Gemeentebestuur Sint-Genesius-Rode

Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement Halle-Vilvoorde
OMV dossiernummer : OMV_2019110874
Intern dossiernummer : 2019242
Inrichtingsnummer : -

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2020
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VOORWAARDELIJKE VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag ingediend door Kaat Maes namens De Werkvennootschap NV gevestigd SintLazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel en Patrick Huvenne wonende Duboislaan 14 te 1560 Hoeilaart,
werd per beveiligde zending verzonden op 18 oktober 2019. Deze aanvraag werd ontvangen op 18
oktober 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 17 november 2019.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Waterloosesteenweg ZN, kadastraal bekend:
afdeling 2 sectie G nr. 6H en 6D.
De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen : aanleggen van toegangspoort
Middenhut met o.a. gedeeltelijke ontbossing, terreinaanlegwerken en aanleg van een parking
met fietsenberging.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend
met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

Gemeentebestuur – Dorpsstraat 46 – 1640 Sint-Genesius-Rode
 02 609 86 00 – www.sint-genesius-rode.be – info@sint-genesius-rode.be

1. Stedenbouwkundige basisgegevens
Ligging volgens de plannen van aanleg
De aanvraag situeert zich in het bij KB van 7 maart 1977 vastgestelde gewestplan Halle-VilvoordeAsse met bestemming natuurgebieden, bosgebieden en erfdienstbaarheidsgebieden.
Het eigendom is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg,
noch van een ruimtelijk uitvoeringsplan.
Ligging volgens verkaveling
Het eigendom is niet gelegen binnen een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling.
Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag
De planologische voorschriften van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, van het K.B. van 28
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de
gewestplannen zijn van toepassing.
Stedenbouwkundige verordeningen en besluiten
 De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (besluit van
de Vlaamse Regering van 5 juli 2013, Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2013).
 De provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen (besluit van
de provincieraad van Vlaams-Brabant van 24 juni 2014, goedgekeurd bij MB van 12 september
2014, Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2014).
 De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening "Parkeren" (MB 2 maart 2000).
 Het gemeentelijk reglement sociaal wonen, in werking getreden op 1 oktober 2017.
 De gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid (besluit van de
Vlaamse Regering van 5 juni 2009).
 De gemeentelijke bouwverordening inzake vergunningsplicht voor bepaalde functiewijzigingen
van gebouwen en voor bepaalde vormen van gewoonlijk gebruik van onbebouwde goederen
(Deputatie 13 februari 2014).
 Het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders
(B.S. 13 juli 2012 – ed.2) en latere wijzigingen.
 Besluit van de Vlaamse regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten
van exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot
de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de
saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement (B.S. 08 april 2011) en
Ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binnen-installatie en de
privéwaterafvoer (B.S. 28 juni 2011).
 Ministerieel Besluit van 5 november 2015 houdende wijziging van het ministerieel besluit van
13 januari 2006 betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring en het ministerieel besluit
van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en
het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw en latere wijzigingen.
2. Historiek
Perceelnummer : (afd. 2) sectie G 6 H
Volgende vergunningen en/of weigeringen werden verleend:
 Op 31/05/2012 werd een stedenbouwkundige vergunning (201239) voor de afbraak en
heropbouw van 2 sifonhoofden en vellen van 12 bomen afgeleverd door stedenbouw.
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Perceelnummer : (afd. 2) sectie G 6 D
Volgende vergunningen en/of weigeringen werden verleend:
 Op 28/07/1977 werd een stedenbouwkundige vergunning (1977291) voor het oprichten van
een boswachterswoning (princiepsaanvraag) afgeleverd door het college van burgemeester en
schepenen.
 Op 12/11/2015 werd een stedenbouwkundige vergunning (2015127) voor verplaatsen carport
van Sint-Genesius-Rode naar Hoeilaart en afbraak van 2 bijgebouwen afgeleverd door
stedenbouw.
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
Beschrijving van de omgeving
Het projectgebied situeert zich ter hoogte van één van de toegangen tot het Zoniënwoud,
Middenhut, ten oosten van de Waterloose Steenweg (N5). Deze drukke gewestweg begrenst de site
aan de westkant, in andere richtingen wordt het gebied omgeven door het Zoniënwoud.
Door de reeds aanwezige bebouwing en de reeds aanwezige infrastructuur is de structuur van het
gebied bekend.
Beschrijving van de aanvraag
Voorliggende aanvraag beoogt de aanleg van toegangspoort Middenhut met volgende
vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen: een gedeeltelijke ontbossing, reliëfwijzigingen, terreinaanlegwerken van parking en diverse verhardingen en het optrekken van
constructies als fietskluizen, fietsenstalling en pergola.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 25
november 2019 t.e.m. 24 december 2019.
Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren,
geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren.
5. Adviezen
Het advies van Agentschap Wegen en Verkeer, afgeleverd op 11 december 2019 met referentie
AV/211/2019/00675, is gunstig, de herinrichting van de parking heeft geen invloed op de
gewestweg.
Het advies van FOD Binnenlandse Zaken - ASTRID veiligheidscommissie, afgeleverd op 3 december
2019 met referentie 2019110874, is gunstig.
Het advies van Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, afgeleverd op 19 december 2019 met referentie
4.002/23101/106.6, is gunstig omdat de werken geen afbreuk doen aan de bescherming van het
cultuurhistorisch landschap Zoniënwoud en Kapucijnenbos.
Het wateradvies van Provincie Vlaams-Brabant dienst Waterlopen, afgeleverd op 6 december 2019
met referentie 2019-1153-WAT, is gunstig, het voorwerp van de aanvraag kan als verenigbaar met
het watersysteem beschouwd worden.
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Het advies van Brandweerzone Vlaams-Brabant West, afgeleverd op 28 november 2019 met
referentie HB/RBOR/19_2019/00932, is gunstig voor de aanleg van de onthaalpoort en de
aanhorigheden.
Het advies van Agentschap Natuur en Bos, afgeleverd op 08 januari 2020 met referentie 19-222014,
is voorwaardelijk gunstig, een aangepast en door de aanvrager goedgekeurd boscompensatievoorstel is bijgevoegd.
6. Project-MER
Niet van toepassing.
7. Inhoudelijke beoordeling
a) Planologische toets
Het ingediend project stemt deels niet overeen met de planologische voorschriften gevoegd bij het
gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse.
Het is mogelijk af te wijken van de bestemmingen van het gewestplan op basis van artikel 3§3 van
de VCRO. Op gemotiveerd verzoek van de aanvrager kan de bevoegde overheid, vermeld in artikel
15 en 52 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, vaststellen dat
een handeling van algemeen belang die niet in paragraaf 1 of 2 is vermeld, een ruimtelijk beperkte
impact als vermeld in artikel 4.4.7§2 van de VCRO heeft.
Het college van burgemeester en schepenen heeft na een projectvergadering d.d. 19/08/2019, op
de vergadering van 05/09/2019 beslist om principieel in te stemmen met de toepassing van art.4.4.7
§ 2 van de VCRO en artikel 3 § 3 van het besluit van 5 mei 2000 voor dit project
“Sint-Genesius-Rode Onthaalpoort Middenhut”.
b) Wegenis
In toepassing op de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
kan gesteld worden dat de Waterloose Steenweg een voldoende uitgeruste openbare weg is. De
aanvraag beoogt niet de oprichting van een bedrijfswoning. De aanvraag ligt niet in een
reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.
c) Watertoets (decreet integraal waterbeleid)
Hoofdstuk III, afdeling I, art. 1.3.1.1 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid,
gecoördineerd op 15 juni 2018, legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden
genoemd. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van
ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat.
Het betrokken goed is weliswaar niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone, maar er
werd advies ingewonnen van een waterbeheerder. Op 06/12/2019 werd het gunstig advies
ontvangen van de Provincie Vlaams-Brabant Directie Ruimte, Dienst Waterlopen.
Met betrekking tot de verharde oppervlakten wordt gesteld dat het hemelwater op natuurlijke wijze
naast of doorheen die verharding op eigen terrein in de bodem zal infiltreren. Hiermee is voldaan
aan de provinciale stedenbouwkundige verordening Vlaams-Brabant met betrekking tot
verhardingen (MB 12 september 2014).
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Enkel voor het nieuw aan te leggen terras wordt een afwijking van de infiltratieplicht gevraagd
omdat de infiltratiewaarde van de bodem er zeer laag is. Het hemelwater wordt in eerste instantie
opgevangen in twee bestaande hemelwaterputten waarvan de overloop wordt aangesloten op een
buffergracht. Deze is aangesloten met een knijpopening voor vertraagde afvoer op een niet
geklasseerde waterloop die uiteindelijk in de Ijsse terechtkomt.
In deze omstandigheden kan in alle redelijkheid verwacht worden dat er geen schadelijk effect
wordt veroorzaakt in de plaatselijke waterhuishouding, noch dat dit mag verwacht worden ten
aanzien van het eigendom in aanvraag.
d) Mer-screening/Milieuaspecten
In navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 (BS 29 april 2013) dient er
voor de aanvraag een project-m.e.r.-screening te gebeuren (bijlage III bij het project-m.e.r.-besluit).
Een project-m.e.r.-screeningsnota volgens het modelformulier maakt deel uit van het aanvraagdossier. In deze nota zijn de mogelijke effecten van het project op de omgeving onderzocht en
gemotiveerd waarom deze niet aanzienlijk zijn. Bij het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek
werd reeds vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn. Bijgevolg was de opmaak van een
milieueffectenrapport niet vereist.
e) Natuurtoets
Het project valt volledig binnen habitatrichtlijngebied Zoniënwoud en overlapt voor ongeveer 60%
met het VEN-gebied Zoniënwoud.
f) Erfgoed-/archeologietoets
Het projectgebied valt binnen beschermd cultuurhistorisch landschap Zoniënwoud en Kapucijnenbos (beschermd sinds 1959). Een bekrachtigde archeologienota werd bij de aanvraag gevoegd
volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
g) Sloopopvolgingsplan
Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 (Vlarema 6) (artikel 22) dient
een sloopopvolgingsplan bij de vergunningsaanvraag gevoegd te worden aangezien de sloop-,
renovatie- of ontmantelingswerken in het kader van infrastructuurwerken waarvoor een
omgevingsvergunning vereist is; en onderhoudswerken aan infrastructuur waarvoor een
omgevingsvergunning vereist is, een volume hebben groter dan 250m³.
h) Mobiliteit/MOBER
Niet van toepassing.
i) Reglement sociaal wonen/Decreet grond- en pandenbeleid
Niet van toepassing.
j) Scheidingsmuren
Niet van toepassing.
k) Goede ruimtelijke ordening
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2 VCRO
-

