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1 Situering 

Vanuit de ondernemerswereld wordt reeds jaren gepleit voor vlottere en snelle procedures 
voor investeringsprojecten. Procedures waarbij enerzijds de administratieve lasten tot een 
minimum worden herleid en die anderzijds leiden tot een rechtszekere en betere 
besluitvorming.   
 
Snelle en rechtszekere vergunningsprocedures zijn een noodzaak voor ondernemingen die 
in Vlaanderen willen investeren. Ook voor projecten van burgers en overheden dienen 
gelijkaardige procedurewinsten gerealiseerd te worden.  
 
De Vlaamse Regering keurde op 22 juli 2011 de startnota inzake de invoering van de 
omgevingsvergunning goed. Deze omgevingsvergunning beoogt in eerste instantie de 
integratie van de bouw- en de milieuvergunning en het stroomlijnen van adviesverlening en 
beslissingsbevoegdheid. 
 
In de startnota werden enkele grote lijnen uitgetekend. In deze conceptnota geeft de 
Vlaamse regering het uitgewerkte kader aan waarbinnen ze deze omgevingsvergunning zal 
realiseren.  
 
De omgevingsvergunning is een middel om tot een efficiëntere vergunningverlening te 
komen met een maximale synergie van te doorlopen stappen. Een belangrijk aandachtspunt 
is dat het eindresultaat voor alle betrokkenen gebruiksvriendelijker, beter en sneller is dan de 
huidige kanalen.  
 
 
Bij de uitwerking van de omgevingsvergunning worden de principes die de Vlaamse 
Regering op 15 oktober 2010 heeft goedgekeurd in de visienota ‘Versnellen van 
Investeringsprojecten’ toegepast. Voortbouwend op de aanbeveling van de Commissies Berx 
en Sauwens stelt de voormelde visienota volgende principes voorop die bij de uitwerking van 
de omgevingsvergunning worden geconcretiseerd: 
 

1. Meer aandacht voor het voortraject in het kader van de vergunningverlening; 
2. Het belang van goede samenwerking tussen de diverse actoren, namelijk tussen 

initiatiefnemer en betrokken overheden, maar ook tussen betrokken overheden 
onderling; 

3. Participatie van zowel publiek als adviesinstanties en dit in een zo vroeg mogelijke 
fase van het vergunningsproces;  

4. De integratie van procedures, waardoor nodeloze procedurestappen worden 
vermeden;  

5. Eenduidige, tijdige en afgestemde advisering en besluitvorming; 
6. Meer maatwerk door een optimale afstemming van het vergunningsproces op het 

specifiek project en zijn context; 
7. Tenslotte moet het vergunningsproces niet alleen sneller, maar ook beter.    
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Rekening houdend met deze principes, zal de omgevingsvergunning voor de ondernemingen 
een substantiële reductie van administratieve lasten, tijdswinst en kostenbesparing 
opleveren, alsook meer rechtszekerheid verschaffen. Een geïntegreerde beoordeling van 
vergunningsaanvragen garandeert betere en meer coherente besluitvorming. Om tijdige 
beslissingen te garanderen wordt maximaal gebruik gemaakt van dwingende termijnen. 
Tenslotte is het cruciaal dat de opportuniteitsafweging bij een politieke overheid moet liggen. 
Dit impliceert de afschaffing van de bindende adviezen.  
 
De Commissies Berx en Sauwens pleiten er in hun aanbevelingen eveneens voor om in zo 
vroeg mogelijke fase een maatschappelijk draagvlak te zoeken voor de realisatie van een 
bepaald project, namelijk in het kader van een informeel traject voorafgaand aan de 
eigenlijke vergunningsprocedure.  In het kader van de uitwerking van de nieuwe regelgeving 
over de omgevingsvergunning zal dan ook de nodige aandacht gaan naar het (informele) 
voortraject, waarbij het zoeken naar een zo breed mogelijke participatie  van het publiek 
centraal staat.  
 
Daarnaast kan het systeem van de omgevingsvergunning, die een geïntegreerde 
beoordeling vereist, enkel werken als de betrokken actoren in het kader van een 
vergunningsproces, zowel overheden als initiatiefnemers, op een constructieve en 
oplossingsgerichte manier samenwerken. Bij de implementatie van de omgevingsvergunning 
is het dan ook cruciaal dat de noodzakelijke mechanismen worden uitgewerkt om de 
samenwerking tussen die  actoren te optimaliseren. Ook dat ligt volledig in de lijn van de 
aanbevelingen van de voormelde commissies.   
In deze conceptnota bepalen we hoe de omgevingsvergunning in de praktijk vorm krijgt en 
leggen we duidelijke en concrete krachtlijnen vast voor de regelgeving die zal moeten 
worden aangenomen voor de invoering van de omgevingsvergunning.  
 
De krachtlijnen hebben betrekking op: 
 

- het toepassingsgebied van de omgevingsvergunning; 
- de bevoegdheden; 
- de procedure; 
- de adviesverlening. 

 
In deze nota wordt ook een kader geschetst van de Vlaamse projecten. In het huidige 
stedenbouwkundig vergunningsstelsel wordt een onderscheid gemaakt tussen de bijzondere 
procedure met aanvragen die beslist worden op Vlaams niveau en de reguliere procedure 
die een beslissing op gemeentelijk niveau vergen. Conform de Startnota, worden de criteria 
die toegang geven tot de bijzondere procedure en bijgevolg een beslissing op Vlaams niveau 
vergen gewijzigd. Niet langer de hoedanigheid of het statuut van de aanvrager zal bepalend 
zijn maar de aard van de aanvraag. 
 
Over deze conceptnota zal advies gevraagd worden aan de VVSG, de VVP, de Minaraad, de 
SARO en de SERV. Na bespreking van de adviezen binnen de Vlaamse Regering zal een 
ontwerpdecreet worden uitgewerkt en ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering worden 
voorgelegd. 



5 
 

 
 
Parallel en in samenhang met deze conceptnota wordt tevens een kader opgemaakt voor de 
permanente vergunning.  

2 Type situaties 

Om de doelstelling en de scope van de omgevingsvergunning beter te kunnen plaatsen is 
het zinvol om de typesituaties die zich kunnen voordoen kort te beschrijven. De focus ligt hier 
op projecten en werken die een stedenbouwkundige vergunning en/of een milieuvergunning 
nodig hebben. 

2.1 Milieuprojecten 

In Vlaanderen vormt het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (verder 
afgekort als “Milieuvergunningendecreet”) het wettelijk kader voor het afleveren van de 
milieuvergunning. Voor de exploitatie van een inrichting die hinderlijk wordt geacht voor 
mens en leefmilieu, is een milieuvergunning vereist. Afhankelijk van de aard en de 
belangrijkheid van de milieueffecten, is er sprake van een milieuvergunning klasse 1 of 2 
(Vlarem) en melding klasse 3 (Vlarem). De klassen (1, 2 of 3) binnen Vlarem duiden op de 
graad van mogelijke hinder voor mens en leefmilieu, waarbij klasse 1 de meest hinderlijke 
inrichtingen aangeeft. De rangschikking gebeurt op basis van een indelingslijst van 
activiteiten  
Voor de klasse 1 inrichtingen werd de bevoegdheid inzake vergunningverlening in het 
verleden steeds toevertrouwd aan de provincies. Het College van Burgemeester en 
Schepenen is vandaag de bevoegde vergunningverlenende overheid voor de klasse 2- en 
klasse 3- inrichtingen (melding).  
De milieuvergunning is een exploitatievergunning die gekoppeld is aan een inrichting en die 
vandaag beperkt wordt in tijd. 

2.2 Stedenbouwkundige projecten 

In Vlaanderen vormt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) het wettelijk kader 
voor het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning. Een stedenbouwkundige 
vergunning is een vergunning die de toestemming geeft om bepaalde 
werkzaamheden/functiewijzigingen uit te voeren op een perceel of in een gebouw. Een 
stedenbouwkundige vergunning is in tegenstelling tot de milieuvergunning gekoppeld aan 
een grond en is (meestal) onbeperkt in tijd.  
Een project of werk is afhankelijk van de ruimtelijke impact vergunningsplichtig, 
meldingsplichtig of vrijgesteld van vergunning. De stedenbouwkundige melding werd 
ingevoerd voor zaken waarvoor de beoordelingsruimte van het bestuur minimaal is, maar 
waar de vrijstelling niet opportuun is, omwille van de koppeling met andere regelgeving 
(energieprestatieregelgeving,…). 
Voor wat betreft de stedenbouwkundige vergunning is het College van Burgemeester en 
Schepenen de  bevoegde vergunningverlenende overheid in eerste aanleg. Enkel voor 
stedenbouwkundige handelingen van algemeen belang of voor aanvragen ingediend door 
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publiekrechtelijke of semipublieke rechtspersonen ligt de vergunningsbevoegdheid vandaag 
bij Vlaanderen, meer bepaald bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
Binnen de VCRO bestaan 3 vergunningsprocedures: 

• de reguliere procedure voor niet ontvoogde gemeenten: Deze procedure is bestemd 
voor stedenbouwkundige aanvragen van particuliere personen. In deze procedure is 
het college van burgemeester en schepenen de vergunningverlenende overheid. De 
procedure heeft strikte termijnen en voor welbepaalde handelingen is het advies van 
de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar vereist.  

• de reguliere procedure voor ontvoogde gemeenten: Deze procedure is bestemd voor 
stedenbouwkundige aanvragen van particuliere personen in ontvoogde gemeenten. 
In deze procedure is het college van burgemeester en schepenen de 
vergunningverlenende overheid. De procedure heeft strikte termijnen. Gezien de 
ontvoogding  kan het college autonoom beslissen en is er in geen enkel geval het 
advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar vereist.  

• de bijzondere procedure:  Deze procedure is bestemd voor handelingen die onder het 
algemeen belang vallen en voor aanvragen ingediend door publiekrechtelijke of 
semipublieke rechtspersonen. De Stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd 
door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.  

