoolstraat 4/Schoolstraat 2/Leeuwenstraat 50/Leeuwenstraat 52/Lage Kaart 
266/Leeuwenstraat 36/Leeuwenstraat 60/Leeuwenstraat 54/Leeuwenstraat 
42/Leeuwenstraat 40, 2930 Brasschaat, met kadastrale omschrijving afdeling 3, sectie F, 
nrs. 341 V 000, 276 V 000, 279 F 004, 341 T 000, 339 H 002, 341 W 000, 277 P 000, 
278 K 002, 276 Z 000, 278 P 002, 277 N 000, 276 W 000, 341 S 000 door:
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 nv Van Roey Vastgoed, Oostmalsesteenweg 261, 2310 Rijkevorsel
vertegenwoordigd in de beroepsprocedure door Joris Geens en Veerle Wanten 
(advocaat), Borsbeeksebrug 36, 2600 Berchem (Antwerpen)

 
Het college van burgemeester en schepenen van Brasschaat heeft op 14 juni 2021 een 
voorwaardelijke vergunning afgeleverd.

Tegen dat besluit werd een beroep ingediend bij de deputatie van de provincie 
Antwerpen:

 Op 28 juli 2021 door het betrokken publiek
o Danielle Van Bruggen, Leeuwenstraat 72, 2930 Brasschaat
o Jan Tiggelovend, Hoge Kaart 112, 2930 Brasschaat
o Francis Van Deuren, Hoge Kaart 118, 2930 Brasschaat
o Glenn Mertens, Veldstraat 294, 2930 Brasschaat
o Joris Rogmans, Het Venneke 40, 2930 Brasschaat
o Myriam Van Bruggen, Hoge Kaart 100, 2930 Brasschaat
o Stefaan Niemans, Middelkaart 37, 2930 Brasschaat
o Tom Himpe, Middelkaart 3, 2930 Brasschaat
o Rafael Van Gestel, De Romboutweg 36, 2930 Brasschaat
o VZW De Kaart Rond Tafel, Hoge Kaart 118/1001, 2930 Brasschaat

vertegenwoordigd door Marleen Ryelandt (advocaat), Gistelse Steenweg 472, 8200 
Sint-Andries.

 Op 22 juli 2021 door het betrokken publiek
o Frederik Pieters, Hoge Akker 32, 2930 Brasschaat

 Op 17 juli 2021 door het betrokken publiek
o Lisa Buysse, Hoge Kaart 117, 2930 Brasschaat

 Op 25 juli 2021 door het betrokken publiek
o Rudi Pauwels, du Boislei 9, 2930 Brasschaat

Het laatst ingediende beroep werd ontvankelijk en volledig verklaard op 11 augustus 
2021.

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

OMSCHRIJVING VAN DE VERGUNNINGSAANVRAAG

VERGUNNINGSAANVRAAG ZOALS INITIEEL INGEDIEND OP 25 NOVEMBER 2020 
EN VERVOLLEDIGD OP 18 DECEMBER 2020

De vergunningsaanvraag omvat:

 het verkavelen van gronden
 stedenbouwkundige handelingen

Omschrijving van de aanvraag voor het verkavelen van gronden.

De aanvraag betreft het verkavelen van een zone gelegen langsheen de Middelkaart, 
Lage Kaart, Schoolstraat, Veldstraat en Leeuwstraat in Brasschaat en voorziet volgende 
loten:

 Lot 1A: zone voor schoolgebouw en bijhorende constructies
 Lot 1B: zone voor schoolgebouw en bijhorende constructies 
 Lot 2: parkbos 
 Lot 3: zone voor schoolgebouw en bijhorende constructies en parkbos 
 Lot 4: zone voor schoolgebouw en bijhorende constructies 
 Lot 5: zone voor parkeerplaatsen 
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 Lot 6: zone voor meergezinswoningen, deelparkeren, kinderdagverblijf en 
volkstuintjes 

 Lot 8 -9 -10-11-14-15: zone voor ééngezinswoningen 
 Lot 7-12-13-16: zone voor meergezinswoningen gefocust op generatiewonen 
 Lot 17: zone voor verharding en/of parking 
 Lot 18: zone voor meergezinswoningen, appartementen en studio’s voor begeleid 

wonen 
 Lot 19: zone voor een gebouw in functie van co-housing

Deze loten worden weergegeven op volgend uittreksel van het inplantingsplan:

Volgende volumes worden voorzien in de verkavelingsvoorschriften:

 Kavels 1A en B, 2, 3, 4: De bebouwing op deze loten laten een bebouwing toe van 
maximaal 2 bouwlagen, behalve voor lot 1B waar gedeeltelijk 3 bouwlagen kunnen in 
het oostelijk deel. 

 Lot 2 voorziet in een parkbos.
 Kavel 5: zone voor parkeerplaatsen. Hier worden geen gebouwen voorzien.
 Kavel 6: zone voor meergezinswoningen, deelparkeren, kinderdagverblijf en 

volkstuintjes; 15 % met 1 bouwlaag en 85% met 4 bouwlagen; met uitzondering van 
het zuidwestelijk deel van de bouwzone waar er slechts één bouwlaag is toegestaan 
zoals aangeduid op het verkavelingsplan. Maximale kroonlijsthoogte van 14,20 m.
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 Kavel 7-12-13-16: zone voor meergezinswoningen gefocust op generatiewonen, 
maximum 3 bouwlagen met maximale kroonlijsthoogte van 11,20 m.

 Kavel 8-9-10-11-14-15: zone voor ééngezinswoningen, maximaal 2 bouwlagen en de 
maximale kroonlijsthoogte van de woningen bedraagt 7 m.

 Kavel 17: zone voor parking en verharding.
 Kavel 18: zone voor meergezinswoningen, appartementen en studio’s voor begeleid 

wonen; Maximaal 4 bouwlagen, zoals aangeduid op het verkavelingsplan, voor de 
overige zones 2 bouwlagen. De meergezinswoning gelegen in het noorden van het 
lot: max. 14,20 m kroonlijsthoogte, De meergezinswoning gelegen in het oosten van 
het lot: max. 11 m;

 Kavel 19: zone voor een gebouw in functie van co-housing; Maximaal 4 bouwlagen, 
zoals aangeduid op het verkavelingsplan, voor de overige zones 2 bouwlagen. 
Maximale kroonlijsthoogte van 14,20 m.

Omschrijving van de aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen

Om het terrein bouwrijp te maken gaat de verkavelingsaanvraag gepaard met volgende 
stedenbouwkundige handelingen die aan deze aanvraag zijn toegevoegd: 

 sloop bestaande gebouwen 
 reliëfwijzigingen in functie van waterberging 
 reliëfwijziging in functie van infrastructuur 
 aanleg wegenis 
 ontbossing 
 vellen van bomen 

Aangevraagde duur en fasering

De vergunningsaanvraag werd gedaan geheel voor onbepaalde duur.

Er werd geen fasering aangevraagd. 

OMSCHRIJVING VAN DE WIJZIGING VAN DE VERGUNNINGSAANVRAAG DOOR 
DE AANVRAGER TIJDENS DE PROCEDURE IN EERSTE AANLEG

Op 30 april 2021 werd een wijzigingsverzoek ingediend door de aanvrager. De wijziging 
omvat verduidelijkende plannen voor de brandweer en een wijziging van de 
rooilijnplannen overeenkomstig het BPA.

Op 5 mei 2021 werd het wijzigingsverzoek weer ingetrokken en werd een nieuw 
wijzigingsverzoek ingediend waarbij een fout in het verkavelingsplan horende bij de 
wijziging van 30 april 2021 werd rechtgezet.

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2021 werd het 
verzoek van de aanvrager om de aanvraag te mogen wijzigen, ingewilligd.

Op 12 mei werd de gewijzigde inhoud aanvaard en werd opnieuw advies gevraagd aan de 
brandweer over het wijzigingsverzoek.

GEKENDE HISTORIEK

RELEVANTE VERGUNNINGEN/AANVRAGEN

28.05.2018: Omgevingsvergunning voor het vellen van 12 bomen
30.01.2012: Stedenbouwkundige vergunning voor het renoveren van het schoolgebouw, 

met name het vervangen van de sanitaire vleugel van het hoofdgebouw.
22.01.2008: Stedenbouwkundige vergunning voor het optrekken van een luifel met een 



8
OMBER-2021-0716

groen dak.
28.07.2008: Stedenbouwkundige vergunning voor het renoveren van het dak en de 

draagvloer van het bestaande schoolgebouw door stedenbouw.
29.10.2007: Stedenbouwkundige vergunning voor het renoveren van het dak van het 

bestaande schoolgebouw
09.12.1993: Milieuvergunning voor het exploiteren van een school

BESTREDEN BESLISSING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning 
voorwaardelijk verleend.

Voorwaarden

De bijgevoegde, aangepaste stedenbouwkundige voorschriften moeten worden gevolgd.

De voorwaarden vermeld in de adviezen van de adviesverleners moeten nageleefd 
worden.

De kavels mogen slechts te koop worden gesteld nadat:

 de vereiste tussenkomsten aan de nutsmaatschappijen voldaan zijn
 de boscompensatie aan het agentschap voor Natuur en Bos betaald werd
 de wegeniswerken werden uitgevoerd
 de voorwaarden uit het advies van het agentschap Natuur en Bos afgeleverd op 9 

februari 2021 dienen te worden nageleefd.

Lasten

De grond die voorzien is om in het openbaar domein opgenomen te worden dient 
kosteloos aan de gemeente afgestaan worden, voor of minstens tegelijk met de eerste 
verkoop.

ARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT HET BEROEP

BEROEPER

Het beroepschrift van Lisa Buysse luidt (samengevat) als volgt:

Ten eerste wordt in de huidige plannen teveel ruimte voor woningbouw voorzien en veel 
te weinig voor scholen. Speelplaatsen worden gereduceerd tot het minimum, het 
overdekte deel hiervan is ontoereikend om kinderen ontspanning te bieden bij regenweer 
of hitte. 

Wij kozen 7 jaar geleden voor een mooie, open gemeenteschool met een voetbalveldje, 
grote zandbak, speelveld onder bomen en een verhard gedeelte. Nu zullen onze kinderen 
hun tijd op school, na de hinder van de scholenbouw, daarna de woningbouw, op heel 
wat minder vierkante meters moeten doorbrengen. 

Kinderen hebben ruimte nodig, om te spelen, stoom af te blazen en zich uit te leven. 
Leerkrachten hebben ruimte nodig om les te geven. Bomen moeten sneuvelen en worden 
niet of vervangen door kleinere exemplaren. 

Studies wijzen uit dat grote bomen niet gecompenseerd kunnen worden door kleinere 
exemplaren op het vlak van bescherming tegen hitte en biodiversiteit. 
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Dit zal ook de luchtkwaliteit niet ten goede komen, in tijden van hitte in de zomer en 
wateroverlast bij hevige regen, zijn boomwortels die insijpeling bevorderen broodnodig. 

De Lage Kaart is een straat die gevoelig is voor deze weersverschijnselen. Wateroverlast 
en straten die blank staan kwam er meedere malen voor sinds ik in de wijk ben komen 
wonen, nu meer dan 5 jaar geleden. Wadi?s worden voorzien om hemelwater op te 
vangen en het ondoorlatend beton te compenseren. Ruimte die daarvoor voorzien wordt 
is ruimte die de schoolkinderen wederom moeten inboeten. 

Ten tweede is er geen mobiliteitsplan en wordt de extra verkeersdrukte steeds 
geminimaliseerd. Enkele deelwagens zijn onvoldoende om alternatief te zijn voor de vele 
toekomstige bewoners. Het openbaar vervoer in de directe omgeving is heel beperkt en 
rijdt niet frequent genoeg om een waardig alternatief te zijn. 

Er wordt, terecht, met de Modal split 50/50 gezwaaid maar haalbaar is dit met de huidige 
plannen en infrastructuur niet.
Extra auto’s in onze buurt zorgen voor extra geluidshinder, fijn stof en onveiligheid. De 
zwakke weggebruiker vaart niet bij deze plannen, mijn kinderen passeren dagelijks te 
voet of met de fiets waar de in- en uitrit van de ondergrondse garage zal komen. Dit 
zorgt voor extra gevaarlijke situaties en conflicten. 

De fietsenstallingen voor bewoners, personeel en schoolkinderen is te beperkt.

Verder is de keuze voor biomassa om te verwarmen voorbijgestreefd. In de Europese 
Green deal wordt deze vorm van energiewinning beperkt in plaats van aangemoedigd. Bij 
een nieuwbouw, waar vanaf nul begonnen kan worden en geen beperkende elementen 
gelden zoals bijvoorbeeld bij een verbouwing, is deze keuze onbegrijpelijk. Wederom zal 
de luchtkwaliteit inboeten. Bij koude, windstille dagen blijft de ongezonde uitstoot 
hangen. Een slecht plan in een schoolomgeving en woonwijk.

Het beroepschrift van Frederik Pieters luidt (samengevat) als volgt:

 De aanvraag is onontvankelijk want de aanvraag dekt de werkelijke plannen niet. De 
aanvraag stelt dat de bestaande wegenis wordt overgenomen en behouden blijft. 
Echter wordt deze aangepast. Deze wordt immers afsluitbaar voorzien.

 Het afsluiten van de weg is in strijd met art. 38, 2° en 3° van het 
gemeentewegendecreet: het is verboden om: 
2° een gemeenteweg volledig of gedeeltelijk in te nemen op een wijze die het gewone 
gebruiksrecht overstijgt; 
3° de toegang tot een gemeenteweg of het gebruik en beheer ervan te belemmeren, 
te hinderen of onmogelijk te maken;

 De aanvraag wijkt af van de bestaande wegenis, waardoor geen toepassing kan 
worden gemaakt van art. 4.4.9/1 VCRO.

 De mogelijke bebouwing tot een hoogte van 14 m en van 4 bouwlagen voor de loten 
6, 18 en 19 passen niet bij de rest van de wijk en zijn geen goede ruimtelijke 
ordening;

 Het aantal voorziene parkeerplaatsen voor bewoning is kleiner dan de gemeentelijke 
norm (76 i.p.v. 149). De voorgestelde afwijkingen gebeuren o.b.v. irrealistische 
aannames;

 Het aantal voorziene parkeerplaatsen voor het publieke gedeelte is kleiner dan de 
gemeentelijke norm (33 i.p.v. 84). De voorgestelde afwijkingen gebeuren o.b.v. 
irrealistische en onbewezen aannames;

 De mobiliteitsstudie houdt geen rekening met het gebruik van de sporthal door 
handbalclubs.

 Een grote sporthal (1600 m²) die geschikt moet zijn voor officiële handbalwedstrijden 
met een publiekstribune heeft een bovenlokale functie en is te groot en niet geschikt 
om in een binnengebied van een scholenproject te worden gebouwd met onvoldoende 
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parkeerplaatsen;
 Vrees voor afname vrij gebruik van de openbare gemeenteweg Schoolstraat;
 Vrees voor een verminderde mobiliteit en verhoogde parkeerproblemen;
 Aantasting van het rustieke karakter van de wijk;

Het beroepschrift van Rudi Pauwels luidt (samengevat) als volgt:

 De woondichtheid neemt toe van ca. 14 personen/ha tot 104 personen/ha;
 De aanvraag voldoet niet aan de visie van de Vlaamse Bouwmeester inzake 

kernversterking;
 De nieuwe woontypologieën wijken sterk af van de bestaande bebouwing die typisch 

is voor de kleine landeigendommen;
 De afwijkende woontypologieën zijn in strijd met de geest van het huidige BPA en het 

structuurplan;
 De V/T-index neemt toe van 0,2 tot 0,60;
 Het uitgangsprincipe om de bouw van de scholen te bekostigen door het voorzien in 

wooneenheden is uit de hand gelopen. Oorspronkelijk werd berekend dat 50 WE 
vereist zouden zijn, om uiteindelijk 103 WE aan te vragen;

 De bestaande straat verandert van loop en breedte en verschilt in functie tussen de 
bestaande en latere status. Bovendien wordt bestaand openbaar groen verwijderd. 
Daardoor is de aanvraag in strijd met het BPA op onderdelen waarvan niet afgeweken 
kan worden;

 Het structuurplan bepaalt dat het karakter van de kleine landeigendommen behouden 
moet blijven;

 De Gecoro heeft geen advies kunnen overmaken;
 103 bijkomende wooneenheden zullen een enorme impact veroorzaken op de 

mobiliteit;
 De parkeernorm van 1,5 plaatsen per wooneenheid wordt niet gehaald;
 Voor de schoolgebouwen is gerekend met minimumnormen. Er moet gevrijwaard 

worden dat daardoor later geen problemen optreden inzake oppervlaktevereisten;
 De MER-screening verdient extra aandacht inzake accuraatheid;
 De toegangsmogelijkheden tot de sporthal voor een brandweerwagen worden in 

twijfel getrokken;
 De 45°-regel inzake afstanden tot de perceelsgrenzen wordt niet gerespecteerd;
 De site staat niet ingekleurd op het RUP “herziening op het verbod van 

meergezinswoningen”;
 Het project voldoet niet aan de SDG’s die het gemeentebestuur vooropstelt.

Het beroepschrift van Marleen Ryelandt werd ingediend namens verschillende 
(rechts)personen. De beroepsargumenten uit dit beroepsschrift luiden als volgt 
(samengevat):

 Er wordt niet correct afgeweken van het geldende BPA:
o De aanvraag is in strijd met het BPA nr. 36 Kaart 2. Ongeacht dit ouder is dan 

15 jaar kan niet afgeweken worden voor wat betreft de wegenis, openbaar 
groen en erfgoedwaarden. Echter wijkt de wegenis …

o De gemeenteraad besliste het openbaar domein te wijzigen over een breedte 
van 50 cm en de bestaande grenslijn van de Schoolstraat en de bijhorende 
rooilijn aan te passen tot binnen een zone voor openbare gebouwen. Er 
worden foutief afwijkingen toegestaan o.b.v. artikels 4.4.7§2 en 4.4.9/1 
VCRO;

o Bovendien geldt het afsluiten van de Schoolstraat tijdens de schooluren als 
wijziging van het publiek gebruik ervan.

o Particuliere woningen zijn niet i.o.m. de bestemming ‘openbare gebouwen’. 
o Art. 4.4.1. VCRO kan niet owrden toegepast, want er wordt afgeweken van 

bestemmingen en de V/T-index
 Er diende een nieuw openbaar onderzoek te worden opgestart na het indienen van 
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een 2de wijzigingsverzoek. 
 Voor de ondergrondse parkeergarage voor 76 wagens zal een belangrijke 

grondbemaling moeten gebeuren die onder klasse III kan vallen. Deze kan ernstige 
impact hebben op de grondwaterstanden. Hiermee moest bij de natuurtoets reeds 
rekening worden gehouden. Een meldingsprocedure biedt slechts een beperkte 
mogelijkheid tot het opleggen van bijzondere voorwaarden;

