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1 EIGENLIJKE OMGEVINGSVERGUNNINGSWETGEVING

• Veel gewijzigd

• Nog aanpassingen op komst (zie o.m. beslissing Vl. Reg. 9/3/18)

• Nog discussies (nu bij Grondwettelijk Hof, straks ongetwijfeld bij andere rechtscolleges)

• Provinciale en Vlaamse lijst : 

• Veel vragen en discussies rond interpretatie van de lijsten zelf

• Wat met omvang hiervan, cfr. aanhef :  “De Vlaamse Regering/deputatie is bevoegd 
om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen over aanvragen die 
minstens één van de volgende punten omvatten….”
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2 AANVERWANTE WETGEVING

• Blijft heel relevant, cfr. VCRO en DABM

• Niet evident om altijd volledig mee te zijn en om het volledige overzicht van alle 
toepasselijke regelgeving te overzien, bijvoorbeeld : 

• Integratie project-MER of –VR

• Besluit Vl. Reg. 17/2/17 

• Formulier

• 16 januari 2017 en 7/6/17 : ministeriële besluiten tot wijziging van de 
omgevingsformulieren 

• Adviezen

• 11 september 2017 : ministerieel besluit tot bepaling van de drempels voor de 
verplichting inzake het luchtvaartadvies 

• Decreet 12/7/2013 betreffende het onroerend erfgoed

• …
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3 ANDERE

• Ook impact van rechtspraak (cfr. verhouding tussen officiële buurtweg en 
vergunningverlening)

• Impact en kennis van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

• Wat met (quasi-)standaardnormen zoals die naar voor komen in subadviezen van 
bijvoorbeeld brandweer en nutsmaatschappijen ? 
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4 INWERKINGTREDING

• Heel ingewikkeld en (zeker voor de buitenwereld) verwarrend. Meteen ook moeilijke 
overgangsregels. 

• We slepen dus nog geruime tijd bouw- en Vlaremberoepen met ons mee 
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5 RELATIE TOT VCRO EN DABM

•Omgevingsvergunningsdecreet  regelt formeel enkel de procedures 

•voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag, zie inzonderheid Titel IV van de VCRO en 
Titel V van het DABM

•Maar een geïntegreerde vergunningverlening die bijdraagt tot alle vooropgestelde 
doelstellingen creëert sowieso een eigen dynamiek (omgevingsdenken).
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1 WAAROM EEN OMGEVINGSVERGUNNING?

• Aantal nobele doelstellingen vooropgesteld, zoals :

• Integrale beoordeling van stedenbouwkundig en milieuaspect (straks dus ook nog 
andere aspecten zoals handelsvestiging en vegetatiewijziginen) leidt tot kwalitatief 
betere beslissingen

• Tegenstrijdige beslissingen voorkomen

• Einde maken aan ‘koppelingsregeling’ , die aanleiding gaf tot complexe juridische 
situaties

• Administratieve vereenvoudiging 

• Digitalisering zal toelaten om sneller en efficiënter te werken.

• Wat leert de praktijk ? 

• Het is allemaal niet zo simpel als soms werd vooropgesteld. 

• In de praktijk worden we nog vaak geconfronteerd met situaties waarbij wel al de ene 
maar nog niet de andere vergunning is verleend. 

• Ook stemmen lang niet altijd de plannen bij de omgevingsvergunningsaanvraag 
overeen met die bij vroeger verleende vergunningen of met de realiteit. 
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2 PROCEDUREDECREET 

•Procedures worden op elkaar afgestemd

•Tegelijk een reeks aanpassingen:

• Meestal dwingende advies- en beslissingstermijnen

• Vergunning in principe voor onbepaalde duur

• Probleemoplossende vergunningsprocedures

• Geïntegreerde adviesverlening

• Beslissingsbevoegdheid bij één bestuursniveau

• Integratie project-MER

+   Declassering van aantal inrichtingen 

+   Digitalisering

IS DIT  ALLEMAAL SAMEN NIET WAT VAN HET GOEDE TEVEEL ???
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3  AANTAL ESSENTIËLE BEGRIPPEN

Aantal zaken zijn thans toch wel duidelijker gesteld 

• Begrip ingedeelde inrichting of activiteit : één inrichting of activiteit en de aanhorigheden 
ervan op een bepaalde locatie, of in voorkomend geval, meerdere inrichtingen of 
activiteiten en aanhorigheden ervan op een bepaalde locatie die voor hun exploitatie als 
een samenhangend technisch geheel moeten worden beschouwd. Het feit dat 
verschillende inrichtingen en activiteiten een verschillend eigendomsstatuut hebben belet 
niet dat ze door hun onderlinge technische samenhang als één ingedeelde inrichting of 
activiteit kunnen worden beschouwd.