2.3 Gemengde projecten 

Een gemengd project is een project waarbij een stedenbouwkundige vergunning (of melding) 
én een milieuvergunning (of melding) noodzakelijk is.  
Overeenkomstig artikel 4.5.1 van de VCRO en artikel 5, §1 van het Milieuvergunningendecreet 
zijn de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning  vandaag gekoppeld wat betreft 
hun uitvoerbaarheid. De koppeling tussen beide vergunningen betekent dat de 
stedenbouwkundige vergunning wordt geschorst en dus niet uitvoerbaar is zolang de 
milieuvergunning niet is verleend. Omgekeerd mag de milieuvergunning niet worden benut 
zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is toegekend. Indien de milieuvergunning wordt 
geweigerd, vervalt de stedenbouwkundige vergunning van rechtswege op de dag van de 
weigering van de milieuvergunning in laatste administratieve aanleg, en vice versa. Deze 
koppeling heeft in eerste instantie tot doel de exploitanten er voor te behoeden dat zij zouden 
investeren in de constructie van bedrijfsgebouwen zonder dat zij de zekerheid hebben dat 
achteraf in die gebouwen ook de door hun gewenste exploitatie kan plaatsvinden. Bovendien 
houdt zij in dat de overheid en derde betrokken partijen niet voor een voldongen situatie 
worden geplaatst op het ogenblik van de beslissing over de toelaatbaarheid van de exploitatie 
van de inrichting. 
 
Aan het huidige koppelingsmechanisme zijn er praktische nadelen verbonden, bijvoorbeeld: 
 

- als de definitieve toekenning van één van beide vergunningen al te lang op zich laat 
wachten zal de koppeling oorzaak zijn van een onredelijk lange termijn tussen het 
tijdstip waarop de eerste vergunning werd bekomen en de effectieve uitvoering ervan. 
Hierdoor kan de buurt misleid zijn over de uiteindelijke voornemens van de exploitant 
om een bedrijf op die plaats te exploiteren; 
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- een bodemprocedure bij de Raad van State tegen de stedenbouwkundige vergunning 
heeft meermaals tot gevolg gehad dat de exploitant voorzichtigheidshalve de 
ingebruikname van de exploitatie van de inrichting uitstelde tot het ogenblik van de 
uitspraak in het geschil. Al te lang uitstel had tot gevolg dat de termijn waarbinnen de 
exploitatie in gebruik moest worden genomen was verstreken, hetgeen automatisch 
het verval van de milieuvergunning met zich bracht. Zodoende was de exploitant 
genoodzaakt de vergunningsprocedures van vooraf aan terug te doorlopen; 

 
- betwistingen over de precieze aanvangs- en vervaldatum van de vergunningen. 

 
De wederzijdse koppeling tussen de milieu- en bouwvergunning was ook aanleiding voor tal 
van juridische procedures met het verval van de vergunning als inzet. 
 
Voor het overgrote deel van de inrichtingen, die vallen onder de indelingslijst van Vlarem en 
bijgevolg een milieuvergunning vereisen, is tevens een stedenbouwkundige vergunning 
noodzakelijk. In tegenstelling tot het pakket milieuvergunningen is slecht een klein aandeel 
van de stedenbouwkundige vergunningen gekoppeld aan een milieuvergunningsplicht.  
 
Binnen de gemengde projecten is er dus steeds sprake van een dubbele afweging: een 
stedenbouwkundig en een milieutechnische afweging. Afhankelijk van de situatie (ligging, 
klasse bedrijf, aard aanvraag…) kan het gewicht van de stedenbouwkundige en de 
milieutechnische afweging verschillen. Zo is bijvoorbeeld binnen de havengebieden de 
milieuafweging in principe substantiëler dan de ruimtelijke afweging gelet op de aard en het 
karakter van de omgeving. Bij een bedrijf dat verweven is in een woonomgeving of gelegen 
is in de open ruimte wint de ruimtelijke afweging aan belang. 
 
Binnen dit pakket van de gemengde projecten zijn de meeste winsten zowel procesmatig als 
inhoudelijk te boeken met het invoeren van een omgevingsvergunning waarbij de 
beoordeling van zowel de stedenbouwkundige als de  milieutechnische aspecten volwaardig 
en geïntegreerd  kan plaatsvinden. De omgevingsvergunning zal voor deze ondernemingen 
die beide vergunningen nodig hebben een substantiële reductie van de administratieve 
lasten, tijdswinst en kostenbesparing opleveren alsook meer rechtszekerheid en een betere 
besluitvorming. 

3 Doelstellingen 

Met de integratie van vergunningen in de omgevingsvergunning worden zowel winsten 
beoogd aan de kant van de initiatiefnemers als aan de kant van de overheid.   
 
Vanuit het oogpunt van de initiatiefnemer beoogt de invoering van de omgevingsvergunning:  

- probleemoplossende (en dus flexibeler) vergunningsprocedures te voorzien met 
maximaal gebruik van dwingende vervaltermijnen en het vermijden dat de 
initiatiefnemer in het kader van de realisatie van een bepaald project meermaals 
dezelfde procedurestappen moet zetten zonder dat dit een meerwaarde heeft. 
Ongetwijfeld brengt dit een substantiële reductie van de administratieve lasten, 
tijdswinst en kostenbesparing met zich mee. 
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- Het organiseren van een geïntegreerde adviesverlening, waardoor de 
initiatiefnemer niet meer geconfronteerd wordt met een overheid die in het kader 
van hetzelfde project uiteenlopende en in bepaalde gevallen zelfs tegenstrijdige  
adviezen geeft; 

- Het leggen van de beslissingsbevoegdheid bij 1 bestuur, waardoor de 
initiatiefnemer niet langer moet schipperen tussen 2 bevoegde bestuursniveaus, 
die tegenstrijdige doelstellingen kunnen vooropstellen. Door de 
vergunningverlenende bevoegdheid  op 1 bestuursniveau te leggen wordt uiteraard 
ook de coherentie van de vergunningverlening gegarandeerd. Tegenstellingen 
tussen stedenbouwkundige en milieuvergunningen voor de realisatie, waardoor het 
project onuitvoerbaar wordt, worden uitgesloten. 

 
 
Voor de vergunningverlenende overheid leidt de omgevingsvergunning tot een geïntegreerde 
advisering, met betrokkenheid van alle relevante disciplines, en gecoördineerde beoordeling 
en aanpak van de mogelijke gevolgen van een project op omgeving, mens en leefmilieu en 
dus ook tot efficiënter bestuur.  
Via de geïntegreerde adviesverlening zal de vergunningverlenende overheid meer 
mogelijkheden krijgen om probleemoplossende te werken.   

4 Principiële keuze voor integrale introductie van de omgevingsvergunning 

De Vlaamse regering zal deze doelstellingen realiseren door van in de beginfase alle 
procedures te integreren in de omgevingsvergunning, samen met de onmiddellijke invoering 
van het geïntegreerd syntheseadvies van de Omgevingsvergunningscomissie. 
 
Volgende overwegingen liggen hieraan ten grondslag: 
 

• Voor de stedenbouwkundige projecten en voor de gemengde projecten klasse 2 en 3 
zijn de gemeenten vandaag reeds de bevoegde overheid. De huidige procedures en 
beoordelingsgronden voor het toekennen van vergunningen op gemeentelijk niveau 
hebben heel wat raakvlakken en zijn op bepaalde vlakken zelfs identiek. Het decreet 
van 27 maart 2009 maakte het ook reeds mogelijk om vanaf 1 januari 2010 voor 
klasse 2-inrichtingen bij het uniek gemeentelijk loket gelijktijdig de aanvragen voor 
een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning in te dienen. In 
voorkomend geval volgt dan één adviesronde, één openbaar onderzoek  en worden 
er gelijktijdig twee beslissingen genomen door het college van burgemeester en 
schepenen. Ongeacht of er gebruik wordt gemaakt van het uniek loket of niet, is het 
een kleine en logische stap de uiteindelijke beslissingen die door het college op het 
zelfde tijdstip genomen worden en die gecoördineerd moet gebeuren, te bundelen in 
een 1 beslissing, namelijk deze van de omgevingsvergunning.  
De Vlaamse regering opteert er in deze context ook voor om ook de vergunningen 
voor stedenbouwkundige projecten te herbenoemen naar omgevingsvergunning. 
Vooreerst is dit een duidelijke uiting van de principiële keuze van de Vlaamse 
regering voor een geïntegreerde omgevingsafweging. Ten tweede levert dit tevens 
een transparanter systeem op. Immers wanneer voor een geklasseerde inrichting bv 
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in een eerste aanvraag een gemengd project wordt beoogd en bv in een volgende 
aanvraag een stedenbouwkundig project, dan wordt voor beide aanvragen eenzelfde 
procedure toegepast, namelijk deze van de omgevingsvergunning. Binnen dezelfde 
procedure zullen nog specifieke bepalingen worden voorzien per type project 
(stedenbouwkundig, milieu- en gemengd project), in het bijzonder op het vlak van de 
adviesverlening, het openbaar onderzoek en de beslissingstermijnen(zie verder). Alle 
aanvragen zowel deze met een louter stedenbouwkundig aspect, milieuaspect dan 
wel de gemengde aanvragen zullen dus op gemeentelijk niveau de 
omgevingsprocedure volgen.  

 
• De Vlaamse regering verwijst naar het lopende initiatief om de milieu-

effectrapportage te integreren in de vergunningsprocedure. Ook voor de geplande 
wijzigingen aan de screeningsprocedure is een geïntegreerde procedure voor de 
Mer-plichtige projecten een noodzaak.  Om beide te kunnen operationaliseren is 
een geïntegreerde omgevingsafweging noodzakelijk. 
Hierbij wordt tevens de vaststelling gemaakt dat de milieubelastende bedrijven met 
de zwaarste milieu impact zoals de SEVESO bedrijven ,IPPC en BKG bedrijven in 
vele gevallen tevens een Mer-verplichting met zich meedragen en dus in grote mate 
overlappen met de groep Mer-plichtige bedrijven.   
Bijgevolg is het ook voor deze groep projecten noodzakelijk om tot een geïntegreerde 
omgevingsafweging te komen. Dergelijke inrichtingen vallen onder de huidige maar 
ook toekomstig klasse 1 inrichtingen (zie verder Herindeling Vlarem lijst ) waarvoor de 
provincie inzake de huidige milieuvergunning de bevoegde overheid is. De gemeente 
is vandaag bevoegd voor de stedenbouwkundige vergunning.  
Gezien de optie van de Vlaamse regering om te komen tot een bevoegd bestuur 
wordt voor deze projecten de provincie aangeduid als bevoegd bestuur, behalve voor 
de Vlaamse projecten. Alle aanvragen van de toekomstige klasse 1 inrichtingen, met 
ofwel louter een stedenbouwkundig aspect, milieuaspect dan wel de gemengd 
aanvragen, zullen de omgevingsprocedure volgen met de provincie als 
vergunningverlenende overheid. 