 De bijgebrachte MOBER stelt dat bepaalde functies (school, sporthal, paviljoen, …) 
niet tegelijkertijd mogen doorgaan omdat anders problemen zouden ontstaan inzake 
mobiliteit en parkeren. Verder worden de gunstige resultaten en bevindingen in deze 
studie betwist door de beroepers;

 Er worden onvoldoende parkeerplaatsen voorzien;
 De mobiliteitsaspecten werden onvoldoende onderzocht in de project-m.e.r.-

screening;
 Scholen zijn slechts toegelaten in een bestemmingszone voor openbare 

nutsvoorzieningen, mits zij verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving;
 Een overdreven mix van bestemmingstypes kan een negatief effect hebben op de 

onmiddellijke omgeving;
 Er is geen woonbehoefte aangetoond, terwijl dit net noodzakelijk zou zijn, nu 

afgeweken wenst te worden van het BPA in toepassing van art. 4.4.9/1 VCRO;
 Het RSPA zet in op kernversterking. De aanvraag voldoet hier niet aan;
 De woondichtheid wordt opgedreven van 14 WE/ha tot 104 WE/ha;
 Cfr. Het RSV is een beleid van verdichting in Brasschaat niet wenselijk;
 Het niet respecteren van de 45°-afstandsregel vertaald zich in afname van zonlicht, 

uitzicht, globaal meer beton, minder groen en schending van privacy;
 Er werd geen afdoende klimaattoets en natuurtoets gehouden;
 Er werd bij de watertoets geen rekening gehouden met de gedeeltelijke ligging in van 

nature overstroombaar gebied;
 De locatie leent zich niet tot verdichting.

AANVRAGER

De naar aanleiding van het beroep ingediende nota van de aanvrager van 
29 oktober 2021 luidt (samengevat) als volgt: 

 Een afwijking cfr. art. 4.4.9/1 VCRO kan worden toegestaan;
o Het betreft een aanvullend BPA op de gewestplanbestemming en geen 

afwijkend;
o In het BPA overheersen de zones voor wonen, de zones voor openbare 

gebouwen;
o De voorziene wegenis behoudt de wegenis overeenkomstig de wegenis 

voorzien in het BPA. De aanvrager diende net daarvoor een wijzigingsverzoek 
in met een gewijzigd rooilijnplan.

o De Schoolstraat word tijdens de schooluren tijdelijk en beperkt afgesloten. 
Daardoor behoudt zij ten allen tijde haar openbaar karakter en gebruik. Ook 
vandaag is zij slechts beperkt toegankelijk (enkel fietsers en voetgangers);

o Het tijdelijk gebruik van de Schoolstraat als speelplaats overstijgt het gewone 
gebruikrecht niet en is niet in strijd met art. 38 van het 
Gemeentewegendecreet. Bovendien zal de nieuwe Dreef (nieuw openbaar 
domein) zal een nieuwe hoofddrager voor langzaam verkeer vormen en een 
nieuwe hoogwaardige verbinding voor langzaamverkeer creëren door het 
projectgebied. Doorgang blijft dan ook verzekerd;

o Er wordt wel bijkomende wegenis en openbaar domein voorzien, maar dat 
wordt niet verboden door art. 4.4.9/1 VCRO, aangezien dit verenigbaar is met 
de bestemming ‘woongebied’. Deze werd bovendien goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 31 mei 2021;

o In ondergeschikte orde wordt aangehaald dat bijkomende wegenis ook kan 
worden voorzien in toepassing van art. 4.4.7§2 en art. 4.7.1.§2 VCRO;
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 Er wordt niet afgeweken van het BPA nr. 36 inzake openbaar groen. Het groen waar 
beroepers naar verwijzen omvat voortuinstroken en geen openbaar groen;

 Beide ingediende wijzigingsverzoeken kwamen voort uit opmerkingen en adviezen 
uitgebracht in de vergunningsprocedure. Deze zijn i.o.m. art. 30 OVD;

 De betreffende wijzigingsverzoeken geven geen aanleiding tot een bijkomend 
openbaar onderzoek. Indien dit toch wenselijk is, kan de deputatie een bijkomend 
openbaar onderzoek organiseren;

 Er geldt geen adviesverplichting t.o.v. de GECORO;
 Een eventuele bronbemaling dient te worden opgenomen bij de latere 

omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen. Op dat 
ogenblik kunnen ook bijzondere voorwaarden worden gekoppeld aan dergelijke 
bronbemaling;

 Een veelheid aan functies wordt voorzien. Dit is i.o.m. de bestemming woongebied. 
Dat de MOBER stelt dat sommige functies beter niet gelijktijdig worden toegestaan, 
doch wordt eveneens gesteld dat steeds afdoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 
Daarbij is ook uitgegaan van dubbeltellingen, zodat de werkelijke parkeervraag 
vermoedelijk nog lager is;

 Het GRS en het RSV vormen beoordelingsgronden. Verder wordt aangehaald dat de 
aanvraag hier toch mee in overeenstemming is. De aanvraag voorziet verdichting in 
de bebouwingskern van Brasschaat op een plek waar het voorzieningenniveau hoog 
is. De meergezinswoningen met de meeste bouwlagen bevinden zich bovendien in het 
centrum van het project;

 De aanvraag is wel i.o.m. de goede R.O.:
o De aanvraag voorziet meergezinswoningen tot 4 bouwlagen, maar in de 

omgeving komen er reeds meergezinswoningen voor tot 3 bouwlagen;
o De loten aan de zijkanten worden beperkt tot max. 2 of 3 bouwlagen en wordt 

zo dus afgebouwd naar de in de omgeving bestaande toestand;
o Een 45°-regel is geen verordenende regel;
o De toenemende woningdichtheid wordt verantwoordt door de ligging in het 

centrum van Brasschaat. De aanvrager brengt een VITO-kaart bij die aanduidt 
dat het voorzieningsniveau zeer goed is;

o Verdichting is op zijn plaats op de aanvraagsite;
o De scholen worden net gemoderniseerd om te voldoen aan de hedendaagse 

vereisten voor schoolgebouwen. Naast de speelplaatsen wordt ook voorzien in 
een sporthal en speelruimte in het aanwezige bos. De kinderen beschikken dus 
over voldoende speelruimte;

o T.o.v. het kappen van bomen werden voorwaarden uit het advies van ANB 
overgenomen en de verkavelingsvoorschriften aangepast. Het volledige bos 
(3040 m²) blijft op het terrein behouden;

o Er worden enkel zieke bomen gekapt;
 De MOBER is wel degelijk gebaseerd op correcte gegevens. Er is uitgegaan van 

officiële en formele kencijfers. (Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, 
Mbiliteitstoets en Mober uit het Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid en uit de 
interne databank van MINT). Deze kunnen niet in vraag worden gesteld; Er werd 
zowel uitgegaan van een duurzame parkeervraag als van een minder duurzame 
parkeervraag. Er werd dus wel degelijk correct besloten dat geen parkeer- of 
mobiliteitshinder zal worden veroorzaakt;

 De aanvraag heeft geen negatief effect op de natuur en het klimaat:

ADVIEZEN1

College van burgemeester en schepenen

Tijdens de beroepsprocedure: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 

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 de hoofdstukken ‘Beoordeling’.
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24 september 2021

Het advies luidt (samengevat) als volgt: bevestiging standpunt bestreden beslissing.

Gemeentelijke omgevingsambtenaar

Verslag eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig

Dit verslag zit vervat in de bestreden beslissing.

Agentschap natuur en bos (ANB)

Tijdens eerste aanleg: 

Voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 9 februari 2021

Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

Uit het dossier kan afgeleid worden dat de aanvrager een oppervlakte van 280 m² wenst 
te ontbossen. 
Volgens onze gegevens is het perceel bezet met inheems bos. 

Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is er voor het uitvoeren van de geplande 
werken een ontbossing nodig van 280 m². 3040 m² dient als bos behouden te worden. 

Na onderzoek van het compensatievoorstel overwoog het Agentschap voor Natuur en Bos 
een aanpassing aan dit voorstel. Op 3/02/2021 meldde de aanvrager dat hij/zij akkoord 
ging met de voorgestelde wijzigingen. Bijgevolg kan het Agentschap voor Natuur en Bos 
een definitieve beslissing aangaande dit compensatievoorstel nemen. 
Het compensatievoorstel wordt goedgekeurd, maar aangepast. De motivering voor de 
aanpassing bevindt zich in het laatste deel van het goedgekeurde 
boscompensatievoorstel, in bijlage bij deze brief. Dit compensatievoorstel moet integraal 
deel uitmaken van de omgevingsvergunning. 
Het dossier is bij het Agentschap voor Natuur en Bos geregistreerd onder het kenmerk 
21-200983 .

Een gunstig advies wordt afgeleverd, mits naleving van de volgende voorwaarde(n): 
 Het goedgekeurde boscompensatievoorstel met inbegrip van haar voorwaarde(n) op 

het gebied van compenserende maatregelen dient integraal deel uit te maken van de 
omgevingsvergunning. 

De vergunningverlenende overheid kan de vergunning slechts toekennen mits naleving 
van deze voorwaarden. 

Onderstaande direct werkende normen zijn hierbij van toepassing: 
 Artikel 90 bis Decreet Bosdecreet van 13.06.1990 
 Artikel 2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels inzake 

compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing van 
16.02.2001

Tijdens de beroepsprocedure: 

Voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 6 september 2021

Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

Het bevat geen nieuwe elementen die het oorspronkelijk advies van ANB kunnen 
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wijzigen. Het advies van ANB van 9 februari 2021 wordt dan ook behouden.

