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AANVULLEND VERSLAG VAN DE PROVINCIALE 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.

DOSSIERVERLOOP

In de zitting van 10 november 2021 behandelde de deputatie voorliggend beroep inzake 
de aanvraag tot 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, Brasschaat.

Het dossier werd verdaagd voor aanvullend verslag omdat de aanvrager verzocht om een 
termijnverlenging zodat er aangepaste plannen konden worden toegevoegd.

AANVULLENDE INFORMATIE

OMSCHRIJVING VAN DE WIJZIGING/VERDUIDELIJKING VAN DE 
VERGUNNINGSAANVRAAG IN BEROEP

Op 7 december 2021 diende aanvrager een wijziging van zijn aanvraag in als 
volgt: 

 Bouwhoogtes: Het verlagen van het maximale aantal bouwlagen over een deel van de 
aanvraag als volgt:
o Oorspronkelijk:

- 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.
- 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.
o Na wijziging:

- Lot 18 (vroegere lot 18+19): 3 bouwlagen met plat dak - kroonlijsthoogte 
max.10,5 m;

- Loten 7, 12, 13 en 16: meergezinswoningen in halfopen bebouwing, bestaande 
uit 3 loten onder plat dak

- kroonlijsthoogte max.10,5 m;
- Loten 8, 9, 10, 11, 14, 15: eengezinswoningen in gesloten bebouwing, 

bestaande uit 2 loten onder plat dak – kroonlijsthoogte max. 7 m;
o De hoogte per bouwlaag blijft behouden op 3,50 m

 Parkeermogelijkheden: er worden geen fysieke wijzigingen voorzien m.b.t. het 
maximale aantal parkeerplaatsen. De aanvrager geeft echter aan dat de 
parkeervereiste daalt door het verwijderen van bovenvermelde bouwlagen, omdat het 
aantal mogelijk te realiseren wooneenheden daalt van 95 naar 80;
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 Gebruik van de schoolinfrastructuur:
In de verkavelingsvoorschriften werd opgenomen dat in de gebouwen van de 
schoolinfrastructuur het na schooltijd toegelaten is lokale activiteiten plaats te laten 
vinden.

 Voortuinstroken:
Voor lot 4 wordt de zone voor bijgebouwen aangepast. Oorspronkelijk was bebouwing 
mogelijk tot tegen de grens met Middelkaart. In de aangepaste aanvraag wordt de zone 
voor bijgebouwen ingekort zodat een afstand van 6 m tot deze rooilijn wordt vereist.

 Tuindieptes:
Loten 7 t.e.m. 16 beschikken na aanpassing over minimale tuindieptes van 6 m. 
Hiervoor werd het pad aan de achterzijde verwijderd (1,5 m breed) en de fietsenstalling 
op 7 en 16 gedraaid;
In de verkavelingsvoorschriften werd opgenomen dat voor deze loten geen 
bijgebouwen worden toegestaan in de private tuinen.

 Loten 18 en 19 uit de oorspronkelijke aanvraag worden op de aangepaste aanvraag 
samengebracht tot 1 lot;

 De grondplannen en de profielen van de wegenis werden aangevuld met een aanduiding 
van de inplanting van de wadi’s en de verhouding van de infiltratiekratten t.o.v. het 
hoogste grondwaterpeil;

 De aangevraagde verkavelingsvoorschriften werden aangepast. Hierin werd m.b.t. de 
te behouden bomen opgenomen: 
‘Bomen die deel uitmaken van het parkbos dienen behouden te worden. Enkel de 
bomen vermeld op het kapplan mogen geveld worden. Bijkomende kappingen in deze 
zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor 
Natuur en Bos.
Het is in deze zone niet toegelaten om constructies op te richten of ingrijpende 
wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren.’

 Zones voor tijdelijke constructies:
Op het verkavelingsplan zijn twee zones voor tijdelijke constructies aangeduid. De zone 
ter hoogte van de loten met eengezinswoningen werd vergroot i.f.v. de oppervlakte die 
noodzakelijk is voor het plaatsen van de tijdelijke containerklassen.

 Voor de andere zone (hoek Middelkaart en Lage Kaart) werd verder van de te behouden 
bomen ingetekend;

 Een geactualiseerde MOBER werd bijgebracht.

In de begeleidende nota verduidelijkt de aanvraag het volgende m.b.t. het bescheiden 
woonaanbod:
De aanvraag omvat een verkaveling met in totaal 12 loten voor woningbouw:
- Lot 6: zone voor meergezinswoningen
- Lot 8 -9 -10-11-14-15: zone voor ééngezinswoningen
- Lot 7-12-13-16: zone voor meergezinswoningen gefocust op generatiewonen
- Lot 18: zone voor meergezinswoningen, appartementen, studio’s voor begeleid wonen 
en een gebouw in functie van co-housing
Het bescheiden woonaanbod moet gelijk zijn aan 40%. Omdat het hier gaat om een 
verkaveling en niet om een groepswoningbouwproject, moet er gekeken worden naar het 
aantal loten voor de berekening van de bescheiden last. Dit betekent dat er 5 loten een 
oppervlakte mogen hebben van ten hoogste 500m².
De loten 8 -9 -10-11-14-15 (zone voor ééngezinswoningen) en de loten 7-12-13-16 (zone 
voor meergezinswoningen gefocust op generatiewonen) hebben een oppervlakte ca. 100 
tot 200 m².

ARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT HET BEROEP

De naar aanleiding van het beroep en het ongunstige advies van DIW d.d. 6 
januari 2022 ingediende aanvullende nota van de aanvrager van 2 februari 2022 
verduidelijkt volgende punten (samengevat): 



3
OMBER-2021-0716

 Overstorten;
 Plaatsing wadi’s en aanduidingen overstortdrempels;
 Grondwaterstanden gemeten met peilbuizen in mei 2020 en bijkomende metingen 

tussen 04/2020 en 11/2021;
 Er wordt aangegeven dat rekening houdende met voornoemde metingen de doorvoeren 

worden verhoogd naar 10,65 m TAW;
 Er wordt nog geen rekening gehouden met regenwaterputten en hergebruik in de 

verschillende gebouwen;

De naar aanleiding van het beroep ingediende aanvullende nota van de aanvrager 
van 25 februari 2022 luidt (samengevat) als volgt: 

 De gewijzigde plannen komen tegemoet aan de bezwaren uit een eerste openbaar 
onderzoek en aan de opmerkingen van de POA in zijn eerder verslag;

 Het CBS weerlegde in de betwiste vergunningsbeslissing de bezwaren uit het eerste 
openbaar onderzoek op afdoende wijze;

 Er werd een gunstig advies overgemaakt door DIW, zodat een positieve watertoets 
voorligt;

 De aanvraag doorstaat de natuurtoets:
o Bezwaarindiener gaat er verkeerdelijk van uit dat nestplaatsen van vleermuizen 

aanwezig zouden zijn op de projectsite. Het is onduidelijk waar deze info op is 
gebaseerd, noch werd deze bevestigd door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. 
De projectsite bevindt zich op 2,5 à 3 km van de dichtst bijzijnde SBZ.

o De voorwaarde van ANB inzake het vergewissen van de aanwezigheid van nesten 
van eventuele beschermde vogelsoorten is louter uit voorzorg opgelegd. Deze 
voorwaarde is bovendien uitvoerbaar door de aanvrager zelf;

ADVIEZEN

CBS

Tijdens de beroepsprocedure na wijziging van de aanvraag: voorwaardelijk gunstig advies 
ontvangen op 8 februari 2022.
Het advies luidt (samengevat) als volgt: ‘bevestiging oorspronkelijk standpunt + 
weerlegging bezwaren openbaar onderzoek, gehouden in beroep.’

Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen (DIW)

Tijdens de beroepsprocedure na wijziging van de aanvraag: ongunstig advies ontvangen 
op 6 januari 2022.

Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

Ongunstig, indien rekening wordt gehouden met de aandachtspunten en voorwaarden uit 
punt 3 en 4 kan mogelijk een positief advies worden bekomen. Met name volgende punten 
geven aanleiding tot een negatief advies: 
 De verschillen tussen de plannen en nota’s (ontbrekende overstorten, andere peilen, al 

dan niet aanwezige infiltratiekratten,…) dienen te worden uitgeklaard. 
 Gezien de gunstig infiltratieproeven mogen enkel doorvoeropeningen worden gebruikt 

indien onder de doorvoeropeningen de benodigde infiltratievolumes en -oppervlaktes 
worden gerealiseerd. 
o De delen boven de doorvoeropening vallen onder buffering. 

 De voorgestelde infiltratievoorzieningen voldoen aan de GSV over het hele project 
genomen. Het is echter ook van belang naar de verschillende afwateringszones te 
kijken. 
o Zo volstaan reservoir 3 en 4 niet voor de er op aangesloten oppervlaktes. 

 Er wordt uitgegaan van een grondwaterstand van 10.05 m-TAW. Dit dient te worden 
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onderbouwd aan de hand van een reeks peilmetingen zodat wordt aangetoond dat de 
infiltratievoorzieningen functioneel zijn. 
o Daarnaast is het, gezien de grootte van het project van belang dat er geen 

permanente drainage ontstaat. 

Tijdens de beroepsprocedure (na wijziging van de aanvraag en na aangeleverde nota van 
de aanvrager): voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 4 februari 2022.

Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

Gunstig, indien voldaan wordt aan de voorwaarden onder punt 3 en 4. Met name 
volgende punten zijn van belang: 
 De doorvoer/knijpopening voor het deel ‘Schoolstraat’ moet op 10.65 m-TAW 

worden voorzien conform de meest recente nota en niet op 10.45 m-TAW zoals op 
de plannen. 
o Er mag op de site onder geen enkele voorwaarde een doorvoer worden voorzien 

onder het peil van 10.6 m-TAW aangezien deze zou leiden tot drainage van het 
grondwater. 

 Er is met de voorgestelde voorzieningen en de aangeleverde Sirio voldaan aan de 
collectieve verplichtingen van de verkaveling (wegenis en kavels). Bij de aanvragen 
voor de individuele loten/gebouwen dient aan de hand van Sirio te worden aangetoond 
dat er op projectniveau aan de GSV/het provinciaal beleidskader is voldaan. 
o Het lozings- én overstortdebiet van de gehele site mag bij een T20 nooit meer dan 

20 l/s/ha aangesloten verharding bedragen. 
 Tijdens de uitvoering van de werken moet de locatie van de infiltratiezones gevrijwaard 

worden van zware belasting om bodemverdichting te vermijden. 