functionele inpasbaarheid :
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Het aanleggen van de parking kan het wildparkeren tegengaan, na de sluiting en ontharding van
verschillende informele parkings aan het bos. Het bouwen van stallingen en fietskluizen op de
Middenhut, dat nu reeds een recreatieve aantrekkingspool is, moedigt dan weer de verplaatsing
met de fiets naar het bos aan.
De aanleg in waterdoorlatende verhardingen als grasdallen en kassei met ingezaaide open voeg
en de aanleg van een bufferbeplanting maken de parking visueel aantrekkelijker en inpasbaar in
de omgeving.
mobiliteitsimpact
De verkeersgeneratie ten gevolge van de recreatieve activiteit zal eerder beperkt zijn en
bovendien grotendeels buiten de spitsuren vallen. De nieuwe parking van ca.86 plaatsen
vervangt de bestaande informele parking die nu reeds in de Sint-Michielsdreef wordt gebruikt.
In de omgeving van het projectgebied wordt de Waterloosesteenweg op lange termijn
heraangelegd. Het ontwerp van deze wegenis werd reeds zo veel als mogelijk opgenomen
binnen het project. Tussen de parking en de Waterloosesteenweg is de mogelijke aanleg van
een toekomstig fietspad in rekening gebracht bij het ontwerp.
Gelet op de beperkte schaal van het bouwproject kan aangenomen worden dat de voorliggende
aanvraag geen negatieve impact zal hebben op vlak van mobiliteit.
schaal
De schaal van het project sluit aan bij de bestaande omgeving.
ruimtegebruik en bouwdichtheid
Het parkeren van auto’s en fietsen wordt in dit project op één locatie gegroepeerd, de
resterende ruimte wordt op een natuurlijke manier ingericht.
visueel-vormelijke elementen
Het uitzicht van de bestaande woningen wordt niet gewijzigd en de parking wordt
landschappelijk geïntegreerd en gebufferd.
cultuurhistorische aspecten
De kern van het Zoniënwoud is Unesco-werelderfgoed. Het projectgebied ligt in de bufferzone
die dienst doet als bescherming voor deze werelderfgoedsite en valt volledig binnen het
beschermd cultuurhistorisch landschap Zoniënwoud en Kapucijnenbos.
bodemreliëf
In functie van waterbeheersing worden verschillende grachten en wadi’s gegraven. Om de
parking aan te leggen wordt het terrein afgevlakt.
groen
De gedeeltelijke ontbossing wordt uitgevoerd om werken van algemeen belang uit te voeren.
De aanvraag is vergezeld van een boscompensatievoorstel dat in her-aanplantingen voorziet
en een uitgewerkt beplantingsvoorstel. De bomen in de groengordel langsheen de N5 blijven
grotendeels behouden, de gordel zelf wordt uitgekuist en transparanter teneinde sociale
controle op de parking vanop de steenweg toe te laten.
hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid
Zie de bevindingen van de MER-screening-nota.
Er wordt geen directe hinder ten gevolge van deze aanvraag voorzien.