• Project : Het geheel dat een bouwtechnisch en functioneel geheel vormt en waarbij in 
voorkomend geval de exploitatie een samenhangend technisch geheel vormt. Een 
bedrijfswoning vormt samen met de bijhorende bedrijfsgebouwen één project.

• Betrokken publiek: iedereen (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die gevolgen 
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming. 
NGO’s die zich voor milieubescherming inzetten worden geacht belanghebbende te zijn.
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• Veranderen van een ingedeelde inrichting of activiteit : 

• Het wijzigen (verplaatsen of aanwenden andere exploitatiemethode)

• Het uitbreiden (vergroten in capaciteit, in drijfkracht of in oppervlakte op reeds 
vergunde of gemelde percelen)

• Het toevoegen (vergroten in opslagcapaciteit, in drijfkracht of in oppervlakte op 
percelen waarop de geldende vergunning of melding geen betrekking heeft)

• Het splitsen van een ingedeelde inrichting of activiteit in meerdere ingedeelde 
inrichtingen of activiteiten, voor zover geen afbreuk wordt gedaan aan de definitie van 
ingedeelde inrichting of activiteit

• Definitieve beslissing : een beslissing waartegen geen georganiseerd administratief beroep 
meer kan worden ingesteld en die, wat betreft het recht tot voorzetting van de exploitatie 
van de ingedeelde inrichting of activiteit (als vermeld in art. 70 en 390 OVD) niet voor een 
eerste maal geheel of gedeeltelijk is vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen 
(hierna RvvB) en voor zover de beslissingen in eerste en tweede administratieve aanleg de 
verdere uitbating toelieten. Het recht op verdere exploitatie stopt definitief wanneer de 
RvvB de schorsing van de vergunning uitspreekt of na een termijn van maximum 5 maand 
na de uitspraak van de RvvB
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4 AMBTENAREN

• Gemeentelijke omgevingsambtenaren

• Gewestelijke omgevingsambtenaren

• Straks ook Provinciale omgevingsambtenaren

Omgevingsvergunning 13

5 DIGITALISERING

• Ervaringen met omgevingsloket en uitwisselingsplatform.

• Wat met omgevingsvergunningenregister en databank ?

• Impact straks op archivering ?
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III PRAKTISCHE INFO
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1 MODALITEITEN : CONCRETE BESLISSINGEN BINNEN HET 
PROVINCIEBESTUUR

• Bevoegdheidsverdeling deputatie

• Delegatie door deputatie

• Budget en provinciale dossiertaks

• POVC

• Provinciale dienst zelf

• Dienstenleveranciers
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maart 2018

9

2 PROVINCIALE DIENST OMGEVINGSVERGUNNINGEN

• 1 diensthoofd

• 1 centraal secretariaat : omgevingsvergunning@west-vlaanderen.be.  Tel. : 050/403 276

• 2 sectiehoofden

• Sectie aanvragen (alles wat betrekking heeft op procedures in eerste aanleg – dus ook 
adviseren door POVC aan CBS)

• Sectie beroepen (alles wat betrekking heeft beroepsprocedures tegen gemeentelijke 
beslissingen)

• Secretariaat POVC zit ook in de dienst : POVC@west-vlaanderen.be

• We zitten nu ook samen op 1 verdiep

• Interne afspraak : zoveel mogelijk dezelfde persoon die het dossier doorheen de volledige 
procedure (en ook bij latere procedures) opvolgt

• Bedoeling is ook om van de omgevingsvergunning een geïntegreerd provinciaal instrument 
te maken (cfr. programma’s)
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3 BEVOEGDHEIDSVERDELING EN DELEGATIE

