
Advies Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 

 

 

Er is een uitbreiding van de waterleiding noodzakelijk.  

Bovendien kunnen we u ook melden dat de Watergroep installaties in exploitatie heeft in de 

zone van de infrastructuurwerken en dat deze installaties te allen tijde bereikbaar moeten zijn. 

De Werken dienen zodanig uitgevoerd te worden dat er een continue drinkwaterbevoorrading 

kan gegarandeerd worden. 

In het ontwerp dient men er rekening mee te houden dat in de bermen voldoende ruimte 

voorzien wordt om de leidingen aan te leggen en de eventuele aanpassingen uit te voeren. 

De kosten van de uitbreiding en eventuele aanpassingen aan deze installaties zijn ten laste van 

de opdrachtgever. 

Omwille van het aantal percelen is er een capaciteitsmeting nodig, deze 

capaciteitsmeting moet door de opdrachtgever zelf aangevraagd worden. De kosten van 

deze capaciteitsmeting zijn ten laste van de verkavelaar. 

Iedere wooneenheid dient over een afzonderlijke watermeter te beschikken. De plaats van de 

watermeter dient te beantwoorden aan de voorschriften van De Watergroep. 

De kosten van de nieuwe aftakkingen zijn ten laste van de aanvragers. 

 



Stad Beringen  

 

 

Advies dienst Verkeer:  

Zoals afgesproken in het overleg van 12-8-2019 en het advies van 13/9/2019 dienen 

onderstaan opmerkingen zeker meegenomen te worden:  

- parkeerplaatsen met witte klinkers afbakenen.  

- het bord doorlopende straat plaatsen.  

- parkeerplaatsen in klinker in antraciet kleur voorzien.  

- er worden paaltjes voorzien op de trage wegen. Dit aan beide uiteinden van het weggetje. 

Ook een paaltje in de berm plaatsen. 

 - De parkeerplaatsen moeten minimum 5m op 2,5m zijn.  

 

Advies dienst Groen:  

Volgende aanpassingen dienen uitgevoerd te worden:  

- Boomkeuze aanpassen aan de omgeving, de voorgestelde soort wordt veel te groot (25-30 

m) en zal op termijn voor problemen zorgen. Op deze locatie zijn bomen van 2de of 3de 

grootorde meer geschikt (15-20m) (werd eerder ook gevraagd);  

- Ook bomen voorzien langs de hoofdtoegangsweg (werd eerder ook al gevraagd);  

- De boompalen moeten van kastanjehout zijn;  

- Het fietspad moet in een grootschalig materiaal aangelegd worden (bvb. megategels).  

- Gezien het middenplein als speelzone kan gebruikt worden is het onderhoudsregime te 

laag, het gras dient minimum om de 14 dagen gemaaid te worden (uitzondering midden 

wadizone is 2 x jaar ok.). De wadizone kan met een veldbloemenmengsel ingezaaid worden.  

 

Advies dienst Wegen:  

Na bespreking van de opmerkingen zijn de meeste aanpassingen doorgevoerd. Er kan dus 

een positief advies worden gegeven, rekening houdend met de aangepaste meetstaat en 

plannen waarin onder andere volgende aanpassingen zijn opgenomen:  

• Het einde van de verkaveling mondt uit in een vlak. Dit vlak iets korter maken, maar de 

breedte vergroten naar 10 m.  

• Fundering dient voorzien te worden in continue steenslag i.p.v. niet continue.  

• De afboording van de voetpaden dient te gebeuren met een borduur met een dikte van 

10 cm i.p.v. 6 cm.  

• Tussen de kantstrook en asfalt dient een warm geëxtrudeerde voegband voorzien te 

worden.  

• De inritten dienen ingetekend te worden op het wegenisplan met een breedte van max. 4 

m per perceel.  

 

Onderstaande opmerkingen zouden best opgenomen worden als voorwaarde:  

• Voor de parkings dienen er waterpasserende(met verbrede voeg) klinkers te worden 

voorzien i.p.v. waterdoorlatende klinkers, ingekeerd met split van natuursteen 2/6.  

• Bij voegen van asfalt en asfalt dient er een voegband voorzien te worden en nadien dient 

deze voeg ook nog te worden geslemd ( bij de herstelling in de Meldertsesteenweg). 



 
RIOLERING 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bij deze verleent Fluvius gedeeltelijk gunstig advies aan het rioleringsontwerp opgesteld door 
landmeter Hans Dens op datum van 12.12.2019 voor de aanleg van de riolering in de verkaveling: PV 
Vredestraat in de stad Beringen  aan ondergetekende:  Integera bvba 
 

Dit advies is 2 jaar geldig vanaf de datum van opstelling door Fluvius. Indien het project niet 
is uitgevoerd binnen deze periode, dient het ontwerp geactualiseerd te worden aan de op 
dat moment geldende wetgevingen en richtlijnen van Fluvius.    
 

Opmerkingen aangaande het ontwerp: 
 
 
Raming: 
Omhulling grès‐buizen met zand ipv zand‐cement. 
Aanvulling met zand 3‐6.2.2 of met geschikt gemaakte herbruikgrond. 

 
Het  bestek  met  bijhorende  meetstaat,  de  materiaalkeuze  en  de  uitvoeringsmethoden 
dienen,  conform  het  typebestek  van  Fluvius  (laatste  versie)  opgesteld  te  worden.  Deze 
vereisten dienen ter goedkeuring aan Fluvius overgemaakt worden en blijven steeds geldig. 
Het  technische  dossier  dient  door  Fluvius  goedgekeurd  te  zijn  voor  het  in  uitvoering  kan 
gaan.   
 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met deze opmerkingen en zal het dossier in die zin 
aanpassen/ vervolledigen en hij/zij verbindt zich er toe dit dossier bij het aanvragen van de 
verkavelingsvergunning  toe  te  voegen.  Wijzigingen  aan  het  dossier  ten  gevolge  van 
opmerkingen van andere vergunningsverleners dienen altijd aan Fluvius gemeld te worden 
wanneer dit implicaties heeft op het goedgekeurde dossier. Fluvius zal niet zonder meer de 
wijzigingen goedkeuren en aanvaarden! 
 

Tevens zal ondergetekende de ontwerpplannen en de as‐builtplannen met aanduiding van de 
huisaansluitingen  en  wachtaansluitingen,  digitaal  (dwg‐file  –  min.  versie  2007)  aan 
netaanleg@fluvius.be bezorgen.  
 
 

Gedeeltelijk gunstig advies Fluvius voor het 
rioleringsontwerp  van de verkaveling : 

BE – PV Vredestraat ‘The one’s garden’ 

R005029 ‐ OMV 2019156686 



 
RIOLERING 

 

 

De verkavelaar  voorziet  in het bestek dat  Fluvius  toezicht uitoefent op de  rioleringswerken, 
meer  in het bijzonder dienen de waterdichtheidsproeven en de  slagsondes  in  aanwezigheid 
van de toezichter van Fluvius, uitgevoerd te worden. De verkavelaar verbindt zich hiertoe deze 
proeven zo uit te laten voeren en verklaart zich hiermee akkoord. 
 
Indien de resultaten van de zandcementproef niet de vereisten waarden uit het SB250 v 4.0 
halen, zijn de resultaten niet aanvaardbaar en zal de overdracht van de riolering naar Fluvius 
geweigerd worden. De eenheidsprijs voor de fundering en omhulling  in zandcement voor de 
berekening  van  de  rafactie,  voor  Fluvius,  is  15  €/lm  voor  de  DWA‐leiding,  25  €/lm  voor  de 
RWA‐leiding, en 5 €/lm voor huisaansluitingen.  
 