l) Resultaten openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het openbaar
onderzoek.
m)Bespreking adviezen
Het college van burgemeester en schepenen stemt in met deze adviezen en maakt ze zich eigen.
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Voorliggende aanvraag is ook in overeenstemming met de opmerkingen opgenomen in het verslag
van de projectvergadering die is gehouden op 19 augustus 2019.
n) Huisnummering
Niet van toepassing.
8. Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming kan gebracht worden mits
het opleggen van de nodige voorwaarden met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede
plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.
Het advies besluit als volgt:
Voorwaardelijk gunstig
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorwaardelijk gunstig advies
van de gemeentelijk omgevingsambtenaar van 17 februari 2020 en neemt dit integraal over.
Het college van burgemeester en schepenen beslist, conform het advies, de aanvraag voorwaardelijk
te vergunnen, maar voegt zelf nog 2 bijkomende lasten toe aan de vergunning met name de
verplichting om op de parking slimme verlichting te voorzien en de aanplant van een levend
groenscherm tussen de parking en de Waterloose Steenweg (N5).
Volgende voorwaarden en/of lasten worden dus opgelegd bij de omgevingsvergunning:
- Op de parking dient (slimme) verlichting voorzien te worden.
- Tussen de parking en de Waterloose Steenweg (N5), dient een levend groenscherm aangeplant te
worden.
- De maatregelen in de archeologienota met referentienummer ID 12534 (Projectcode 2019G100),
waarvan akte genomen werd, moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma
geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
- Het advies van Agentschap Wegen en Verkeer, met referentie AV/211/2019/00675, ontvangen op
11 december 2019 strikt na te leven.
- Het advies van FOD Binnenlandse Zaken – ASTRID veiligheidscommissie, met referentie
2019110874, afgeleverd op 3 december 2019, strikt na te leven.
- Het advies van Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, met referentie 4.002/23101/106.6, afgeleverd
op 19 december 2019 strikt na te leven.
- Het advies van Provincie Vlaams-Brabant dienst Waterlopen, met referentie 2019-1153-WAT,
afgeleverd op 6 december 2019 strikt na te leven.
- Het advies van Brandweerzone Vlaams-Brabant West, met referentie HB/RBOR/19-2019/00932,
afgeleverd op 28 november 2019 strikt na te leven.
- Het advies van Agentschap Natuur en Bos, met referentie 19-222014, afgeleverd op 08 januari
2020 strikt na te leven:
• De geplande kappingen van het bos mogen niet uitgevoerd worden in de periode van 1 maart tot
1 juli.
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• Bij het uitvoeren van werken moet men er zich – vóór men overgaat tot de uitvoering van de
werken – van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen
of vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na
te gaan vóór de werken beginnen of er vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het
gedrang komen dient de aanvrager contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos
via het algemeen e-mailadres van AVES.
• De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en
onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met
kenmerk: 19-222014.
• De te ontbossen oppervlakte bedraagt 4685 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het
toepassingsgebied van het Bosdecreet.
• De resterende bosoppervlakte 1345114 m² moet ALS BOS behouden blijven. Bijkomende
kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor
Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende
wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren.
• De ontbossing kan enkel worden uitgevoerd conform het plan toegevoegd als bijlage, waarop ook
de als bos te behouden zones zijn aangeduid.
• De compenserende bebossing op de percelen te Tervuren, Afd. 4 Sie. C nr. 12T en te Sint-GenesiusRode, Afd. 2 Sie. G nr. 6H over een oppervlakte van 4055 m² dient uitgevoerd te worden binnen 2
jaar vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning. De compenserende
bebossing zal uitgevoerd worden door de aanvrager van de vergunning. Deze verbindt er zich toe
om minstens binnen 30 dagen voordat de compenserende bebossing wordt uitgevoerd dit aan het
Agentschap voor Natuur en Bos te melden. Wanneer de compenserende bebossing volledig is
uitgevoerd, kan men hiervan een attest bekomen bij de provinciale afdeling van het Agentschap
voor Natuur en bos.
• De compenserende bebossing op het perceel te Overijse Afd. 1 Sie. N nr. 42P8 over een
oppervlakte van 1000m² dient uitgevoerd te worden binnen 2 jaar vanaf de datum waarop gebruik
mag gemaakt worden van deze vergunning. De compenserende bebossing zal uitgevoerd worden
door een derde(n), met name Mevrouw Therérèse De Lannoy, Lotharingenstraat 41, 1150 Brussel.
De aanvrager van de vergunning verbindt er zich toe om minstens binnen 30 dagen voordat de
compenserende bebossing wordt uitgevoerd dit aan het Agentschap voor Natuur en Bos te melden.
Wanneer de compenserende bebossing volledig is uitgevoerd, kan men hiervan een attest bekomen
bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en bos.
- Overeenkomstig hoofdstuk 2 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement het voetpad vóór
zijn/hun/haar eigendom in goede staat te onderhouden of te doen onderhouden.
De bouwheer is, bij eventuele beschadiging, verplicht de voetpaden, boordstenen, watergreppels,
waterslikkers en het wegdek vóór het eigendom, onmiddellijk na het beëindigen der bouwwerken
in de regels der kunst te herstellen.
Het college vestigt er de aandacht op dat het niet zal instaan voor het onderhoud van de parking.
Deze verantwoordelijkheid ligt bij de beheerder.
In opdracht,
De algemeen directeur dd.
Getekend door: Bart Devisch (Signature)
Getekend op: 2020-03-10 09:09:38 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Het college,
De burgemeester
Getekend door: Pierre Rolin (Signature)
Getekend op: 2020-03-10 11:31:38 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed
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Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve
omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar,
vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de
aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet
van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor
het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit,
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een
wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse
3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde
handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft
het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de
bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota
overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum
van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een
bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft
afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt
ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen
opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het
stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de
deputatie in eerste administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen
van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan
hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
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1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste
administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van
de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van
de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en
volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar
de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het
vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen,
wordt het beroep als onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet
van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle
beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending
uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op
voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag
hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling
van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw
gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.
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PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - PROVINCIEPLEIN 1 - 3010 LEUVEN

Sint-Genesius-Rode
Dorpsstraat 46
1640 Sint-Genesius-Rode

Geacht college,
Betreft: SINT-GENESIUS-RODE - aanvraag tot omgevingsvergunning op naam van De
Werkvennootschap
toegangspoort Zoniënwoud Middenhut - Waterloose Steenweg 1, Sint-Genesius-Rode
B2028 IJsse
Wateradvies: gunstig wateradvies
Wij verwijzen naar uw adviesaanvraag van 20 november 2019 op naam van De Werkvennootschap
voor de oprichting van de toegangspoort Zoniënwoud Middenhut. De aanvraag heeft betrekking op
perceel/percelen gelegen Waterloose Steenweg 1, Sint-Genesius-Rode, kadastraal gekend als
CAPAKEY 22552G0006/00D000 en 22552G0006/00H000.
Het voorwerp van de aanvraag omvat de uitvoering van volgende handelingen:
De uitbouw van een onthaalpoort. Er wordt voorzien in een groene parking in de rand van het
Zonënwoud, nieuwe horeca met ecologische tuin, een speelbos en een polyvalente ruige weide.
Deze onthaalpoort kan opgesplitst worden in 5 zones:
- zone 1: rijweg in beton en voetpad in porfiersplit
- zone 2: rijweg in beton
- zone 3: voetpad in porfiersplit
- zone 4: rijweg in kasseien en parkeerstroken in grasdallen
- zone 5: bestaand gebouw met nieuw terras
Overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling
van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en
tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, wordt volgend
wateradvies verstrekt.
Het oppervlaktewater van het voorwerp van de aanvraag wordt verzameld in de waterloop van
tweede categorie B2028 IJsse. Volgens de overstromingskaart van Vlaanderen is het voorwerp van
de aanvraag niet gelegen in een effectief en/of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
Voor zover de dienst waterlopen kan opmaken uit de documenten die bij de aanvraag gevoegd zijn,
kan het voorwerp van de aanvraag een effect hebben op de bescherming tegen wateroverlast en
overstromingen en/of op het behoud van de watergebonden natuurwaarden.
www.vlaamsbrabant.be
In het kader van de vervulling van onze taak van openbaar belang nemen we je relevante persoonlijke gegevens op in onze bestanden. De
provincie Vlaams-Brabant verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor
nodig is. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht van inzage, verbetering of verwijderen van de
door jou verstrekte persoonsgegevens of beperking ervan tot de door jou bedoelde verwerking. Alsmede heb je het recht om tegen de verwerking
bezwaar te maken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Alle informatie hierover vind je op www.vlaamsbrabant.be/privacy |
Ondernemingsnummer: 0253.973.219