Provinciale Dienst Integraal Waterbeleid

Tijdens eerste aanleg: gevraagd op 14 januari 2021 maar niet ontvangen

Brandweerzone Rand

Tijdens eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 3 februari 2021

Tijdens eerste aanleg (na wijzigingsverzoek): bevestiging oorspronkelijk advies 
ontvangen op 1 juni 2021.

Tijdens eerste aanleg (na wijzigingsverzoek): bevestiging oorspronkelijk advies 
ontvangen op 15 juni 2021.

Fluvius System Operator

Tijdens eerste aanleg: gevraagd op 14 januari 2021 maar niet ontvangen

Pidpa – distributie leidingen

Tijdens eerste aanleg: gevraagd op 14 januari 2021 maar niet ontvangen

Pidpa Riolering

Tijdens eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 1 februari 2021

Volgende specifieke voorwaarden worden voorgesteld:

 De ontwikkelaar stelt verplicht en voor eigen rekening een erkende aannemer aan 
voor de riolerings- en wegeniswerken. Deze aanstelling kan pas gebeuren na 
voorafgaande goedkeuring door Pidpa en de betrokken gemeente. 

 Alle kosten voor de aanleg van de nodige rioleringsinfrastructuur (DWA, RWA, 
inclusief de huisaansluitputjes per lot) zijn volledig ten laste van de aanvrager. 

 De uitvoering van deze werken is een voorwaarde voor het verkrijgen van een 
verkoopbaarheidsattest. 

 Pidpa dient actief betrokken te worden bij het verdere ontwerp, aanbesteding, en 
uitvoering van de riolering (coördinatievergaderingen, werfvergaderingen,…) Het 
volledige dossier moet opnieuw ter goedkeuring voorgelegd worden bij Pidpa 
vooraleer er overgegaan wordt tot uitvoering. 

 De ontwikkelaar draagt alle kosten inzake beproevingen op materialen en uitgevoerde 
werken, zoals voorzien in de bepalingen van het SB 250 versie 4.1. 

Proximus

Tijdens eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 2 februari 2021

Het advies stelt volgende voorwaarden voor (samengevat): 

 Een finale netwerkanalyse zal gebeuren na ontvangst van het vergunde plan.  
 Uitbreiding van de telecominfrastructuur van Proximus is ten laste van de aanvrager. 
 Van zodra vergund en minimaal 6 maanden voor oplevering dient de aanvrager zijn 

project kenbaar te maken bij Proximus door het downloadbaar formulier (zie 
onderstaande URL) ingevuld te versturen naar werf.a2@proximus.com . 
https://www.proximus.be/dam/jcr:ffc363f8-2d58-4d85-9df7-
fbda9694f859/cdn/sites/iportal/documents/pdfs/res/PXM-10916-PACK-Aanvraag-
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vooraanleg~2019-01-25-15-33-13~cache.pdf  
 De Proximus infrastructuur dient proactief voorzien te worden in het project. De 

technische documentatie hiervoor wordt ter beschikking gesteld na ontvangst van het 
vergunde plan.  

 Proximus wenst betrokken te worden bij alle coördinatievergaderingen via 
werfcoordinatie@proximus.com .  

OPENBAAR ONDERZOEK EN KENNISGEVING2

In eerste aanleg is een openbaar onderzoek georganiseerd van 18 januari 2021 
t.e.m. 16 februari 2021. 

Tijdens het openbaar onderzoek werden 660 bezwaarschriften van bezwaarindieners met 
unieke adressen ontvangen.

De bezwaren omvatten steeds een of meer van volgende opmerkingen (samengevat):

 De hoogte van de ingeplante gebouwen;
 Bouwhoogtes verstoren het evenwicht van de buurt. 
 Het aantal geplande woongelegenheden past niet in een landelijke woonwijk;
 Het behoud van het landelijk karakter van de wijk was een vereiste in de eerste versie 

van de projectoproep;
 Aantasting van privacy en wooncomfort;
 Toename van de reeds hoge verkeersdruk;
 Onvoldoende parkeergelegenheid voorzien;
 Verkeersonveiligheid (ook voor schoolkinderen);
 Ontbreken van participatie t.o.v. de laatste versie van de plannen;
 De speelplaatsen worden erg drastisch verkleind;
 Meer nadruk op wonen dan op scholen;
 Sterke toename geasfalteerde oppervlakte;
 Negatieve impact op grondwaterpeil en neerslagregulering;
 De V/T-index voor de wijk ligt op 0,20 (in landelijke wijk is V/T-index tussen 0,15 en 

0,40 gebruikelijk). Het project verhoogt deze tot 0,60.
 De grondoppervlakte per bewoner = 6x denser dan de rest van de wijk;
 Afbreuk van het rustige karakter van de wijk;
 Afname van de speel- en ontwikkelingsruimte;
 Toename lawaaihinder;
 De nieuwe aanleg van de Dreef is in strijd met de VCRO;
 De stalling van fietsen is ontoereikend;
 De doorgangen voor de brandweer zijn beperkt en in S-vorm;
 Is er rekening gehouden met eerdere bevragingen van de omgeving?
 Bezwaar tegen de koppeling van de verkoop van appartementen met het oprichten 

van nieuwe schoolgebouwen;
 Totale duur van de werken (4 jaar) zorgt voor zeer lange hinder tijdens de realisatie;
 Door nieuwe inplanting sporthal en speelplaats verdwijnt het vroegere voetbalterrein 

tussen paviljoen en sporthal (= speelplaats voor de lagere school);
 Afname zonlicht in de tuinen van omwonenden door de gehanteerde bouwhoogte;
 Art. 4.4.9/1 wordt incorrect toegepast => Er wordt een afwijking toegestaan voor wat 

betreft wegenis (Dreef) tussen Middelkaart en Leeuwenstraat;
 Groot vermoeden dat de gebouwen een hoge leegstandsgraad zullen kennen;
 Het project is niet kostenneutraal. Inwoners van Brasschaat zullen nog lang betalen 

voor de onderhoudscontracten voor de scholen en het openbaar domein;

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 de hoofdstukken ‘Beoordeling’.
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 Integraal bezwaar tegen het project;
 De mobiliteitsstudie is onvolledig;
 De GECORO werd onvoldoende betrokken;
 De schaal van de sporthal past niet in een woonwijk;
 Het paviljoen is te hoog en komt te dicht bij de tuin van een aanpalende te liggen;
 De voorziene klaslokalen voldoen niet aan de norm van een minimale oppervlakte van 

70 m²;
 Er worden onvoldoende klaslokalen voorzien, waardoor slaapklassen of lokalen voor 

zorgonderwijs wegvallen;
 De wegenis wordt gewijzigd:

o Ze wordt afgesloten tijdens de schooluren en gebruikt als speelplaats;
o In de loten B1, B2 en B3 zullen delen van het huidige openbaar domein 

privatief worden

BEOORDELINGSKADER

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 

WIJZIGINGEN AAN DE VERGUNNINGSAANVRAAG IN BEROEP

De aanvrager wijzigde zijn vergunningsaanvraag in beroep zonder dat een 
nieuw openbaar onderzoek vereist is. 

Op 30 april 2021 werd een wijzigingsverzoek ingediend door de aanvrager. De wijziging 
omvat verduidelijkte plannen voor de brandweer en een wijziging van de rooilijnplannen.

In beroep kunnen wijzigingen aan de vergunningsaanvraag worden aangebracht. Het 
openbaar onderzoek over de gewijzigde vergunningsaanvraag is niet vereist omdat aan 
de volgende voorwaarden is voldaan:

1° de wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of 
de goede ruimtelijke ordening
2° de wijzigingen komen tegemoet aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen 
en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend 
3° de wijzigingen brengen kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich 
mee

De betreffende wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of milieu 
of rechten van derden. Het gaat om verduidelijkingen. De nieuwe aanduiding van het 
wegenistracé overlapt nog steeds met de aanduiding zoals opgenomen in het BPA.

Er moet geen geen bijkomend openbaar onderzoek worden gevoerd. Onderstaande 
beoordeling houdt rekening met de wijzigingen aan de vergunningsaanvraag.

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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INHOUDELIJKE BEOORDELING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Het project wordt getoetst aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften en 
eventuele verkavelingsvoorschriften.

Het project is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het 
gewestplan.

Het project is volgens het gewestplan 14: Antwerpen, goedgekeurd op 3 oktober 1979, 
gelegen in woongebied, waar volgende voorschriften van toepassing zijn:

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

De aanvraag beoogt het oprichten van woningen, schoolinfrastructuren en daarmee 
gepaard gaande gebouwen, parkeergelegenheden. Ook wordt openbare wegenis 
voorzien. Deze functies zijn principieel in verzoenbaar met de bestemmingsvoorschriften.

Hoewel een mix van functies principieel mogelijk is in een woongebied, stelt het KB van 
28 december 1972 dat deze functies slechts toegelaten kunnen worden mits ze 
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. Uit de verdere beoordeling van het 
project t.o.v. de aspecten inzake goede ruimtelijke ordening blijkt echter dat de aanvraag 
niet verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving.

Op de projectsite is een BPA van toepassing, waardoor de toetsing van het project aan 
het gewestplan vervangen moet worden door de aanvullende voorschriften die zijn 
opgenomen in dit BPA – voor zover geen toepassing wordt gemaakt van de 
afwijkingsmogelijkheden vervat in art. 4.4.9/1 VCRO.

Het project is in strijd met de voorschriften van het geldende bijzonder plan van 
aanleg (BPA) en het is niet wenselijk om toepassing te maken de 
afwijkingsmogelijkheden in de VCRO.