De camera‐inspectie van de volledige riolering en van alle DWA huisaansluitingen en 20% van 
de RWA‐ en kolkaansluitingen dient door een erkend labo uitgevoerd te worden, volgens de 
beschrijving van het SB 250 en de aanvullingen in het Fluvius typebestek versie 3.1.  
 
Huis‐, kolk‐ en wachtaansluitingen worden in principe uitgevoerd op een diepte van 1,3 m 
onder het maaiveld en sluiten boven (12u) op de hoofdriolering aan. De aansluitingen dienen 
gemaakt te worden met een Y‐stuk in plaats van een T‐stuk. 
 
Fluvius levert de huisaansluitputjes. Om beschadigingen hieraan te voorkomen, dient er na de 
plaatsing  ervan  rond  de  putjes  een  grondophoging  voorzien  te  worden  (  aanaarden).  Deze 
huisaansluitputjes  dienen  geplaatst  te  worden  zoals  op  de  door  Fluvius  goedgekeurde 
plannen. Indien tijdens de uitvoering en/of na einde der werken blijkt dat de putjes verkeerd 
geplaatst  zijn,  zal  Fluvius  de  werkelijke  verplaatsingskost  doorrekenen  aan  de  verkavelaar. 
Wanneer er bovendien na het einde der werken, een herverkaveling plaatsvindt, waardoor er 
bijkomende  putjes  nodig  zijn,  zal  Fluvius  ook  deze  werkelijke  kost  aan  de  verkavelaar 
doorrekenen. 
 
De  inspectieputten  dienen  voorzien  te  zijn  van  een  traploos  regelbare  afdekkingsinrichting, 
zoals opgenomen in het Vlariobestek 3.1.1 ( H3 Materialen  – 12.4.2.4.). 
 
De verkavelaar dient drie coördinatievergaderingen met alle partijen te beleggen: 
    een eerste bij het voorontwerp,  
    een tweede bij het ontwerp 
    en een derde na aanbesteding en vóór de aanvang der werken.  
 
De uitnodigingen voor Fluvius dienen verstuurd te worden 21 dagen vóór de vergadering, naar 
netaanleg@fluvius.be. 
 
De verkavelaar nodigt de regio‐ingenieur Kris Froidmont uit op de startvergadering met de 
aannemer, min. 21 dagen vóór de startvergadering.   
 
De aanwezigheid van een afgevaardigde van Fluvius voor de aanvaarding van de uitgevoerde 
werken is een vereiste. 
 



 
RIOLERING 

 

 

Ten  laatste  een week  vóór  de  voorlopige  oplevering,  dienen  volgende  documenten  aan  de 
toezichter van Fluvius overhandigd te worden:  
    werfverslagen, 
    postinterventiedossier met as built, 
    proefresultaten en attesten, huisaansluitfiches met de foto’s 
 
Opgesteld te Hasselt op datum van: 31.01.2020   
 
    Voor Fluvius  

     
        i.o. Karel Bloemen 
     
    Carlo Bollen 
    Manager Netbeheer Riolering 
 



 

Het Agentschap voor Natuur en Bos verwerkt je persoonsgegevens en respecteert je rechten in dat verband. Op 
www.natuurenbos.be/privacyverklaring staat het beleid van Natuur en Bos op het vlak van gegevensverwerking. Je vindt er 
ook een omschrijving van je rechten en hoe je ze kunt uitoefenen. Als je vragen hebt over de manier waarop we je gegevens 
verwerken, kun je mailen naar dpo.anb@vlaanderen.be. 

 

 Boscompensatievoorstel bij de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen of het verkavelen van gronden 

ANB-39-190703 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

Adviezen en Vergunningen Antwerpen 
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 ANTWERPEN 
T 03 224 63 14 – aves.ant@vlaanderen.be  

Adviezen en Vergunningen Limburg 
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 HASSELT 
T 011 74 24 69 – aves.lim@vlaanderen.be  

Adviezen en Vergunningen Vlaams-Brabant  
Diestsepoort 6 bus 75, 3000 LEUVEN 
T 016 66 63 15 – aves.vbr@vlaanderen.be 

 In te vullen door de behandelende afdeling 

ontvangstdatum  dossiernummer 

     

Adviezen en Vergunningen Oost-Vlaanderen 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 GENT 
T 09 276 20 30 – aves.ovl@vlaanderen.be  

Adviezen en Vergunningen West-Vlaanderen 
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74, 8200 BRUGGE  
T 050 24 77 82 – aves.wvl@vlaanderen.be  

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier doe je een voorstel voor boscompensatie bij ontbossing in het kader van een omgevingsvergunning 
voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden. Met toepassing van artikel 90bis van het 
Bosdecreet van 13 juni 1990 (Belgisch Staatsblad, 28 september 1990) is de houder van een omgevingsvergunning voor 
beboste terreinen verplicht om de ontbossing te compenseren.  

In bepaalde situaties voorziet de regelgeving in een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van de boscompensatieplicht. 
Ook als je meent dat je voor die vrijstelling in aanmerking komt, vul je dit formulier in. Je vermeldt dan in vraag 7 en 8 
waarom je meent recht te hebben op de vrijstelling van de boscompensatieplicht. Meer informatie over de wetgeving 
vind je op www.natuurenbos.be/bomenkappen.  

Wie vult dit formulier in? 
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden voor 
beboste terreinen vult dit boscompensatievoorstel in en voegt het bij de vergunningsaanvraag via het omgevingsloket. 
De aanvrager blijft de eindverantwoordelijke voor het naleven van de boscompensatievoorwaarden. 

 

 Gegevens van de aanvrager 

 
1 In welke hoedanigheid vul je dit formulier in? 

  natuurlijk persoon. Ga naar vraag 2. 

  rechtspersoon. Ga naar vraag 3. 

 
2 Vul je persoonlijke gegevens in. 

Je geboortedatum hoef je alleen in te vullen als je niet de Belgische nationaliteit hebt en als je geen rijksregisternummer 
hebt. Als je deze vraag beantwoord hebt, ga je naar vraag 4. 

 voornaam       achternaam       

 straat       huisnummer       bus       

  postnummer         gemeente       

  telefoon- of gsm-nummer       

 e-mailadres       

 
 rijksregisternummer             -       .      

 
 geboortedatum 

dag 
    

maand 
    

jaar 
         

mailto:aves.ant@vlaanderen.be
costerel
Getypte tekst
20-200793

mailto:dpo.anb@vlaanderen.be
costerel
Getypte tekst
13-01-2020

mailto:aves.wvl@vlaanderen.be
mailto:aves.vbr@vlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be/bomenkappen
mailto:aves.ovl@vlaanderen.be
mailto:aves.lim@vlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be/privacyverklaring_anb
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3 Vul de gegevens van de organisatie of het bedrijf in. 

Je geboortedatum hoef je alleen in te vullen als je niet de Belgische nationaliteit hebt en als je geen 
ondernemingsnummer of KBO-nummer hebt. 

 naam organisatie of bedrijf Intergera BVBA 

 naam contactpersoon Gerry Aerts 

 straat Kastelein huisnummer 63 bus 4 

  postnummer 2 3 0 0 gemeente Turnhout 

  telefoon- of gsm-nummer 0468 22 68 00 

 
 ondernemingsnummer of 

KBO-nummer 
0 6 4 9 . 7 7 8 . 8 4 8  

 

 
 geboortedatum 

dag 
    

maand 
    

jaar 
         

 

 Gegevens van de geplande ontbossing 

 
4 Bij welk type vergunningsaanvraag ga je dit boscompensatievoorstel voegen? 

  een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 

  een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 

 
5 Tot welke categorie behoort de geplande ontbossing? 

In principe is ontbossen in Vlaanderen verboden. Hierop zijn vier uitzonderingen.  
Kruis de uitzondering aan waarop je aanvraag betrekking heeft. Je kunt maar één hokje aankruisen.  

