
BEKENDMAKING 

BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 
 
Dossiernummer: 2020/00067 
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020028684 

 
Op 16 september 2020 werd een aanvraag tot omgevingsvergunning onder voorwaarden verleend door de 
Deputatie Provincie Limburg aan Regionaal Landschap Lage Kempen, Grote Baan 176 te 3530 Houthalen-
Helchteren. 
 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale omschrijving: 3de afdeling, sectie A, percelen 463F, 
464C, 464D, 463C, 463E, 328D 328F en 327D. 
 

Het betreft een aanvraag voor het project ‘Ven- en natte heideherstel en herstel Dorperloop Kolisbos’. 
 

De vergunning werd onder voorwaarden verleend door de Deputatie van de Provincie Limburg op 16 
september 2020, met als referentie: 124.09.00/V2020N064401. 
 

Het volledige besluit ligt gedurende een periode van 24 september 2020 tot en met 24 oktober 2020 ter inzage van 
het publiek in het gemeentehuis te Bocholt, Dienst Omgeving. 

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de 
Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van 
de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning(OVB), 
een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP 
– Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 Brussel. 

Het beroep moet op straffen van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van 
30 dagen die ingaat: 

• de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie 
de beslissing betekend wordt; 

• de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve 
aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; 

• de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in overige gevallen; 

De beroeper bezorgt op straffe van ononvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het 
beroepschrift aan: 

• de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 
• de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 
• het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt; 

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in 
artikel 74 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor 
een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD. 
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