De aanvrager voorziet in volgende maatregelen:
Volgens de bijgevoegde hemelwaterstudie infiltreert het hemelwater van zone 1 tot zone 4 in de
groenzone naast de verhardingen of via de grasdallen (zone 4). Voor zone 5 wordt een afwijking
gevraagd op de infiltratieplicht omdat de infiltratiewaarde van de bodem er zeer laag is. Het
hemelwater wordt in eerste instantie opgevangen door 2 bestaande hemelwaterputten. De overloop
wordt aangesloten op een buffergracht. Deze is aangesloten met een knijpopening voor vertraagde
afvoer op een niet-geklasseerde waterloop die uiteindelijk in de Ijsse terecht komt.
Het voorwerp van de aanvraag kan bijgevolg als verenigbaar met het watersysteem beschouwd
worden.
Het voorwerp van de aanvraag is in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen, bepaald
in artikel 1.2.2. en 1.2.3. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid,
gecoördineerd op 15 juni 2018.
Hemelwaterverordeningen:
 Niet-verontreinigd hemelwater van de eventuele vertraagde afvoer of de overloop van
hemelwatervoorzieningen wordt aangesloten op de waterloop onder de voorwaarden vermeld in
de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (besluit
van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013, Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2013.
 Overeenkomstig de provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot
verhardingen (besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 24 juni 2014, goedgekeurd
bij Ministerieel Besluit van12 september 2014, Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2014), moet
het hemelwater dat op een verharding terechtkomt, op natuurlijke wijze doorheen of naast die
verharding op het eigen terrein in de bodem infiltreren. Het mag niet van het eigen terrein
afgevoerd worden door middel van afvoergoten of vergelijkbare voorzieningen.
Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

Stijn Coppens,
diensthoofd waterlopen

AGENTSCHAP
WEGEN & VERKEER
Agentschap Wegen en Verkeer
Dienstkring Halle
Alsembergsesteenweg 49
1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 3638811
www.wegenenverkeer.be
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datum

Geert Lamberts
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wegen.vlaamsbrabant.districthalle@mow.vlaanderen.be
Betreft:

Advies inzake de aanvraag tot bouw

Aanvrager:

Kaat Maes - De Werkvennootschap
Sint-Lazaruslaan 4-10
1000 Brussel
Patrick Huvenne
Duboislaan 14
1560 Hoeilaart

Ligging van het perceel:
straat: Waterloose Steenweg 1
gemeente: 1640 Sint-Genesius-Rode
kadastrale gegevens: Afd. SINT-GENESIUS-RODE 2 AFD
Sectie G Nr. 0006/00D000, 0006/00H000
gewestweg: N0050002 van 9.1 +67 tot 9.3 +4 (rechts)
Werkzaamheden:

Poort Middenhut Sint-Genesius-Rode

Geachte,
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Hierbij stuur ik u het advies van mijn afdeling. Gelieve mij een afschrift van de beslissing toe te sturen.
De vergunning kan verleend worden onder de hiernavolgende bijzondere voorwaarden en de algemene
voorwaarden (als bijlage):

BIJZONDERE VOORWAARDEN
1.

2.

Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N0050002 van 9.1 +67 tot 9.3 +4):
-

de rooilijn ligt op 13 meter volgens plan KN 005-01 (geen KB).

-

de zone van achteruitbouw bedraagt 0 meter.

-

de minimaal te respecteren bouwlijn ligt op 13 meter volgens plan KN 005-01 (geen KB).

-

de parking ligt nog verder weg dan de rooilijn/bouwlijn

-

de herinrichting van de parking heeft geen invloed op de gewestweg

-

het agentschap Wegen en Verkeer heeft geen bezwaar tegen de aanleg van de parking en de
uitvoering van het project

Besluit
Om deze redenen adviseert het Agentschap Wegen en Verkeer GUNSTIG betreffende voorliggende aanvraag
gezien de aanvraag in overeenstemming is met de algemene en de bijzondere voorwaarden.

Hoogachtend,
Magda Guillemyn
Districtschef
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ALGEMENE VOORWAARDEN GEWESTWEG
1.

2.

3.

Voorbouwsels, erkers, portalen, trappen en andere uitstekende delen in de zone van achteruitbouw zijn
toegelaten op voorwaarde dat:
-

ze ten hoogste slechts met één vierde van de breedte van de zone van achteruitbouw voorbij het
vlak van de voorgevel reiken en ze op een afstand van de aangrenzende eigendommen blijven, gelijk
aan de grootte van de toegelaten uitsprong;

-

ze geen elementen bevatten die betrekking hebben op de structuur zelf van het gebouw, zoals
hoofdleidingen voor gas, elektriciteit, water, trapkasten, enz…

Indien de bouwlijn samenvalt met de rooilijn mag op het vlak van de voorgevel geen voorbouw
(uitsprong) komen, die de hieronder vermelde grenzen overschrijdt:
-

Verhoogde voetpaden (trottoirs) of bermen
Tot op 2,10 meter hoogte vanaf het trottoirniveau worden geen uitbouwsels geduld die meer dan
0,20 meter voorbij de rooilijn reiken.
Deuren en vensters mogen bij het openen niet buiten het gevelvlak komen. Boven 2,10 meter
hoogte mag geen enkel uitbouwsel meer dan 1meter voorbij de rooilijn en nooit verder dan tot op
0,50 meter van het verticaal vlak door de trottoirband reiken.

-

Niet verhoogde voetpaden en bermen
Tot op 5,50 meter hoogte, gemeten vanaf het voetpadniveau, zijn uitbouw¬sels enkel toegelaten
voor zover ze niet meer dan 0,20 meter voorbij de rooilijn reiken en het gebouw ten minste 1 meter
achteruit staat ten opzichte van de rand van de eigenlijke rijbaan.
Boven 5,50 meter zijn uitbouwsels toegelaten voor zover ze niet reiken tot op 0,50 meter van het
verticale vlak door de rand van de eigenlijke rijbaan.

Het eigendom wordt volgens de voorgeschreven rooilijn afgesloten.
Indien de afsluiting uit een lage muur bestaat, heeft deze muur een maximum hoogte van 0,75 meter,
waarop al dan niet een hekwerk komt; de totale hoogte mag 2,25 meter niet overschrijden. Boven 1,50
meter moet de afsluiting meer open dan gesloten delen vertonen.
Indien de afsluiting uit een groene haag bestaat, wordt deze geplant op 0,50 meter achter de grens van
het openbaar domein. De haag mag niet meer dan 1,50 meter stamhoogte hebben en moet jaarlijks
vóór 15 april gesnoeid en tot deze hoogte teruggebracht worden.
De hekken mogen bij het openen niet over het wegdomein draaien.
De afsluitingen aan de wegkruisingen en wegaansluitingen mogen het uitzicht niet benemen boven 0,75
meter hoogte.
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4.

In de onder 2.- par. 1 en 2 genoemde afsluitingen worden inritten toegelaten die grotere
hoogteafmetingen mogen hebben dan de in 2.- par. 1 en 2 vermelde. Deze inritten mogen in geen geval
aangebracht worden tegenover de aanwezige bomen van de weg.

5.

In de zone zoals die volgt uit de toepassing van de teruggelegde rooilijn en in de zone van achteruitbouw
zoals die aangegeven is in de bijzondere voorwaarden, mogen geen ondergrondse constructies (zoals
ondergrondse tanks, …) gemaakt worden. Het is verboden er gemene afsluitingen van meer dan 1,50
meter hoogte op te richten.
In de eerste 2 meter van de zone van achteruitbouw vanaf de grens van het gewestdomein of van de
eventuele rooilijn zijn beplantingen toegelaten tot maximum 1,50 meter hoogte of 0,75 meter hoogte
ter hoogte van de wegaansluitingen.
In het overige deel van de zone van achteruitbouw mogen de beplantingen niet hoger zijn dan bepaald
in de gemeentelijke verordeningen.

6.

Het peil der dorpels van de deuren, poorten of van het om het even welke toegang ten opzichte van het
peil van het voetpad of de uiterste rand van de verharding, wordt aangegeven in de bijzondere
voorwaarden. Indien dit peil niet gevolgd wordt, kan de eigenaar bij een eventuele wijziging van het
lengteprofiel van de weg, geen aanspraak maken op enige vergoeding voor aanpassing van deuren,
poorten en andere toegangen. Het peil van de dorpels dient boven de kruin van de weg gesitueerd te
zijn.