Het project is volgens het nr.36-kaart 2, goedgekeurd op 13 december 2000, gelegen in 
volgende bestemmingszones:

 Openbare weg;
 Plaats bestemd voor openbare gebouwen;
 Voortuinstrook.

De aanvraag is verenigbaar met de zone ‘openbare weg’ zoals aangeduid op het BPA:

Zoals blijkt uit volgend uittreksel van het rooilijnplan gevoegd bij de meest actuele 
projectinhoudsversie (versie d.d. 5 mei 2021) is de aanvraag in overeenstemming met 
de bestemmingszone ‘openbare weg’ binnen het BPA:
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De wegenis voorzien in dit traject overlapt integraal de vereiste wegenis met een breedte 
van 5 m zoals deze is ingetekend op het geldende BPA. 

Dit rooilijnplan werd bovendien goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 mei 2021 en 
geldt als basis voor de beoordeling van voorliggende aanvraag.

De aanvraag is niet verenigbaar met de bestemmingszone ‘voortuinstroken’ uit dit BPA 
op volgende punten:

Op lot 3 wordt een bouwblok ingetekend tot tegen de grens met de Schoolstraat. De 
voorschriften stellen dat het bouwblok volledig benut kan worden voor het oprichten van 
nieuwe schoolinfrastructuur. 

Dit bouwblok overlapt echter met een zone die volgens het BPA wordt aangeduid als 
voortuinstrook.

Op lot 4 wordt een zone voor bijgebouwen (voor het stallen van (brom)fietsen en het 
onderbrengen van noodzakelijke installaties voor nutsvoorzieningen cfr. de gevraagde 
voorschriften) ingetekend tot tegen de grens met de Middelkaart. 

Het bouwblok voor deze bijgebouwen overlapt echter met een zone die volgens het BPA 
wordt aangeduid als voortuinstrook.

Op lot 5 wordt een zone voor parkeren ingetekend tot tegen de grens met de 
Middelkaart. Er wordt een groenbuffer voorzien t.a.v. de aanliggende percelen, maar niet 
t.o.v. de voorliggende weg Middelkaart.

De zone voor parkeren (in te richten met waterdoorlatende verharding) overlapt echter 
met een zone die volgens het BPA wordt aangeduid als voortuinstrook.

De voorliggende aanvraag wijkt dan ook af qua bestemming ‘voortuinstrook’ voor de 
hierboven opgesomde delen.

Hiervoor kan geen afwijking worden toegestaan in toepassing van art. 4.4.1. §1 VCRO. 
Dit artikel stelt immers (samengevat) dat geen afwijking mogelijks is inzake 
bestemming.

De aanvraag is niet verenigbaar met de bestemmingszone ‘openbare gebouwen uit dit 
BPA op volgende punten:

 Inzake de openbare wegenis binnen de zone voor openbare gebouwen:

Verder wordt nog opgemerkt dat binnen de zone voor openbare gebouwen voorzien 
wordt in openbare circulatieruimte. Deze staat niet integraal in functie van de binnen 
het project voorziene openbare gebouwen (schoolinfrastructuren), maar dient tevens 
als openbare circulatieruimte en ontsluiting van private woongebouwen.

Hierover wordt geoordeeld dat openbaar toegankelijke ruimte in functie van de 
ontsluiting van openbare gebouwen of het voorzien van buiten- of bufferruimte van 
deze gebouwen kan beschouwd worden als verenigbaar met de betreffende 
bestemming.
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Slechts indien ruimte/wegenis wordt voorzien binnen deze zone die louter een private 
(woon)bestemming ontsluit verkrijgt de wegenis de functie van het unieke goed dat 
er langs ontsluit. Dit is bij voorliggende aanvraag niet het geval. Daardoor kan de 
wegenis wel als verenigbaar met de zone ‘openbare gebouwen’ worden beschouwd.

 Inzake woonbestemmingen in deze zone:

Loten 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 en 19 zijn telkens bestemd voor het 
oprichten van een- of meergezinswoningen.

Lot 17 wordt voorzien voor het inrichten van een toegangsweg tot de loten 7 t.e.m. 
16 en een fietsenstalling voor deze loten.

Verder is het niet duidelijk of binnen ‘zone voor parkeren’ op lot 6 – waar zowel een 
onder- als een bovengrondse parkeerruimte wordt toegelaten – ruimte wordt voorzien 
voor publieke parkeerplaatsen, dan wel private. 

De hierboven opgesomde invullingen zijn niet verenigbaar met de bestemming 
‘openbare gebouwen’.

Zoals reeds eerder in dit verslag aangehaald kunnen dergelijke afwijkingen van de 
toegelaten bestemming niet worden toegelaten in toepassing van art. 4.4.1.§1 VCRO.

Het is niet wenselijk om toepassing te maken van de afwijkingsmogelijkheden 
voorzien in art. 4.4.9/1 VCRO.

Er bestaat een mogelijkheid om afwijkingen toe te staan van de stedenbouwkundige 
voorschriften van het geldende BPA cfr. art. 4.4.9/1 VCRO:

Dit artikel luidt als volgt:

Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een 
omgevingsvergunning afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van een 
bijzonder plan van aanleg, voor zover dit plan ouder is dan vijftien jaar op het 
ogenblik van de indiening van de aanvraag.

Afwijkingen kunnen niet toegestaan worden voor wat betreft wegenis, openbaar 
groen en erfgoedwaarden.

De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, kan slechts worden toegepast 
voor stedenbouwkundige voorschriften van bijzondere plannen van aanleg die een 
aanvulling vormen op:
1° de volgende gebiedsaanduidingen, vermeld in het koninklijk besluit van 28 
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en gewestplannen:
a) woongebieden, met uitzondering van woonparken;
…

De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, kan niet worden toegepast voor 
bijzondere plannen van aanleg die voorzien in stedenbouwkundige voorschriften voor 
agrarisch gebied, ruimtelijk kwetsbaar gebied of recreatiegebied in afwijking van het 
gewestplan of voor gebieden die in uitvoering van artikel 5.6.8 van deze codex 
aangeduid zijn als watergevoelig openruimtegebied.

Elke aanvraag tot afwijking overeenkomstig het eerste lid, wordt onderworpen aan 
een openbaar onderzoek.
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Er is voldaan aan de toepassingsvereisten:

 Het betreffende BPA dateert van 13 december 2000 en is ouder dan 15 jaar;
 Het BPA vormt een aanvulling op de gewestplanbestemming ‘woongebied’;
 De aanvraag is i.o.m. de zones ‘openbare weg’ en vormt geen afwijking inzake 

openbaar groen of erfgoed
 Er werd een openbaar onderzoek gehouden

Het is echter niet opportuun om de betreffende afwijking toe te staan.

Art. 4.4.9/1 VCRO stelt dat het vergunningverlenende bestuursorgaan bij het 
verlenen van een omgevingsvergunning mag afwijken van de stedenbouwkundige 
voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, voor zover dit plan ouder is dan 
vijftien jaar op het ogenblik van de indiening van de aanvraag.

Het artikel omvat echter geen verplichting in hoofde van de vergunningverlenende 
overheid om deze afwijking toe te staan.

Bovendien ontslaat het voldoen aan de toepassingsvereiste van art. 4.4.9/1 VCRO de 
vergunningverlenende overheid niet van de beoordeling van de aanvraag cfr. de 
algemene beoordelingsgronden vervat in artikel 4.3.1. VCRO.

Verder in dit verslag wordt uitgebreid verwoordt waarom de aanvraag niet 
verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening.

Er wordt dan ook voorgesteld om geen toepassing te maken van art. 4.4.9/1 VCRO.

Het project is niet in overeenstemming met de voorschriften van de 
gemeentelijke parkeerverordening.

Uit de parkeerverordening volgt een vereiste om 149 parkeerplaatsen te voorzien ten 
behoeve van de voorziene bewoning en 84 parkeerplaatsen  ten behoeve van de publieke 
functies.

Het standpunt van het college van burgemeester en schepenen (CBS) dat het voorziene 
aantal parkeerplaatsen (76 voor bewoning en 33 voor het publieke gedeelte) 
aanvaardbaar is t.o.v. de parkeernorm wordt niet bijgetreden.

Het CBS baseert zich louter op de MOBER om te stellen dat een lager aantal 
parkeerplaatsen kan worden gehanteerd dan voorzien in de gemeentelijke 
parkeerverordening.

Deze parkeerverordening heeft echter een verordenend karakter en afwijkingen van de 
vereiste minimumaantallen zijn volgens deze verordening slechts mogelijk: “Indien het 
benodigde aantal parkeerplaatsen niet gerealiseerd kan worden”.

In het geval van een afwijking dient de reden gemotiveerd te worden en dient een 
compensatoire vergoeding betaald te worden aan het gemeentebestuur, zoals vastgelegd 
in het “Belastingreglement op het ontbreken van parkeerruimten”.

Afwijkingen moeten echter steeds limitatief beoordeeld worden. Bij voorliggende 
aanvraag omvat de projectsite een zeer ruim gebied. Er is voldoende oppervlakte 
aanwezig om een ruim aantal parkeerplaatsen te voorzien. 

Het feit dat er niet voldoende ruimte rest om het volgens de parkeerverordening vereiste 
aantal te voorzien kan niet worden verantwoord uit een tekort aan oppervlakte, 
toegangsmogelijkheden, problemen met de ondergrond, de ligging in een VEN-gebied, …
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Dat het evenwicht tussen het vereiste aantal parkeerplaatsen en de voorziene 
mogelijkheden tot bebouwing wordt verstoord vindt zijn oorsprong in het dichte 
bouwprogramma van het project. Met een lagere densiteit zouden minder 
parkeerplaatsen vereist zijn en zou wel aan de parkeerverordening kunnen worden 
voldaan.

Dat de MOBER stelt dat door het inzetten op een modal-shift de noodzaak aan 
parkeerplaatsen zou doen afnemen doet immers geen afbreuk aan de verordenende 
kracht van de parkeerverordening.

De bevindingen van de bijgebrachte MOBER ontslaan de vergunningverlenende overheid 
dan ook niet van haar verplichting om het voorliggende project te toetsen aan de 
geldende parkeerverordening.

Het project is in overeenstemming met de voorschriften van de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid. 

Het standpunt van het CBS hierover wordt bijgetreden en eigen gemaakt:

De aanvraag omvat geen gebouwen. De aanvraag betreft enkel een 
omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden en het bouwrijp 
maken het goed door het slopen van gebouwen, het gedeeltelijk ontbossen, het kappen 
van hoogstammige bomen, het wijzigen van het reliëf en de aanleg van een 
verkeersweg. Er worden met de voorliggende aanvraag geen gebouwen aangevraagd.

Wel voorziet de verordening dat ook toegangspaden tot constructies onder de 
verordening vallen:

BVR tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende 
toegankelijkheid.

Art. 9. Als de bestaande toegang tot de publiek toegankelijke delen van een constructie 
niet voldoet aan de bepalingen van artikel 12 en van artikel 22 tot en met 25 en er geen 
handelingen aan die toegang gepland zijn, moet bij uitbreidings-of verbouwingswerken 
een toegang tot de publiek toegankelijke delen van de constructie die voldoet aan de 
bepalingen van artikel 12 en van artikel 22 tot en met 25, gegarandeerd worden. Onder 
andere als de geplande handelingen niet raken aan de gevel van de constructie of als het 
onmogelijk is een ontsluiting naar het openbaar domein te realiseren vanuit het deel 
waaraan handelingen uitgevoerd worden, kan met toepassing van artikel 33 en artikel 
34, §1, van die verplichting worden afgeweken.

Art. 10. §1. Bij handelingen aan de bestaande toegang tot een publiek toegankelijke 
constructie of tot de publiek toegankelijke delen ervan, en in de gevallen, waarin artikel 9 
van toepassing is, is dit besluit ook van toepassing op minstens één toegangspad dat 
leidt tot de toegang die aan de bepalingen van dit besluit voldoet en dat vertrekt vanaf 
het openbaar domein, met uitsluiting van die paden, die vallen onder de bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een 
algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

§2. Als de constructie over een eigen parkeervoorziening beschikt, is dit besluit ook van 
toepassing op minstens één toegangspad dat vertrekt vanaf de parkeervoorziening en 
leidt naar het toegangspad, vermeld in paragraaf 1 of naar de toegang die aan de 
bepalingen van dit besluit voldoet, met uitsluiting van die paden, die vallen onder de 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende 
vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Zo zal een collectieve buitenruimte als rolstoelvriendelijke gemeenschappelijke tuin  



22
OMBER-2021-0716

worden ontworpen. Deze maakt geen deel uit van het openbaar domein, zodat de 
eigenlijke toetsing mee beoordeeld zal worden wanneer bij de latere 
omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen.

De aangevraagde verkavelingsplannen en –voorschriften laten echter toe dat de op te 
richten gebouwen kunnen voldoen aan de gewestelijke toegankelijkheidsverordening.

Het project is niet in overeenstemming met de voorschriften van de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater. 

De voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag is niet gelegen in een 
overstromingsgevoelig gebied. 

De aanvraag omvat echter een verkaveling met wegenaanleg. Daardoor is een 
gemeenschappelijke opvang van het hemelwater (minstens t.o.v. de wegenis) vereist. 

Uit de bijgeleverde hemelwateraanstiplijst blijkt dat de aanvrager een 
infiltratievoorziening met een min. inhoud van 113 975 l en een min. oppervlakte van 
182,4 m² moet voorzien. De aanvrager geeft aan een infiltratievoorziening te zullen 
realiseren met een inhoud van 655 880 l en een oppervlakte van 589,64 m².

Deze infiltratievoorziening(en) zouden bestaan uit wadi’s met grindkorven. 

In principe zouden deze maatregelen volstaan om de aanvraag in overeenstemming te 
brengen met de hemelwaterverordening, maar de inplanting van deze wadi’s en de 
verhouding van de infiltratiekratten t.o.v. het hoogste grondwaterpeil is niet (of minstens 
onvoldoende duidelijk) aangeduid op de plannen.

Voorlopig dient dan ook te worden gesteld dat de aanvraag onvoldoende garanties biedt 
inzake het voldoen aan de gewestelijke hemelwaterverordening.

WEGENIS

De aanvraag is gelegen aan een voldoende uitgeruste openbare weg, die op het 
ogenblik van de aanvraag reeds bestaat.

De projectsite grenst zowel aan de Lage Kaart, Middelkaart, Veldstraat als de 
Leeuwenstraat. Ook wordt ze doorkruist door de bestaande Schoolstraat, een fiets- en 
voetgangersverbinding tussen de Veldstraat en de Middelkaart.. 

De aanvraag betreffende de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een 
gemeenteweg werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

De aanvraag omvat de aanleg van een gemeenteweg, waarvoor de gemeenteraad 
bevoegd is, alsook aanpassingen aan een bestaande zwakke wegverbinding. 

De gemeenteraad keurde de wegenwerken goed op 31 mei 2021. 

NUTSVOORZIENINGEN

De betrokken adviesinstanties gaven een (voorwaardelijk) gunstig advies.

Minstens moeten de voorwaarden uit volgende adviezen strikt worden gekoppeld aan een 
eventuele vergunning:

 Pidpa Riolering van 1 februari 2021;
 Proximus van 2 februari 2021.
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OMGEVING

De projectsite omvat de bestaande sites van o.a. 2 scholen. Ze is omgeven door de 
straten Lage Kaart, Middelkaart, Veldstraat, Leeuwenstraat en de achtertuinen van 
woningen die ontsluiten langs de Hoge Kaart. Ook aan de zijde van de Veldstraat en 
Leeuwenstraat grenst zij aan tuinen van omliggende woningen.

De woningen langs Middelkaart bestaan nagenoeg integraal uit eengezinswoning 
opgericht uit 1 bouwlaag onder zadeldak.

De woningen langs Hoge Kaart, waarvan de tuinen grenzen aan het project bestaan 
voornamelijk uit 1 bouwlaag onder zadeldak of 2 bouwlagen onder plat dak. 
Dichter bij de hoek met de Leeuwenstraat komen ook woningen uit 2 bouwlagen onder 
zadeldak voor.

Langs de Leeuwenstraat komen voornamelijk eengezinswoningen uit 2 bouwlagen onder 
zadeldak voor. Sporadisch komen ook woningen met een lager gabarit voor.

De zone langs de Lage Kaart die achteraan grenst aan de projectsite bestaat uit een 
evenwichtige combinatie van eengezinswoningen uit 2 bouwlagen onder zadeldak en 
eengezinswoningen uit 2 bouwlagen onder plat dak.

Langs de Veldstraat zijn de aanpalende percelen bebouwd met vrijstaande 
eengezinswoningen uit 1 bouwlaag onder hellend dak.

VERDICHTING

De site leent zich in beperkte mate tot verdichting.

Het standpunt van de aanvrager dat de site uitermate geschikt is voor verdichting 
aangezien ze gelegen is in een zone met een hoog voorzieningenniveau wordt niet 
bijgetreden. De aanvrager zou zich voor deze stelling baseren op een VITO-kaart die 
volgende gegevens weergeeft:

Deze aanduiding zou inderdaad aangeven dat een hoog voorzieningenniveau in de buurt 
aanwezig zou zijn. De aanvrager vermeldt echter dat deze kaart gelijktijdig een matige 
knooppuntwaarde aanduidt.

De aanvrager geeft bovendien niet aan van wanneer deze kaart dateert, noch waarop zij 
gebaseerd is. Los daarvan wordt opgemerkt dat de RVVB in haar vast rechtspraak stelt 
dat steeds moet worden uitgegaan van de bestaande, vaststelbare toestand van de 
omgeving.
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T.o.v. de betreffende projectstie bevindt zich op ca. 500 m bevindt een (beperkte) 
vestiging van Albert Heijn. In een straal van 500 m rondom het project bevinden zich een 
slager, een frituur, enkele kapsalons, bankkantoren, een tattoo-shop een sanitairwinkel 
en een bakkerij.

Hoewel hieruit volgt dat er winkelvoorzieningen in de buurt aanwezig zijn, moet 
genuanceerd worden dat binnen deze straal geen kernwinkelzone kan worden 
vastgesteld, waarbij winkels zich zij-aan-zij ontwikkeld hebben of er sprake is van 
‘winkelstraten’. 

Haltes voor openbaar vervoer bevinden zich langs Lage Kaart, Rustoordlei, en Hoge 
Akker. Het gaat hier echter telkens om dezelfde buslijn (730) die een lage 
bedieningsfrequentie kent (afhankelijk van het tijdstip variëren de wachttijden tussen 
45 minuten en ca. 1 uur).

De werkelijke centrum van Brasschaat bevindt zich in vogelvlucht op min. 1,35 km.

Vanuit dat standpunt kan gesteld worden dat op de projectsite enige verdichting 
toelaatbaar is, maar dat hiermee omzichtig dient te worden omgesprongen.

FUNCTIE

De aanvraag voldoet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak van functionele 
inpasbaarheid.

Zoals onder het punt ‘OMGEVING’ hierboven geschetst, bestaat de site uit 2 bestaande 
scholen sites, omgeving door een woonzone, voornamelijk gekenmerkt door 
eengezinswoningen.

De boogde onderwijs- en woonfuncties passen zich vanuit dat standpunt functioneel in de 
omgeving in.

SCHAAL, RUIMTEGEBRUIK, BOUWDICHTHEID, VISUEEL-VORMELIJK

De aanvraag voldoet niet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak van de 
schaal, het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en de visueel-vormelijke 
elementen.

De aanvraag is qua schaal niet in verhouding tot de omgeving. 

Zoals uit de hierboven onder het punt ‘omgeving’ reeds aangehaalde omschrijving blijkt, 
bestaat de omgeving voornamelijk uit eengezinswoningen met beperkt gabarit (vaak 1 
bouwlaag onder hellend dak, tot maximaal 2 bouwlagen onder hellend dak).

De aanvraag voorziet in een aantal zeer ruime loten die het oprichten van ruime 
meergezinswoningen toelaten.

Ook worden gabariten tot 4 bouwlagen toegestaan:

 85% van de bouwzone op lot 6: 4 bouwlagen – kroonlijsthoogte 14 m; 15% 3 
bouwlagen

 Lot 18: westelijk: 4 bouwlagen (max. 14 ); oostelijk: 3 bouwlagen (max. 11 m)
 Lot 19: 4 bouwlagen - kroonlijsthoogte 14 m
 Loten 7, 12, 13 en 16: meergezinswoningen in halfopen bebouwing, bestaande uit 3 

loten onder plat dak – max. 11 m.



25
OMBER-2021-0716

De voorgaande hoogtes mogen worden voerschreden voor liftkokers en technische 
kokers/installaties.

Voor de loten 8, 9, 10, 11, 14, 15 worden slechts eengezinswoningen in gesloten 
bebouwing, bestaande uit 2 loten onder plat dak – max. 7 m.

De aanvrager kan worden bijgetreden wanneer deze stelt dat de hoogtes opbouwen naar 
het centrum van het projectgebied. Echter is deze benadering niet zaligmakend. Immers 
wordt Zowel t.o.v. de Middelkaart als van de Veldstraat op zeer korte afstand opgebouwd 
van 1 bouwlaag onder zadeldak naar 4 bouwlagen onder plat dak, nog te vermeerderen 
met de hoogte van eventuele lichtkokers en technische kokers/installaties.

De bouwlagen in het project worden ook berekend op een grotere hoogte (ca. 3,5 m per 
bouwlaag) dan die van de bestaande woningen in de omgeving (ca. 3 m per bouwlaag).

Zowel t.o.v. de typologie van de ruime meergezinswoningen als t.o.v. de gehanteerde 
bouwhoogtes en de daarmee gepaard gaande aantallen bouwlagen, overstijgt de schaal 
van de aanvraag die van de bestaande bebouwing in de omgeving op onaanvaardbare 
wijze.

De aanvraag heeft geen verantwoord ruimtegebruik en bouwdichtheid. 

Het ruimtegebruik leidt tot onvoldoende vrije tuinruimtes 

Ondanks de ruime oppervlakte van de projectsite worden 4 loten voor 
meergezinswoningen en 6 loten voor eengezinswoningen voorzien met een tuindiepte die 
varieert tussen ca. 2 tot ca. 4,41 m. 

Dergelijke tuindieptes zijn vreemd aan de omgeving, waar tuindieptes variëren van 
minimum 10 m tot ca. 40 m. 

Bovendien hebben dergelijke beperkte tuindieptes een negatieve impact op zowel de 
tuinbeleving als algemene woonkwaliteit van de betreffende woningen.

Ook de tuindiepte voorzien op lot 6 staat niet in verhouding tot de mogelijke bebouwing 
en de omliggende tuinen. 

Op dit lot is een bouwhoogte tot 14 m toegelaten, maar wordt de tuindiepte beperkt tot 
een diepte van ca. 11,15 m. Dit terwijl de achterliggende tuinen (die dus de 
onmiddellijke omgeving vormen) gekenmerkt worden door tuindieptes tot 40 m.

Ook bij lot 19 wordt een tuindiepte van ca. 4 m voorzien tot de perceelsgrens. Ook hier 
staat dergelijke tuindiepte niet in verhouding tot de bouwhoogte van het gebouw (max. 
14 m). Het gaat niet op om voor dit lot te verwijzen naar een combinatie met tuinruimte 
op lot 18 die centraal tussen de bouwblokken is gelegen. 

Het gaat immers over 2 afzonderlijke loten die afzonderlijk verkocht kunnen worden. 
Daardoor is er geen enkele garantie dat beide tuinzones gemeenschappelijk zouden 
kunnen worden ingericht. Dat de voorschriften maken dat de tuinen toegankelijk moeten 
zijn voor alle inwoners van zowel lot 18 als lot 19 sluit niet uit dat de loten onderling 
afgesloten worden en dat de inwoners d.m.v. een poortje toegang krijgen tot de 
afzonderlijke tuinzones.

Er moet dan ook besloten worden dat onvoldoende zorgvuldig omgesprongen wordt met 
de beschikbare ruimte.
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De visueel-vormelijke elementen en het materiaalgebruik van de aanvraag zijn inpasbaar 
in de omgeving. 

De toegelaten materialen zijn gebruikelijke bouwmaterialen die inpasbaar zijn in de 
omgeving.

De aanvraag is niet in overeenstemming met de normen en percentages 
betreffende de verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod, vastgesteld 
bij het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid 
(DGPB).

De aanvraag heeft betrekking op een verkaveling die o.a. bestemd is voor woningbouw 
van tenminste tien loten.

De voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden 
omvat kavels voor woningbouw, maar ook kavels die een andere bestemming voorzien. 
Enkel de loten 6 tot 16 en lot 18 en 19 voorzien in de mogelijkheid tot woningbouw. De 
overige loten hebben een bestemming als school, parkbos, verharding of parking.

Er worden met andere woorden 13 loten bestemd voor woningbouw. Hiervan zijn enkel 
de loten 8-9-10-11-14-15 bestemd voor ééngezinswoningen. Overige loten zijn bestemd 
voor meergezinswoningen.

De loten die in aanmerking voor woningbouw hebben volgende afmetingen: Lot 6: 
3929 m²; Lot 7: 101 m²; Lot 8: 97 m²; Lot 9: 98 m²; Lot 10: 99 m²; Lot 11: 100 m² ; 
Lot 12: 96 m²; Lot 13: 97m²; Lot 14: 102 m²; Lot 15: 101 m²; Lot 16: 203 m²; Lot 18: 
2293 m²; Lot 19: 739 m². (De loten voor ééngezinswoningen werden onderlijnd).

Alle kavels voor ééngezinswoningen (onderlijnd) zijn kleiner dan 500 m² en kunnen als 
‘bescheiden worden beschouwd. 

Het standpunt van het CBS waarbij gesteld wordt dat voor de kavels voor 
meergezinswoningen bij de latere omgevingsvergunningsaanvraag voor 
stedenbouwkundige handelingen over moet gewaakt worden dat er voldoende 
bescheiden appartementen worden voorzien kan niet worden bijgetreden.

Vaste rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB) heeft immers 
reeds meermaals bepaald dat afwegingen t.o.v. de geldende decreten en verordeningen 
niet kan worden vooruit geschoven naar latere aanvragen. 

Dit standpunt van de RVVB is logisch aangezien de omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden een rechtskader moet vormen voor de latere bebouwing van de 
onderlinge loten. Eveneens moet zij rechtszekerheid bieden aan de latere eigenaars van 
de gronden/loten m.b.t. de mogelijke bebouwing.

De voorliggende aanvraag voorziet echter geen voorschriften die bepalen op welke loten 
voor meergezinswoningen bescheiden woonentiteiten moeten worden voorzien. Evenmin 
wordt enige quota inzake aantallen opgelegd. Het kan niet de bedoeling zijn dat een 
bepaald lot wordt benadeeld t.o.v. een ander om het noodzakelijke bescheiden 
woonaanbod te realiseren.

Ook beperkingen inzake maximale oppervlakte per woongelegenheid ontbreken.

Vanuit dat standpunt moet geoordeeld worden dat de voorliggende aanvraag niet 
afdoende tegemoet komt aan de eisen van het DGPB.

De aanvraag komt dan ook niet in aanmerking voor vergunning.
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GEBRUIKSGENOT

De aanvraag voldoet niet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak van 
gebruiksgenot.

Zoals eerder in dit verslag reeds aangehaald wordt op een ruim aantal loten onvoldoende 
tuinruimte voorzien. 

Ook worden onvoldoende autostalplaatsen voorzien t.o.v. de gemeentelijke 
parkeerverordening. 

Beide aspecten hebben een negatieve impact op het gebruiksgenot van de op te richten 
woongebouwen.

De geringe afstanden van de loten 6 t.e.m. 16 hebben ook een impact op het 
gebruiksgenot van de omliggende woonpercelen. Deze woonpercelen krijgen immers te 
maken met een bijkomende hinder die de normale burenhinder overstijgt. 

De omliggende percelen zijn gelegen in een woonzone. Echter konden de bewoners niet 
op normale wijze verwachten dat meergezinswoningen van 3 tot 4 bouwlagen zich op 
dergelijke korte afstand van hun achter perceelsgrens zouden bevinden.

De eerste reden om deze impact niet te verwachten is het feit dat het BPA nr. 36 geen 
woongebouwen voorziet op deze afstanden. Los van dit BPA kent deze woonzone geen 
woningen die op dergelijke afstanden voorkomen.