Afspraken met en binnen deputatie worden correct nageleefd en zorgen dus (gelukkig !) niet 
voor problemen. 
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4 POVC

• Samenstelling : 
• alle betrokken relevante adviesinstanties (veel uitgebreider dan bij PMVC !)
• CBS lid met raadgevende stem
• provinciale invulling

• Aantal dossiers blijft vergelijkbaar met PMVC (20 tal dossiers om de 14 d), ondanks de 
inperking van de adviesbevoegdheid in art. 41 OVB

• Discussiepunten zijn nog toegenomen (vooral stedenbouwkundige luik), dus soms wat 
meer tijd nodig per dossier

• Positieve ingesteldheid bij de adviesinstanties die komen. Er wordt nog steeds 
hoofdzakelijk geadviseerd bij consensus.
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5 FINANCIËN

• Dossiertaks : Globaal gelden dezelfde bedragen in alle provincies

• Budget volstaat 
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6 NUTTIGE WEBSITES

www.omgevingsloketvlaanderen.be

www.west-vlaanderen.be/vergunningen/omgevingsvergunning

www.lne.be

www.ruimtelijkeordening.be

www.omgevingvlaanderen.be
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7 ENKELE CIJFERS 2017

• 293 gewone omgevingsvergunningsaanvragen ingediend (ook nog 200 
milieuvergunningsaanvragen)

• 126 vereenvoudigde omgevingsvergunningsaanvragen ingediend (ook nog 205 
mededelingen kleine veranderingen)

• 9 bijeenkomsten POVC (en nog 17 PMVC)

• 451 bouwberoepen ingediend (waarvan 3 omgevingsvergunningsberoepen)
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IV Wie is de bevoegde overheid?

•Algemeen : Overheden kunnen soms zelf vergunningverlenende overheid zijn voor hun 
eigen projecten. Straks wel uitzondering voor eigen MER-plichtige aanvragen

•Gewest :  gewestelijke omgevingsambtenaar beslist over aantal aanvragen (en straks ook 
beroepen) !

• Provincie : 

• Bevoegdheid om zich in eerste aanleg uit te spreken over het stedenbouwkundig 
aspect; bij heel veel vergunningsaanvragen blijkt dit stdbk.aspect te spelen.

• Verliest een aantal toch belangrijke ‘milieuvergunnings-bevoegdheden’ : deels aan 
Vlaanderen en deels aan gemeenten
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V Procedures 

1 VOOR DE AANVRAAG: DE PROJECTVERGADERING

• Is een formeel instrument. Daarnaast bestaat ook nog steeds de mogelijkheid van 
informeel vooroverleg 

• Vele tientallen informele overlegvergaderingen

• Slechts 2 formele projectvergaderingen

• Nuttig en nodig om elkaar op de hoogte te houden 
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2 AANDACHTSPUNTEN BIJ INKOMENDE DOSSIERS 

• aanvrager(s)

• onlosmakelijk verbonden

• normenboek

• milieu-impact ?

• Mer-screening

• Kan eventuele uitzondering voor uitvoeringsfase van een project spelen ?

• …
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3 ADVIESVERLENING

• Niet alleen adviesinstanties zijn even betrokken

• Wat met brandweer ?
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4 POVC

• Zal dus voortaan in (beperkt) aantal gevallen advies moeten geven aan CBS

Niet uit het oog verliezen !

Omgevingsvergunning 29

5  ONDERSCHEID GEWONE/VEREENVOUDIGDE AANVRAAG

• Niet altijd makkelijk om te bepalen 

• Ook niet altijd makkelijk om te achterhalen waarvoor aanvrager opteert (via dossiertaks ?) 
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6 VEREENVOUDIGDE PROCEDURE

• Korte adviestermijn en dwingende beslissingstermijn niet evident

• Wat als gemeente geen advies formuleert ?
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7 GEWONE PROCEDURE (zonder MER)

• Indienen complexe vergunningsaanvraag blijft soms moeilijk

• Samenstelling aanvraag : zie art. 15 OVB : niet evident om dit af te dwingen 

• Ontvankelijk en volledig? 30 d.  Toepassing in de praktijk

• Openbaar onderzoek  : organisatie door gemeente (samenspel met aanvrager)