7.

Er mogen geen inritten voor voertuigen worden aangelegd tegenover bestaande bomen van de weg. De
locatie van de toegangen, ramen en deuropeningen is steeds ondergeschikt aan de bestaande
weginfrastructuur (incl. straatmeubilair, verhoogde inrichtingen, bushaltes, grachten, openbare
verlichting, kasten nutsmaatschappijen, ...)

8.

De afdekking van afsluitingsmuren moet zo ontworpen worden dat het daarop vallende water naar het
privé-domein afvloeit.

9.

De ontworpen werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat ze de afwatering van de weg nooit hinderen.

10.

Alle ingebruiknames en wijzigingen van het openbaar domein (zowel de tijdelijke als de permanente)
vereisen een aparte vergunning van de wegbeheerder cfr. het besluit van de Vlaamse Regering van 29
maart 2002 betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor
de privatieve inname van het openbaar domein van de wegen (en latere wijzigingen).
Onder tijdelijke wordt oa. verstaan werfbezetting zoals stellingen, containers, opslag van materialen,
tijdelijke werftoegang, terrassen,…
Onder permanente wordt oa. verstaan inbuizingen, kopmuren, aanvullingen van het openbaar domein,
afvoerleidingen voor afvalwater en hemelwater, …

11.

De geldigheidsduur van onderhavig advies is beperkt tot twee jaar.

12.

De goedgekeurde plannen, alsmede de vergunningen met de bijbehorende adviezen, moeten steeds op
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de bouwplaats voorhanden zijn en bij iedere vordering van de bevoegde ambtenaren voorgelegd
kunnen worden.
13.

Dit adviesformulier beperkt zich tot de voorschriften betreffende de rooilijn, de bouwvrije zone en de
zone van achteruitbouw. Het ontheft de belanghebbende niet zich te richten naar de overige
regelgeving.

14.

Indien de publiciteit en uithangborden geen deel uitmaakt van deze aanvraag, dienen zij het voorwerp
uit te maken van een afzonderlijke aanvraag.

15.

Reliëfwijzigingen
-

De aanvullingen dienen te gebeuren met niet vervuilde aanvulgrond. Uitgezonderd voor toegangen,
zijn aanvullingen met steenpuin verboden.

-

Ingeval het buitentalud van de gracht verhoogd wordt, dient dit talud afgedekt te worden met
minimum 30 cm teelaarde en ingezaaid te worden.

Na de werken dient de gracht over de volledige breedte van het aangrenzende perceel gezuiverd te
worden van aanvullingsgrond.
16.

17.

Slopen
-

De afbraakwerken mogen geen aanleiding geven tot schade aan het openbaar domein. De
wegaanhorigheden, die beschadigd worden, dienen door de vergunninghouder in hun
oorspronkelijke toestand hersteld te worden. De verkrijger dient de wegbeheerder minimum 10
dagen vóór de aanvang der sloopwerken schriftelijk in kennis te stellen van eventuele gebreken aan
het gewestdomein. Zo hij dit nalaat, wordt er verondersteld dat het gewestdomein zich in perfecte
staat bevindt.

-

Alle ondergrondse constructies voor de rooilijn worden volledig verwijderd. In de zone van
achteruitbouw moeten alle constructies worden afgebroken tot op minimum 1 meter onder het peil
van het aanpalend openbaar domein. In dat geval zullen in de resterende keldervloeren gaten
gemaakt worden van 0,50 meter x 0,50 meter per 4 m2 oppervlakte.

-

De overbodige aansluitingen naar de rioleringen worden gedicht ter hoogte van de grens van het
openbaar domein.

-

De sloopwerken moeten uitgevoerd worden zonder belemmering noch onderbreking van het
verkeer., tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden.

-

De aanvullingen dienen te gebeuren met niet vervuilde aanvulgrond en verdicht te worden bij lagen
van 30 cm. Steenpuin als aanvullingsmateriaal is verboden.

-

De aanvulling voor de rooilijn dient afgedekt te worden met teelaarde op een dikte van 30 cm.

Publiciteit:
-

Bij het plaatsen van publiciteit reclame en uithangborden op afzonderlijke constructies in de zone
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van achteruitbouw is het volgende van toepassing:de totale oppervlakte van de constructie, met
inbegrip van de borden (éénzijdig), van één vestiging wordt beperkt tot 5 m². De totale hoogte van
de constructie (bord inbegrepen) wordt beperkt tot 4 meter. De afstand naar de perceelgrens tussen
de private eigendommen moet minstens 1,5 maal de totale hoogte van de constructie bedragen.het
bord en de dragende constructie mogen geen hinder betekenen voor de zichtbaarheid op het
verkeer van de gewestweg t.h.v. de kruispunten en/of private uitritten.het bord noch de constructie
mogen verder reiken dan de rooilijn.
-

Omwille van de verkeersveiligheid is het verboden inrichtingen aan te brengen die de bestuurders
verblinden of misleiden, die - geheel of gedeeltelijk - verkeerstekens voorstellen of nabootsen, die
van op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige andere wijze de
doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten. Inrichtingen die zich op minder dan 7 meter
boven de grond bevinden binnen een afstand van 75 meter van verkeerslichten, mogen geen
lichtweergevende of reflecterende rode, groene of oranje tint hebben.

-

Lichtgevende en verlichte publiciteit mag om veiligheidsredenen de aandacht van de automobilisten
’s nachts niet te veel afleiden. De cijfers en limietwaarden die in de meeste normen en
reglementeringen voor de luminescentie van lichtgevende of verlichte publiciteit worden vermeld
zijn dan ook grotendeels ingegeven om de lichtsignalisatie langs verkeerswegen niet te verstoren.
VLAREM bepaalt dat, om lichthinder te voorkomen, lichtreclame in intensiteit de openbare
verlichting niet mag overtreffen.

-

Vanaf een bepaald nachtelijk uur is het ‘rendement’ van verlichte publiciteit zeer klein gezien het
beperkte aantal toeschouwers dat nog langskomt of voorbijrijdt. Een volledig doven van publiciteit
na een bepaald uur (b.v. 22 u) is dan ook het aangewezen middel om de lichtvervuiling te beperken.

-

Om lichtvervuiling te bestrijden en uit veiligheidsoogpunt dient de luminescentie van lichtgevende
en verlichte publiciteitsborden beperkt te worden tot volgende waarden:Oppervlakte van het
lichtgevend vlak:<= 0,5 m² (max. luminescentie 500 cd/m²)> 0,5 m² en < 10m² (max. luminescentie
400 cd/m²)> 10 m² (max. luminescentie 300 cd/m²)

Bovenvermelde waarden gelden voor elke plaats op het voetpad of aan de rand van de weg op een
hoogte van 1,60 meter (d.w.z. voetpad aan dezelfde zijde van de weg als het publiciteitsbord of aan de
overzijde van de weg) en voor elke plaats in een vensteropening van een woning.
De vermelde luminescentiewaarden hebben betrekking op metingen uitgevoerd met een gekalibreerde
luminescentiemeter, die nauwkeurig aan de ooggevoeligheidskromme is aangepast (norm CIE 698).
Voor elke meting moet de openingshoek aangepast worden naargelang het te meten detail van het
reclamebord.
-

Indien een publiciteitsbord verlicht wordt met een gerichte lichtbron (projector, spot) dan moet deze
lichtbron het publiciteitsbord beschijnen van boven naar onder; de lichtbron mag alleen het
oppervlak van het publiciteitsbord verlichten, m.a.w.: er mag geen rechtstreekse opwaartse,
zijwaartse, achterwaartse of neerwaartse (onder het publiciteitsbord) uitstraling zijn door de
lichtbron.
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-

De vergunninghouder is zowel tegenover het Vlaams Gewest als tegenover derden aansprakelijk
voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen, het gebrek aan onderhoud of het bestaan van de
vergunde borden.