Brandweerzone Rand

Tijdens de beroepsprocedure na wijziging van de aanvraag: voorwaardelijk gunstig advies 
ontvangen op 20 december 2021.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Tijdens de beroepsprocedure na wijziging van de aanvraag: gunstig advies ontvangen op 
17 december 2021.

Het advies luidt (samengevat) als volgt: ‘De wijzigingen die zijn toegevoegd hebben geen 
invloed op ons eerdere advies van 3 september 2021. Het advies van ANB blijft dan ook 
behouden.’

Het advies waar ANB naar verwijst, verwees op zijn beurt naar een advies dat werd 
ontvangen op 9 februari 2021 en dat als volgt luidt (samengevat):

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, 
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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. 

PROXIMUS

Tijdens de beroepsprocedure na wijziging van de aanvraag: voorwaardelijk gunstig advies 
ontvangen op 13 december 2021.

PIDPA RIOLERING, PIDPA DISTRIBUTIELEIDINGEN, FLUVIUS, 

Deze adviezen werden naar aanleiding van de bijgebrachte, aangepaste plannen opnieuw 
gevraagd op 8 december 2021. Deze adviezen werden echter niet overgemaakt binnen de 
wettelijk voorziene termijn.

OPENBAAR ONDERZOEK EN KENNISGEVING

In de beroepsprocedure is omwille van de wijziging van de vergunningsaanvraag 
een openbaar onderzoek georganiseerd. 

Tijdens het openbaar onderzoek werden 50 digitale en 211 analoge bezwaarschriften 
ontvangen (bezwaarindieners die zowel digitaal als analoog indienden, werden enkel bij de 
digitale bezwaren meegerekend en dubbel ingediende bezwaren werden slechts enkel 
geteld). 

Deze bezwaren luiden (samengevat) als volgt: 

Deze bezwaren omvatten telkens een of meerdere van volgende opmerkingen:

 De bijgebrachte aanpassingen beperken zich tot de zone voor appartementsblokken. 
De eerdere bezwaren inzake paviljoen, sporthal, 3 scholen en hun accommodatie 
worden niet tegemoet gekomen in de gewijzigde plannen;

 Het project past niet in een woonwijk;
 Het karakter van het project is te stedelijk;
 Project kadert niet in deze buurt, aangezien het niet kadert in het RUP in opmaak over 

kernversterking;
 Bouwhoogtes tot 10,5 m en 14 m (bij bvb. liftkokers, …) en tot 11,5 m passen niet in 

de woonwijk;
 Grote sporthal past niet in een woonwijk;
 Is er nood aan dergelijke grote sporthal in Brasschaat? Zijn overige dan overbevraagd?
 De speelruimte voor de scholen is te klein (speelplaatsen, luifels, groene zones te 

klein);
 Het karakter van de wijk wordt beschadigd met hoogbouw;
 Tuinruimtes van 24 m² passen niet in omgeving met ruime tuinzones; 
 Toename van de bestaande verkeersdruk: 

o In schoolbuurt;
o Zeker op schoolmomenten;
o Vrees voor file;
o Verkeersdruk reeds hoog door vergunning Albert Heijn met te weinig 

parkeerplaatsen;
 Onvoldoende parkeermogelijkheden, ook voor de sporthal;
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 Onvoldoende informatie/inspraak voor de buurtbewoners;
 Project past niet in klimaatplan dat zegt in te zetten op het terugdringen van 

bodemverhardingen;
 V/T-index van project is te hoog t.o.v. de omgeving;
 De woondichtheid is te groot (grondoppervlakte per bewoner = 6x kleiner dan in 

bestaande wijk);
 Hoge verhardingsgraad doet risico op wateroverlast toenemen (nu al probleem in de 

Leeuwenstraat en Lage Kaart);
 Vrees voor onvoldoende bereikbaarheid en doorgang voor hulpdiensten (zeker zijde De 

Vlinder en sporthal);
 Dit plan dient enkel om gemeente van kosten voor de school te ontlasten;
 Kleinere ruimtes staan in contrast met nood aan grotere ruimtes en betere CO2-

controle;
 Fietsenberging lot 6 staat niet reglementair t.o.v. de perceelsgrens;
 1ste versie was kostenneutraal. Hoe kunnen in aangepaste versie dan +/- 20 WE 

verdwijnen;
 Wat is de functie van het plein tussen de appartementsblokken?;
 Geen rechtlijnige besluitvorming:

o Eerder werd een aanvraag voor crepi (en isolatie) op de voorgevel een woning 
geweigerd omwille van het doorbreken van het landelijk karakter. Hoe kan dit 
project dan het landelijk karakter respecteren;

o Eerder een aanvraag voor een dakkapel geweigerd omwille van inkijk. Hoe kunnen 
dergelijke hoge volumes dan toegelaten worden?

o Eerder dienden nieuwbouwers zich te houden aan de gangbare voorschriften van 
de omgeving;

