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TOELICHTING

A. Algemene toelichting

Het voorliggende voorstel van decreet heeft tot hoofddoel om de implementatie 
van de omgevingsvergunning te wijzigen.

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (het 
‘Omgevings vergunningendecreet’) en het besluit van de Vlaamse Regering van 
27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende 
de omgevingsvergunning (het ‘Omgevingsvergunningenbesluit’) gaan uit van een 
doorgedreven digitale behandeling van de aanvragen en meldingen. Alleen op die 
wijze zijn de korte termijnen die het decreet voorziet, haalbaar.

Er zijn duidelijke signalen dat niet alle software volledig klaar zal zijn om vanaf 
dag één volledig in te stappen in het digitale verhaal, zodat nadere regels over de 
implementatie van de omgevingsvergunning vereist zijn.

B. Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 (algemene bepaling)

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 2 (uitgestelde implementatie omgevingsvergunning)

Zoals aangegeven, zijn er geen of onvoldoende garanties dat op 1 juni een vol-
doende performant en stabiel omgevingsloket beschikbaar zal zijn dat alle projec-
ten doelmatig en correct kan afhandelen en de burger en bedrijven de rechtszeker-
heid kan bezorgen waarop ze recht hebben.

Daarom wordt ervoor geopteerd om de huidige werking te bestendigen.

Colleges van burgemeester en schepenen konden beslissen om tijdelijk aanvragen, 
meldingen, verzoeken of initiatieven te behandelen op grond van de bepalingen die 
geldig waren op 22 februari 2017. De uiterste datum om van deze mogelijkheid 
gebruik te maken is 1 juni 2017. 

De bevoegde ministers van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu en van het water-
beleid moesten gezamenlijk akte nemen van deze beslissing.

Is het college van burgemeester en schepenen de bevoegde overheid conform de 
regeling inzake omgevingsvergunning, en heeft dit college van burgemeester en 
schepenen besloten om pas op 1 juni 2017 in te stappen, zullen aanvragen, mel-
dingen, verzoeken of initiatieven, die worden ingediend of opgestart vanaf 1 juni 
2017 tot en met 31 december 2017, dan van rechtswege behandeld worden op 
grond van de procedureregels die geldig waren op 22 februari 2017?

De toepassing van de ‘oude’ procedureregels zal van rechtswege zijn, tot en met 
31 december 2017. 

Vanaf 1 januari 2018 zullen dan de bepalingen inzake de omgevingsvergunning 
toepassing moeten vinden.

Er wordt uitdrukkelijk voorzien dat enkel de procedureregels die golden op 22 fe-
bruari 2017 moeten worden toegepast.
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Beoordelingsgronden of afwijkingsmogelijkheden zijn inhoudelijke bepalingen. 
Indien hieraan tussen 1 juni 2017 en 1 januari 2018 wijzigingen doorgevoerd zou-
den worden, moet met deze wijzigingen rekening worden gehouden. 

Wel zal – zoals het geval was voor aanvragen ingediend tussen 23 februari en 
1 juni 2017 – de nieuwe indelingslijst gebruikt moeten worden (toepassing van 
paragraaf 2, tweede lid).

De regeling wordt eveneens verdergezet voor de procedures tot bijstelling of af-
wijking van de milieuvoorwaarden, schorsing of opheffing van de vergunning en 
inzake genetisch gemodificeerde of pathogene organismen (toepassing van para-
graaf 2, derde lid).

Ook zullen de verleende vergunningen gelden voor onbepaalde duur. De gemeente 
kan beslissen om een vergunning van bepaalde duur te verlenen, maar slechts in 
de gevallen die het Omgevingsvergunningendecreet voorziet (toepassing van pa-
ragraaf 2, vierde lid).

Ook de verplichtingen, vermeld in artikel 387, derde lid, van het Omgevings-
vergunningendecreet – zoals de verplichting dat een vergunning van onbepaalde 
duur een geactualiseerde vergunningssituatie moet bevatten – zijn van toepassing 
(toepassing van paragraaf 2, vijfde lid). 

Procedures in beroepen worden behandeld op grond van de procedureregels die 
van toepassing waren in eerste administratieve aanleg (toepassing van para-
graaf 2, zesde lid).

Artikel 3 (inwerkingtredingsbepaling)

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van voorliggend voorstel van decreet.
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VOORSTEL VAN DECREET

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 397 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevings-
vergunning, vervangen door het decreet van 3 februari 2017, worden de volgende 
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, eerste en vierde lid, wordt het woord “bepalingen” telkens ver-
vangen door het woord “procedureregels”;

2° een paragraaf 4 wordt toegevoegd, die luidt als volgt:

 “§4. Aanvragen, meldingen, verzoeken of initiatieven, vermeld in dit decreet, 
ingediend of opgestart vanaf 1 juni 2017 tot en met 31 december 2017, worden 
van rechtswege behandeld op grond van de procedureregels die geldig waren op 
22 februari 2017, op voorwaarde dat: 
1° het college van burgemeester en schepenen de bevoegde overheid is;
2° het college van burgemeester en schepenen besloten heeft toepassing te 

maken van de mogelijkheid, vermeld in paragraaf 2, tot 1 juni 2017;
3° de Vlaamse minister, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, en de Vlaamse 

minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, gezamenlijk akte 
hebben genomen van de beslissing, vermeld in punt 2°.

De bepalingen van paragraaf 2, tweede tot en met zesde lid, zijn van toe-
passing.”.

Art. 3. Dit decreet treedt in werking op 1 juni 2017.
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