  De ontbossing wordt uitgevoerd in een zone met als bestemming woongebied of industriegebied in de ruime zin. 
Ga naar vraag 7. 

  De ontbossing heeft betrekking op de uitvoerbare delen van een niet-vervallen vergunde verkaveling.  
Vul de gegevens van de verkavelingsvergunning in. Als je deze vraag beantwoord hebt, ga je naar vraag 7. 

 
 datum waarop de vergunning verleend is 

dag 
    

maand 
    

jaar 
         

 
 referentienummer van de vergunning       

  De ontbossing is nodig om handelingen van algemeen belang uit te voeren. Die handelingen vind je in het besluit van 
de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang 
en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester. Ga naar vraag 7.  

  De ontbossing wordt uitgevoerd met het oog op vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen, opgemaakt voor 
speciale beschermingszones (SBZ) of voor beschermde soorten op grond van het decreet Natuurbehoud op 
voorwaarde dat de ontbossing opgenomen is in een beheerplan dat is goedgekeurd op grond van artikel 25, 43, §1, 
43, §2, of 43, §3, van dit decreet of van artikel 34, §1, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Ga naar vraag 7. 

  andere categorie. Voorbeelden van andere categorieën zijn de bouw van een weekendverblijf in een recreatiezone of 
ontbossing voor landbouwdoeleinden. Hiervoor is een ontheffing op het ontbossingsverbod noodzakelijk. Ga naar 
vraag 6. 
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6 Is er een ontheffing van het ontbossingsverbod toegekend? 
Een ontheffing van het verbod op ontbossing vraag je aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 
Meer info vind je op https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/ontheffing.  

  ja. Vul de gegevens van de ontheffing van het ontbossingsverbod in.  
Voeg bij dit compensatievoorstel een kopie van dat besluit. 

 
 datum van het besluit 

dag 
    

maand 
    

jaar 
         

 
 referentienummer       

  nee. De vergunningsaanvraag kan pas behandeld worden nadat je een voorafgaande ontheffing van het 
ontbossingsverbod verkregen hebt. Meer informatie vind je op http://www.natuurenbos.be/ontbossen.  

 
 Vrijstelling van de boscompensatieplicht 

 
 Vrijstelling bij spontane bebossing 

 
7 Is er op de percelen spontane bebossing jonger dan 22 jaar ontstaan? 

Met spontane bebossing jonger dan 22 jaar bedoelen we dat de percelen oorspronkelijk niet bebost waren, maar dat er 
sinds een periode korter dan 22 jaar spontaan natuurlijke zaailingen van bomen groeien. Voor zo’n spontane bebossing 
geldt een vrijstelling van de boscompensatieplicht. 
Opgelet: Een ontheffing van het verbod op ontbossing blijft noodzakelijk. 

  ja 

  nee 

 
 Vrijstelling om sociale redenen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning 

 
 Je kunt alleen een vrijstelling van de compensatieplicht om sociale redenen krijgen als je voldoet aan de onderstaande 

voorwaarden. Als je aan alle vier de voorwaarden voldoet, krijg je een vrijstelling voor een oppervlakte van maximaal 
500 m². 
1. De ontbossing wordt uitgevoerd met het oog op woningbouw. 
2. De ontbossing wordt uitgevoerd op een perceel van minder dan 12 are. 
3. Het te ontbossen perceel ligt in een zone met bestemming woongebied in de ruime zin of in zones met een daarmee 

gelijk te stellen bestemming. 
4. Je bent een natuurlijk persoon en je beschikt op het ogenblik waarop je deze aanvraag indient nog niet over de volle 

eigendom van een woning en je hebt nog geen vrijstelling van de compensatieplicht gekregen voor het perceel of de 
percelen, vermeld in dit voorstel, of voor een ander perceel. 

 
8 Voldoe je aan de vier bovenvermelde voorwaarden? 

  ja. Je kunt de vrijstelling alleen krijgen als je dit compensatievoorstel indient samen met de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen in het kader van woningbouw. 
Noteer ‘500 m²’ in de tabel bij vraag 10,  kolom 7 ‘oppervlakte vrijstelling’, in de rij van het perceel waarop de 
woning gebouwd zal worden. 

  nee 

 
 Gegevens van de te ontbossen percelen en berekening van de te compenseren oppervlakte 

 
9 Waar liggen de percelen waarvoor je de vergunning aanvraagt? 

Bij straatnaam of herkenningspunten vermeld je de straat of straten waarin de percelen liggen, de meest nabije straat 
of een ander herkenningspunt in de buurt van de bosbestanden. 

 gemeente Beringen - Paal 

 straatnaam of herkenningspunten Zapveldstraat - Vredestraat 

https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/ontheffing


 

Het Agentschap voor Natuur en Bos verwerkt je persoonsgegevens en respecteert je rechten in dat verband. Op 
www.natuurenbos.be/privacyverklaring staat het beleid van Natuur en Bos op het vlak van gegevensverwerking. Je vindt er 
ook een omschrijving van je rechten en hoe je ze kunt uitoefenen. Als je vragen hebt over de manier waarop we je gegevens 
verwerken, kun je mailen naar dpo.anb@vlaanderen.be. 

 

 
10 Vul in de onderstaande tabel de gegevens in van de percelen waarvoor je de vergunning aanvraagt. 

Vul de tabel als volgt in: 
- In kolom 3 vul je de totale oppervlakte van het perceel in. In kolom 4 vul je de oppervlakte van het bos op dat perceel in. 
- Als je een gedeelte van het bos wilt behouden, vul je dat in kolom 5 in, zodat er in kolom 6 duidelijk wordt hoeveel m² bos je wilt kappen. 
- Bij verkavelingen vermeld je in kolom 5 de oppervlakte die op het verkavelingsplan wordt aangeduid als ‘als bos te behouden beboste groene ruimte’. Die ‘als bos te behouden 

beboste groene ruimte’ moet doorvertaald worden in de verkavelingsvoorschriften. 
- In kolom 7 vul je de oppervlakte per perceel in waarvoor je een vrijstelling vraagt (zie vraag 7)  Als je in vraag 8 ‘ja’ hebt aangekruist, vermeld dan ‘500 m²’ in de rij van het 

perceel waarop de woning gebouwd zal worden. 
- In kolom 8 vul je per perceel of voor de gezamenlijke oppervlakte per percelen de compensatiefactor in.  
De compensatiefactor is afhankelijk van het type bos.  

 niet-inheems loofbos en/of naaldbos: grondvlak bestaat uit minstens 80% niet-inheems loofhout, naaldhout of een menging hiervan = factor 1 

 gemengd bos: grondvlak inheems loofhout ligt tussen 20 en 80% = factor 1,5 

 inheems loofbos: grondvlak bestaat uit minstens 80% inheems loofhout = factor 2 

 ontbossen van Europees te beschermen (bos)habitats = factor 3 
Meer informatie over de berekeningen vind je op https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/berekening-boscompensatie. 
- In kolom 9 vermeld je per perceel of voor de gezamenlijke oppervlakte van percelen het aantal m² bos dat je moet compenseren. Zo bereken je de oppervlakte: 

            [de te ontbossen oppervlakte (kolom 6) – de oppervlakte vrijstelling (kolom 7)] x de compensatiefactor (kolom 8). 
- Onderaan in de tabel (10) vul je de totale oppervlakte van de boscompensatie in. Dat getal rond je af: je schrijft dus geen cijfers na de komma. 

Voeg bij dit boscompensatievoorstel een duidelijk plan waarop de kadastrale percelen, de te ontbossen zones en de als bos te behouden zones duidelijk zijn aangegeven.  

 
 1) gemeente  2) kadastrale gegevens  3) oppervlakte 

van het 
perceel 

 4) oppervlakte 
van het bos 

 5) als bos te 
behouden 
oppervlakte 

 6) te ontbossen 
oppervlakte 

 7) oppervlakte 
vrijstelling  
(zie vraag 7, 8) 

 8) com-
pensatie-
factor 

 9) oppervlakte 
boscompensatie 
per perceel afd.  sectie  nr. 

 1 Beringen  3  C  541G  2000 m²  2000 m²  1736 m²  266 m²  0 m²  1  266 m² 

 2                                   m²        m²        m²        m²        m²             m² 

 3                                   m²        m²        m²        m²        m²             m² 

 4                                   m²        m²        m²        m²        m²             m² 

 5                                   m²        m²        m²        m²        m²             m² 

 
  10) totale oppervlakte boscompensatie  266 ,00 m² 

mailto:dpo.anb@vlaanderen.be
costerel
Getypte tekst
1734

http://www.natuurenbos.be/privacyverklaring_anb
https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/berekening-boscompensatie
costerel
Potlood



 

Het Agentschap voor Natuur en Bos verwerkt je persoonsgegevens en respecteert je rechten in dat verband. Op 
www.natuurenbos.be/privacyverklaring staat het beleid van Natuur en Bos op het vlak van gegevensverwerking. Je vindt er 
ook een omschrijving van je rechten en hoe je ze kunt uitoefenen. Als je vragen hebt over de manier waarop we je gegevens 
verwerken, kun je mailen naar dpo.anb@vlaanderen.be. 

 

 

 Wijze van boscompensatie 

 
11 Op welke manier wil je bos compenseren? 

Een boscompensatie is verplicht. Zo kunnen we het bosareaal in Vlaanderen in stand houden. Je kiest zelf op welke 
manier je compenseert. Dat kan door een bos opnieuw aan te planten op een ander perceel of door een financiële 
bijdrage te betalen. De overheid investeert die bijdrage om het bosareaal in stand te houden. 
Opgelet: In de meeste gevallen is een vergunning nodig om bepaalde percelen te mogen bebossen. 
Je kunt een of meer hokjes aankruisen. De som van de verschillende oppervlakten moet gelijk zijn aan de totale 
oppervlakte boscompensatie die je in de tabel in vraag 10, kolom 10 hebt opgenomen. 

  door een bosbehoudsbijdrage te betalen. Ga naar vraag 12. 

  door zelf een compenserende bebossing uit te voeren. Ga naar vraag 13. 

  door een bosbehoudsbijdrage te betalen en (zelf) een compenserende bebossing uit te voeren. Ga naar vraag 12. 

  door een compenserende bebossing te laten uitvoeren waarvoor een derde zich garant stelt. Je moet dit formulier 
mee laten ondertekenen door die derde (zie vraag 18). 
Vul de gegevens in van de derde die zich garant stelt voor de compenserende bebossing. 
Op www.boscompenseren.be vind je de contactgegevens van eigenaars die gronden ter beschikking stellen voor 
boscompensatie. Als je deze vraag beantwoord hebt, ga je naar vraag 13. 

 voornaam       achternaam       

 straat       huisnummer       bus       

  postnummer         gemeente       

  telefoon- of gsm-nummer       

 e-mailadres       

 
 rijksregisternummer             -       .      

 
 ondernemingsnummer         .       .        

 
  Boscompensatie door een bosbehoudsbijdrage te betalen 

 
12 Vul de oppervlakte in waarvoor je een bosbehoudsbijdrage zult betalen en bereken de bosbehoudsbijdrage. 

De bosbehoudsbijdrage bereken je door de oppervlakte te vermenigvuldigen met de vastgestelde bosbehoudsbijdrage. 
De bosbehoudsbijdrage is 3,62 euro in 2019, maar wordt jaarlijks geïndexeerd.  

De meest recente bosbehoudsbijdrage vind je op https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/berekening-
boscompensatie. Voor de toepassing van de geïndexeerde bosbehoudsbijdrage geldt de dag van de indiening bij de 
vergunningverlenende overheid.  

Als je alleen wilt compenseren door een bosbehoudsbijdrage te betalen, ga je naar vraag 16 als je deze vraag hebt 
ingevuld. 

Als je ook een deel wilt compenseren door een bebossing uit te voeren, ga je naar vraag 13 als je deze vraag hebt 
ingevuld. 

 oppervlakte 266 ,00 m² 

       X  3,62 euro/m² (geïndexeerde bosbehoudsbijdrage) 

 
 totaal bosbehoudsbijdrage 962,92 euro 

  

https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/berekening-boscompensatie
https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/berekening-boscompensatie
http://www.natuurenbos.be/privacyverklaring_anb
mailto:dpo.anb@vlaanderen.be
https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/berekening-boscompensatie
http://www.boscompenseren.be/
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 Boscompensatie door compenserende bebossing 

 
13 Vul de oppervlakte van de compenserende bebossing in.  

Je kunt alleen een nieuw bos elders aanplanten als je aan de volgende voorwaarden voldoet: 
- Het perceel waarop je het nieuwe bos wilt aanplanten, is bij de indiening van de aanvraag nog niet bebost. 
- Je voert de bebossing uit in zones met als bestemming groengebied, natuurontwikkelingsgebied, parkgebied, 

buffergebied, bosgebied, bosuitbreidingsgebied, agrarisch gebied in de ruime zin, recreatiegebied, gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of in een zone die vergelijkbaar is met al die gebieden, 
zoals die zijn aangeduid op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Meer informatie daarover 
vind je op https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/berekening-boscompensatie. 

Als je zelf niet over grond beschikt om te bebossen, kun je een kijkje nemen op www.boscompenseren.be.  

Op die site vind je de contactgegevens van eigenaars die gronden ter beschikking stellen voor boscompensatie. 

 zelf uitgevoerde bebossing       m² 

 bebossing door derden       m² 

https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/berekening-boscompensatie
http://www.boscompenseren.be/


 

Het Agentschap voor Natuur en Bos verwerkt je persoonsgegevens en respecteert je rechten in dat verband. Op 
www.natuurenbos.be/privacyverklaring staat het beleid van Natuur en Bos op het vlak van gegevensverwerking. Je vindt er 
ook een omschrijving van je rechten en hoe je ze kunt uitoefenen. Als je vragen hebt over de manier waarop we je gegevens 
verwerken, kun je mailen naar dpo.anb@vlaanderen.be. 

 

 
14 Vul in de onderstaande tabel de gegevens in van de percelen waarop de compenserende bebossing zal worden uitgevoerd. 

- Vul de tabel als volgt in: In kolom 3 kruis je aan wie de bebossing op het perceel in kwestie zal uitvoeren: jijzelf als aanvrager of een derde.  
- In kolom 4 vul je de ruimtelijke bestemming in volgens de geldende plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
- Onderaan in de tabel (7) vul je de totale oppervlakte van de compenserende bebossing in. De totale oppervlakte van de compenserende bebossing moet gelijk zijn aan de som van 

de oppervlakten, vermeld in vraag 13.  
Je plant inheemse boomsoorten aan. Meer informatie en tips vind je op www.bomenwijzer.be.  

 
 1) gemeente  2) kadastrale gegevens  3) uitvoerder van de 

bebossing 
 5) ruimtelijke bestemming  5) oppervlakte 

van het perceel 
 6) te bebossen 

oppervlakte 
afd.  sectie  nr. 

