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Geachte,

Wij ontvingen uw vraag tot advies en/of vraag tot organiseren van een 2de openbaar onderzoek naar 
aanleiding van bovenvermelde aanvraag. (Toepassing administratieve lus)

Het advies van het college van burgemeester en schepenen is uitgebracht op 11 april 2022.

Met vriendelijke groeten,
Omgevingsambtenaar.

mailto:omgeving@boom.be


ADVIES COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Feitelijke gegevens

Aanvrager: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen
Administratieve ligging : Rumst : Polder, Kapelstraat ; Boom : Kapelstraat, Bosstraat 
Kadastrale ligging : Afdeling 11045, sectie A, perceel 100B, 100D, 101A, 101C, 103B, 

186B, 188G, 344/03_, 344E, 344F, 344G, 357D2, 357F3, 357P2, 
357T2, 357W3, 357X3, 381G, 403M, 403N, 403P, 403R, 407C, 
407D, 407F, 407G, 407H, 408R, 408W, 408X, 408Y, 417S, 417T, 
421P, 421R, 421T, 421V, 421X, 421Y, 436C, 447E, 459R, 467C, 
471R, 483L, 485C, 485F, 486C, 487_, 488_, 489A, 490A, 491D, 
493A, 493B, 494A, 494C, 497A, 505B, 505C, 506C, 507_, 508_, 
509_, 512D, 535B, 552C, 557D, 558_, 559_, 560C, 560D, 561_, 
562A, 563C, 564A, 565_, 566A, 567_, 568C, 569_, 570_, 571D, 
572A, 573_, 574_, 576A, 579D, 580B, 581A, 581C, 582A, 582B, 
582F, 582G, 584C, 585H, 586_, 587_, 588_, 598/02_, 598G, 601D, 
602B, 68A, 69_, 75/02_, 80_, 81A, 82A, 83A, 84D, 84E, 85B, 85C, 
86/02_, 86C, 86D, 87C, 88B, 89B, 90A, 94D
Afdeling 11622, sectie C, perceel 693G2, 723H3, 729B2, 729C2, 
729E2 en sectie D, perceel 295H, 296/02Y2, 296/02Z2, 296T, 297L, 
299M, 299P, 299R, 300D, 308/02_, 308_, 314F, 314G, 318K2, 
318R, 318S, 318W, 318Y, 319K, 320D, 323A3, 324C, 324D, 324F, 
325S, 325T, 327R2, 329S2, 330A5, 330E5, 330Y4, 330Z4, 
331/02P3, 331S4, 332G3, 332H3, 332N3, 332V3, 332X3, 332Y3, 
377A2, 377Z, 378/02_, 378B2, 378C2, 378D2, 378E2, 378F2, 
378G2, 378N, 378V, 378Z, 380/02G, 380M, 380P, 380R, 380S, 
380T, 380V, 380W, 380X, 380Y, 381B, 381C, 381D, 385F, 387/02A, 
387D, 403N2, 405D, 406K, 408C

Onderwerp : Sanering, verondieping en natuurontwikkeling kleiputten Terhagen 
en Boom

Dossiernummer omgevingsloket :OMV_2021027860
Dossiernummer gemeente : 202100186
Vergunningverlenende overheid Departement Omgeving Vlaanderen

Aanleiding en context

Op 05/01/2022 werd een eerste voorwaardelijke gunstig advies door de gemeente Boom verleend aan 
het Gewest voor bovenvermeld dossier.
Op 15/03/2022 besliste het Departement Omgeving om de administratieve lus toe te passen en een 
nieuw openbaar onderzoek te voeren.
Dit tweede openbaar onderzoek loopt van 26/03/2022 t.e.m. 24/04/2022.
Er dient reeds een tweede advies geformuleerd door de gemeente voor 17/04/2022. Er wordt een 
inhoudelijk advies gegeven op het dossier, zonder een beoordeling van de bezwaren, daar het 
openbaar onderzoek momenteel nog loopt. Er zal nog een advies volgen op 02/05/2022 dat hierover 
wel uitspraak doet.

Argumentatie

De inhoudelijke argumentatie van het eerste advies blijft behouden, met een uitbreiding van een 
beoordeling op de aangepaste boscompensatie. 