 Vraag voor verduidelijking over de inrichting van de overgang tussen de speelplaats en 
de parkeerplaats;

 Vragen inzake onderhoud van de ’s avonds toegankelijke delen;
 Hoeveel transporten zal de biomassacentrale voor de verwarming van het project 

veroorzaken?
 Is de herkomst van het hout voor de biomassacentrale traceerbaar?
 Advies van de Gecoro is genegeerd;
 Min. 4 jaar hinder van de werken voor uitvoering van het project;
 Verlies van privacy voor de aanpalende woningen;
 Waardevermindering van aanpalende woningen;
 Ontbreken van een woonbehoeftestudie die nood aan bijkomende woningen verklaart;
 Scholen moeten in eigen beheer gemoderniseerd worden. Wat na 25 jaar als de scholen 

versleten zijn;
 Vrees voor een te hoog gebruik van de sporthal en de daarmee gepaard gaande 

belasting voor de omgeving;
 Het afsluiten van de Schoolstraat tijdens de schooluren is een duidelijke wijziging aan 

de wegenis. Dit is in strijd met de verantwoordingsnota die stelt “De Wegenis binnen 
het BPA nr. 36 ‘Kaart 2’ wordt overgenomen in de nieuwe ontwikkeling van het 
projectgebied. De bestaande wegeninfrastructuur blijft behouden en wordt versterkt 
om de toegankelijkheid van het gebied te vergroten. De bestaande intekening volgend 
het BPA blijft dus behouden.” De aanvraag had daarom onontvankelijk verklaard 
moeten worden;

 Cfr. art. 38 van het gemeentewegendecreet mag de Schoolstraat niet iedere dag voor 
verkeer worden afgesloten.

 Wat als in de toekomst vanuit het gemeentebestuur de modaliteiten van het afsluiten 
van de Schoolstraat wijzigen? Dan heeft de school plots geen speelplaats meer;

 Een vraag tot wijziging van een gemeenteweg (Schoolstraat) diende opgenomen te 
zijn;

 Goedkeuring gemeenteraad inzake wegenistracé behandelt enkel rooilijn van de weg 
en aan de nieuwe wegenis op het terrein van het project, maar niet over het afsluiten 
van de Schoolstraat;

 De aanvraag doorstaat de watertoets niet;
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 Andere projecten in Brasschaat toonden reeds aan dat combinaties van functies 
makkelijk leidt tot leegstand;

 De MOBER voldoet niet. 
o Deze MOBER baseert zich 17 keer op richtwaarden van CROW (Nederlands 

adviesbureau). Deze zijn hier niet bruikbaar;
o Deze MOBER houdt rekening met buslijn 730, die iets later dit jaar zal worden 

afgeschaft;
o De MOBER is uitgevoerd terwijl het grootste deel van de maatschappij in lockdown 

zat. Tellingen kloppen niet.
 De keuze voor deelwagens is niet vrij voor de latere bewoners. Bovendien nemen deze 

12 parkeerruimtes in;
 De grote ondergrondse parking zal vele maanden een grote grondwaterbemaling 

vereisen. Dit is nefast voor omliggende bomen en plantsoenen en vormt een risico op 
schade voor de omliggende huizen;

 De aangepaste plannen hebben nog steeds een negatieve impact op de beschermde 
vleermuizenpopulatie die in de omgeving voorkomt;

 Het project voorziet het aanplanten van Turkse Hazelaar, wat lijnrecht ingaat tegen de 
argumentatie om toe te laten bomen te kappen (omdat het exoten zouden zijn);

 Aanvraag voldoet niet aan geldende BPA:
o Geen afwijking op de voorschriften van het BPA cfr. art. 4.4.9/1 VCRO mogelijk, 

- aangezien een plaats voor openbare gebouwen niet zomaar gebruikt kan worden 
voor bijkomende wegenis;

- aangezien het BPA afwijkt van het gewestplan;
o Geen afwijking op de voorschriften van het BPA cfr. art. 4.4.7§2 VCRO mogelijk, 

aangezien het openbaar groen van de Schoolstraat wordt aangepast;
o Er worden niet alleen openbare gebouwen voorzien maar ook private woningen

 Betwisting project-m.e.r.-screeningsnota;
 De aanvraag voldoet niet aan de gemeentelijke parkeerverordening. Een afwijking 

omwille van een ‘verhoogde ruimtelijke kwaliteit’ kan niet worden toegelaten. Het grote 
aantal WE heeft een financiële reden en kan dus niet aanvaard worden om afwijkingen 
toe te laten;

 Het aangepaste project voorziet nog steeds 88 WE + een crèche. De berekening van 
het aantal parkeerplaatsen gaat uit van slechts 80 WE. Bovendien zullen op bestaande 
parkeerplaatsen op het einde van de Veldstraat verdwijnen;

 Ongunstig advies van de provinciale Dienst Integraal Waterbeleid d.d. 6.01.2022;
 Inwoners zullen nog jaren betalen voor een niet-onderhandeld onderhoudscontract;
 De voortuinzone van het paviljoen is bijna volledig verhard. (overschrijdt de 

noodzakelijke toegangen); 
 In totaal worden 190 bomen gekapt, waaronder verschillende prachtige reuzen;
 Densere bebouwing nabij school geeft makkelijker aanleiding tot klachten. Vrees voor 

klachten over geluidsoverlast school door toekomstige bewoners en de impact hiervan 
op de mogelijkheid tot het organiseren van naschoolse opvang;