• Aandacht voor eventuele landsgrens- en gewestoverschrijdende effecten (samenspel 
vergunningverlenende overheid en gemeente) 

• Mogelijkheid tot wijziging aanvraag/plannen tijdens lopende procedure.
• Overheid kan dit toestaan. 
• Nieuw openbaar onderzoek nodig : 

• wijzigingen komen niet tegemoet aan adviezen of aan standpunten die tijdens het 
openbaar onderzoek zijn ingediend
of

• wijzigingen brengen kennelijk een schending van rechten van derden met zich mee

•Bij dergelijk nieuw openbaar onderzoek volgt 2de adviesronde
•Leidt automatisch tot termijnverlenging van 60 dagen
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• Ook termijnverlenging van 60 dagen in geval van ‘zaak van de wegen’ (waarvoor de 
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft) en administratieve lus (overheid kan zo 
tussentijds vastgestelde onregelmatigheid remediëren) 

• 2DE ronde is voor niemand (ook niet voor ons) evident.

• Inhoud beslissing : zie art.  48-53 OVB (geactualiseerde vergunningssituatie op vlak van 
exploitatie !)

• Bekendmaking

• Binnen 10 dagen, gedurende 30 dagen (samenspel aanvrager en gemeente)
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8 GEWONE PROCEDURE (met MER)

• enkel bij aanvragen klasse 1 die project-MER of OVR bevatten is ook informatievergadering 
verplicht

• nog te vroeg om die integratie van de MER in vergunningsprocedure te kunnen beoordelen
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9 VOORWAARDEN EN LASTEN

• Voldoende precies, redelijk en in verhouding tot het vergunde project

• Te verwezenlijken door toedoen van aanvrager, bouwheer, gebruiker of exploitant

• Ook lasten zijn binnen aantal randvoorwaarden mogelijk

• Het kan niet de bedoeling zijn om alle mogelijke wettelijke vereisten nogmaals op te 
sommen in de bijzondere voorwaarden

• Is vergunning kapstok om daar talloze aandachtspunten aan te koppelen ?
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10 OMZETTEN MILIEUVERGUNNINGEN NAAR 
VERGUNNINGEN ONBEPAALDE DUUR

• Aanvangsdatum 10/9/2002 is geschrapt in Codextrein  (impact arrest Grondwettelijk Hof)

• Alleen mogelijk tussen 48 en 36 maanden voor het verstrijken van de vergunningstermijn 
van de milieuvergunning

• Nog geen dergelijke dossiers binnen 

Omgevingsvergunning 36



maart 2018

19

11 EVALUATIES

• Algemene evaluatie GPBV-installatie (wat betreft noodzaak tot bijstelling van 
milieuvoorwaarden)

• Art. 1.4.1.1 Vlarem II bepaalt wanneer dit moet worden uitgevoerd

• al aantal keren overlegd met GOP-Milieu. 

• Start (voorzichtig) in 2018

• Gerichte evaluaties

• Art. 1.4.2.1 bepaalt wanneer de relevante milieuvoorwaarden kunnen worden 
geëvalueerd

• Is duidelijk geen prioriteit vandaag bij Vlaanderen
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12 ANDERE PROCEDURES

• Bijvoorbeeld afhandelen proefvergunningen, verzoeken tot schorsen/opheffing : 
Omgevingsloket ??
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13 ADMINISTRATIEVE BEROEPEN (tegen 
omgevingsvergunningsbeslissingen in eerste aanleg)

• Nog te weinig dossiers en discussies om dit al te kunnen evalueren.

• Belang van correct aanvangspunt beroepstermijn (registratie aanplakking beslissing in 
omgevingsloket !
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14 JURISDICTIONELE BEROEPEN TEGEN EINDBESLISSINGEN 
(administratieve beroepen en beslissingen over meldingen)

• Vroeger : 

• VCRO : bij Raad voor Vergunningsbetwistingen, en eventueel cassatie bij Raad van 
State

• Vlarem : bij Raad van State

• Omgevingsvergunning : enkel aan te vechten bij de RvvB (eventueel daarna nog 
cassatieberoep bij Rvst)

• RVVB en Omgevingsloket ?
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