
 

 

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning: hoe dien je bezwaar in? 
 
Als een aanvraag voor een omgevingsvergunning leidt tot een openbaar onderzoek, dan wordt dit 
aangekondigd met een gele affiche op het perceel. Het wordt ook bekend gemaakt via de website 
van de gemeente. 
 
Tijdens het openbaar onderzoek kan het dossier gedurende 30 dagen door iedereen worden 
ingekeken op de gemeentehuizen van Boom en Rumst. Online inkijken kan op 
www.omgevingsloket.be. 

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, 
opmerkingen en/of bezwaren meedelen. Dit moet steeds schriftelijk gebeuren aan het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente waar het project gelegen is, dus Boom of Rumst. Je 
kan dit zowel online doen, via www.omgevingsloket.be, als via een gewone of aangetekende brief ter 
attentie van de gemeente. 

• Gemeentebestuur Boom 
Antwerpsestraat 44 
2850 Boom 

• Gemeentebestuur Rumst 
Koningin Astridplein 12 
2840 Rumst 

Bezwaren die tijdens dit openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een 
weigering van de aanvraag. De Vlaamse overheid is bevoegd om een beslissing te nemen over 
de aanvraag. 

 

Hoe raadpleeg je het dossier via het omgevingsloket? 
 
Klik op www.omgevingsloket.be. Je kan er op 2 manieren naartoe, langs de knop ‘openbare 
onderzoeken’  in de takenbalk en dan klikken op ‘Kijk online een aanvraagdossier in.’ of rechts bij 
‘Direct naar het omgevingsloket’: daaronder kiezen voor ‘Loket zonder aanmelden – Openbare 

http://www.omgevingsloket.be/


onderzoeken’.  

 

 

 

Geef op het volgende scherm bij de zoekfunctie ‘Boom’ of ‘Rumst’ in: 

 
Zoek in de lijst die verschijnt naar de projectnaam ‘Sanering, verondieping en natuurontwikkeling 
kleiputten Rumst’. Deze staat op p. 2. 
 

De aanvraag omvat 3 onderdelen: 
 
1. Stedenbouwkundige handelingen: dit zijn alle vergunningsplichtige stedenbouwkundige 
handelingen (VH).  

2 Ingedeelde inrichtingen of activiteiten: Werffase kleiputten Terhage: gaat over 
vergunningsplichtige hinderlijke inrichtingen of activiteiten (wat vroeger onder ‘de milieuvergunning’ 
viel). De belangrijkste zijn:  



 

 

 
3. Vegetatiewijzigingen: Vegetatiewijziging kleiputten: gaat over de wijzigingen van vegetatie die 
vergunningsplichtig zijn ook al zou er geen stedenbouwkundige of milieuvergunningsplichtige 
inrichting aan te pas komen (vroeger ‘regelgeving vegetatie’). 
 

 
 
Een lijst van de vergunningsplichtige handelingen en een toelichting daarbij vind je hier. 

 

De onderdelen van het aanvraagdossier kan je allemaal raadplegen via de filter. 
Waarvoor de filters staan en welke informatie je ermee kan opzoeken hebben we hieronder 
samengevat.  

 

INHOUD die je te zien krijgt na selectie 
van de rechts vernoemde filter 

FILTER te selecteren in het 
Omgevingsloket om de links vermelde 
inhoud te zien 

  
Verordening Hemelwater : FORMULIER dat 
aangeeft hoe wordt omgegaan met de vlaamse 
verordening van hemelwater Addendum B25a - Verordening Hemelwater 
Sloopopvolgingsplan : RAPPORT dat vereist 
is voor de sloop van de tunnel  Addendum B30 - Sloopopvolgingsplan 
Stofrapport : dit RAPPORT geeft de impact 
weer van stofproductie en maatregelen om deze 
te beperken Al dan niet goedgekeurd MER 
Passende Beoordeling: deze NOTA geeft de 
impact weer van het project op de Europees 
beschermde natuurwaarden ter hoogte van 
geplande loskade bij de Rupel (deze 
beoordeling maar deel van het MER) Al dan niet goedgekeurd MER 
Stikstofnota : deze NOTA geeft de impact weer 
van de stikstofuitstoot op natuur Al dan niet goedgekeurd MER 
MER (milieueffectenrapport) : RAPPORT dat 
de milieueffecten van het totale project 
omschrijft en goedkeuring van dit rapport door 
de bevoegde overheid Al dan niet goedgekeurd MER 
Tussentijds ontwerp Bodemsaneringsproject : 
dit RAPPORT beschrijft, onderbouwt en 
detailleert hoe het aspect verplichte sanering 
wordt aangepakt Ander dossierstuk 
Waterstudie : deze NOTA omschrijft de aanpak 
die gevolgd zal worden op vlak van afwatering 
en waterbeheer in het gebied Ander dossierstuk 

https://assets.bpart.eu/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjFrIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ffd1d7d1f8ee74e00c6590a5848b76e37dbe65ae/lijst%20_vergunningsplichtige_handelingen.pdf