Op 25 januari 2022 gaf de GOVC een voorwaardelijk gunstig advies uit, met de voorwaarde van een 
aangepast en goedgekeurd boscompensatievoorstel.

Op 21 februari 2022 bracht ANB een deels gunstig advies uit. Hierin stellen zij dat er niet is voldaan 
aan de boscompensatieplicht en geven zij op dit aspect ongunstig advies op deze aanvraag.



Op 7 maart 2022 diende de aanvrager van de vergunning een wijzigingsverzoek in met de volgende 
motivering:
“Ingevolge het advies van ANB en de ambtshalve aanpassing van het boscompensatieformulier door 
het ANB, wordt een wijziging aangevraagd. Het boscompensatievoorstel wordt aangevuld met;
- Een aanvullend boscompensatieformulier dat de bijkomende boscompensaties regelt
- De daarvoor vereiste bebossingsvergunningen in zoverre vereist”
Dit wijzigingsverzoek werd aanvaard door de GOA op 8 maart 2022, evenwel zonder motivering of al 
dan niet een nieuw openbaar onderzoek diende te worden georganiseerd naar aanleiding van het
wijzigingsverzoek.

Op 11 maart 2022 bracht ANB een gewijzigd gunstig advies uit:

“(…)
De aanvrager diende op 7 maart 2022 een wijzigingsverzoek in waarbij (bijkomend aan de 
oorspronkelijk ingediende boscompensatie) extra oppervlakte aan boscompensatie wordt voorzien, als 
volgt verdeeld :
(…)

Conclusie aangepast boscompensatievoorstel
De bijkomende te bebossen percelen zijn in overeenstemming met de regelgeving en komen in 
aanmerking voor bebossing. De aanvrager voegde tevens de akkoorden toe van de respectievelijke 
betrokken derden die zich akkoord verklaren met de uitvoering van de boscompensatie.

Met het wijzigingsverzoek wordt in totaal een bijkomende oppervlakte van boscompensatie voorzien 
van 6,7253ha. De totale oppervlakte van de oorspronkelijk ingediende boscompensatievoorstel (38.03 
h²) + de oppervlakte bijkomende boscompensatie toegevoegd via het wijzigingsverzoek van 7 maart 
2022 (6,7253ha) bedraagt de 44,7553ha. Bijgevolg is er thans wel voldaan aan de vereiste 
oppervlakte aan boscompensatie die 44,6795ha bedraagt.

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.
(…)

Artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt het volgende:

“Na het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 23, kan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, 
op verzoek van de vergunningsaanvrager, toestaan dat er wijzigingen aan de vergunningsaanvraag 
worden aangebracht.

Het verzoek van de vergunningsaanvrager stelt de bevoegde overheid in staat om te oordelen of de
wijzigingen geen afbreuk doen aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke
ordening.

Als de bevoegde overheid toestaat dat er wijzigingen aan de vergunningsaanvraag worden 
aangebracht, dan wordt een openbaar onderzoek over de gewijzigde vergunningsaanvraag 
georganiseerd als voldaan is aan een van volgende voorwaarden:

1° de wijzigingen komen niet tegemoet aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen en 
bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend;
2° de wijzigingen brengen kennelijk een schending van de rechten van derden met zich mee.

Als een openbaar onderzoek wordt georganiseerd over de gewijzigde vergunningsaanvraag, wint de
bevoegde overheid, in voorkomend geval, het advies van de bevoegde 
omgevingsvergunningscommissie, vermeld in artikel 16, §1, of de adviezen, vermeld in artikel 24, 



alsnog, dan wel een tweede keer in.”

Het openbaar onderzoek in de gemeente Boom vond plaats van 23 november 2021 tot 24 december 
2021. Het openbaar onderzoek in de gemeente Rumst vond plaats van 23 november 2021 tot 24 
december 2021.
Tijdens het openbaar onderzoek werd onder meer opgeworpen dat de berekening van de 
boscompensatie niet klopte.