 Onduidelijk over geldende voorschriften (document A of document B)
 Fietsenberging lot 6 staat te dicht bij de perceelsgrens;
 Bij het paviljoen (lot 3)is de afstand tot de grens met het openbaar domein niet 

gerespecteerd (2 m i.p.v. 5 m)
 Verlies van rust voor de omwonenden en hun dieren;
 4 extra parkeerplaatsen op de speelplaats is belachelijk;
 Afname zonlicht op aangrenzend perceel (door geplande co-housings grenzend aan 

Schoolstraat);
 Verdere groei van de scholen wordt beknot door gebrek aan latere 

uitbreidingsmogelijkheden;
 De voorziene fietsenstalling voorziet onvoldoende capaciteit voor de school zelf;
 Schoolstraat is een buurtweg en kan geen speelplaats worden;
 De projectsite bevindt zich buiten de kern van Brasschaat en is niet geschikt voor het 

voeren van een stedelijk aanbodbeleid en een beleid van verdichting;
 In het gunstig advies van ANB werd evenwel geen ontheffing verleend voor het kappen 
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van bomen;
 Geen draagkracht bij de bevolking

AANVULLENDE BEOORDELING

Voorgesteld wordt het origineel ongunstig standpunt van de POA te behouden, 
maar aan te vullen. 

De beoordeling wordt aangevuld en aangepast als volgt:

PROCEDURELE BEOORDELING

GEMOTIVEERD VERZOEK TOT TERMIJNVERLENGING

De aanvrager diende op 9 november 2021 een verzoek tot termijnverlenging in 
met volgende motivering:

“Zoals reeds toegelicht op deze hoorzitting wenst vergunningsaanvrager een 
termijnverlenging conform artikel 66 §2/1 OVD aan te vragen en dit zodanig er gewijzigde 
plannen kunnen worden opgemaakt teneinde tegemoet te komen aan de opmerkingen van 
de POA in zijn verslag.”

De deputatie besliste op 10 november 2021 om het verzoek te aanvaarden. 

Overeenkomstig artikel 66§2/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet wordt de 
beslissingstermijn op gemotiveerd verzoek van de vergunningsaanvrager eenmalig met 
zestig dagen verlengd. 

WIJZIGINGEN AAN DE VERGUNNINGSAANVRAAG IN BEROEP

De aanvrager wijzigde op 30 april 2021 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 deze 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 bijkomend openbaar onderzoek worden gevoerd omwille van de betreffende 
wijziging. 

De aanvrager wijzigde op 7 december 2021 zijn vergunningsaanvraag in beroep 
zodanig dat een nieuw openbaar onderzoek vereist is. 
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In beroep kunnen wijzigingen aan de vergunningsaanvraag worden aangebracht. Het 
openbaar onderzoek over de gewijzigde vergunningsaanvraag is vereist omdat niet aan al 
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.

Omdat niet voldaan is aan al deze bovenvermelde voorwaarden, besliste de deputatie om 
over de gewijzigde vergunningsaanvraag een openbaar onderzoek te organiseren. 

Wanneer met toepassing van artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet een 
openbaar onderzoek georganiseerd wordt, wordt overeenkomstig artikel 66§2 de 
beslissingstermijn van rechtswege met 60 dagen verlengd en worden de adviesinstanties 
en het college van burgemeester en schepenen opnieuw om advies gevraagd.

Onderstaande beoordeling houdt rekening houdend met de resultaten van het openbaar 
onderzoek, de nieuwe adviezen en met de wijzigingen aan de vergunningsaanvraag.

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.
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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 van 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 projectinhoudsversie 
(PIV) bijgebracht op 5 mei 2021 is de aanvraag in overeenstemming met de 
bestemmingszone ‘openbare weg’ binnen het BPA:

Zoals blijkt uit volgend uittreksel van het rooilijnplan gevoegd bij de meest actuele 
projectinhoudsversie (versie d.d. 7 december 2021) is de aanvraag niet gewijzigd m.b.t. 
deze rooilijnen en nog steeds in overeenstemming met de bestemmingszone ‘openbare 
weg’ binnen het BPA:

De in dit traject voorziene wegenis 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:

1. Lot 3 overlapt met een voortuinzone:
Op de meest recente PIV (7  december 2021) wordt op lot 3 nog steeds een bouwblok 
ingetekend tot tegen de grens met de Schoolstraat. De bijhorende 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, zoals blijkt uit volgend uittreksel van het BPA (donkergroene 
intekening):



11
OMBER-2021-0716

.

2. De inkleuring met bijhorende verkavelingsvoorschriften van lot 4 is niet verenigbaar 
met de ingetekende bestemmingszone voor voortuinstruiken cfr. het geldende BPA.

Op de plannen bijgevoegd bij de PIV van 05.05.2021 wordt op lot 4 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 de recentste PIV van 7.12.2021 werd deze zone op lot 4 ingekort tot achter de zone 
aangeduid als voortuinstrook cfr. het BPA. Dit is zichtbaar op volgend uittreksel van 
het verkavelingsplan: 

De zone wordt nu echter ingekleurd als ‘zone voor gemengd ruimtegebruik voor 
gemeenschapsvoorziening.’
De voorschriften voorzien echter geen stedenbouwkundige voorschriften voor 
dergelijke zone op lot 4.
Enkel wordt voor de niet bebouwde ruimte op lot 4 beschreven onder art. 3.3.4.2. 
aangegeven: ‘De oprichting van speelruimten en –plaatsen is toegelaten. Het 
positioneren van speeltuigen en andere gebruikelijke aanhorigheden zoals verlichting, 
vuilnisbakken en banken zijn toegelaten binnen deze zone. Het plaatsen van luifels is 
toegelaten in functie van overdekte speelplaatsen met een maximum van 600 m². 

Verder zijn er geen specificaties opgenomen in de verkavelingsvoorschriften of op het 
verkavelingsplan m.b.t. waar de voornoemde luifels (max. 600 m²) dienen te worden 
ingeplant. De verkavelingsvoorschriften garanderen dan ook onvoldoende dat de op 
het BPA ingetekende zone voor voortuinen zal worden gerespecteerd. 

Aangezien een verkavelingsvoorschrift een rechtskader vormt voor de latere aan te 
vragen bebouwing en de toekomstige eigenaars over rechtszekerheid dienen te 
beschikken moeten de aangevraagde verkavelingsvoorschriften en –plannen de 
verenigbaarheid met het geldende BPA kunnen garanderen. Aangezien dit niet kan met 
betrekking tot de voortuinzone van het geldende BPA die overlapt wordt door lot 4, 
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(aangezien luifels en speeltuigen kunnen worden opgericht tot in de op het BPA als 
zone voor voortuinen aangeduide ruimte) moet geoordeeld worden dat niet voldaan is 
aan het BPA.

3. 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 (wel 
verenigbaar):

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.

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:

Op de plannen gekoppeld aan de PIV van 5.5.2021 zijn de loten 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18 en 19 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.
Dit wordt als volgt visueel weergegeven:
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Verder is het op deze plannen 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.

De in beroep bijgebrachte, aangepaste voorschriften van 7.12.2021 vermelden voor 
lot 6 echter duidelijk dat: ‘het lot voorziet in publieke parkeerplaatsen. Daaruit volgt 
het publiek karakter dat gekoppeld wordt aan alle parkeerplaatsen (ook ondergronds) 
die op dit lot zullen worden voorzien.
Daardoor moet worden geoordeeld dat mits toepassing wordt gemaakt van de PIV van 
7.12.2021, de bestemming van lot 6 verenigbaar is met de bestemmingsvoorschriften 
van het geldende BPA.

Echter voorzien de aangepaste verkavelingsplannen- en voorschriften (PIV 7.12.2021) 
een herintekening van de zone die de oorspronkelijke loten 7 t.e.m. 16 overlapt. Deze 
wordt als volgt aangepast:

Deze aanpassingen omvatten echter voornamelijk het wegnemen van delen van het 
pad dat voorzien werd achter de tuinen van de woningen i.f.v. het uitbreiden van de 
tuinzones. Deze aanpassingen behouden echter het private karakter van de woningen 
die op deze loten kunnen worden opgericht.

De oorspronkelijke loten 18 en 19 worden samengevoegd tot 1 lot (lot 18), maar het 
aantal op te richten gebouwen blijft ongewijzigd. Ook de bestemming van deze 
gebouwen blijft ongewijzigd.
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De loten 7 t.e.m. 16, en het lot 18 blijven bijgevolg bestemd voor het oprichten van 
private woongebouwen. Deze loten zijn bijgevolg niet verenigbaar met de bestemming 
‘openbare gebouwen’.

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.

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.
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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 
vereist 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, …
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.

Er moet dan ook geoordeeld worden dat het project niet in overeenstemming is met de 
gemeentelijke parkeerverordening.

Het project is in overeenstemming met de voorschriften van de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid. 
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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  
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 kan in overeenstemming met de voorschriften van de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater mits aanpassingen van het 
verkavelingsplan.

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. 
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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 die gekoppeld zijn aan de 
projectinhoudversie van 5 mei 2021.

Op basis van die plannen moet dan ook te worden gesteld dat de aanvraag onvoldoende 
garanties biedt inzake het voldoen aan de gewestelijke hemelwaterverordening.

Zoals reeds eerder in dit verslag aangehaald bracht de aanvrager op 7 december 2021 
aangepaste plannen (en voorschriften) bij. Op deze plannen werden de wadi’s wel 
ingetekend. 
Echter werden de overstorten en de verhoudingen van de wadi’s t.o.v. het grondwaterpeil 
niet opgenomen op de bijgebrachte, aangepaste plannen. 
Dit werd wel verduidelijkt in een bijgebrachte nota die de aanvrager bijbracht naar 
aanleiding van het ongunstig advies van DIW van 6 januari 2022. Deze verduidelijkende 
nota leidde tot het voorwaardelijk gunstig advies van DIW van 4 februari 2022.

Echter moet worden opgemerkt dat de verduidelijkingen die in deze nota werden 
meegegeven niet werden doorvertaald naar de aangepaste verkavelingsplannen en/of – 
voorschriften. Dit wordt ook weergegeven in de voorwaarden die in het betreffende advies 
van DIW, m.n.:  De doorvoer/knijpopening voor het deel ‘Schoolstraat’ moet op 10.65 m-
TAW worden voorzien conform de meest recente nota en niet op 10.45 m-TAW zoals op de 
plannen. 

Deze zijn dan ook niet verordenend verankerd in de voorliggende verkavelingsplannen en 
–voorschriften.
Minstens moeten de voorwaarden uit het advies van DIW van 4 februari 2022 worden 
nageleefd.

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. 

De deputatie is niet bevoegd zich over deze gemeenteraadsbeslissing uit te spreken.
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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.

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:
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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.

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 beoogde 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.
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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 oorspronkelijke aanvraag voorziet in een aantal zeer ruime loten waar volgens de 
voorschriften ruime meergezinswoningen kunnen worden opgericht.
Ook worden er in de oorspronkelijke aanvraag 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.
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 liftkokers en technische kokers/installaties.

In de op 7 december 2021 door de aanvrager bijgebrachte, aangepaste 
projectinhoudsversie worden nog steeds een aantal zeer ruime loten voorzien waar 
meergezinswoningen op kunnen worden opgericht.
De gabariten worden echter als volgt aangepast:
 Lot 18 (vroegere lot 18+19): 3 bouwlagen met plat dak - kroonlijsthoogte max.10,5 

m;
 Loten 7, 12, 13 en 16: meergezinswoningen in halfopen bebouwing, bestaande uit 3 

loten onder plat dak
 kroonlijsthoogte max.10,5 m;
 Loten 8, 9, 10, 11, 14, 15: eengezinswoningen in gesloten bebouwing, bestaande uit 2 

loten onder plat dak – kroonlijsthoogte max. 7 m;
De hoogte per bouwlaag blijft in deze aangepaste PIV behouden op 3,50 m.

Opnieuw kan de aanvrager worden bijgetreden wanneer deze stelt dat de hoogtes 
opbouwen naar het centrum van het projectgebied. Echter blijft 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 3 bouwlagen onder plat dak, nog te 
vermeerderen met de hoogte van eventuele liftkokers en technische kokers/installaties.

De aanvrager wijst in een replieknota op de aanwezigheid van gebouwen bestaande uit 
3 bouwlagen onder plat dak of 2 bouwlagen onder zadeldak met ruime dakkapellen. Hij 
brengt een kaart bij waarop deze in blauw zouden zijn aangeduid.
Volgende afbeelding betreft deze kaart, waarop in rood de projectcontour (ruwweg) werd 
uitgezet:
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Hieruit blijkt duidelijk dat de gebouwen waar de aanvrager naar verwijst zich voornamelijk 
langs de straat ‘Lage Kaart’ bevinden. Deze weg omvat een hoofdas tussen de het centrum 
van Brasschaat en de N11 (St. Mariaburg). Niet alleen bevinden deze woningen zich verder 
van de site, dan de gabariten die reeds eerder in dit verslag als kenmerkend voor de 
omgeving werden aangegeven, ook blijkt uit volgende foto (bron: Google streetview) dat 
het blauw ingekleurde lint van het kruispunt met de Leeuwenstraat vaker onderbroken zou 
moeten zijn dan door de aanvrager aangegeven (in rood omcirkelde gebouwen hebben 
gabarit van max. 2 bouwlagen en zijn niet voorzien van ruime dakkapellen):

De gebouwen op de projectsite zelf zullen worden gesloopt en kunnen niet langer gebruikt 
worden als referentiebeeld.

De overige gebouwen in het gebouwenblok dat wordt omgeven door de straten ‘hoge Kaart, 
Middelkaart, Lage Kaart en Leeuwenstraat die door de aanvrager in blauw werden 
aangeduid omvatten voornamelijk 2 bouwlagen onder zadeldak met dakkapellen. Niet 
alleen zijn deze gabariten in het gebouwenblok aanzienlijk in de minderheid t.o.v. de lagere 
gabariten die eerder beschreven werden. Zij kunnen dan ook niet als referentiebeeld 
worden overwogen. 

Verder komen in zowel de nabije als de ruime omgeving geen gebouwen voor die een 
bijkomende hoogte, veroorzaakt door technische ruimtes (zoals liftkokers) vertonen.

De bouwlagen in het project worden bovendien 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 
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wijze.

De aanvraag heeft geen verantwoord ruimtegebruik en bouwdichtheid. 

Het ruimtegebruik leidt tot onvoldoende vrije tuinruimtes 

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

De op 7 december 2021 bijgebrachte, aangepaste plannen verwijderen een pad achter de 
tuinen van de betreffende loten om deze oppervlakte (deels) bij deze tuinzones te voegen. 
Dit geeft visueel volgend resultaat:

Hierbij blijven de tuindieptes beperkt tot max. 6 m. De  beperkte tuindieptes worden niet 
gecompenseerd door grote tuinbreedtes, aangezien de perceelsbreedtes t.h.v. de tuinen 
zich beperken tot breedtes van ca. 3,05 m tot max. 4,88 m.