 1                              aanvrager  derde               m²        m² 

 2                              aanvrager  derde               m²        m² 

 3                              aanvrager  derde               m²        m² 

 4                              aanvrager  derde               m²        m² 

 5                              aanvrager  derde               m²        m² 

 6                              aanvrager  derde               m²        m² 

 7                              aanvrager  derde               m²        m² 

 8                              aanvrager  derde               m²        m² 

 9                              aanvrager  derde               m²        m² 

 10                              aanvrager  derde               m²        m² 

 
  7) totale oppervlakte boscompensatie       ,00 m² 

  
  

mailto:dpo.anb@vlaanderen.be
http://www.bomenwijzer.be/
http://www.natuurenbos.be/privacyverklaring_anb
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15 Vul in de onderstaande tabel het bebossingsplan in voor de percelen die je in vraag 15 hebt ingevuld. 

Vul de tabel als volgt in: 
- Vul per boomsoort of groep van gemengde boomsoorten één rij in.  
    Om bosbehoud te kunnen verzekeren, moeten een minimumaantal boompjes per hectare aangeplant worden in een maximaal plantverband. Die minimale aantallen variëren    
    naargelang de boomsoort. Meer info vind je op https://www.natuurenbos.be/inhoudelijke-criteria.  
- Kolom 4 en 5 hoef je alleen in te vullen als je in kolom 3 het aankruishokje  ‘aanplanting’ hebt aangevinkt. In kolom 4 vul je het aantal boompjes in bij bebossing door aanplanting. 

Onderaan in de tabel vul je de totale oppervlakte van de boscompensatie in.  

 
 1) boom- en struiksoorten  2) oppervlakte 

per soort 
 3) wijze van bebossing  4) hoeveelheid plantsoen  5) plantverband 

aanplanting  spontane bebossing 

              m²                   

              m²                   

              m²                   

              m²                   

              m²                   

              m²                   

              m²                   

              m²                   

              m²                   

              m²                   

 
 7) totale oppervlakte       ,00 m²  

  

https://www.natuurenbos.be/inhoudelijke-criteria
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 Bij te voegen informatie 

 
16 Kruis alle bewijsstukken aan die je bij dit boscompensatievoorstel voegt. 

 
 bijlage die bij elke aanvraag moet worden gevoegd 

 
  een duidelijk plan, met aanduiding van de kadastrale percelen in kwestie, de toegangsweg, de te ontbossen zones 

en de als bos te behouden zones (zie vraag 10) 

 
 bijlagen die alleen bij de aanvraag moeten worden gevoegd als ze van toepassing zijn 

 
  een kopie van het besluit tot ontheffing van het ontbossingsverbod (zie vraag 6) 

  als het boscompensatievoorstel betrekking heeft op een verkaveling met ‘als bos te behouden beboste groene 
ruimtes’, een ontegensprekelijk verkavelingsplan met aanduiding van de ‘als bos te behouden beboste groene 
ruimtes’ met bijbehorende verkavelingsvoorschriften 

  als je opteert voor een compenserende bebossing (zie vraag 14): 

  een kopie van de eigendomstitel van de te bebossen percelen  

  een situeringsplan 

  een kopie van het kadastraal plan van de vermelde percelen, met aanduiding van de te bebossen zones en de 
verdeling van de boomsoorten 

  een kopie van alle wettelijk vereiste vergunningen die noodzakelijk zijn voor de bebossing. Meer informatie vind 
je op https://www.natuurenbos.be/bomenplanten.  

 
 Ondertekening 

 
 Ondertekening door de aanvrager 

 
17 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

Ik geef toestemming aan de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos om de kadastrale percelen, 
vermeld in vraag 10 , te betreden ter voorbereiding van hun advies over de geplande ontbossing en de goedkeuring 
van het boscompensatievoorstel, en voor de controle achteraf op de naleving van de voorwaarden van de 
omgevingsvergunning. 

In geval van compenserende bebossing verklaar ik dat de bebossingswerkzaamheden op de percelen, vermeld in 
vraag 15, niet in strijd zijn met de erfdienstbaarheden die rusten op die percelen en dat die percelen niet al buiten 
het kader van artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990 moeten worden bebost of herbebost ten gevolge 
van een gerechtelijke beslissing of een contractuele of eenzijdige verbintenis.  

Als het Agentschap voor Natuur en Bos na een controle ter plaatse binnen vijf jaar nadat het attest is uitgereikt, 
vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels 
inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing, vaststelt dat de bebossing niet 
geslaagd is, kan het een beroep doen op derden om de bebossing uit te voeren. Ik ben mij ervan bewust dat het 
Agentschap voor Natuur en Bos de kosten voor de uitvoering van die werkzaamheden en van het onderhoud 
gedurende vijf jaar na de aanplanting op mij kan verhalen. 

 
 datum 

dag 
1 0 

maand 
0 7 

jaar 
2 0 1 9  

 
 

handtekening       

 voor- en achternaam       

   

https://www.natuurenbos.be/bomenplanten
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 Ondertekening door de derde die de compenserende bebossing (mee) uitvoert 

 
18 Vul de onderstaande verklaring in. 

Als de compenserende bebossing op een of meer percelen door een derde wordt uitgevoerd, moet die derde de 
onderstaande verklaring meeondertekenen. 

 
 datum 

dag 
    

maand 
    

jaar 
         

 

 
handtekening       

 voor- en achternaam       

 

 

  

 Ik verklaar dat de gegevens van de compenserende bebossing op de kadastrale percelen, vermeld in vraag 14, naar 
waarheid zijn ingevuld. 

Ik stel mij garant om een compenserende bebossing conform de beschrijving in vraag 13 tot en met 15 uit te voeren 
binnen twee jaar na de dag waarop er van de omgevingsvergunning mag worden gebruikgemaakt. 

Ik geef toestemming aan de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos om de kadastrale percelen, 
vermeld in vraag 13, te betreden ter voorbereiding van de goedkeuring van het boscompensatievoorstel en voor de 
controle achteraf op de naleving van de voorwaarden van de omgevingsvergunning. 

Ik verklaar dat de bebossingswerkzaamheden op de percelen, vermeld in vraag 14, niet in strijd zijn met de 
erfdienstbaarheden die rusten op die percelen en dat die percelen niet al buiten het kader van artikel 90bis van het 
Bosdecreet van 13 juni 1990 moeten worden bebost of herbebost ten gevolge van een gerechtelijke beslissing of een 
contractuele of eenzijdige verbintenis.  

Als het Agentschap voor Natuur en Bos na een controle ter plaatse binnen vijf jaar nadat het attest uitgereikt is, 
vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels 
inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing, vaststelt dat de bebossing niet 
geslaagd is, kan het een beroep doen op derden om de bebossing uit te voeren. Ik ben mij ervan bewust dat het 
Agentschap voor Natuur en Bos de kosten voor de uitvoering van die werkzaamheden en van het onderhoud 
gedurende vijf jaar na de aanplanting op mij kan verhalen. 

 Aan wie bezorg je dit formulier? 

 
19 Voeg dit formulier bij je aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het 

verkavelen van gronden. Je dient een aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen in 
bij de vergunningverlenende overheid. Dat is de gemeente (meestal bij particulieren) of het Departement Omgeving (het 
vroegere departement Ruimte Vlaanderen). 
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 Hoe gaat het nu verder met je boscompensatievoorstel? 

 

  

 
20 De vergunningverlenende overheid controleert of je aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen of het verkavelen van gronden ontvankelijk en volledig is, en legt je aanvraag, samen met je 
boscompensatievoorstel, voor aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft dertig 
dagen de tijd om advies uit te brengen over de vergunningsaanvraag en om het boscompensatievoorstel al dan niet 
goed te keuren.  