Er wordt geoordeeld dat de beslissing om géén nieuw openbaar onderzoek te organiseren naar 
aanleiding van het wijzigingsverzoek d.d. 7 maart 2022 een onregelmatigheid uitmaakt die de 
rechtsgeldigheid van de omgevingsvergunningsprocedure kan aantasten. Eén van de aspecten 
waarover het publiek zich insprak was onder meer de wijze waarop de (wettelijke) boscompensatie 
dient te gebeuren. Het is ook niet duidelijk of het gewijzigde boscompensatievoorstel (integraal) 
tegemoet komt aan de opmerkingen geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek.

Het gewijzigde boscompensatievoorstel, alsook het gewijzigde advies van ANB d.d. 11 maart 2022, 
vormen in dit dossier (essentiële) elementen waarover het publiek zich diende uit te kunnen spreken in 
het kader van een openbaar onderzoek. De omstandigheid dat één en ander niet gebeurde in 
toepassing van artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet maakt een onregelmatigheid uit.

Om deze reden wordt beslist tot toepassing van de administratieve lus (artikel 13 van het
Omgevingsvergunningsdecreet), waarbij een nieuw openbaar onderzoek dient te worden 
georganiseerd in de gemeenten Boom en Rumst, waarna vervolgens een nieuw advies dient te 
worden uitgebracht door de GOVC. De toepassing van deze administratieve lus heeft tot gevolg dat 
de behandelingstermijn van de vergunningsaanvraag van rechtswege wordt verlengd met 60 dagen, 
conform artikel 32, § 2 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Beoordeling aangepaste boscompensatie:

De aanvrager diende op 7 maart 2022 een wijzigingsverzoek in waarbij (bijkomend aan de 
oorspronkelijk ingediende boscompensatie) extra oppervlakte aan boscompensatie wordt voorzien, als 
volgt verdeeld : 

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw 
Een aaneengesloten terrein met volgende perceelnummers: 23069B0027/00A000, 
23069B0034/00B000, 23069B0040/00B000, 23069B0041/00A000, 23069B0044/00A000, 
23069B0045/00A000, 23069B0048/00B000, 23069B0052/00E000, 23069B0055/00V000, 
23069B0055/00W000, 23069B0056/00G000, 23069B0057/00G000, 23069B0058/00G000, 
23069B0060/00Z000, 23069B0061/00C000, 23069B0060/00A002, 23069B0062/00S000, 
23069B0062/00G000, 23069B0065/00D000, 23069B0064/00A000, 23069B0054/00L000, 
23069B0066/00E000, 23069B0069/00B000, 23069B0069/02A000, 23069B0068/00A000, 
23069B0077/00B000, 23069B0078/00B000, 23069B0079/00A000, 23069B0084/00B000 

De gezamenlijke oppervlakte: 48 859 m². 

De percelen zijn gelegen in agrarisch gebied. Het college van burgemeester en schepenen van Sint-
Pieters-Leeuw verleende op 28 februari 2022 overeenkomstig het Veldwetboek een vergunning voor 
het bebossen van agrarisch gebied. 

Gemeente Beersel 
Terreinen gelegen langs het Kanaal Brussel-Charleroi met volgende perceelnummers: 
23046C0190/00F000, 23046C0200/00E000, 23046C0211/00C000, 23046C0201/00F000, 
23046C0203/00B000, 23046C0198/00F000, 23046C0200/00G000 

De percelen zijn gelegen in agrarisch gebied en in recreatiegebied. De gezamenlijke oppervlakte: 
bedraagt 9 942 m² 

Het college van burgemeester en schepenen van Beersel verleende op 24 februari 2022 
overeenkomstig het Veldwetboek een vergunning voor het bebossen van agrarisch gebied (perceel 



23046C0190/00F000) 

Gemeente Rumst 
Het gaat om 3 verspreid in de gemeente gelegen percelen 
Een perceel gelegen t.h.v. de Tiburstraat (perceel gelegen in buffergebied), perceelnummer 
11037B0174/00P000 met een oppervlakte van 1652m² 

Een perceel gelegen te Schensbossen (bosgebied). Perceelnummer 11036D0163/00A000 met een 
oppervlakte 3544 m² 

Een perceel gelegen t.h.v. Groenlaar, het betreft een perceel dat planologisch volgens RUP Groenlaar 
ingekleurd is als bosgebied. Er wordt cfr. de bepalingen van het RUP een bouwvrije/bosvrije strook 
gerespecteerd voor een bestaande ondergrondse leiding. De oppervlakte bedraagt 3256 m³ 

Conclusie aangepast boscompensatievoorstel door ANB
De bijkomende te bebossen percelen zijn in overeenstemming met de regelgeving en komen in 
aanmerking voor bebossing. De aanvrager voegde tevens de akkoorden toe van de respectievelijke 
betrokken derden- die zich akkoord verklaren met de uitvoering van de boscompensatie. 