AV/211/2019/00675 - OMV_2019110874 - 11/12/2019

pagina 7

Vlaamse overheid
Diestsepoort 6 bus 94
3000 LEUVEN
T 016 66 59 00
www.onroerenderfgoed.be

uw bericht van
20/11/2019
vragen naar/e-mail
Eline Buyle
eline.buyle@vlaanderen.be

College van burgemeester en schepenen
Dorpsstraat 46
1640 SINT-GENESIUS-RODE

uw kenmerk
OMV_2019110874

ons kenmerk
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bijlagen
datum
Zie datum
ondertekening

Gunstig advies voor Waterloose Steenweg 1: Aanleggen onthaalpoort Middenhut met o.a. gedeeltelijke
ontbossing, terreinaanlegwerken en aanleggen van parking met fietsenberging..
Aanvrager:
Bescherming:
Beschermingstype:
Beschermingsbesluit:
Perceelnummer(s):

Zoniënwoud en Kapucijnenbos
cultuurhistorisch landschap
koninklijk besluit van 2 december 1959
Sint-Genesius-Rode: 2 afd., sectie G, nummer(s): 6D, 6H

Geachte heer
Geachte mevrouw
Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft uw adviesvraag goed ontvangen op 20/11/2019. Voor de
gevraagde handelingen verlenen we een gunstig advies (art. 6.4.4, §2 Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013).
Motivering
Deze handelingen krijgen een gunstig advies omdat ze geen afbreuk doen aan de bescherming.
Gevolgen
Dit gunstig advies heeft tot gevolg dat u de omgevingsvergunning kunt afleveren en dat de aanvrager
daarna alle gevraagde werken mag uitvoeren. (art.4.3.3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).

pagina 1 van 2

Archeologie?
Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat u verantwoordelijk bent om te beoordelen of er een in akte
genomen archeologienota bij dit omgevingsvergunningdossier moet worden gevoegd. Meer informatie
en een beslissingsboom kunt u terugvinden op https://www.onroerenderfgoed.be/archeologie-bijvergunningsaanvragen-vergunningverleners.
Hebt u bijkomende vragen, neem dan gerust contact op met uw erfgoedconsulent. Haar gegevens
vindt u bovenaan deze brief.
Met vriendelijke groeten
Getekend door: Els Verbert (Signature)
Getekend op: 2019-12-19 22:24:43 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Els Verbert
Directeur Beheer regio Oost
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Vlaamse overheid
Adviezen en Vergunningen
Vlaams-Brabant en Limburg
Diestsepoort 6 bus 75
3000 LEUVEN

College van Burgemeester en Schepenen
van en te
1640 Sint-Genesius-Rode

T 016 66 63 15
aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be

Kenmerk vergunningverlenende overheid
2019110874

Ons kenmerk
19-222014

Vragen naar/e-mail
aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be

Telefoonnummer
016 66 63 15 (tussen 9 en 12 uur)

Sandro Van Opdenbosch en Raf Vanweddingen
raf.vanweddingen@vlaanderen.be
sandro.vanopdenbosch@vlaanderen.be

016 66 63 13

BETREFT:

Datum advies
zie datum ondertekening

Uw adviesaanvraag tot omgevingsvergunning
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de
exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Onderwerp
De realisatie van de Poort Middenhut te Sint-Genesius-Rode.
Datum van ontvangst
21-11-2019, brief inspraakprocedure verzonden op 20-12-2019
Aanvrager(s)
Naam
De werkvennootschap nv
Adres
Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel
Situering totale aanvraag
Sint-Genesius-Rode, Afd. 2, sie. G, nr(s). 6D, 6H
Sint-Genesius-Rode, Waterloose steenweg en Sint-Michielsdreef
Situering ontbossing
Sint-Genesius-Rode, Afd. 2, sie. G, nr(s). 6D, 6H
Ruimtelijke bestemming
Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde ligt het projectgebied in natuur- en bosgebied
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijngebied : Zoniënwoud - BE2400008,
VEN : Het Zoniënwoud - 513
Biologische waarderingskaart
Biologisch zeer waardevol, zuur beukenbos (fs)
Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen, bebouwing in een (half)natuurlijke
omgeving (un), soortenrijk permanent cultuurgrasland (hp*)
Biologisch zeer waardevol, zuur eikenbos (qs°) en zuur beukenbos (fs°)

Rechtsgrond
Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving:
• Artikel 35 § 2 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning.
• Artikel 38/3 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
• Artikel 90 bis Bosdecreet van 13 juni 1990 (in het kader van ontbossing).
• Artikel 36ter Natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling).
• Artikel 26bis §2 van het Natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van de verscherpte
natuurtoets).
Bespreking aanvraag
De aanvraag behelst de realisatie van een toegangspoort voor het Zoniënwoud. Dit aan de Poort Middenhut te
Sint-Genesius-Rode.
Het project bestaat uit de realisatie van 86 parkeerplaatsen, 86 fietsstalplaatsen, een ontvangstruimte met
speelbos en een polyvalente ruige weide.
De parking wordt in halfverharding aangelegd, met centraal een wadi die overtollig water opvangt, vasthoudt
en vervolgens vertraagd afvoert richting de gracht. Rondom de parking wordt een natuurlijk struweel voorzien
waardoor de parking weinig tot niet zichtbaar zal zijn vanuit het Zoniënwoud. De fietsenstalling wordt
overkapt met een groendak.
Voor de realisatie van de parking wordt een ontbossing voorzien. De ontbossing wordt gecompenseerd op het
niet beboste gedeelte van het projectgebied zelf als op niet beboste percelen te Tervuren en Overijse die
aansluiten bij het Zoniënwoud.
De ontvangstruimte voor de bezoekers van het Zoniënwoud krijgt een recreatieve indeling met de daarbij
horende horeca-infrastructuur die zich zal vestigen in de oude boswachterswoning. Aansluitend wordt een
terras, een zandbak, een speelbos en een polyvalente ruige weide - die kan dienen als lig- of speelweide geïmplementeerd binnen de projectzone. Deze inrichtingsmaatregelen worden zodanig geïmplementeerd dat
er een geleidelijke gradatie ontstaat tussen de recreatieve zone en het Zoniënwoud. Op die manier wordt op
landschappelijk vlak een coherent beeld gevormd.
Het centrale grasland, welke volgens de luchtfoto van 1971 niet bebost was, kan beschouwd worden als een
open plek in het bos. In het voorgestelde project wordt deze open plek langs de oost- en zuidzijde licht
uitgebreid. Dit om een meer organische overgangszone tussen het grasland en het hooghout te creëren.
De nieuwe wegenis die in deze randzone voorzien wordt, wordt beschouwd als onderdeel van de boswegen.
Gelet op de gunstige advisering van de passende beoordeling (zie rubriek “Bespreking passende beoordeling”
hieronder) en de voorgestelde compenserende bebossingen palend aan het Zoniënwoud kan het Agentschap
voor Natuur en Bos de ontbossing noodzakelijk voor de realisatie van de parking gedogen.
Bespreking boscompensatievoorstel
Uit het dossier kan afgeleid worden dat de aanvrager een oppervlakte van 3800 m² wenst te ontbossen.
Volgens onze gegevens is het perceel bezet met habitatwaardig bos .
Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is er voor het uitvoeren van de geplande werken een ontbossing
nodig van 4685 m². 1345114 m² dient als bos behouden te worden.
Na onderzoek van het compensatievoorstel overwoog het Agentschap voor Natuur en Bos een aanpassing aan
dit voorstel. De aanvrager meldde dat hij/zij akkoord ging met de voorgestelde wijzigingen m.b.t. de
ontbossing en voorzag in een bijkomende compenserende bebossing te Tervuren. 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 19-222014 .

