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BEKENDMAKING BESLISSING 
OMGEVINGSVERGUNNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de algemeen directeur 

 
de burgemeester 

 
 
Referentie omgevingsloket OMV_2021053974 
Referentie gemeente O2021-00103OP 
Projectnaam aanleggen van kabels, bouwen van een 

aansluitingscabine en het rooien van 3 
bomen (waarvan één op openbaar 
gewestdomein) ikv een vergund 
windturbineproject 

Ligging Dellestraat 18 te 3560 Lummen 
Afdeling 71462, sectie E, perceel 
604SAfdeling 71542, sectie B, perceel 713K, 
713R, 713S 

 
Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van de heer Nico Priem werd door de deputatie vergund 
onder voorwaarden. 
 
Het betreft een aanvraag tot aanleggen van kabels, bouwen van een aansluitingscabine en het rooien van 3 
bomen (waarvan één op openbaar gewestdomein) ikv een vergund windturbineproject. 
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen 
 
 
De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) 
of op de dienst omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze 
bekendmaking. 
 
Beroepsmogelijkheden 
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. 
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, 
organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of 
belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling 
van de vergunningsvoorwaarden. 
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift  
- ofwel via www.omgevingsloket.be,  
- ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: 
 
DEPARTEMENT OMGEVING 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)  



Koning Albert II-laan 20 bus 8 
1000 Brussel 
 
Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op kleinhandelsactiviteiten) 
Agentschap Innoveren en Ondernemen 
Koning Albert II-laan 35 bus 12 
1030 Brussel 
 
Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op vegetatiewijzigingen) 
Agentschap voor Natuur en Bos 
Havenlaan 88 bus 75 
1000 Brussel 
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna 
zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. 
 
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van 
de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. 
 
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een 
afschrift van uw beroepschrift aan: 
- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing. 
- het college van burgemeester en schepenen van Provincie Limburg 
- de deputatie van de provincie waarin het project gelegen in. 
 
Vermeld in uw beroepschrift het volgende: 
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek; 
- de volgende referentie: OMV_2021053974; 
- de redenen waarom u beroep aantekent; 
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing 
of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning; 
- of u gehoord wenst te worden. 
 
(*) Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met 
als referentie “beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_ nummer)” en voeg het betalingsbewijs toe 
aan uw beroepschrift. 
 
Tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een 
gemeenteweg kan in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing 
een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. Artikel 31/1 van het 
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning regelt deze beroepsmogelijkheid. Ingevolge 
het delegatiebesluit is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, bevoegd voor dit 
“wegenberoep”. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld. 
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering 
van 27 november 2015. Lees ze grondig na. 