 
Bij de beoordeling van het boscompensatievoorstel berekent het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de 
oppervlakte van de voorgestelde ontbossing en de boomsoortensamenstelling hoeveel bosoppervlakte er werkelijk 
gecompenseerd moet worden, en of de indiener in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de 
boscompensatieplicht. Als de indiener een compenserende bebossing voorstelt, controleert het Agentschap voor Natuur 
en Bos ook of de aanvrager over de nodige vergunningen en adviezen voor die bebossing beschikt en of het 
beplantingsvoorstel bosbouwkundig aanvaardbaar is. 
 
Als het Agentschap voor Natuur en Bos  oordeelt dat het compensatievoorstel aangepast moet worden, brengt het 
agentschap je daarvan op de hoogte. Bij die kennisgeving wordt een gemotiveerd voorstel tot aanpassing gevoegd, dat 
bij de definitieve goedkeuring deel zal uitmaken van het boscompensatievoorstel. Je kunt binnen veertien dagen nadat 
je dat voorstel tot aanpassing hebt ontvangen, bezwaren tegen de aanpassing of een alternatief compensatievoorstel 
aan het Agentschap voor Natuur en Bos bezorgen. Het Agentschap voor Natuur en Bos onderzoekt de bezwaren of het 
alternatieve compensatievoorstel en neemt maximaal 14 dagen na de kennisgeving een definitieve beslissing over het 
compensatievoorstel. Je bezwaren of het alternatieve compensatievoorstel mogen niet leiden tot een grondige wijziging 
van de vergunningsaanvraag. In dat geval moet je een nieuwe gewijzigde vergunningaanvraag indienen bij de 
vergunningverlenende instantie.  
 
Nadat de vergunningverlenende instantie het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos en het goedgekeurde als 
dan niet gewijzigde compensatievoorstel heeft ontvangen, neemt ze een beslissing. Als ze je aanvraag wilt vergunnen, 
moet ze het goedgekeurde of aangepaste boscompensatievoorstel als bindende voorwaarde opnemen in de 
omgevingsvergunning. Als je kiest voor boscompensatie door een bosbehoudsbijdrage te betalen, krijg je een 
overschrijvingsformulier van het Agentschap voor Natuur en Bos nadat de vergunning uitvoerbaar is verklaard. Je 
betaalt de bosbehoudsbijdrage binnen vier maanden vanaf de datum waarop volgens de wetgeving inzake ruimtelijke 
ordening mag worden gebruikgemaakt van de omgevingsvergunning. De compenserende bebossing moet uitgevoerd 
zijn binnen twee jaar vanaf de datum waarop volgens de wetgeving inzake ruimtelijke ordening mag worden 
gebruikgemaakt van de omgevingsvergunning. Je kunt van die bebossing een attest aanvragen bij het Agentschap voor 
Natuur en Bos.  
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 In te vullen door het Agentschap voor Natuur en Bos: goedkeuring of aanpassing van het 
boscompensatievoorstel 

 
 
 
 
 

  Dit compensatievoorstel wordt aangepast. Voor aanpassingen en voorwaarden, zie bijlage 
 

 Dit boscompensatievoorstel wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
Als de omgevingsvergunning (gedeeltelijk of volledig) wordt verleend, gelden de volgende vier voorwaarden: 
1 De omgevingsvergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder 

de voorwaarden die zijn opgenomen in dit boscompensatievoorstel. 
2 De te ontbossen oppervlakte bedraagt maximaal het aantal m², vermeld bij vraag 11 in kolom 6. Die oppervlakte 

valt niet meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.  
3 De resterende bosoppervlakte blijft, als dat van toepassing is, ALS BOS behouden. Er kunnen alleen bijkomende 

kappingen in die zone uitgevoerd worden als het Agentschap voor Natuur en Bos daarvoor toestemming 
verleent. Het is niet toegestaan om in die zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de 
bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren. 

4 De ontbossing kan alleen worden uitgevoerd conform het goedgekeurde oprichtingsplan dat bij de aanvraag 
gevoegd is. 

 
 datum       

 
handtekening       

 voor- en achternaam       

 

  

adjunct-directeur vergunningen en adviezen Vlaams-Brabant en Limburg

Sara Heerinckx
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 In te vullen door de vergunningverlenende overheid: stilzwijgende goedkeuring 

 
 Als het Agentschap voor Natuur en Bos het formulier niet tijdig heeft teruggestuurd naar de vergunningverlenende 

overheid, wordt dat beschouwd als een goedkeuring van het voorstel van de aanvrager. In dat geval kruis je als 
verantwoordelijke van die overheid hieronder aan dat het voorstel stilzwijgend is goedgekeurd bij gebrek aan een 
uitdrukkelijke beslissing van het Agentschap voor Natuur en Bos binnen de voorgeschreven termijn. 

  Het boscompensatievoorstel is goedgekeurd bij gebrek aan een uitdrukkelijke beslissing van het Agentschap voor 
Natuur en Bos binnen de voorgeschreven termijn. 
Als de omgevingsvergunning (gedeeltelijk of volledig) wordt verleend, gelden de volgende vier voorwaarden:  
1 De omgevingsvergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder 

de voorwaarden die zijn opgenomen in dit boscompensatievoorstel. 
2 De te ontbossen oppervlakte bedraagt maximaal het aantal m², vermeld bij vraag 11 in kolom 6. Die oppervlakte 

valt niet meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.  
3 De resterende bosoppervlakte blijft, als dat van toepassing is, ALS BOS behouden. Er kunnen alleen bijkomende 

kappingen in die zone uitgevoerd worden als het Agentschap voor Natuur en Bos daarvoor toestemming 
verleent. Het is niet toegestaan om in die zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de 
bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren. 

4 De ontbossing kan alleen worden uitgevoerd conform het goedgekeurde oprichtingsplan dat bij de aanvraag 
gevoegd is. 

 
 datum       

 handtekening       

 voor- en achternaam       
 



Ontbossingsplan 

Grijze zone : te ontbossen 

Groen gestreept : te behouden bos 

 

 

costerel
Getypte tekst
Dossier 20-200793



 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Uw kenmerk  ons kenmerk bijlagen 

2019156686  20-200793 1 

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 

maria.bosmans@vlaanderen.be 04763/966220 Zie digitale 

ondertekening 

BETREFT: ADVIES AANVRAAG VERKAVELINGSVERGUNNING 

Onderwerp 
Verkavelen van grond in 19 loten, waarvan loten 5, 10 en 13 open bebouwing, de andere loten halfopen 
bebouwing, lot 19 wordt uit de verkaveling gesloten + ontbossen 
 

Datum van ontvangst 
13 januari 2020 

Situering 

Kadaster 3e afdeling (PAAL, 2e afdeling), Sectie C, nrs. 533B10/deel, 533E12, 533K6, 541G 
(boscompensatie), 542B, 542E 

Adres Vredestraat/Meldertsesteenweg, Beringen 

Aanvrager 

Naam Integera, Gerry Aerts 
Adres Kastelein 63/4, 2300 Turnhout 

Ruimtelijke bestemming 

De percelen hebben de bestemming  woongebied volgens gewestplan Hasselt-Genk. 

Rechtsgrond 

Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving: 
Artikel 90 bis Bosdecreet van 13 juni 1990 (in het kader van ontbossing); 
Artikel 35. §4 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende 
de omgevingsvergunning. 

 

Bespreking boscompensatievoorstel 

In toepassing van art. 90 bis, §1, 2de lid van het Bosdecreet vroeg u advies over de aanvraag voor een 
verkavelingsvergunning met referentienummer 2019156686. 
 