De aanpalenden konden dan ook niet op redelijke wijze verwachten dat 
meergezinswoningen op dergelijke geringe afstand (2 tot 4,5 voor de loten 7 t.e.m. 16 
en 11,15 m voor lot 6) met dergelijke hoogtes (respectievelijk tot 11 m en tot 14 m voor 
de meergezinswoningen).

Vanuit dat standpunt wordt geoordeeld dat de hinder uit de bebouwing van de 
betreffende loten de normale burenhinder voor deze woonzone overstijgt.

MOBILITEIT

De aanvraag is niet toelaatbaar op vlak van verkeersveiligheid en –
doorstroming. 

De bijgebrachte MOBER concludeert dat er geen significante negatieve effecten te 
verwachten zijn ten gevolgen van de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag voor 
het verkavelen van gronden en de toekomstige invulling ervan.

Echter legt de MOBER hiervoor een aantal voorwaarden op. Deze kunnen echter niet 
allemaal afgedwongen worden.

Zo stelt de MOBER dat een aantal functies op de projectsite niet gelijktijdig benut zouden 
kunnen worden.

Dit is echter nergens verankerd in de bijgebrachte voorschriften. Gezien het gaat om een 
verkaveling en de loten dus afzonderlijk verkocht kunnen worden is het ook niet mogelijk 
om dergelijke voorwaarde te koppelen aan een eventuele vergunning. Het kan niet de 
bedoeling zijn dat de verkaveling – die rechtszekerheid moet bieden voor de latere 
eigenaars ervan – beperkingen oplegt m.b.t. het gebruik van een bepaald lot/gebouw in 
hoofde van de ene eigenaar, ten voordele van een ander lot/eigenaar.

Bijgevolg kan niet worden voldaan aan de voorwaarden die in deze MOBER vervat zitten 
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en wordt geoordeeld dat het aangevraagde de verkeersveiligheid en –doorstroming niet 
of minstens onvoldoende vrijwaart.

Er wordt geen correct aantal parkeerplaatsen/fietsstalplaatsen voorzien.

Hiervoor wordt verwezen naar de beoordeling van het project t.o.v. de gemeentelijke 
parkeerverordening van Brasschaat.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

De aanvraag is mits het opleggen van voorwaarden in overeenstemming met de 
wetgeving op de brandveiligheid. 

Uit de adviezen van de brandweerzone Rand van 3 februari 2021, 1 juni 2021 en 
15 juni 2021 blijkt dat het aangevraagde mits voorwaarden in overeenstemming is met 
de wetgeving op de brandveiligheid. 

Minstens moeten de voorwaarden uit deze adviezen worden gekoppeld aan een eventuele 
vergunning.

WATER

Het project ligt niet in signaalgebied.

Het project ligt niet in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 

Het project heeft invloed op de hoeveelheid of de snelheid van de afvoer van water via 
het perceel door de toename van het verharde oppervlakte maar door de beperkte 
oppervlakte is er geen schadelijk effect.

Het project voorziet in de oprichting van gebouwen en/of het aanleggen van 
verhardingen. Door de toename van het verharde (dak)oppervlakte wordt de infiltratie 
van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit kan de voeding van het 
grondwater beïnvloeden en verdroging veroorzaken. Er is geen schadelijk effect indien er 
voldaan is aan de hemelwaterverordening (zie bespreking hierboven). Een verduidelijking 
van de hemelwater- en infiltratievoorzieningen is vereist.

De aanvraag voorziet niet in een ondergrondse constructie. Het 
grondwaterstromingspatroon zal niet beïnvloed worden. 
               
Er wordt geen bemaling aangevraagd. 
                              
Het project voorziet niet in een grondwaterwinning.

NATUUR EN BOS

De ontbossing is mits het opleggen van voorwaarden in overeenstemming met 
het Bosdecreet.

De aanvraag gaat gepaard met een ontbossing. Volgens het Agentschap voor Natuur en 
Bos is er voor het uitvoeren van de geplande werken een ontbossing nodig van 280 m². 
3040 m² dient als bos behouden te worden. 

Er geldt een uitzondering op het ontbossingsverbod want de ontbossing gebeurt met het 
oog op handelingen van algemeen belang en in zones met de bestemmingen 
woongebied.
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Het Bosdecreet bepaalt dat elke ontbossing in het kader van een omgevingsvergunning 
moet gecompenseerd worden, hetzij in natura (de zgn. compenserende bebossing), 
hetzij door het storten van een bosbehoudsbijdrage, hetzij door een combinatie van 
beiden. Zonder het vereiste boscompensatievoorstel kan geen vergunning verleend 
worden.

Het boscompensatievoorstel maakt deel uit van het aanvraagdossier. Het Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) heeft het boscompensatievoorstel aangepast op 27 januari 
2021, waarna de aanvrager op 3 februari reageerde akkoord te kunnen gaan met de 
voorgestelde aanpassing. 

Het dossier is bij het Agentschap voor Natuur en Bos geregistreerd onder het kenmerk 
21-200983 .

Het aangepaste boscompensatievoorstel dient minstens als bindende voorwaarde te 
worden opgenomen bij een eventuele vergunning.

De algemene natuurtoets is voorwaardelijk positief.

De voorliggende aanvraag is niet gelegen in een natuurgebied of een gelijkaardig gebied 
met bijzondere ecologische waarde. De aanvraag is evenmin gelegen in een speciale 
beschermingszone SBZ-H (Habitatrichtlijngebied) of SBZ-V (Vogelrichtlijngebied). De 
meest dichte speciale beschermingszone bevindt zich op ruime afstanden. De 
dichtbijgelegen SBZ-H beschermingszone ‘Historische fortengordels van Antwerpen als 
vleermuizenhabitats’ (BE2100045) en ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ 
(BE2100017) liggen op meer dan 2,5km. De dichtbijgelegen SBZ-V beschermingszone 
‘De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld (BE2101437) ligt op meer dan 3,8km.

De aanvraag is niet gelegen in een gebied waar zich biologische waardevolle habitats 
bevinden volgens de biologische waarderingskaart. De site krijgt het label ‘biologisch 
minder waardevol’ en de code ‘ua’ ‘minder dichte bebouwing’. Op de site bevindt zich wel 
een bos dat gedeeltelijk zal worden ontbost. Er worden ook bomen geveld die niet tot het 
bos behoren. 

Mits naleving van de door ANB voorgestelde boscompensatie is het effect van de 
voorgestelde ontbossing aanvaardbaar.

Verder wordt aangegeven dat de hoofdas voorzien wordt als dreef, deze geflankeerd door 
bomen en dat de bermen ingezaaid worden met gras. De grens tussen openbaar en 
privaat domein wordt afgelijnd door middel van hagen. Dit zorgt voor een groene 
toegang/doorgang van het gehele domein. 

In deze dreef wordt ‘Corylus colurna ‘Obelisk’’ geplaatst. Deze boom heeft een slanke 
piramidale kroonvorm, een hoogte van ± 10 à 12 m en is bijenvriendelijk.

Voor de haag wordt ook geopteerd voor een ‘bijvriendelijke’ toepassing door het 
aanplanten van een gemengde haag, bestaande uit 4 verschillende haagtypes.

Op het plein worden drie koningslindes en twee esdoorns voorzien. Op de Schoolstraat en 
de overige verbindingen worden verschillende bomen van de winterbloeiende sierkers en 
rode meidoorn voorzien. 

De nieuwe beplanting wordt weergegeven in het beplantingsplan en werd 
voorafgaandelijk besproken met de gemeente Brasschaat.

Mits naleving van de voorwaarden uit het advies van ANB is de natuurimpact van de 
voorliggende aanvraag aanvaardbaar.
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ERFGOED, ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN

De aanvraag is mits het opleggen van voorwaarden in overeenstemming met de 
archeologieregelgeving.

Er diende een archeologienota opgemaakt te worden. 

Een archeologienota maakt deel uit van het aanvraagdossier. Deze is gekend onder het 
ID-nummer URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/16727.
Hiervan werd akte genomen door het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed. Het 
naleven van de archeologienota en de maatregelen erin vervat is verplicht en de 
voorwaarden bij de aktename moeten nageleefd worden. Dit moet worden opgelegd als 
vergunningsvoorwaarde bij een eventuele vergunning. 

De aanvraag brengt geen aanwezige cultuurhistorische aspecten in het 
gedrang.

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE (M.E.R.)

Het project is opgenomen in bijlage III van het MER-besluit. Voor de aanvraag 
geldt een screeningsplicht. De screening werd uitgevoerd.

Een project-m.e.r.-screeningsnota maakt deel uit van het aanvraagdossier. De 
bespreking van de effecten wordt in bovenstaande titels gedaan.

BEOORDELING DUUR, VOORWAARDEN EN LASTEN4

Er worden geen voorwaarden of lasten voorgesteld, aangezien uit dit verslag blijkt dat de 
aanvraag niet in aanmerking komt voor vergunning.

VOORSTEL TOT BESLISSING

De vergunning wordt geweigerd.

BESLISSINGSTERMIJN DEPUTATIE

Termijnverlenging: / 
Uiterste zittingsdatum deputatie: 9 december 2021
Gewenste zittingsdatum deputatie: 10 november 2021

De provinciale omgevingsambtenaar
{pa_handtekening1}

4 Als er lasten aan een omgevingsvergunning verbonden zijn, blijft de overdrager ertoe gehouden ten aanzien 
van de bevoegde overheid tenzij deze met de substitutie van haar schuldenaar heeft ingestemd.
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