 
• De Vlaamse regering introduceert tenslotte het geïntegreerd syntheseadvies via de 

Omgevingscommissie met een lokale, een provinciale en een gewestelijke 
omgevingscommissie. Deze commissies geven verplicht advies over de aanvragen 
die door de deputatie en het Vlaamse niveau beslist worden en de meer complexe 
lokale projecten op vraag van de gemeente. Vanuit milieuperspectief wordt deze 
complexiteit van lokale projecten aangegeven door de klasse indeling, meer bepaald 
voor klasse 2A inrichtingen kan de gemeente de commissie verzoeken een advies uit 
te brengen. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt deze complexiteit bepaald door 
de omvang en schaal van het project en/of het gegeven dat binnen de procedure het 
advies van minstens 2 verschillende instanties dient ingewonnen te worden (Cfr. 
criteria die toegang geven tot de projectvergadering).   

 
 
De Vlaamse Regering kiest er voor om de Omgevingsvergunning, als een geïntegreerd 
vergunningensysteem, niet gefaseerd in te voeren. Toch kiezen voor fasering zou immers 
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leiden tot het naast mekaar bestaan van verschillende procedures die te veel onduidelijkheid 
tot gevolg heeft voor de aanvrager en tot wisselende bevoegdheidsniveaus. 
 
De Vlaamse regering houdt uiteraard wel rekening met de institutionele capaciteit die nodig 
is om het systeem te operationaliseren. Bij de bevoegdheidsoverdracht naar andere 
bestuursniveaus zal daarom een doordachte fasering in acht genomen worden die rekening 
houdt met de mogelijkheden van de gemeenten inzake de daartoe vereiste know how en 
capaciteit. Onderzocht zal worden welke praktische modaliteiten hiervoor moeten ontwikkeld 
worden, zonder het integraal concept te hypothekeren Tevens zal worden voorzien in 
ondersteuning vanuit de gewestelijke administraties waar nodig.  
 
In deze fase van de invoering van de omgevingsvergunning ligt het accent op de integratie 
van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Zij vormen immers de 
ruggengraat van het vergunningensysteem. Op termijn zullen ook andere machtigingen en 
vergunningen zoals bvb. de natuurvergunning, de verkavelingsvergunning  geïntegreerd 
worden in het stelsel van de omgevingsvergunning. 
 
Een omgevingsvergunning betekent dat in tegenstelling tot het huidige systeem met diverse 
vergunningen met eigen procedure en bevoegde overheden er slechts 1 procedure wordt 
ingevoerd en 1 vergunning en dit voor de drie verschillende bestuursniveaus. Afhankelijk van 
de aanvraag en of deze al dan niet een stedenbouwkundig aspect en/of een milieuaspect 
bevat zal deze unieke procedure opgeladen worden met extra verplichtingen naar 
dossiersamenstelling, openbaarmaking, advisering ed. Bij aanvragen die een kleine wijziging 
inhouden kan een afgeslankte versie van de procedure toegepast worden. 

5 Concretere uitwerking 

5.1 Herindeling Vlarem lijst 

Er zal een grondige herziening van de VLAREM-indelingslijst worden doorgevoerd. Deze 
herziening zal tot gevolg hebben dat, na de bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 
september 2008 doorgevoerde declassering van inrichtingen van klasse 1 naar klasse 2, 
opnieuw een omvangrijk aantal inrichtingen zullen worden gedeclasseerd. De herindeling 
van de Vlarem I lijst zal gebaseerd zijn op een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de 
huidige situatie op vlak van klasse I inrichtingen met indeling naar verschillende types en 
minstens een onderscheid tussen inrichtingen met een drijfkrachtcriterium (als indirecte 
indicator van omvang/ potentiele hinder) en inrichtingen met criteria ovv milieuhygiënische 
emissies.  Op basis van dergelijk overzicht zal een herindeling/deklassering op gefaseerde 
en doordachte wijze worden aangepakt rekening houdend met vereiste opbouw know how 
en capaciteit bij gemeenten. Volgens een inschatting van de bevoegde administratie zouden 
de klasse 1 inrichtingen, die beantwoorden aan de hieronder beschreven criteria, beperkt 
worden tot ongeveer 5.000 bedrijven.  
 
Bij de introductie van de omgevingsvergunning zal echter eveneens aandacht gaan naar een 
verdere verfijning van begrippen als inrichting en ‘ingedeelde’ inrichting en waar mogelijk zal 
de lijst worden vereenvoudigd. Hierbij zal rekening worden gehouden met het gegeven dat: 
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- de inrichtingen zoveel als mogelijk worden ingedeeld op basis van hoofdactiviteiten 
in plaats van op basis van totaal geïnstalleerde drijfkracht;  

- onderlinge afstemming bestaat tussen de MER-, IED- en VLAREM-rubrieken; 
- de vergunnings- of meldingsplichtige ingedeelde inrichting steeds het geheel is van 

alle in de gesloten lijst voorkomende inrichtingen, en hun aanhorige installaties, 
handelingen, enz., die voor hun exploitatie op een bepaalde locatie als een 
samenhangend technisch geheel moeten worden beschouwd alsmede alle ermee 
verband houdende stedenbouwkundige handelingen. Hierdoor moet het duidelijk 
zijn tot welke overheid de vergunningsaanvrager zich moet wenden; 

- de ruimtelijke impact inclusief het mobiliteitsaspect mede bepalend is bij de indeling 
van de inrichtingen in klassen; 

- een dubbele rubricering van de inrichtingen zoveel als mogelijk wordt voorkomen 
zonder afbreuk te doen aan Europese verplichtingen; 

- de indelingslijst beantwoordt aan de Europese eisen inzake 
milieuvergunningsplicht. 

 
De aandacht wordt gevestigd op het feit dat op vraag van de betrokken actoren de Vlaamse 
Regering destijds de verschuiving van de vergunningsplicht gepaard liet  gaan met flankerende 
maatregelen. Een eerste maatregel had tot doel om in complexe dossiers (klasse 2A-
inrichtingen, dit zijn de inrichtingen die verschoven worden van klasse 1 naar klasse 2), de 
permanente adviesorganen, met name de afdeling Milieuvergunningen en de instanties 
bevoegd voor ruimtelijke ordening, een advies aan de gemeente te laten uitbrengen. Een 
tweede maatregel bestond erin het eerstelijnstoezicht van de ambtenaren van de afdeling 
bevoegd voor milieuhandhaving uit te breiden tot de klasse 2A-inrichtingen. Ook nu moet deze 
nieuwe klasseverschuiving gepaard gaan met flankerende maatregelen. Met name de 
introductie van het geïntegreerd advies van de Omgevingsvergunningscommissie is hiervan 
een onderdeel (zie verder). 
 
Op basis van het voorgaande stellen we voor om in de indelingslijst vier categorieën van 
inrichtingen te voorzien, namelijk: 
 

1° inrichtingen van de 1ste  klasse;  
2° inrichtingen van de 2A klasse;  
3° inrichtingen van de 2B  klasse;  
4° inrichtingen van de 3de klasse. 

 
Inrichtingen van de 1ste klasse omvatten de meest risicovolle en hinderlijke industriële 
inrichtingen. Het nadeel dat zij voor de mens en het leefmilieu kunnen veroorzaken heeft te 
maken met potentieel brand- en ontploffingsgevaar ingevolge opslag en productie van 
gevaarlijke stoffen, verspreiding van gevaarlijke stoffen door lozing van afvalwaters en 
luchtemissies, fijn stof, VOS-emissies, ammoniakemissies, asbest, enz..  
 
Inrichtingen zullen in de1ste  klasse worden ingedeeld als zij voldoen aan één van de volgende 
criteria: 
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1° Industriële  MER- inrichtingen (drempelwaarden project-Mer-besluit);  
2° SEVESO- inrichtingen (hoge en lage drempel) (veiligheidsrapport); 
3° IPPC (IED) – inrichtingen; 
4° BKG – inrichtingen; 
5° Overige Klasse 1 inrichtingen: Als resultaat van de herindeling van de Vlaremlijst op 

basis van de eerder genoemde kwantitatieve en kwalitatieve analyse. 

5.2 De bevoegde vergunningverlenende overheid 

5.2.1 Algemeen 

 
De Startnota zet de impact van het project of werk op de omgeving centraal om te bepalen 
op welk vergunningsniveau de omgevingsvergunning wordt beslist. Het statuut van de 
aanvrager is hierbij ondergeschikt, wat betekent dat de huidige bijzondere procedure wordt 
opgeheven.  
In functie van deze benadering spreekt het vanzelf dat er ook projecten zullen zijn waarvoor 
een bovenlokaal overheid de beslissing neemt. De doelstelling, omvang en impact van het 
project of werk kan immers van die aard zijn dat een afweging van de vergunningsvraag op 
bovenlokaal niveau noodzakelijk is. 
 
Overeenkomstig de Startnota is het College van Burgemeester en Schepenen de principieel 
bevoegde vergunningverlenende overheid voor de omgevingsvergunning, ook voor werken 
van algemeen belang tenzij ze toebedeeld zijn aan het Vlaamse niveau. Met andere 
woorden het College is steeds bevoegd in eerste aanleg, tenzij voor die inrichtingen 
waarvoor andere bestuursniveaus, namelijk deputatie en Vlaamse Regering, expliciet zijn 
aangewezen als vergunningverlenende overheid in eerste aanleg.  
 