Beschrijvende nota van het volledige project : 
dit RAPPORT geeft het beste tekstuele 
overzicht met bijhorende schetsen van het totale 
project Beschrijvende Nota 
Masterplan : RAPPORT met een volledige 
toelichting bij het landschapsontwerp en het 
ontwerpproces (zelfstandig toelichtend 
document opgemaakt door de 
landschapsontwerpers) Beschrijvende Nota 
Milderende maatregelen : NOTA met opgave 
van de maatregelen die zullen worden genomen 
om milieueffecten te beperken Beschrijvende Nota 
Algemene beschrijving : NOTA met een 
beschrijving van de huidige bestaande en 
juridische toestand van het terrein Beschrijving 
LIJST vegetatiewijzigingen (ontbossingen, 
kappingen, wijzigingen waterbeheer, ...) 

Beschrijving van de vegetatie of kleine 
landschapselementen 

LIJST van de toestellen die tijdens de werffase 
zullen gebruikt worden Bijlage C7 - Toestellenlijst 
AANZICHTEN (voor-, zij-,achter- of 
bovenaanzichten) van loskade, aanmeerpalen, 
keermuren, voetgangers- en fietsbrug Buitenaanzichten 
Boscompensatievoorstel : FORMULIER dat 
de ontbossing omschrijft evenals de wijze 
waarop bossen opnieuw aangelegd worden in 
het gebied / op deze wordt ook voldaan aan de 
wettelijke boscompensatieplicht Compensatieformulier bij ontbossen 
CONSTRUCTIETEKENING van keermuur of 
riolering Constructieve tekening 
Printscreen van de alle pagina's van het 
dossier in het omgevingsloket, zoals ingevuld op 
datum van de opstart van het openbaar 
onderzoek 

Dossierafdruk, bij opstart van een openbaar 
onderzoek, bestemd voor het publiek 

DWARSPROFIELEN van de aanmeerpalen, de 
tijdelijke reliëfwijzigingen, werfweg en 
werfzone, de fietstunnel en fietspad, de 
definitieve reliëfwijzigingen, keermuren, 
voetgangersbrug en fietsbrug, de tijdelijke 
en definitieve riolering Dwarsprofiel 
FOTO'S van het projectgebied, bestaande 
toestand Foto 
GRONDPLANNEN van de Tunnel onder de 
Kapelstraat, de loskade, aanmeerpalen, 
werfweg, tijdelijke reliëfwijzigingen en 
werfzone, fietstunnel en aansluitend 
fietspad, de reliëfwijzingen, keermuren, 
voetgangersbrug, fietsbrug en riolering Grondplan of funderingsplan 
INPLANTINGSPLAN (overzichtsplan) van de 
bestaande toestand (kenmerk I-B), de 
tussentijdse toestand (werfsituatie) (kenmerk 
I-T) en de nieuwe toestand (kenmerk I-N),  Inplantingsplan 
Beschrijving van de (geologische) kenmerken 
van de bodem in het projectgebied Kenmerken bodem en ondergrond 
LEGENDE, horende bij de diverse plannen van 
het dossier Legende 
LENGTEPROFIELEN van de aanmeerpalen, 
tijdelijke en definitieve reliëfwijzingen, 
tijdelijke werfzone, fietstunnel en fietspad, 
tijdelijke en definitieve riolering Lengteprofiel 



Uittreksel uit de nota vegetatiewijzing met daarin 
een nadere omschrijving van de milderende 
maatregelen mbt natuur 

Maatregelen om de negatieve effecten op de 
natuur te verminderen of te herstellen 

Beschrijvende nota van het volledige project : 
dit RAPPORT geeft het beste tekstuele 
overzicht met bijhorende schetsen van het totale 
project 

Omschrijving van de werken en het 
materiaalgebruik 

OVERZICHTSPLAN : plan van het 
projectgebied met aanduiding van de 3 
deelzones op maat waarvan de andere plannen 
zijn opgesteld Overzichtsplan 
Passende Beoordeling: deze NOTA geeft de 
impact weer van het project op de Europees 
beschermde natuurwaarden ter hoogte van 
geplande loskade bij de Rupel Passende beoordeling 
PLAN met aanduiding van de locaties waar de 
volgens VLAREM ingedeelde inrichtingen 
(hinderlijke inrichtingen) of activiteiten worden 
aangevraagd Plannen klasse 1 en 2 
PROFIELSNEDES van de tijdelijke loskade, 
de tunnel onder de Kapelstraat, de 
voetgangersbrug en de fietsbrug Snede of profiel 
STUDIE ontvangende groeve : deze groeve 
bespreekt de kwaliteit van de gronden die in de 
groeve ontvangen kunnen worden.   Studie 
PLAN met aanduiding van de zone waar de 
aangevraagde vegetatiewijzingen zijn 
gesitueerd 