Met het wijzigingsverzoek wordt in totaal een bijkomende oppervlakte van boscompensatie voorzien 
van 6,7253ha. De totale oppervlakte van de oorspronkelijk ingediende boscompensatievoorstel (38.03 
h²) + de oppervlakte bijkomende boscompensatie toegevoegd via het wijzigingsverzoek van 7 maart 
2022 (6,7253ha) bedraagt de 44,7553ha. Bijgevolg is er thans wel voldaan aan de vereiste 
oppervlakte aan boscompensatie die 44,6795ha bedraagt.

Het advies van het Agentschap Natuur en Bos van 11/03/2022 was voor dit aspect dan ook gunstig 
(met nog algemene voorwaarden, zie advies zelf)

Conclusie boscompensatie

Gezien het uitgebreide advies van de GOVC d.d. 25/01/2022 en het gunstige advies van ANB, waarin 
extra boscompensatie wordt voorzien op andere locaties dan in de site zelf, wordt geoordeeld dat voor 
dit aspect is tegemoetgekomen aan de bezwaarschriften uit het eerste openbaar onderzoek.
Er wordt een gevarieerd bosecosysteem gecreëerd op de site, waardoor alles compenseren in de site 
zelf niet haalbaar is en compenseren op andere locaties dus de enige mogelijkheid is om in natura te 
compenseren. 
Het college kan akkoord gaan met het gewijzigd voorstel.

Juridische grond

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), 
zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals
gewijzigd bij latere besluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
(DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
(Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse
Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de
bijhorende uitvoeringsbesluiten.



Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de
toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van
nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Besluit
Het voorwaardelijk gunstig advies van d.d. 05/01/2022 te behouden voor de aanvraag tot 
omgevingsvergunning voor de sanering, verondieping en natuurontwikkeling van de Kleiputten Rumst 
– Boom zoals voorgelegd in de aanvraag gekend onder het referentienummer OMV_2021027860.

Voorwaarden:
- De in het MER voorgestelde randvoorwaarden, moeten worden opgenomen als 

voorwaarden in de vergunning. 
- De in de passende beoordeling voorgestelde randvoorwaarden, moeten worden 

opgenomen als voorwaarden in de vergunning behalve wat betreft :
o De ecotunnel onder de Kapelstraat die ook voetgangers moet kunnen toelaten 

zodat het groengebied ook via de Rupeldijk bereikbaar blijft zonder de Kapelstraat 
te moeten kruisen.

- De in de onderzoeksnota van INBO: “Analyse van de mogelijkheden voor bos- en 
natuurontwikkeling in het kleiontginningsgebied van Rumst en Boom na sanering en 
grondberging” voorgestelde randvoorwaarden, moeten opgenomen worden als 
voorwaarden in de vergunning.

- Tijdens de inrichtingswerken zijn geluidshinderlijke activiteiten verboden tijdens het 
weekend, op feestdagen en elke dag voor 7u en na 19u. Een uitzondering hierop is 
mogelijk indien wegens het getij de schepen vroeger moeten gelost worden. In dit geval 
verschuift het tijdsvenster met een uur en geldt er een verbod op geluidshinderlijke 
activiteiten voor 6 u en na 18u. Omwille van weersomstandigheden, bijzondere 
omstandigheden of overmacht, kan het college van burgemeester en schepenen 
gemotiveerd uitzonderingen toestaan op deze regel.

Hierbij wordt gevraagd aan de vergunningverlenende overheid om maximaal rekening te houden met 
de bovenstaande beschreven voorwaarden en suggesties.
Op basis van het toepassen van de milderende maatregelen zoals beschreven in het goedgekeurde 
MER, voldoet de aanvraag aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en is ze verenigbaar met 
de bestaande omgeving.
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