 
De expliciete aanwijzing van vergunningsbevoegdheden gebeurt via gesloten lijst(en) waarbij 
volgende principes zullen worden gehanteerd : 

- Het statuut van de aanvrager is van ondergeschikt belang 
- Doelstelling en omvang van het project, beoordelingscomplexiteit, de uitgestrekt-

heid of bijzondere aard van de impact kunnen redenen zijn voor afweging op een 
bovenlokaal niveau en bijgevolg voor beslissingsbevoegdheid op provinciaal en 
Vlaams niveau 

 
 
 
In elk geval is het noodzakelijk dat bij vergunningen afgeleverd in eerste aanleg door de 
Deputatie of de Vlaamse overheid de gemeente voldoende kan blijven doorwegen op de 
besluitvorming van de provincie of het gewest, zeker in die gevallen waar het belang van de 
ruimtelijke afweging op gelijke voet staat met  deze van de milieuafweging (bvb. klasse 1 
bedrijven die verweven zijn in een woonomgeving,  Mer-plichtige landbouwbedrijven). Dit zal 
gegarandeerd worden door behoud van het schriftelijk advies van het schepencollege, via de 
inspraakmogelijkheden van de gemeente binnen de omgevingsvergunningscommissies (zie 
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verder) en het behoud van de beroepsmogelijkheid van de gemeente tegen de beslissing van 
de provincie.  
 
De aanvraag wordt ingediend bij het bevoegde bestuursniveau. Gelet op de adviserende en 
informerende rol die verwacht wordt van het loket waar de aanvraag ingediend wordt en 
gelet op de mogelijkheid tot het leggen van de nodige informele contacten,  is het 
aangewezen dat het bevoegde bestuursniveau de aanvraag in ontvangst neemt. Hiermee 
wordt tevens geen onnodige administratieve last gelegd bij de gemeentes en wordt tijdverlies 
vermeden bij het doorsturen van dossiers.  
 
Het concept van bevoegdheidsverdeling is generiek en houdt op zich geen rekening met de 
ruimtelijke en milieucontext (bv. stedelijk gebied versus buitengebied) van de individuele 
gemeente. In functie hiervan kan een verdere differentiering opportuun zijn zonder dat hierbij 
afbreuk gedaan wordt aan het concept van bevoegdheidsverdeling.  
Evenwel zal bij de opmaak van de gesloten lijst van projecten die door de Vlaamse Overheid 
beslist worden wel degelijk worden gedifferentieerd naar ruimtelijke context, onder andere 
door gebruikmaking van verschillende drempels,  voor de projectcategeroieën waarvoor dit 
relevant is. Kantoorontwikkelingen, retail, … bijvoorbeeld hebben een andere inpasbaarheid 
in stedelijke dan wel in buitengebiedcontext.t.  
 
Eveneens zal het mogelijk worden gemaakt dat een beslissingsbevoegdheid die 
overeenkomstig de gesloten lijst op Vlaams niveau ligt via GRUP kan worden gedelegeerd aan 
het lokale of provinciale bestuur. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een Gewestelijk 
RUP voldoende ruimtelijke randvoorwaarden vastlegt of wanneer via andere instrumenten (bv. 
brownfieldconvenant voldoende bindende afspraken kunnen gemaakt worden.)  
 

5.2.2 Bevoegdheden van de gemeente 

De gemeente is bevoegd voor de omgevingsvergunning van de klasse 2A en 2B inrichtingen.  
 
De klasse 2A vertegenwoordigt een gedeelte van de groep van inrichtingen die in de nieuwe 
indelingslijst van de klasse 1 naar de klasse 2 verschuiven.  Inrichtingen van de klasse 2A 
omvatten de uit milieutechnisch oogpunt nog complexe inrichtingen die potentieel ernstige 
vormen van risico’s of hinder inhouden. Inrichtingen van de klasse 2A zullen in de nieuwe 
regeling over de omgevingsvergunning door de gemeente beslist worden mits ondersteuning 
door de Omgevingsvergunningscommissie.  
 
Na herziening van de indelingslijst zullen de inrichtingen van de 2de klasse een deel van de 
inrichtingen bevatten die heden tot de 2de klasse en de huidige 2A-klasse behoren alsmede een 
aantal inrichtingen die van 1ste klasse naar 2B-klasse verschuiven die, omwille van hun 
beperktere milieu hygiënische impact niet tot de hiervoor vermelde klasse 2A behoren. Deze 
laatste zijn onder meer benzinestations, openbare zwembaden, … . 
Voor een groot aantal van  deze inrichtingen wordt voorgesteld dat de gewestelijke 
milieuadministraties geen advies meer zullen geven waardoor het toezicht van de gewestelijke 
milieuoverheid over de dossiers met ‘lokale milieu-impact’ grotendeels verdwijnt.  
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De bestaande regeling rond meldingsplicht en aktename voor in de derde klasse ingedeelde 
inrichtingen wordt overgenomen in het Omgevingsvergunningsdecreet. Naar aanleiding van de 
herziening van de indelingslijst zal worden nagegaan welke inrichtingen van de huidige 2de naar 
de 3de klasse kunnen worden verschoven. Dat zal eveneens leiden tot een verdere 
vereenvoudiging van de administratieve lasten. Het college van burgemeester en schepenen 
blijft uiteraard bevoegd. Projecten die milieumeldingsplichtig zijn en die eveneens 
stedenbouwkundig vergunningplichtige werken voorzien vallen onder de toepassing van de  
omgevingsvergunning. Ook in de omgekeerde situatie is dat het geval. In die gevallen beslaat 
de beoordeling uiteraard de totaliteit, ook al zal de beoordeling van een eerder ‘slechts’ 
meldingsplichtig onderdeel natuurlijk beperkt zijn.  
 
Vanzelfsprekend blijft de gemeente bevoegd voor de vergunningverlening voor de 
stedenbouwkundige projecten, behalve indien het is aangeduid als Vlaams project. Zoals 
gezegd wordt ook deze vergunning opgenomen in de Omgevingsvergunning, maar blijft de 
huidige procedure in principe ongewijzigd. 
 
De bevoegdheid van de gemeente gaat uit van een ontvoogde situatie. In het Witboek 
Interne Staatshervorming werd een versnelling van het ontvoogdingsproces ruimtelijke 
ordening naar voren geschoven, waarbij  ontvoogding op korte termijn het einddoel is voor 
elke gemeente afzonderlijk, desgevallend door middel van samenwerking tussen 
gemeenten. Met dat oogmerk wordt ontvoogding aantrekkelijker gemaakt, worden barrières 
opgeruimd en wordt nagegaan welke ondersteuning (middelen, personeel, …) noodzakelijk 
is om de grotere rol te kunnen opnemen, zeker voor de kleinere gemeenten.  
In de Beleidsbrief 2011-2012 werd hieromtrent gesteld dat het tweesporenbeleid tussen de 
ontvoogde en niet-ontvoogde gemeentes wordt verlaten. Het is de intentie dat tegen 2015 
alle gemeentes ontvoogd zijn.  
Er zal hiervoor op korte termijn een plan van actie opgemaakt worden met concrete acties 
voor het faciliteren en stimuleren van niet-ontvoogde gemeentes voor het behalen van de 
voorwaarden en het ontvoogden. Sporen die in de beleidsbrief werden gemeld zijn: een 
aanpassing van de aanstellingsvoorwaarden van de gemeentelijk stedenbouwkundige 
ambtenaar, het aanpassen van de subsidieregeling, automatische ontvoogding wanneer aan 
de voorwaarden is voldaan, het aanbieden van ondersteunende diensten en leernetwerken, 
het stimuleren van samenwerkingsverbanden en het geven van een grotere autonomie aan 
ontvoogde gemeentes. 

5.2.3 Bevoegdheden van de provincie 

In navolging van de interne staatshervorming wordt het principe van een sluitende lijst van 
provinciale bevoegdheden die een grondgebonden karakter hebben in het stelsel van de 
Omgevingsvergunning toegepast. 
 
 Daarom is de deputatie bevoegd voor de omgevingsvergunning van de Klasse 1 bedrijven 
(zie 5.1) behalve indien een project is aangeduid als te beslissen op Vlaams niveau. 
Daarnaast staat het volgende in het witboek beschreven:  “Voor te bepalen bovenlokale niet-
Vlaamse thematische planprocessen kunnen de provincies een ruimtelijk beleidskader of 
plan ontwikkelen. Dit wordt als homogene taak of mandaat gedefinieerd. Verder onderzoek 
zal uitwijzen welke de thematische planprocessen zijn waarbinnen de provincie 
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bevoegdheden heeft inzake de aflevering van omgevingsvergunningen. Ook deze worden 
opgenomen in de gesloten lijst van provinciale bevoegdheden. 
 
De provincie is bevoegd voor het afleveren van de Omgevingsvergunning voor de klasse 1 
bedrijven ongeacht de aard van de aanvraag..  
 

5.2.4 Bevoegdheden van het Vlaamse niveau 

De Vlaamse Projecten volgen de omgevingsprocedure1 met een beslissing op Vlaams 
niveau.  
 
Het definiëren van projecten die op Vlaams niveau beslist worden houdt uiteraard verband 
met de afschaffing van de bijzondere procedure.  
 
 
Het definiëren van deze projecten gaat in essentie over het bepalen van specifieke 
kenmerken die maken dat het project een afweging op Vlaams niveau noodzakelijk maakt. 
 
Hierbij kunnen twee categorieën van werken onderscheiden worden. Vooreerst betreft het 
werken van algemeen belang die omwille van hun impact een beslissing op Vlaams niveau 
vereisen.  
 
 
Ten tweede kunnen ook particuliere projecten een zodanige dimensie of impact hebben dat 
een afweging op Vlaams niveau noodzakelijk is.  
In de twee situaties kunnen de Vlaamse projecten qua scope vallen onder een van de drie 
hiervoor beschreven typesituaties. 
 
Volgende krachtlijnen mbt het bepalenvan projecten die een beslissing op Vlaams niveau 
hebben, zullen worden gehanteerd: : 

- Het project heeft een range (afzetmarkt, bedieningsgebied, impact, functionele 
relatie, …) en schaal gericht op Vlaanderen of een ruimere regio dan Vlaanderen; 

- Het project is verbonden aan belangrijke Vlaamse investeringen, bvb. (bepaalde 
van) de Strategische Projecten in uitvoering van het RSV 

- Het project is van algemeen belang, dus eerder gericht op de voltallige 
gemeenschap (bvb. in een netwerkstructuur) dan wel op de individuele particuliere 
gebruiker of afnemer en heeft een dermate grote ruimtelijke/milieu impact dat een 
afweging op Vlaams niveau gewenst is  

- Het project betreft een materie waarvoor geen gebonden beleidskader (vaste en 
duidelijke voorschriften en richtlijnen) voor bestaat en hetwelk nochtans nodig is op 
een Vlaams niveau; nieuwsoortige zaken zoals bvb. in het kader van hernieuwbare 
energie waarvoor visie en interpretatiemarge op Vlaams niveau nog (grotendeels) 

                                                
1 Voor een deel van de Vlaams  projecten  die een planwijziging behoeven, kan het investeringsdecreet toegepast 

worden (zie verder in punt  6.1). 
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dienen te worden ontwikkeld (cfr. doelstelling om tegen 2020 bepaald percentage 
hernieuwbare energiebronnen te bereiken); 

 
Dikwijls zal de basis voor deze Vlaamse projecten liggen in Vlaamse beleidsdocumenten of 
specifieke contexten, zoals: 

- in beleidsdocumenten zoals het Vlaams Regeerakkoord, beleidsnota’s, beslissingen 
van de Vlaamse Regering, de rollende Investeringskalender, beleidsplannen (RSV, 
mobiliteitsplan, …)…,; 

- binnen projectzones waarin Vlaanderen betrokken partij is (bv brownfields, stations- 
en stadsontwikkeling, …); 

- in Gewestelijke RUP’s; 
binnen strategische plekken (poorten, strategische plekken, …). 

 
Op basis van bovenstaande krachtlijnen zullen de projectcategorieën die op Vlaams niveau 
beslist worden in  een gesloten lijst worden opgenomen waarbij onder meer volgende thema’s 
aan bod komen.  

- Lijninfrastructuur 
- Vlaamse poorten en havens 
- Energievoorziening 
- Waterbeheersing 

 
Voorbeelden van projecten die op Vlaams niveau beslist worden zijn : 

- Autosnel- of gewestwegen 
- Spoorwegen en HST-lijnen en HST-stations 
- Tramlijnen 
- Hoofdtransportleidingen 
- Vlaamse poorten (luchthaven en haven) 
- Strategische bovenlokale zeewering 
- Kustverdediging van de Vlaamse kust 

 
Hiervoor zal de Vlaamse regering een besluit verder uitwerken.  
 
 
Verder wordt eveneens de piste geopend om binnen de contouren van een Gewestelijk RUP 
projectzones te kunnen aanduiden waarbij de projecten, gelegen in deze zone, aangeduid 
worden als Vlaamse Projecten. 
 
Omgekeerd zal het eveneens worden mogelijk gemaakt, zoals hoger reeds aangegeven, dat 
de beslissingsbevoegdheid kan worden gedelegeerd aan het lokale of provinciale bestuur. Dit 
kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een Gewestelijk RUP voldoende ruimtelijke 
randvoorwaarden vastlegt of wanneer via andere instrumenten (bv. brownfieldconvenant) 
voldoende bindende afspraken kunnen gemaakt worden.  
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5.3 Decretale verankering 

5.3.1 Principes 

De regelgeving rond de omgevingsvergunning wordt decretaal verankerd in een 
overkoepelend kaderdecreet . 
Bij het decretaal verankeren van de omgevingsprocedure worden volgende principes 
gehanteerd : 

- De procedure van de omgevingsvergunning is de enige procedure zowel op 
gemeentelijk, provinciaal als gewestelijk niveau. Dit betekent dat zowel gemengde 
aanvragen als aanvragen die louter een stedenbouwkundig aspect dan wel een 
milieuaspect bevatten onder deze procedure vallen; 

- Het decreet moet voldoende flexibel/robuust zijn om op langere termijn tevens de 
integratie toe te laten van vergunningen andere dan de stedenbouwkundige 
vergunning en de milieuvergunning; 

- Er komt een eenvormige procedure die van toepassing is onafhankelijk de bevoegde 
overheid; 

- De overheid wordt geacht een actieve (maw geen stilzwijgende) beslissing te nemen 
zowel in eerste als in laatste aanleg. 

- Het decreet biedt een mogelijkheid om voorwaarden te koppelen aan de 
omgevingsvergunning die zowel inspelen op de exploitatie als op het statische 
ruimtelijke aspect van de aanvraag. Het opleggen van voorwaarden dient er 
uiteindelijk voor te zorgen dat een ruimtelijk/milieukundig betere eindtoestand 
gerealiseerd wordt. Het opleggen van voorwaarden kan echter niet leiden tot 
schending van het openbaar onderzoek..  

5.3.2 Krachtlijnen van de probleemoplossende procedure 

Er wordt gestreefd naar een procedure die voldoende probleemoplossend is. Volgende 
aspecten komen hieraan tegemoet: 

o Mbt de ontvankelijkheid : mogelijkheid/verplichting tav overheid om 
bijkomende stukken op te vragen, administratief beroep tegen 
onontvankelijkheid (thans enkel RvS mogelijk), bewijslast onontvankelijkheid 
bij overheid leggen; 

o Bestuurlijke lus op administratief niveau voorzien : mogelijkheid om 
procedurefouten (bvb college zag een adviesvraag over het hoofd)  te 
herstellen met verlenging termijn daarvoor vereist.  Mogelijkheid te voorzien 
voor rechtzetting tijdens procedure in eerste aanleg zowel als via procedure in 
beroep; 

o Verruiming van de mogelijkheden om vergunningsvoorwaarden op te leggen 
en/of beperkte planaanpassingen door te voeren.  Deze worden thans te vaak 
beschouwd als essentiële wijzigingen waardoor te weinig 
probleemoplossende capaciteit bestaat. Uiteraard dient men hieraan wel 
voorwaarden te stellen, bvb : 
 Het moet wezenlijk over zelfde project gaan; 
 De voorwaarde komt de goede ruimtelijke ordening of het milieu ten 

goede of remedieert aan een wettigheidsproblemen; 
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 De voorwaarde leidt niet tot een kennelijke verzwaring van de 
gevolgen voor derden. 

o Er wordt gewerkt met strikte vervaltermijnen. Vanuit de probleemoplossende 
invalshoek zal onderzocht te worden of termijnverlening of schorsing van 
vervaltermijn kan worden voorzien op verzoek van de vergunningaanvrager; 

o Door de introductie van de omgevingsvergunning is een vergunning in 
principe altijd onmiddellijk uitvoerbaar, zonder schorsing a.g.v. eventueel nog 
andere te verkrijgen vergunningen.  

- Er is ruim inzagerecht in adviezen voor aanvragers en beroepsindieners voorafgaand 
aan eventuele hoorzitting. Dit leidt tot minder verrassingen, open debat, ruimere 
beoordeling en minder juridische procedures achteraf. 

- Er worden voldoende overgangsmaatregelen voorzien; 

5.3.3 Procedure in eerste aanleg  

Voortbouwend op de aanbevelingen van de Commissies Berx en Sauwens moet conform de 
visienota “Versnellen van investeringsprojecten” van 15 oktober 2010 maximaal ingezet 
worden op een voortraject met participatie in zo vroeg mogelijk fase van het 
vergunningsproces.  
 
Sinds april 2010 bestaat de mogelijkheid voor aanvragers van een stedenbouwkundige 
vergunning om voorafgaand aan de formele vergunningsprocedure een projectvergadering 
te houden. Op deze projectvergadering wordt getracht om tegenstrijdigheden in standpunten 
weg te werken, uitsluitsel te krijgen over de vereiste aanpassingen of aanvullingen en de 
timing te bespreken.  
 
Het instrument van de projectvergadering past perfect in doelstelling om de samenwerking 
tussen initiatiefnemers en overheden en tussen overheden onderling te verbeteren. Ook kan 
dit instrument gebruikt worden om een breder participatief traject te volgen in de 
prevergunningsfase. We zullen in het kader van de uitwerking van de omgevingsvergunning 
het instrument van de projectvergadering optimaliseren en actief  promoten.  
 
Naast de mogelijkheid tot het formaliseren van het voortraject via de projectvergadering,  zal 
een initiatiefnemer uiteraard steeds op informele en flexibele manier “zijn” voortraject kunnen 
uittekenen op maat van zijn project. Hij zal hiertoe zelfs worden aangemoedigd. Zo wordt in 
het kader van het integratiespoor Mer in het vergunningsproces het informele voortraject met 
ruime participatie, voorafgaand aan de indiening van de vergunningsaanvraag en het formele 
Mer-traject, uitdrukkelijk als (voorkeurs)piste naar voor geschoven. Ook in de handleiding bij 
het integratiespoor zullen de voordelen van een goed uitgetekend voortraject op maat van 
het project, zeker voor wat betreft complexe projecten, worden gepromoot.     
 
De procedure start uiteraard met het indienen van de vergunningsaanvraag bij de bevoegde 
overheid.  
Binnen een redelijke termijn zal de bevoegde bestuurlijke overheid een beslissing nemen 
over de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvraag. Bij het onderzoek naar de 
volledigheid zal uiteraard rekening worden gehouden met de eisen die de Europese 
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richtlijnen stellen t.a.v. de inhoud van bepaalde aanvraagdossiers (milieueffectrapportage, 
veiligheidsrapportage, passende beoordeling).  
 
Een openbaar onderzoek maakt in principe deel uit van de standaardprocedure, afhankelijk 
van het typeproject kunnen hierop uitzonderingen zijn. Eenvoudige aanvragen met een louter 
stedenbouwkundig karakter zullen uiteraard niet aan een openbaar onderzoek onderworpen 
worden.  Ongeacht het bevoegde niveau wordt het openbaar onderzoek georganiseerd door 
de gemeente gezien dit niveau het dichts bij de burger staat en  bijgevolg het meest 
toegankelijk is. 
 
Over de vergunningsaanvraag wordt op de dag dat het dossier ontvankelijk en volledig wordt 
verklaard het  advies ingewonnen van de daartoe aangeduide overheidsorganen.  
Voor bepaalde aanvragen bestaat de mogelijkheid  om advies in te winnen bij de 
Omgevingsvergunningscommissies (zie verder). De aparte adviesvragen komen bijgevolg te 
vervallen en worden verzekerd door het syntheseadvies van de 
Omgevingsvergunningcommissie. De Omgevingsvergunningscommissie hoort de aanvrager 
op zijn verzoek. 
De termijnen waarin een beslissing in eerste aanleg wordt genomen, worden verder bepaald 
in een nog uit te werken uitvoeringsbesluit. De bestaande termijnen binnen de huidige aparte 
vergunningsprocedures worden hierbij als maatstaf gebruikt. In elk geval wordt gebruik 
gemaakt van dwingende termijnen, het niet naleven ervan heeft de weigering van de 
vergunning tot gevolg.  
 
We zullen onderzoeken hoe we in de nieuwe regelgeving een juridisch kader kunnen 
uitwerken om wijzigingen die klaarblijkelijk een verbetering inhouden voor de omgeving door 
te voeren in het lopende vergunningsproces (dus zonder de vergunningsprocedure te 
moeten herstarten), zonder uiteraard de rechten van derden (publiek) te schenden. Om dit 
mogelijk te maken kan de aanvrager zowel in de procedure van eerste aanleg als  in de 
beroepsfase op gemotiveerde wijze een schorsing van de termijn inroepen (zie ook 5.3.2). 
 
Voor de Vlaamse Projecten ligt de beslissingsbevoegdheid principieel bij de ministers bevoegd 
voor ruimtelijke ordening en milieu.  
Het staat de minister ruimtelijk ordening vrij om in voorkomend geval de 
beslissingsbevoegdheid te delegeren aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 

5.3.4 De procedure in laatste administratieve aanleg 

Elke belanghebbende voor wie de in eerste aanleg genomen beslissing nadelig is of die de 
bescherming van het leefmilieu tot doel heeft alsmede de gouverneur, gemeente  en de 
adviesverlenende overheidsorganen zullen door het Omgevingsvergunningsdecreet in de 
mogelijkheid worden gesteld om tegen die beslissing, die tevens stilzwijgend kan zijn, binnen 
een termijn van 30 dagen, te rekenen van de eerste dag van bekendmaking van de beslissing, 
een beroep in te dienen. 
 
Het beroep zal worden ingediend bij de instantie die bevoegd is om in laatste administratieve 
aanleg een beslissing te nemen, met name: 
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1. de Deputatie als het beroep wordt ingediend tegen een beslissing in eerste aanleg van 
het College van Burgemeester en Schepenen; 

2. het college bestaande uit de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu en de Vlaamse 
minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening als het beroep wordt ingediend tegen een 
beslissing in eerste administratieve aanleg van de Deputatie.  

 
Behalve in het geval van een vergunning voor de verdere exploitatie van de inrichting wordt 
iedere vergunning in eerste aanleg door het instellen van het beroep geschorst tot de 
definitieve uitspraak over de vergunningsaanvraag.  
 
De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie en de Gewestelijke 
Omgevingsvergunningscommissie verstrekken aan de Deputatie respectievelijk aan het college 
van ministers bijkomend advies. De aanvrager wordt op zijn verzoek gehoord. 
 
De beslissing in laatste administratieve aanleg wordt genomen binnen een redelijke termijn. 
Het betreft hier termijnen van orde. In de gevallen dat de overheid nalaat binnen deze termijnen 
een beslissing te nemen, kan de beroepsindiener rappelleren. Deze rappel brengt met zich 
mee dat de overheid verplicht is om binnen een redelijke vervaltermijn te beslissen. Deze 
beroepstermijnen worden evenals de termijnen in eerste aanleg vastgelegd in een nog uit te 
werken uitvoeringsbesluit. 

5.3.5 Rechtsbescherming  

Tegen alle in laatste administratieve aanleg genomen beslissingen staat een jurisdictioneel 
beroep open bij het op te richten Vlaams Bestuursrechtscollege. Dit impliceert de 
bevoegdheidsverschuiving van de huidige bevoegdheid van de Raad van State over het 
milieuvergunningscontentieux naar het Vlaams Bestuursrechtscollege.  
 
In afwachting van de oprichting van een Vlaams Bestuursrechtscollege wordt een 
overgangsregeling voorzien die van in het begin een goede rechtsbescherming verzekert voor 
het omgevingsvergunningscontentieux.  
Bij de implementatie van de rechtsbescherming in het kader van de omgevingsvergunning zal 
in elk geval gegarandeerd worden dat de basisbeginselen inzake eerlijk proces en de redelijke 
termijn zullen worden gerespecteerd.  
Deze overgangsregeling zorgt er tevens voor dat de oprichting van het Vlaams 
Bestuursrechtscollege geen hypotheek legt op de operationalisering van de 
Omgevingsvergunning.   

5.4 Adviesverlening 

5.4.1 De huidige adviesverlenende instanties 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet in een aantal verplichte of facultatieve 
adviesaanvragen voor vergunningsaanvragen voor stedenbouwkundige handelingen. 
Daarnaast heeft de Vlaamse Regering in het BVR van 5 juni 2009 de adviesverlenende 
instanties aangewezen die over een vergunningsaanvraag advies verlenen in functie van het 
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voorwerp van de aanvraag. (onroerend erfgoed, wegbeheerder, agentschap voor natuur en 
bos, …). 
 
Krachtens het Milieuvergunningendecreet en titel I van het VLAREM is de  
vergunningverlenende overheid verplicht het advies in te winnen van de overheidsinstanties die 
de Vlaamse Regering aanwijst in functie van de aard van de inrichting en van het 
bestuursniveau dat gevat is om in eerste of laatste administratieve aanleg uitspraak te doen 
over de aanvraag. Voor wat betreft de beoordeling van de verenigbaarheid van de inrichting 
met het leefmilieu en de toelaatbaarheid van de risico’s voor de mens en de volksgezondheid 
zijn de milieudienst van de gemeente, de afdeling Milieuvergunningen, de afdeling LHRMG, de 
afdeling bevoegd voor Natuurlijke Rijkdommen, de milieuagentschappen: VMM, VEA en 
OVAM, en de afdeling Toezicht Volksgezondheid aangewezen om in de gevallen bepaald in 
artikel 20 van titel I van het VLAREM een advies te verlenen. Voor wat betreft de advisering 
van de verenigbaarheid van de ingedeelde inrichting met de stedenbouwkundige voorschriften 
en de goede ruimtelijke ordening is bij het aanduiden van de adviesverleners rekening 
gehouden met het principe van gemeentelijke vergunningsautonomie (artikel 20 van titel I van 
het VLAREM).  
 
De advisering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting is vandaag ruim opgevat. Zij 
omvat permanent twee grote luiken, namelijk een luik dat betrekking heeft op de 
verenigbaarheid met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening en 
een luik dat gericht is op de bescherming van de mens en het leefmilieu tegen overdreven 
gevaar of hinder. Kwaliteitsvolle advisering in het kader van de omgevingsvergunning vereist 
voor de gemengde aanvragen de tussenkomst van nagenoeg alle overheidsinstanties die 
momenteel bij de huidige advisering van aanvragen voor milieu- en stedenbouwkundige 
vergunning zijn betrokken.  

5.4.2 De nieuwe omgevingsvergunningscommissies 

Het principe van het geïntegreerd syntheseadvies wordt onmiddellijk gerealiseerd via de 
omgevingsvergunningscommissies. Er worden een lokale, een provinciale en een 
gewestelijke commissie geïnstalleerd. Het syntheseadvies is een consensusadvies van de 
betrokken adviesverlenende instanties.  

5.4.2.1 Het lokaal niveau 

Ter ondersteuning van het gemeentelijk niveau wordt voorgesteld om in elke provincie een 
lokale adviescommissie op te richten waarop de gemeenten in bepaalde gevallen verplicht 
beroep moeten doen.  
 
Het kan evenwel niet de bedoeling zijn dat een lokale commissie voor alle 
vergunningsaanvragen waarover het gemeentelijk niveau een beslissing zal nemen verplicht 
wordt een advies uit te brengen. Er wordt voorgesteld dat de Lokale 
Omgevingsvergunningscommissie alleen in complexe dossiers advies zal geven. De complexe 
dossiers zijn de klasse 2A-inrichtingen, maar eveneens stedenbouwkundige 
vergunningsdossiers van een bepaalde complexiteit omwille van hun omvang  en/of het 
gegeven dat binnen de procedure het advies van minstens 2 verschillende instanties dient 
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ingewonnen te worden (cfr. criteria die toegang geven tot de projectvergadering). Daarnaast 
zullen de aanvragen van de gemeente zelf  die door het college van burgemeester en 
schepenen beslist worden, voorgelegd worden aan de Omgevingsvergunningscommissie. Door 
onafhankelijke advisering in de procedure in te brengen wordt de rechter-partij situatie 
ontkracht.  De gemeente stelt de vraag aan de voorzitter van de 
Omgevingsvergunningscommissie om een syntheseadvies uit te brengen. Het is aan de 
voorzitter, in overleg met de betrokken leden, om te bepalen op welke wijze hij dit advies tot 
stand wil brengen. Vanuit efficiëntie qua personeelsinzet en tijdswinst wordt de mogelijkheid 
gecreëerd om adviezen digitaal uit te wisselen. De commissie moeten niet steeds fysiek bij 
elkaar komen. 
 
Er is een co-voorzitterschap vanuit de gewestelijke administraties milieuvergunningen en 
ruimtelijke ordening. In functie van het dossier kan het voorzitterschap in onderling overleg 
gedelegeerd worden aan één van beide co-voorzitters. 
 
De Omgevingsvergunningscommissie hoort de aanvrager op zijn verzoek. 
 
Het is noodzakelijk voor de goede werking van de lokale commissies dat deze over vaste 
secretariaten beschikken.  
 
Deze commissie bestaat uit alle gewestelijke overheidsinstanties die zijn aangewezen om in 
het dossier een advies uit te brengen en een vertegenwoordiger van de betrokken 
gemeentelijke administratie. Deze commissie kan indien zij dat noodzakelijk acht bijgestaan 
worden door externe experts. Omdat ook mobiliteitsaspecten relevant zijn in het kader van de 
beoordeling van een omgevingsvergunningsaanvraag, is het opportuun om ook een lid van de 
ter zake bevoegde administratie op te nemen in de omgevingsvergunningscommissie.  De 
Omgevingsvergunningscommissie hoort de aanvrager op zijn verzoek. 
 
Op gemeentelijk niveau kunnen  er zich bijgevolg volgende situatie voordoen op het vlak van 
advisering: 

- Aanvragen waar de gemeente zelf aanvrager is: verplicht advies 
omgevingsvergunningscommissie, geen aparte adviesvragen noodzakelijk. 

- Aanvragen voor complexe dossiers (klasse 2A inrichtingen- vanuit stedenbouwkundig 
oogpunt complexe dossiers cfr. projectvergadering): de gemeente moet advies 
inwinnen bij  de Lokale Omgevingsvergunningscommissie, op dat moment vervallen de 
aparte adviesvragen.. 

- Andere aanvragen (voor niet- complexe dossier en waarvoor de gemeente geen 
aanvrager is): De  gemeente kan geen advies inwinnen van de Lokale 
omgevingsvergunningscommissie, maar wint het advies van alle verplichte 
adviesinstanties in, er kan geen beroep gedaan worden op de 
Omgevingsvergunningscommissie. 

De Omgevingsvergunningscommissie zal geen advies verlenen in aanvraagdossiers die 
betrekking hebben op een kleine verandering. 
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5.4.2.2 Het provinciaal niveau 

In de huidige milieuvergunningsprocedure wint de Deputatie over het dossier, waarin ze  in 
eerste of laatste administratieve aanleg een beslissing neemt over een 
milieuvergunningsaanvraag, bijkomend advies in van de Provinciale 
Milieuvergunningscommissie.  
 
Er is een co-voorzitterschap vanuit de provinciale administraties milieuvergunningen en 
ruimtelijke ordening. In functie van het dossier kan het voorzitterschap in onderling overleg 
gedelegeerd worden aan één van beide co-voorzitters. 
 
De Omgevingsvergunningscommissie hoort de aanvrager op zijn verzoek. 
 
De commissie  bestaat vervolgens uit alle gewestelijke overheidsinstanties die zijn 
aangewezen om in die dossiers een advies uit te brengen alsook uit twee deskundigen die op 
grond van hun wetenschappelijke of technische ervaring zijn aangeduid door de Deputatie. Ook 
een vertegenwoordiger van het College van Burgemeester en Schepenen maakt volwaardig 
deel uit van de Provinciale Milieuvergunningscommissie. 
 
De Provinciale Milieuvergunningscommissies vormen een platform voor een doorstart naar de 
Provinciale Omgevingsvergunningscommissies. Een paar fundamentele wijzigingen met 
betrekking tot haar werking en samenstelling dringen zich nochtans op om haar taak als 
Provinciale Omgevingsvergunningscommissie op een adequate wijze te kunnen uitoefenen. In 
de eerste plaats moet de samenstelling van de commissie en het voorzitterschap garanderen 
dat in voorkomend geval de beoordeling van zowel de stedenbouwkundige als de 
milieutechnische volwaardig kan plaatsvinden. Deze commissie heeft dezelfde samenstelling 
als de hiervoor vermelde lokale omgevingsvergunningscommissie en bestaat bijgevolg uit alle 
gewestelijke overheidsinstanties die zijn aangewezen om in het dossiers een advies uit te 
brengen, evenwel aangevuld met de bevoegde provinciale administraties. Omwille van de 
voorziene integratie van de procedures inzake milieueffect- en omgevingsveiligheidsrapportage 
in de vergunningsprocedure (principiële goedkeuring ontwerp van integratiespoordecreet 
Vlaamse Regering 22 juli 2011) is het noodzakelijk om in de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie een lid op te nemen van de ter zake bevoegde afdeling.  
 
Omdat ook mobiliteitsaspecten relevant zijn in het kader van de beoordeling van een 
omgevingsvergunningsaanvraag, is het opportuun om ook een lid van de ter zake bevoegde 
administratie op te nemen in de omgevingsvergunningscommissie. De Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie hoort de aanvrager op zijn verzoek.  
 
 
De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie zal advies verlenen in de gevallen dat de 
Deputatie bevoegd is om de beslissing te nemen.  
 
De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie zal evenwel geen advies verlenen in 
aanvraagdossiers die betrekking hebben op een kleine verandering. 
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5.4.2.3 Gewestelijke omgevingsvergunningscommissie 

In de huidige milieuvergunningsprocedure wordt, als de Vlaamse minister bevoegd voor 
leefmilieu na beroep in laatste administratieve aanleg een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag, in dat dossier door de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie een 
advies gegeven. Deze commissie wordt voorgezeten door het afdelingshoofd van de afdeling 
Milieuvergunningen en bestaat uit de gewestelijke adviesinstanties alsook uit twee 
deskundigen die op grond van hun wetenschappelijke of technische ervaring zijn aangeduid 
door de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu. 
 
Net zoals de provinciale Omgevingsvergunningscommissie is de gewestelijke 
Omgevingsvergunningscommissie derwijze samengesteld dat zij zowel over de 
milieutechnische als over de stedenbouwkundige aspecten ten gronde een advies kan geven. 
 
Bij het omvormen van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie naar de Gewestelijke 
Omgevingsvergunningscommissie moet insgelijks worden gegarandeerd dat de beoordeling 
van zowel de milieutechnische als de stedenbouwkundige aspecten volwaardig kan 
plaatsvinden in voorkomend geval. Deze commissie bestaat bijgevolg minstens uit alle 
gewestelijke overheidsinstanties die zijn aangewezen om in die dossiers een advies uit te 
brengen. Omdat ook mobiliteitsaspecten relevant zijn in het kader van de beoordeling van een 
omgevingsvergunningsaanvraag, is het opportuun om ook een lid van de ter zake bevoegde 
administratie op te nemen in de omgevingsvergunningscommissie. 
 
Er is een co-voorzitterschap vanuit de gewestelijke administraties milieuvergunningen en 
ruimtelijke ordening. In functie van het dossier kan het voorzitterschap in onderling overleg 
gedelegeerd worden aan één van beide co-voorzitters. 
 
De Omgevingsvergunningscommissie hoort de aanvrager op zijn verzoek. 
 
Het is noodzakelijk voor de werking van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie dat 
deze over een vast secretariaat beschikt. 
 
De Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie zal de Vlaamse minister bevoegd voor 
leefmilieu en de Vlaams minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening advies verlenen in de 
gevallen dat deze in college uitspraak doen in laatste administratieve aanleg. De concrete 
modaliteiten voor de co-beslissing van beide ministers (in geval van uitspraak in beroep tegen 
een beslissing van de Deputatie) moeten door de Vlaamse Regering worden bepaald.  
 
Voor alle Vlaamse  projecten wordt het advies van de gewestelijke 
Omgevingsvergunningscommissie ingeroepen.  
 
Naar aanleiding van de opmaak van het regelgevend kader zal onderzocht worden of een 
macro-economische benadering van de aanvraag door de Omgevingsvergunningscommissie 
een reële meerwaarde betekent in functie van de besluitvorming, of de commissie hiertoe het 
juiste forum is  en of de noodzaak bestaat de samenstelling van de commissie hier al dan 
niet op aan te passen.   
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5.5 Handhaving 

De handhaving van de milieu-inbreuken en milieumisdrijven gebeurt op basis van titel XVI van 
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. De 
handhaving van de stedenbouwkundige overtredingen gebeurt op basis van titel 6 van de 
VCRO.   
De afzonderlijke sectorale beoordelingsgronden vormen de basis voor beide inspectie om hun 
handhavingstaken uit te oefenen. Het systeem van de Omgevingsvergunning voorziet hierin 
geen wijzigingen en doet geen afbreuk  aan de sectorale vergunnings- en 
handhavingsbeoordelingsgronden. 
Daarom kan het huidige handhavingssysteem in principe verder functioneren in zijn huidige 
vorm en vormt dit geen hypotheek op de invoering van de Omgevingsvergunning . 
 
Toch is het noodzakelijk dat verdere synergieën ontwikkeld worden zodat een efficiënt 
handhavingsaparaat ontstaat met een gecoördineerde, minstens op elkaar afgestemde, 
aanpak van het handhavingsbeleid en van de inspecties op het terrein. In het kader van de 
uitwerking van de omgevingsvergunning en in het bijzonder het permanente karakter ervan, 
is de organisatie van een performant handhavingsapparaat cruciaal. Immers moet de 
overheid zich zodanig organiseren dat snel en flexibel kan ingegrepen worden als 
stedenbouwkundige of milieuverplichtingen worden geschonden.  
 
Het uitwerken van  een planmatige handhavingsaanpak is een eerste noodzakelijke stap. Zo 
kunnen in een handhavingsplan periodiek handhavingsprioriteiten worden bepaald, rekening 
houdend met de bepaalde milieurisico’s of met een bepaalde ruimtelijke of milieucontext.  
 
Op het ogenblik van de concrete invoering van de omgevingsvergunning zullen de aanpak, 
de verantwoordelijkheden en de beschikbare middelen duidelijk en onderbouwd zijn.  Hiertoe 
wordt aan beide inspecties (milieu-stedenbouw) de opdracht gegeven om te onderzoeken 
hoe we een geïntegreerd en performant handhavingsbeleid kunnen organiseren en hoe een 
onderlinge afstemming tussen de bevoegde administraties zo efficiënt mogelijk kan verlopen 
met het oog op efficiënte handhaving. Minstens volgende aspecten dienen aan bod te komen 
bij dit onderzoek: 

- Welk bestuursniveau is het meest geschikt is om welke vergunning te handhaven. 
Naast de bevoegdheidsverschuiving voor vergunningverlening moet onderzocht 
worden of ook op het vlak van handhaving een zelfde verschuiving moet worden 
doorgevoerd rekening houdend met bestuurlijke capaciteit. Welke ondersteunende 
maatregelen kunnen vanuit het Gewest geboden worden aan de lokale besturen. 

- Welke is het meest geschikte handhavingsinstrumentarium om de 
Omgevingsvergunning te handhaven. De toezichthouders op gewestelijk en lokaal 
niveau zullen over de noodzakelijke toezichtsrechten en handhavingsinstrumenten 
moeten kunnen beschikken om snel, adequaat en efficiënt te kunnen optreden tegen 
inbreuken en misdrijven. Naast een strafrechtelijke aanpak moet ook een 
bestuursrechtelijke aanpak via bestuurlijke geldboetes worden onderzocht voor de 
minder zware misdrijven of inbreuken.    
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- Welke verschillende sporen dienen ontwikkeld te worden om te komen tot een 
performant handhavingsapparaat. Kunnen andere  instrumenten zoals convenanten 
worden gebruikt om afspraken te maken tussen verschillende bestuursniveaus .  
op het vlak van handhaving.  

 

6 Afstemming met andere regelgevingsprocessen 

De Vlaamse overheid heeft tal van regelgevende initiatieven op touw gezet die onmiddellijk 
kunnen worden gelinkt aan de omgevingsvergunning.  

6.1 Kaderdecreet drietrapsraket 

De procesmatige aanpak van investeringsprojecten leidt finaal tot de afgifte van een 
zogenaamd projectbesluit. Dat besluit integreert volgens de huidige voorstellen alle 
vergunningen (stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning), machtigingen en 
toelatingen (onroerend erfgoed, ingebruikname zones langs bv. wegen en waterwegen), de 
onteigening én de gebeurlijke bestemmingswijziging.  
 
Voor een deel van de Vlaamse projecten zal, naast het bekomen van de vergunningen, ook 
een bestemmingswijziging noodzakelijk zijn. Voor dergelijke projecten kan  het 
investeringsdecreet toegepast worden. In dat geval zal het mechanisme van de drietrapsraket 
in werking treden waarbij in een laatste trap een projectbesluit wordt genomen door de 
bevoegde overheid over zowel de bestemmingswijziging als de vergunning. 
 
Het is noodzakelijk dat het planningsinstrumentarium meer uitvoeringsgericht wordt. Dit 
betekent dat minstens duidelijk moet zijn wie er zorgt voor uitvoering op het terrein, wie betaalt 
en welk flankerende maatregelenpakket noodzakelijk is. Het ontbreken van een flankerend 
programma met hierin solide engagementen zet een rem op zowel de mogelijke beleidsopties 
als op de reële ontwikkeling op terrein. 
Ook de opmaak van het kaderdecreet heeft mede tot doel te komen tot een meer 
uitvoeringsgerichte planning. Hiertoe zal in het projectbesluit veelal een flankerend programma 
met genomen engagementen bevatten. Het belang van het bieden van voldoende garanties 
naar de uitvoering van het flankerend pakket maakt dat een  collectieve besluitvorming voor het 
projectbesluit door de Vlaamse Regering aangewezen is. In functie hiervan wordt bij de 
startbeslissing beslist of het project door de voltallige regering wordt beslist dan wel de 
bevoegde ministers. Een beslissing door de voltallige regering is aangewezen in de gevallen 
waar beleidsdomeinoverschrijdende flankerende maatregelen moeten worden genomen (bv. 
mobiliteit, landbouw,….). Het is dan ook, logisch dat in het geval beleidsdomeinoverschrijdende 
milderende maatregelen moeten worden genomen, de beslissing over de 
bestemmingswijziging en/of  vergunning aan de Vlaamse Regering toekomt.   
 
Ingeval een drietrapsprocedure wordt doorlopen voor grote investeringsprojecten, is de  
omgevingsvergunning een onderdeel van het projectbesluit. Verder onderzoek zal moeten 
uitwijzen hoe dit het best op mekaar wordt afgestemd.  
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6.2 Permanente vergunning 

De bepalingen die het afleveren van vergunningen voor onbeperkte termijn voor de exploitatie 
van hinderlijke inrichtingen mogelijk maken, zullen worden geïncorporeerd in het voorontwerp 
van kaderdecreet betreffende de omgevingsvergunning. Deze oefening die lopende is zal 
onderwerp zijn van een aparte nota die voorgelegd zal worden aan de Vlaamse Regering.  

6.3 Herindeling van de klasse 1 en 2 vergunningen 

De resultaten van de studie van de afdeling Milieuvergunningen voor de herindeling van de 
klasse 1 en 2-inrichtingen worden in aanmerking genomen bij de herziening van de 
indelingslijst in functie van de gesloten lijst van inrichtingen waarvoor het 
Omgevingsvergunningsdecreet vergunnings- of meldingsplicht zal uitvaardigen. 

6.4 Integratiespoordecreet 

Op 22 juli 2011 werd door de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet tot invoeging van 
het integratiespoor voor de milieueffect- en veiligheidsrapportage over een project in de milieu- 
en stedenbouwkundige vergunningsprocedure een tweede maal principieel goedgekeurd met 
het oog op het inwinnen van een advies bij de Raad van State.  
 
Het doel van het decreet is een optimalisatie van de MER/OVR-procedure te bewerkstelligen 
waardoor een verkorting van de totale time-to-permit kan gerealiseerd worden. 
Om dit te realiseren is in het huidig ontwerp van decreet ook een aanpassing van de 
vergunningsprocedures inzake de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning 
opgenomen.  

6.5 Screening MER 

Op 24 maart 2011 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Europese 
Commissie t. België (zaak C-435/09) een uitspraak gedaan die gevolgen heeft voor de 
behandeling van de vergunningsaanvragen voor projecten die behoren tot de 
projectcategorieën die zijn opgenomen bijlage II bij richtlijn 85/337/EEG .  
 
Het Hof van Justitie heeft in het voormeld arrest geoordeeld dat het Vlaams Gewest niet de 
nodige maatregelen heeft vastgesteld voor de correcte of volledige uitvoering van artikel 4, 
leden 2 en 3, gelezen in samenhang met de bijlagen II en III van richtlijn 85/337/EEG. Deze 
artikelen en bijlagen regelen de zogenaamde ‘screening’ van projecten. Meer bepaald heeft het 
Hof geoordeeld dat het Vlaams Gewest de beoordelingsmarge waarover het beschikt op 
gebied van de omzetting van deze artikelen en bijlagen van de richtlijn in de Vlaamse 
regelgeving, heeft overschreden doordat het ten aanzien van sommige categorieën van 
projecten die zijn opgelijst in de bijlage II bij het Project-m.e.r.-besluit, drempelwaarden en 
selectiecriteria heeft vastgesteld die enkel met de omvang van het project rekening houden. 
Volgens het Hof van Justitie wordt de beoordelingsmarge van het Vlaams Gewest op gebied 
van de vaststelling van drempelwaarden en selectiecriteria die toepasselijk zijn in het kader van 
de selectie van de categorieën van projecten die onderworpen moeten worden aan de 
screening, begrensd door de verplichting om elk project dat met name wegens de aard, 
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omvang of ligging ervan een aanzienlijk milieueffect kan hebben, aan een 
milieueffectbeoordeling te onderwerpen vóórdat een vergunning wordt verleend. Uit het 
voormeld arrest volgt dat het Vlaams Gewest de verplichting heeft om ervoor te zorgen dat 
haar regelgeving waarborgt dat naar aanleiding van de screening van projecten niet alleen 
rekening wordt gehouden met de omvang van het project, maar ook met alle andere relevante 
criteria die zijn opgesomd in bijlage III van de  richtlijn.  
 
In afwachting van een correcte omzetting van de richtlijn in Vlaams recht werd bij omzendbrief 
van 22 juli 2011 aan de adviesverleners en de beslissingsbevoegde overheden gevraagd de 
projecten van bijlage II van de richtlijn die niet gevat zijn door het project MER-besluit te 
screenen op hun MER-plicht vooraleer zij een beslissing nemen over de 
vergunningsaanvragen.   
 
Bij de uitwerking van het Omgevingsvergunningsdecreet zal dus aandacht moeten zijn voor een 
correcte omzetting van de richtlijn 85/337/EEG. 
De voorkeur gaat uit om de screeningsbeslissing te laten vallen enerzijds voorafgaand de 
vergunningsaanvraag voor de projecten die voorkomen op de huidige bijlage II-lijst van het 
project-mer-besluit en anderzijds in het begin van de vergunningsprocedure gekoppeld aan de 
beslissing tot ‘ontvankelijk en volledig verklaring van de aanvraag’ voor de resterende projecten 
die voorkomen op de bijlage II-lijst van de richtlijn maar die niet gevat zijn door de bijlage II-lijst 
van het project-mer-besluit. 
 
Deze voorkeuroptie sluit het best aan bij de huidige situatie namelijk de dienst Mer beslist over 
de projecten met een grotere kans op mogelijk aanzienlijke milieueffecten en deze beslissing 
gebeurt vóór de vergunningsfase zodat de initiatiefnemer zo snel mogelijk duidelijkheid heeft 
over de MER-plicht. Deze aanpak sluit eveneens aan bij de voorstellen van commissie 
Sauwens en Berx om zoveel mogelijk procedures te integreren.  
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7 Voorstel van beslissing 

De Vlaamse Regering beslist:  
 

1. Haar goedkeuring te hechten aan de conceptnota over de invoering van de 
omgevingsvergunning zonder dat dit enig financieel of budgettair engagement 
inhoudt;  
 

2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu, en de Vlaamse minister bevoegd 
voor Ruimtelijke Ordening te gelasten de conceptnota voor te leggen aan de VVSG,   
de VVP, de Minaraad, de SARO en de SERV. De geconsulteerde instanties moeten 
tegen 29 februari 2012 hun advies verlenen;  
 

3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu, en de Vlaamse minister bevoegd 
voor Ruimtelijke Ordening te gelasten om, op basis van de in beslispunt 2 vermelde 
adviezen,  de bijgestelde conceptnota ter bespreking voor te leggen ,een 
voorontwerp van kaderdecreet betreffende de omgevingsvergunning en een besluit 
met een gesloten lijst van Vlaamse projecten op te stellen rekening houdend met de 
goedgekeurde principes van de conceptnota.  
 
 

 

 

 

 

 

Joke SCHAUVLIEGE     Philippe MUYTERS 

Vlaams minister van Leefmilieu,    Vlaams minister van Financiën, 

Natuur en Cultuur Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening 

       en Sport 
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