Tekening van vegetatie, lijn- en puntvormige 
elementen en geplande activiteiten 

TERREINPROFIELEN die de reliëfwijziging 
weergeven en bestaande en nieuwe toestand 
omvatten Terreinprofiel 
TITELBLAD van de vergunningsaanvraag, met 
lijst van betrokken kadastrale percelen en 
plannenlijst Titelblad 
TYPEPROFIEL : typisch dwarsprofiel van de 
tijdelijke werfweg en fietspad Typeprofiel 
NOTA met specificaties over het ontworpen 
reliëf, kwaliteit van de aangevoerde gronden, 
het aanvoerproces, de fasering,  de 
saneringstechnische ingrepen, stabiliteit, 
erosie, waterhuishouding en waterverbruik Uploadbestand 
Korte samenvattende NOTA mbt het aspect 
grondaanvoer Werkplan 
NOTA met de maatregelen op van timing van 
de werf om ecologische effecten te beperken 

Maatregelen om de effecten op de biodiversiteit 
te beperken 

Stofrapport : dit RAPPORT geeft de impact 
weer van stofproductie en maatregelen om deze 
te beperken Stofrapport toevoegen 
TERREINPROFIELEN die de reliëfwijziging 
weergeven en bestaande en nieuwe toestand 
omvatten Al dan niet goedgekeurd MER 

 

 

 



FILTER te selecteren in het 
Omgevingsloket om de rechts vermelde 
inhoud te zien 

INHOUD die je te zien krijgt na selectie 
van de links vernoemde filter 

  

Addendum B25a - Verordening Hemelwater 

Verordening Hemelwater : FORMULIER dat 
aangeeft hoe wordt omgegaan met de vlaamse 
verordening van hemelwater 

Addendum B30 - Sloopopvolgingsplan 
Sloopopvolgingsplan : RAPPORT dat vereist 
is voor de sloop van de tunnel  

Al dan niet goedgekeurd MER 

Stofrapport : dit RAPPORT geeft de impact 
weer van stofproductie en maatregelen om deze 
te beperken 

Al dan niet goedgekeurd MER 

Passende Beoordeling: deze NOTA geeft de 
impact weer van het project op de Europees 
beschermde natuurwaarden ter hoogte van 
geplande loskade bij de Rupel (deze 
beoordeling maar deel van het MER) 

Al dan niet goedgekeurd MER 
Stikstofnota : deze NOTA geeft de impact weer 
van de stikstofuitstoot op natuur 

Al dan niet goedgekeurd MER 

MER (milieueffectenrapport) : RAPPORT dat 
de milieueffecten van het totale project 
omschrijft en goedkeuring van dit rapport door 
de bevoegde overheid 

Ander dossierstuk 

Tussentijds ontwerp Bodemsaneringsproject : 
dit RAPPORT beschrijft, onderbouwt en 
detailleert hoe het aspect verplichte sanering 
wordt aangepakt 

Ander dossierstuk 

Waterstudie : deze NOTA omschrijft de aanpak 
die gevolgd zal worden op vlak van afwatering 
en waterbeheer in het gebied 

Beschrijvende Nota 

Beschrijvende nota van het volledige project : 
dit RAPPORT geeft het beste tekstuele 
overzicht met bijhorende schetsen van het totale 
project 

Beschrijvende Nota 

Masterplan : RAPPORT met een volledige 
toelichting bij het landschapsontwerp en het 
ontwerpproces (zelfstandig toelichtend 
document opgemaakt door de 
landschapsontwerpers) 

Beschrijvende Nota 

Milderende maatregelen : NOTA met opgave 
van de maatregelen die zullen worden genomen 
om milieueffecten te beperken 

Beschrijving 

Algemene beschrijving : NOTA met een 
beschrijving van de huidige bestaande en 
juridische toestand van het terrein 

Beschrijving van de vegetatie of kleine 
landschapselementen 

LIJST vegetatiewijzigingen (ontbossingen, 
kappingen, wijzigingen waterbeheer, ...) 