Uit het dossier kan afgeleid worden dat de aanvrager een oppervlakte van 266 m² wenst te ontbossen voor 
het verkavelen van grond.  
 
Volgens onze gegevens was het perceel bezet met gemengd bos waarbij naaldhout > 80%.  
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Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is er voor het uitvoeren van de geplande werken een ontbossing 
nodig van 266 m², waarvan 0 m² ter regularisatie van al uitgevoerde ontbossing.  
 
1734 m² bos dient behouden te blijven. 
 
Het compensatievoorstel wordt goedgekeurd. 
 
Als bijlage vindt u het door het Agentschap voor Natuur en Bos goedgekeurde compensatievoorstel, dat 
integraal moet deel uitmaken van de verkavelingsvergunning. Het dossier is bij het Agentschap voor Natuur 
en Bos geregistreerd onder het nummer 20-200793. 
 
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. 
Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons 
Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt. 

Bespreking verkavelingsaanvraag 

Het verschil met de vorige aanvraag betreft het verkavelen van grond in 17 loten i.p.v. in 19 loten (dossier 
19-216446) waarvan 7 loten in open verband + 8 loten in halfopen verband en aanleg van nieuwe wegenis 
(opmaak rooilijnplan), lot 17 wordt uit de verkaveling gesloten.  
 

Verkavelingsplan huidig dossier 
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Verkavelingsplan vorig dossier 
 

 
 
De ontbossing en de voorgestelde werken zijn verenigbaar met de bestemmingsvoorschriften. Het bos heeft 
een ecologische en/of landschappelijke waarde.  

Conclusie 

Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het Agentschap voor Natuur en Bos een gunstig advies 
onder de volgende voorwaarde: 

- Bij het uitvoeren van werken mogen de te behouden bomen niet beschadigd worden. Er dient 
voldoende afstand tot de kronen (min. 5 m) bewaard te worden, er mogen geen materialen onder 
de kronen gestapeld worden en de grond onder de bomen mag niet verdicht, noch opgehoogd 
worden. 

- De overige oppervlakte (1734 m²) van perceel 541G dient zich verder natuurlijk als bos te 
ontwikkelen en blijft onder de toepassing van de boscompensatieplicht.  

 

Het goedgekeurde boscompensatievoorstel met inbegrip van haar voorwaarde(n) op het gebied van 
compenserende maatregelen dient integraal deel uit te maken van de verkavelingsvergunning. 

De vergunningverlenende overheid kan de vergunning slechts toekennen mits naleving van deze 
voorwaarden. Onderstaande direct werkende normen zijn hierbij van toepassing: 

• Artikel 90 bis Decreet Bosdecreet van 13.06.1990 

• Artikel 2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van 
ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing van 16.02.2001 
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1. Voorwaarden boscompensatie: 
Volgende voorwaarden moeten letterlijk in de vergunningsvoorwaarden van de verkavelingsvergunning 
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 nummer: 20-200793. 

• De te ontbossen oppervlakte bedraagt  266 m². Voorziet de verkavelingsaanvraag een ontbossing dan 
zit in de verkavelingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing vervat.  

• De op het verkavelingsplan aangeduide niet-openbare beboste groene ruimtes over een oppervlakte 
van 1734 m² worden integraal opgenomen in de verkavelingsvoorschriften. Deze beboste groene 
ruimtes moeten 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. Bijkomende ontbossing in de op het verkavelingsplan 
aangeduide groene ruimtes is slechts mogelijk na het wijzigen van de verkavelingsvergunning. 

• De ontbossing kan enkel worden uitgevoerd conform het plan toegevoegd als bijlage, waarop ook de als 
bos te behouden zones zijn aangeduid. 

• De bosbehoudsbijdrage van € 962,92 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag 
gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het overschrijvingsformulier voor het 
vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt aan 
de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt. 

• Vervreemding van de kavels is slechts toegelaten nadat men voldaan heeft aan de 
boscompensatieplicht. Een attest ter bewijs hiervan dient aan de verkoopakte van elk lot toegevoegd te 
worden.  

 

• Algemene opmerking soortenbesluit: 

• Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse Gewest 
op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de 
nesten van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit).  

• Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - voor 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 voor de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn.  

• Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor 
Natuur en Bos via bovenvermelde contactgegevens. 

Om een correcte inning van de bosbehoudsbijdrage 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. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Sara Heerinckx 

adjunct-directeur adviezen en vergunningen Vlaams-Brabant en Limburg 
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Vlaamse Overheid 

Koning Albert II – laan 20 bus 16 

1000 BRUSSEL 

T 02 214 21 11 

F 02 553 21 05 

www.vmm.be 

 

 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

13/01/2020 2019156686 WT 2019 G 0471_2       

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 

Steven Calewaert 02 214 21 11       

s.calewaert@vmm.be 

Betreft: Advies over de omgevingsvergunning met betrekking tot verkavelen van grond (= 7 loten in open verband + 8 

loten in halfopen verband) en aanleg van nieuwe wegenis (opmaak 

rooilijnplan) in het binnenliggend gebied aan de Vredestraat te Beringen 
Aanvrager: INTEGERA 

Geachte heer, 
Geachte mevrouw, 
 
Onder verwijzing naar artikel 1.3.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 
gecoördineerd op 15 juni 2018, werd onderzocht of er een schadelijk effect op de waterhuishouding uitgaat van 
de geplande ingreep. Deze adviesverlening geldt voor het domein grondwater in uitvoering van artikel 5 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006. 
 
De locatie te Beringen, zoals beschreven in de aanvraag, is volgens de watertoetskaarten niet 
overstromingsgevoelig gebied. Mogelijke schadelijke effecten op het grondwater zouden kunnen ontstaan als 
gevolg van veranderingen in infiltratie van hemelwater, kwaliteitsverlies van grondwater en de wijziging in 
grondwaterstroming. 
 
De aanvraag omvat het verkavelen van grond (= 7 loten in open verband + 8 loten in halfopen verband) en aanleg 
van nieuwe wegenis. De VMM – afdeling Operationeel Waterbeheer verleende reeds eerder een voorwaardelijk 
gunstig advies voor een gelijkaardige aanvraag (dossier met ons kenmerk WT 2019 G 0471). Er worden met 
voorliggend ontwerp 15 loten voorzien ipv 17 loten. Verder wijzigt het rioleringsplan niet. We hernemen dan 
ook het eerder geformuleerde advies. 
 
Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de 
verkaveling met wegenis minstens voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 
inzake hemelwaterputten e.a. (GSV). Deze verordening legt op dat altijd en overal geïnfiltreerd dient te worden 
tenzij wordt aangetoond dat dit niet haalbaar is. 