Wanneer u als vergunningverlenende instantie het advies van Agentschap voor Natuur en Bos niet wenst te
volgen en de ontbossing voor een andere oppervlakte wenst toe te staan dan vermeld in het goedgekeurde of
aangepaste compensatievoorstel, dan moet u voorafgaand aan het verlenen van de vergunning het
compensatievoorstel opnieuw aan ons agentschap voorleggen, met de vraag om het aan te passen naar de
gewenste bosoppervlakte. Het is belangrijk dat de te compenseren bosoppervlakte overeenstemt met de
vergunde te ontbossen oppervlakte. De vergunningverlenende instantie heeft zelf niet de bevoegdheid om het
compensatievoorstel aan te passen.
Bespreking passende beoordeling
In het kader van het Programma Werken aan de Ring werkt de Werkvennootschap aan de realisatie van een
aantal P&R’s in de Vlaamse Rand. Eén van de locaties die geselecteerd werd, is gelegen aan de Waterloose
steenweg te Sint-Genesius-Rode. Gezien op dezelfde locatie het ANB de realisatie van de onthaalpoort
“Middenhut” met parkeergelegenheid voorziet, werd ervoor geopteerd geen bijkomende parkeerplaatsen te
realiseren, maar een samenwerking op te zetten waarbij de te realiseren parkeergelegenheid duaal gebruikt
kan worden. Te meer omdat het verwachte gebruik van de parkeerplaatsen door de bezoekers van de
onthaalpoort en de combigebruikers als complementair wordt ingeschat.
Concreet gaat het om 86 parkeerplaatsen, 86 fietsstalplaatsen, een ontvangstruimte met speelbos en een
polyvalente ruige weide. De parking wordt in halfverharding aangelegd, met centraal een wadi die overtollig
water opvangt, vasthoudt en vervolgens vertraagd afvoert richting de gracht. Rondom de parking wordt een
natuurlijk struweel voorzien waardoor de parking weinig tot niet zichtbaar zal zijn vanuit het Zoniënwoud. De
fietsenstalling wordt overkapt met een groendak.
De ontvangstruimte voor de bezoekers van het Zoniënwoud krijgt een recreatieve indeling met de daarbij
horende horeca-infrastructuur die zich zal vestigen in de oude boswachterswoning. Aansluitend wordt een
terras, een zandbak, een speelbos en een polyvalente ruige weide - die kan dienen als lig- of speelweide geïmplementeerd binnen de projectzone. Deze inrichtingsmaatregelen worden zodanig geïmplementeerd dat
er een geleidelijke gradatie ontstaat tussen de recreatieve zone en het Zoniënwoud. Op die manier wordt op
landschappelijk vlak een coherent beeld gevormd.
Het projectgebied bevindt zich binnen het Habitatrichtlijngebied ‘Zoniënwoud’ (BE2400008) en het
gelijknamige VEN-gebied. Op basis van zoekzones voor de realisatie van de IHD-doelhabitats kan afgeleid
worden dat het volledige projectgebied, met uitzondering van de aanwezige boswachterswoning, afgebakend
werd als zoekzone voor habitat 9120 en 9190.
Geen van de, in het kader van de Habitatrichtlijn bijlage IV, aangemelde soorten wordt aangetroffen ter
hoogte van het projectgebied, met uitzondering van de aanwezigheid van vleermuizen.
Conform de habitatkaart overlapt het projectgebied deels met het aangemelde habitattype 9120, Atlantische
zuurminnende beukenbossen. Ook volgens de biologische waarderingskaart en het beheerplan Zoniënwoud
zijn deze zones biologisch zeer waardevol en habitatwaardig. Het centrale grasland (opp. ca. 1 ha) kan
beschouwd worden als een open plek in het bos. De huidige parking, ten noorden van de boswachterswoning
is echter momenteel geen habitat, deze zone is verhard (dolomiet). De andere zones kunnen wel als
habitatwaardig beschouwd worden (onder meer ter hoogte van voorziene parking en speelbos).
Door de inrichting van de onthaalpoort zal deze habitat 9120 lokaal verdwijnen (zie boscompensatie). Verder
wordt de zuidelijke bosrand gewijzigd van een scherpe, rechte bosrand naar een meer organische
overgangszone tussen grasland en hooghout. Ten slotte zal het habitat ook ter hoogte van het speelbos in
kwaliteit afnemen gezien hier geen kenmerkende ondergroei voor dit habitat meer aanwezig zal zijn.
Maximalistisch gerekend zal er bijgevolg ca. 1 ha habitat 9120 verdwijnen. In totaal is er binnen het SBZ,
conform het managementplan, ca. 2014 ha habitat 9120 aanwezig. De aanpalende SBZ’s van het Brusselse en
Waalse Zoniënwoud tellen nog eens meer dan 1500 ha. Het verdwijnen van 1 ha van dit habitat binnen het
beschouwde SBZ betreft bijgevolg een zeer klein percentage van dit habitat (ca. 0,0005 %).
De realisatie van de onthaalpoort Middenhut is opgenomen in het beheerplan Zoniënwoud als een lokale
instapplaats. Het beperken en concentreren van het aantal parkings in het Zoniënwoud staat in het beheerplan
beschreven als een essentieel onderdeel van de visie inzake de toegangspoorten en instapplaatsen. Die
beweging wordt stap voor stap uitgevoerd.
De zone ten noorden van de boswachterswoning wordt onthard en deze zone wordt natuurlijk ingericht
waardoor hier bijkomende natuurwaarden worden gecreëerd. Ook de overige zones worden zoveel mogelijk
natuurlijk ingericht, waaronder het speelbos en het centrale grasland waar natuur en recreatie samen gaan.
Specifiek voor grasland zal het beheer aangepast worden in functie van de creatie van bloemrijke grasstroken
en een zoomvegetatie, habitat 6430, voedselrijke zoomvormende ruigten.

Er dient niet bemaald te worden voor de realisatie van het project. Onrechtstreeks biotoopverlies op
aangemelde habitats in de omgeving wordt bijgevolg niet verwacht.
Ten aanzien van de aangemelde soorten worden geen betekenisvolle negatieve effecten ten gevolge van
versnippering en barrièrewerking verwacht.
Het ANB kan akkoord gaan met de conclusie van de passende beoordeling. De inname van bestaand habitats is
zeer beperkten en er wordt getracht om ter hoogte van deze zones de natuurwaarden maximaal te behouden.
De ontwikkeling van habitat 6430 wordt vooropgesteld. De inrichting van het gebied kadert bovendien in de
structuurvisie en het beheerplan van het Zoniënwoud. Er kan geoordeeld worden dat er geen betekenisvolle
aantasting van de habitats en instandhoudingsdoelstellingen plaats vindt. De passende beoordeling wordt
bijgevolg gunstig geadviseerd.
Bespreking verscherpte natuurtoets
Gelet op de gunstige advisering van de passende beoordeling (zie rubriek “Bespreking passende beoordeling”
hieronder) stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen
onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.
Bespreking soortentoets
Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsaanvraag/vergunningsplichtige activiteit niet
in strijd is met de beschermingsbepalingen ten aanzien van beschermde soorten zoals bepaald in het
Soortenbesluit van 15/05/2009 mits de geplande kappingen van het bos niet uitgevoerd worden in de periode
van 1 maart tot 1 juli.
Conclusie
Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het Agentschap voor Natuur en Bos een gunstig advies 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 geplande kappingen van het bos mogen niet uitgevoerd worden in de periode van 1 maart tot 1
juli.
• Bij het uitvoeren van werken moet men er zich – vóór men overgaat tot de uitvoering van de werken
– van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of
vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te
gaan vóór de werken beginnen of er vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het
gedrang komen dient de aanvrager contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos via
het algemeen e-mailadres van AVES.
De vergunningverlenende overheid kan de vergunning slechts toekennen mits naleving van deze voorwaarden.
Onderstaande direct werkende normen zijn hierbij van toepassing:
• Artikel 90bis Bosdecreet van 13.06.1990
• Artikel 20 Bosdecreet van 13.06.1990
• Artikel 50 Bosdecreet van 13.06.1997
• Artikel 90, 2de lid Bosdecreet van 13.06.1990
• Artikel 96 Bosdecreet van 13.06.1997
• Artikel 97 §1 Bosdecreet van 13.06.1997
• 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
• Artikel 11 §1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanwijzing van speciale
beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen van 03.04.2009
• Artikel 16 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997
• Artikel 26bis Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997
• Artikel 36ter §3 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997
• Artikel 13 §4 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997
• Artikel 14 Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer
van 15.05.2009