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

Bovendien hebben dergelijke beperkte tuindieptes (in combinatie met beperkte 
tuinbreedtes) 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 in de oorspronkelijke aanvraagplannen een bouwhoogte tot 14 m en in de op 
7 december 2021 bijgebrachte, aangepaste plannen een bouwhoogte tot 10,5 m 
toegelaten, maar wordt de tuindiepte beperkt tot een diepte van ca. 11,15 m. Het 
argument van de aanvrager dat in de aangepaste plannen een 45°-regel wordt 
gerespecteerd doet geen afbreuk aan het feit dat de achterliggende tuinen (die dus de 
onmiddellijke omgeving vormen) gekenmerkt worden door tuindieptes tot 40 m.

Ook bij het oorspronkelijke 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 
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afgesloten worden en dat de inwoners d.m.v. een poortje toegang krijgen tot de 
afzonderlijke tuinzones. 
Dit wordt op de aangepaste plannen d.d. 7 december 2021 evenwel geremedieerd door de 
loten 18 en 19 samen te voegen tot 1 lot (lot 18).

Voor de overige loten moet echter besloten worden dat onvoldoende zorgvuldig 
omgesprongen wordt met de beschikbare ruimte.

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 loten 18 en 19 (samen lot 18 in de aangepaste projectinhoudsversie van 
7.12.2021) 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 
kunnen 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 
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woonaanbod te realiseren.

Ook beperkingen inzake maximale oppervlakte per woongelegenheid ontbreken.

Het standpunt uit de toelichtende nota van de aanvrager dat slechts 40% van alle loten 
een bescheiden woonaanbod dient te behelzen omdat het gaat om een verkavelingsproject 
kan niet worden bijgetreden.

Art. 4.2.1. van het grond- en pandendecreet stelt immers:
…
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, verminderd met het op grond van het bij of krachtens het gemeentelijk 
reglement Sociaal Wonen opgelegde percentage inzake de verwezenlijking van een sociaal 
woonaanbod;
…
Hieruit volgt dat het barema van 40% niet alleen dient te worden bereikt voor de 
verkaveling op zich, maar ook zal moeten worden bereikt voor de bouwprojecten die later 
binnen de verkaveling zullen worden gerealiseerd. Er wordt herhaald dat de verkaveling 
een rechtskader moet bieden voor latere aanvragen en rechtszekerheid moet bieden aan 
later bouwheren.
Daaruit volgt dat het niet volstaat om louter het aantal kavels te hanteren om de 40%-
norm te behalen, maar dat ook in de voorschriften voor de loten voor meergezinswoningen 
een duidelijk kader voor het behalen van een dergelijke 40%-norm moet zijn ingeschreven.
Aangezien dit ontbreekt in de voorschriften moet worden aangenomen dat het halen van 
deze norm wordt vooruitgeschoven naar latere aanvragen.

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.

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. Dat het aantal bouwlagen dat afneemt in de op 7.12.2021 
bijgebrachte, aangepaste plannen zou leiden naar een lager totaal aantal wooneenheden 
doet geen afbreuk aan het feit dat dient te worden voldaan aan de parkeerverordening.

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

De geringe tuindieptes 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 tot 3 bouwlagen (te vermeerderen met 
de hoogtes van de technische ruimtes, zoals liftkokers, etc.) zich op dergelijke korte 
afstand van hun achter perceelsgrens zouden bevinden.
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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 (max. 6 m voor de loten 7 t.e.m. 16 en 
11,15 m voor lot 6) met dergelijke hoogtes (tot 10,5 m te vermeerderen met de hoogtes 
van de technische ruimtes, zoals liftkokers, etc.).

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 aangevraagde verkavelingsvoorschriften van de 
oorspronkelijke aanvraag. 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.

De aanvrager bracht op 7 december 2021 aangepaste verkavelingsvoorschriften bij. In zijn 
toelichtende nota stelt hij ook dat aan de betreffende voorwaarden uit de Mober tegemoet 
wordt gekomen door beperken van het gebruik van de sporthal en het paviljoen. 
In de voorschriften werd dit ingeschreven door op te leggen dat deze buiten de schooluren 
slechts een lokaal gebruik mogen kennen.
Alhoewel dit een beperking van het gebruik omvat met betrekking tot de herkomst van de 
gebruikers, heeft dit echter geen impact op het tijdstip van het gebruik.
Hierdoor blijft het nog steeds mogelijk om deze gebouwen gelijktijdig te gebruiken, wat 
indruist tegen de voorwaarde die in de betreffende MOBER werd opgenomen.

Bijgevolg kan niet worden voldaan aan de voorwaarden die in deze MOBER vervat zitten 
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 
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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). 

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.

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 .
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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.

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. 
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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.

VOORSTEL TOT BESLISSING

Aan de deputatie wordt voorgesteld als volgt te beslissen:

Geen vergunning wordt verleend. 

BESLISSINGSTERMIJN

De uiterste zittingsdatum voor de deputatie is 7 april 2022.
De gewenste zittingsdatum voor de deputatie is 31 maart 2022. 

De provinciale omgevingsambtenaar
{pa_handtekening1}
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