Bijlage C7 - Toestellenlijst 
LIJST van de toestellen die tijdens de werffase 
zullen gebruikt worden 

Buitenaanzichten 

AANZICHTEN (voor-, zij-,achter- of 
bovenaanzichten) van loskade, aanmeerpalen, 
keermuren, voetgangers- en fietsbrug 

Compensatieformulier bij ontbossen 

Boscompensatievoorstel : FORMULIER dat 
de ontbossing omschrijft evenals de wijze 
waarop bossen opnieuw aangelegd worden in 
het gebied / op deze wordt ook voldaan aan de 
wettelijke boscompensatieplicht 

Constructieve tekening 
CONSTRUCTIETEKENING van keermuur of 
riolering 



Dossierafdruk, bij opstart van een openbaar 
onderzoek, bestemd voor het publiek 

Printscreen van de alle pagina's van het 
dossier in het omgevingsloket, zoals ingevuld op 
datum van de opstart van het openbaar 
onderzoek 

Dwarsprofiel 

DWARSPROFIELEN van de aanmeerpalen, de 
tijdelijke reliëfwijzigingen, werfweg en 
werfzone, de fietstunnel en fietspad, de 
definitieve reliëfwijzigingen, keermuren, 
voetgangersbrug en fietsbrug, de tijdelijke 
en definitieve riolering 

Foto 
FOTO'S van het projectgebied, bestaande 
toestand 

Grondplan of funderingsplan 

GRONDPLANNEN van de Tunnel onder de 
Kapelstraat, de loskade, aanmeerpalen, 
werfweg, tijdelijke reliëfwijzigingen en 
werfzone, fietstunnel en aansluitend 
fietspad, de reliëfwijzingen, keermuren, 
voetgangersbrug, fietsbrug en riolering 

Inplantingsplan 

INPLANTINGSPLAN (overzichtsplan) van de 
bestaande toestand (kenmerk I-B), de 
tussentijdse toestand (werfsituatie) (kenmerk 
I-T) en de nieuwe toestand (kenmerk I-N),  

Kenmerken bodem en ondergrond 
Beschrijving van de (geologische) kenmerken 
van de bodem in het projectgebied 

Legende 
LEGENDE, horende bij de diverse plannen van 
het dossier 

Lengteprofiel 

LENGTEPROFIELEN van de aanmeerpalen, 
tijdelijke en definitieve reliëfwijzingen, 
tijdelijke werfzone, fietstunnel en fietspad, 
tijdelijke en definitieve riolering 

Maatregelen om de negatieve effecten op de 
natuur te verminderen of te herstellen 

Uittreksel uit de nota vegetatiewijzing met daarin 
een nadere omschrijving van de milderende 
maatregelen mbt natuur 

Omschrijving van de werken en het 
materiaalgebruik 

Beschrijvende nota van het volledige project : 
dit RAPPORT geeft het beste tekstuele 
overzicht met bijhorende schetsen van het totale 
project 

Overzichtsplan 

OVERZICHTSPLAN : plan van het 
projectgebied met aanduiding van de 3 
deelzones op maat waarvan de andere plannen 
zijn opgesteld 

Passende beoordeling 

Passende Beoordeling: deze NOTA geeft de 
impact weer van het project op de Europees 
beschermde natuurwaarden ter hoogte van 
geplande loskade bij de Rupel 

Plannen klasse 1 en 2 

PLAN met aanduiding van de locaties waar de 
volgens VLAREM ingedeelde inrichtingen 
(hinderlijke inrichtingen) of activiteiten worden 
aangevraagd 

Snede of profiel 

PROFIELSNEDES van de tijdelijke loskade, 
de tunnel onder de Kapelstraat, de 
voetgangersbrug en de fietsbrug 

Studie 

STUDIE ontvangende groeve : deze groeve 
bespreekt de kwaliteit van de gronden die in de 
groeve ontvangen kunnen worden.   

Tekening van vegetatie, lijn- en puntvormige 
elementen en geplande activiteiten 

PLAN met aanduiding van de zone waar de 
aangevraagde vegetatiewijzingen zijn 
gesitueerd 



Terreinprofiel 

TERREINPROFIELEN die de reliëfwijziging 
weergeven en bestaande en nieuwe toestand 
omvatten 

Titelblad 

TITELBLAD van de vergunningsaanvraag, met 
lijst van betrokken kadastrale percelen en 
plannenlijst 

Typeprofiel 
TYPEPROFIEL : typisch dwarsprofiel van de 
tijdelijke werfweg en fietspad 

Uploadbestand 

NOTA met specificaties over het ontworpen 
reliëf, kwaliteit van de aangevoerde gronden, 
het aanvoerproces, de fasering,  de 
saneringstechnische ingrepen, stabiliteit, 
erosie, waterhuishouding en waterverbruik 

Werkplan 
Korte samenvattende NOTA mbt het aspect 
grondaanvoer 

Maatregelen om de effecten op de biodiversiteit 
te beperken 

NOTA met de maatregelen op van timing van 
de werf om ecologische effecten te beperken 

Stofrapport toevoegen 

Stofrapport : dit RAPPORT geeft de impact 
weer van stofproductie en maatregelen om deze 
te beperken 

 