 
College van burgemeester en schepenen 
Mijnschoolstraat 88 
3580 BERINGEN  
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Voor de hemelwaterafvoer, ook deze afkomstig van verharde oppervlakten binnen openbaar wegdomein, moet 
voldaan worden aan de bepalingen van art. 6.2.2.1.2 § 4 van Vlarem II waarin is opgenomen dat onverminderd 
andere wettelijke bepalingen voor de afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven moet worden aan de 
volgende afvoerwijzen in afnemende graad van prioriteit: opvang voor hergebruik, infiltratie op eigen terrein, 
buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater en tot 
slot lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat. Slechts wanneer de beste beschikbare technieken 
geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
worden geloosd in de openbare riolering. Daarnaast bepaalt de code van goede praktijk voor het ontwerp, de 
aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen de bronmaatregelen in afnemende prioriteit: 
infiltratievoorzieningen, doorlatende verhardingen en bufferbekkens. Hierbij stelt de code van goede praktijk 
dat slechts naar een volgende stap mag overgegaan worden als bewezen is dat de vooropgestelde maatregel 
technisch niet haalbaar is. Aangezien het hemelwater afkomstig van de nieuwe wegenis volgens de bijgevoegde 
profielen kan afwateren naar de onverharde randzones en/of via infiltratieleidingen wordt afgevoerd naar een 
infiltratiewadi kunnen we er vanuit gaan dat bovenstaande bepalingen gerespecteerd worden. We wijzen er 
echter wel nog op dat in de bijgevoegde gewestelijke verordening hemelwater verkeerdelijk wordt aangegeven 
dat het vereiste infiltratieoppervlak boven het drempelpeil zal gerealiseerd worden; het vereiste 
infiltratieoppervlak moet onder het drempelpeil/overstort naar de Meldertsesteenweg voorzien worden. We 
gaan er vanuit dat het hier om een schrijffout gaat. Zoals aangegeven op de plannen moet de knijpleiding in de 
overstortconstructie standaard afgesloten staan om geen onnodige vertraagde afvoer te genereren. We wijzen 
er ook nog op dat bij het plannen van de werkzaamheden er rekening moet gehouden worden met de locatie 
van de infiltratievoorzieningen en dat deze dient vrij gehouden te worden van zware belastingen om 
bodemverdichting te vermijden en om de infiltratiecapaciteit van dit deel van het terrein maximaal te vrijwaren 
tijdens de werken. 
 
Voor wat betreft het aspect grondwaterkwaliteit wordt er een gescheiden stelsel voorzien en wordt het 
afvalwater aangesloten op de bestaande straatriolering. De aanleg van riolering moet in overeenstemming zijn 
met de bepalingen van Vlarem II en de code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud 
van rioleringssystemen. 
 
Voor wat betreft de aanleg van het gescheiden stelsel willen wij wijzen op art. 6.2.2.1.2 § 3 van Vlarem II waarin 
is opgenomen dat een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken 
en grondvlakken, is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, 
tenzij het anders bepaald is in het uitvoeringsplan. Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is de 
scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, enkel verplicht 
indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd. 
 
Vanaf 1 januari 2015 geldt er een verbod op het gebruik van pesticiden op alle terreinen in gebruik voor een 
openbare dienst en dit volgens artikel 4 van het besluit houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van 
pesticiden. De wegenis die overgedragen wordt, moet dus op een efficiënte manier pesticidenvrij beheerd 
kunnen worden. De leidraad pesticidenvrij ontwerpen bundelt tips om verhardingen en groenzones op een 
efficiënte manier pesticidenvrij te beheren. Deze leidraad vindt u via http://www.zonderisgezonder.be/aanleg-
en-ontwerp. 
 
Aanvullend willen we er reeds op wijzen dat de individuele woningen overeenkomstig onderstaande 
aandachtspunten moeten ontworpen worden: 

▪ hemel- en afvalwater moeten gescheiden worden aangesloten d.m.v. kleurcodering op RWA riolering 
(regenwaterafvoer - blauw) resp. DWA riolering (droogweerafvoer - rood/bruin);  

▪ de afwatering moet voldoen aan de GSV; 
▪ per woning moet een hemelwaterput worden  aangelegd; 

http://www.zonderisgezonder.be/aanleg-en-ontwerp
http://www.zonderisgezonder.be/aanleg-en-ontwerp
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▪ hergebruik van hemelwater uit de hemelwaterputten is verplicht; 
▪ verharde oppervlakken voor opritten en parkings worden bij voorkeur waterdoorlatend aangelegd of 

wateren af naar de onverharde randzones. 
 
Naar het aspect grondwaterstroming kunnen we stellen dat de aanleg van de ondergrondse 
constructies/leidingen een bronbemaling met zich kan meebrengen. Indien men van plan is te bemalen moet 
minstens een melding volgens Vlarem (klasse 3) van de activiteit gebeuren. Ze kan evenwel vergunningsplichtig 
zijn en zelfs MER-plichtig naargelang de ligging en het debiet per dag. 
 
Voor bronbemalingen moet voldaan worden aan de sectorale voorschriften voor subrubriek 53.2 van de 
indelingslijst van bijlage 1 van Vlarem II (art. 5.53.6.1.1 van Vlarem II). Met betrekking tot de lozing van het 
bemalingswater wordt eveneens verwezen naar Vlarem II art. 6.2.2.1.2 § 5 namelijk dat niet-verontreinigd 
bemalingswater bij voorkeur opnieuw in de bodem gebracht wordt. Wanneer het in de bodem brengen 
redelijkerwijze niet mogelijk is, moet dit niet-verontreinigd bemalingswater geloosd worden in een 
oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. Het lozen in de openbare riolering is slechts 
toegestaan wanneer het conform de beste beschikbare technieken niet mogelijk is zich op een andere manier 
van dit water te ontdoen. 
 
Het besluit inzake duurzaam gebruik van pesticiden (15 maart 2013) legt de regels van het pesticidengebruik 
vast voor alle openbare diensten en voor terreinen met commerciële activiteiten met uitzondering van land- en 
tuinbouwactiviteiten. Voor verharde terreinen  groter dan 200 m² (artikel 3, 4°) gekoppeld aan die commerciële 
activiteit geldt een minimumgebruik. (vastgelegd in artikel 4, 2°).  Minimumgebruik (artikel 4) houdt in dat het 
pesticidengebruik moet dalen en dat pesticiden alleen pleksgewijs mogen toegepast worden. Waar het kan, 
moet gekozen worden voor niet-chemische alternatieven. Als een terrein (her)aangelegd wordt, moet het 
ontwerp getoetst worden aan een pesticidenvrij beheer. Zo wordt al van bij het ontwerp van terreinen rekening 
gehouden met een pesticidenvrij beheer. Op dit project met een verharding van meer dan 200 m² moet door 
de initiatiefnemer de pesticidentoets toegepast worden om te garanderen dat er tijdens de exploitatiefase geen 
problemen ontstaan.  De leidraad pesticidenvrij ontwerpen bundelt tips om verhardingen en groenzones op een 
efficiënte manier pesticidenvrij te beheren. Deze leidraad vindt u via http://www.zonderisgezonder.be/aanleg-
en-ontwerp. 
 
BESLUIT 
 
Het project wordt gunstig geadviseerd. 
Aandachtspunten ikv de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid met betrekking tot 
het aspect grondwater: 

▪ de knijpleiding in de overstortconstructie moet standaard afgesloten staan om geen onnodige 
vertraagde afvoer te genereren; 

▪ ter hoogte van de inplanting van de infiltratievoorzieningen dient de infiltratiecapaciteit gevrijwaard te 
worden van verdichting; 

▪ de aanleg van riolering moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van Vlarem II en de code van 
goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen; 

▪ de volledig gescheiden aansluiting moet uitgevoerd worden conform art. 6.2.2.1.2 § 3 van Vlarem II. 
▪ er geldt een verbod op het gebruik van pesticiden op alle terreinen in gebruik voor een openbare dienst; 
▪ voor bronbemalingen moet voldaan worden aan de sectorale voorschriften voor subrubriek 53.2 van de 

indelingslijst vabijlage 1 van Vlarem II (art. 5.53.6.1.1 van Vlarem II); 
▪ de lozing van het bemalingswater dient te gebeuren overeenkomstig art. 6.2.2.1.2 § 5 van Vlarem II; 
▪ ter hoogte van de inplanting van de infiltratievoorziening dient de infiltratiecapaciteit gevrijwaard te 

worden van verdichting. 

http://www.zonderisgezonder.be/aanleg-en-ontwerp
http://www.zonderisgezonder.be/aanleg-en-ontwerp
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Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
Bram Vogels 
Teamverantwoordelijke team watertoets 

 