•

Artikel 8 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het
decreet van 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 23.07.1998

Onderstaande doelstellingen of zorgplichten zijn hierbij van toepassing:
• Artikel 14 §1 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997
• Artikel 5 Bosdecreet van 13.06.1990
• Artikel 10 Bosdecreet van 13.06.1990

Volgende voorwaarden moeten letterlijk in de vergunningsvoorwaarden van de omgevingsvergunning
worden opgenomen:
•

•
•

•
•

•

De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder
de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 19222014.
De te ontbossen oppervlakte bedraagt 4685 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het
toepassingsgebied van het Bosdecreet.
De resterende bosoppervlakte 1345114 m² moet ALS BOS behouden blijven. Bijkomende kappingen in
deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos.
Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de
bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren.
De ontbossing kan enkel worden uitgevoerd conform het plan toegevoegd als bijlage, waarop ook de
als bos te behouden zones zijn aangeduid.
De compenserende bebossing op de percelen te Tervuren, Afd. 4 Sie. C nr. 12T en te Sint-GenesiusRode, Afd. 2 Sie. G nr. 6H over een oppervlakte van 4055 m² dient uitgevoerd te worden binnen 2 jaar
vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning. De compenserende
bebossing zal uitgevoerd worden door de aanvrager van de vergunning. Deze verbindt er zich toe om
minstens binnen 30 dagen voordat de compenserende bebossing wordt uitgevoerd dit aan het
Agentschap voor Natuur en Bos te melden. Wanneer de compenserende bebossing volledig is
uitgevoerd, kan men hiervan een attest bekomen bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor
Natuur en bos.
De compenserende bebossing op het perceel te Overijse Afd. 1 Sie. N nr. 42P8 over een oppervlakte
van 1000m² dient uitgevoerd te worden binnen 2 jaar vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt
worden van deze vergunning. De compenserende bebossing zal uitgevoerd worden door een
derde(n), met name Mevrouw Therérèse De Lannoy, Lotharingenstraat 41, 1150 Brussel. De
aanvrager van de vergunning verbindt er zich toe om minstens binnen 30 dagen voordat de
compenserende bebossing wordt uitgevoerd dit aan het Agentschap voor Natuur en Bos te melden.
Wanneer de compenserende bebossing volledig is uitgevoerd, kan men hiervan een attest bekomen
bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en bos.

Om een correcte inning van de bosbehoudsbijdrage en/of controle op de compenserende bebossingen
mogelijk te maken, is het verplicht dat de vergunningverlenende instantie zo snel mogelijk een afschrift van
haar beslissing bezorgt aan het Agentschap voor Natuur en Bos. De vergunningverlenende instantie dient ons
ook op de hoogte te brengen van een eventuele (opschortende) beroepsprocedure tegen de genomen
beslissing.
Gelet op art. 31 §2 van het Besluit van de Vlaamse regering houdende maatregelen ter uitvoering van het
gebiedsgerichte natuurbeleid van 21 november 2003 geldt een gunstig advies als ontheffing op de verboden
van artikel 25 §3 2° van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober
1997. Een ongunstig advies betekent dat er geen ontheffing wordt verleend door het ANB en dat de
aangevraagde werken verboden zijn.
De aanvraag omvat het wijzigen van vegetaties die onder toepassing vallen van artikel 7 van het Besluit van de
Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Dit gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos geldt, mits naleving van de voorwaarden gesteld in
het advies, als afwijking op de verboden van artikel 7 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling
van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu, volgens artikel 10 van het vermelde besluit.

Hoogachtend,
Digitaal ondertekend

Jeroen
door Jeroen
Nachtergael Nachtergaele
(Signature)
2020.01.08
e (Signature) Datum:
17:36:21 +01'00'

Jeroen Nachtergaele
Entiteitshoofd Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies

Bijlage: voorstel tot aanpassing van compensatie:
Situering totale aanvraag
SINT-GENESIUS-RODE 2 AFD, Sie g, nr(s) 0006/00D000, 0006/00H000
Situering ontbossing
SINT-GENESIUS-RODE 2 AFD, Sie g, nr(s) 0006/00D000, 0006/00H000
Voorstel tot aanpassing boscompensatie:

Ontbossing
Als bos te behouden oppervlakte
Te ontbossen oppervlakte
Oppervlakte vrijstelling
Oppervlakte – niet vrijgesteld te compenseren
Uitheems bos
Gemengd bos
Inheems bos
Habitatwaardig bos
Totale oppervlakte boscompensatie

Ingediend
1345114 m²
3800 m²
0 m²

Aangepast
1345114 m²
4685 m²
0 m²

0 m²
0 m²
0 m²
3800 m²
11400.00 m²

0 m²
0 m²
0 m²
4685 m²
14055.00 m²

Ingediend
0 m²
€
1400.00m²
10000.00 m²

Aangepast
0 m²
€
4055.00 m²
10000.00 m²

Boscompensatie
Door een bosbehoudsbijdrage
Te betalen bedrag
Door een compenserende zelf uitgevoerde bebossing
Door een compenserende zelf uitgevoerde bebossing door derden

Reden van aanpassing
• De te ontbossen en te compenseren bosoppervlakte werd groter bevonden dan oorspronkelijk
opgegeven daar:
o De te vergraven boszones ook als ontbost worden beschouwd;
o De te behouden boom- en struikstrook tussen de aan te leggen parking en de Waterloose
Steenweg na de aanleg van de parking niet meer onder de bepalingen van het Bosdecreet
kunnen vallen. Bijgevolg worden deze stroken als ontbost beschouwd.
• Gelet dat de te ontbossen oppervlakte groter werd bevonden is de te compenseren oppervlakte ook
groter.
• De voorgestelde oppervlakten compenserende bebossing op het perceel 6H konden deels niet
aanvaard worden daar deze boomstroken te smal zijn om als een compenserende bebossing te
worden aanvaard. Daarom werden er een aantal bosstroken verbreed zodat ze aan de
minimumvereiste konden voldoen. Evenwel blijkt dat het geheel van de compenserende bebossing op
het perceel 42P8 als het perceel 6H ontoereikend in oppervlakte is om de volledige te compenseren
oppervlakte te dekken. Tijdens de inspraakprocedure werd daarom een bijkomend perceel te
Tervuren aangedragen om de resterende te compenseren oppervlakte via een compenserende
bebossing te compenseren.
• Het beplantingsplan werd aangepast omwille van de hierboven vermelde aanpassingen.
Hoogachtend,

Jeroen Nachtergaele
(Signature)

Digitaal ondertekend door
Jeroen Nachtergaele (Signature)
Datum: 2020.01.10 13:06:24
+01'00'

Jeroen Nachtergaele
Entiteitshoofd Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies

