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VIA HET OMGEVINGSLOKET 

BESLISSING OVER DE ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID VAN EEN 
BEROEP TEGEN EEN BESLISSING OVER EEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG
Referentienummer omgevingsloket: 2021098517
Referentienummer deputatie: OMBER-2021-1187

Deze beslissing betreft een beroep verzonden op 10 december 2021 vanwege 
Natuurpunt Hobokense Polder, Commandant Van Laethemstraat 45, 2660 Hoboken 
(Antwerpen), betrokken publiek. En vzw Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, 
betrokken publiek. De beroepers worden vertegenwoordigd door Peter De Smedt en 
Robin Verbeke, Kasteellaan 141, 9000 Gent.

Het beroep betreft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door nv Real Estate 
and Leasing Company, De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen. Het betreft een 
aanvraag tot het bouwen en exploiteren van Maritieme Campus Antwerpen (MCA) op 
een terrein gelegen te Benzineweg 11/Petroliumkaai zn te Antwerpen, kadastraal 
bekend als afdeling 37, sectie A, nr. 138 A 2, afdeling 9, sectie I, nrs. 2877 S 0, 2938 
A 0, 2934 A 0, 2927 P 0, 2927 N 0. De aanvraag omvat zowel stedenbouwkundige 
handelingen als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. De 
omgevingsvergunning werd voorwaardelijk verleend door het college van 
burgemeester en schepenen van Antwerpen op 10 november 2021.

Het beroep is ontvankelijk en volledig. 

De aanvraag zal opnieuw beoordeeld worden.

Indien er nog andere ontvankelijke en volledige beroepen ingesteld zijn of worden 
tegen de bestreden beslissing, worden ze samengevoegd.

De deputatie moet een beslissing nemen binnen de 120 dagen na het volledig en 
ontvankelijk verklaren van het laatst ingestelde beroep, tenzij deze termijn om 
wettelijk voorziene redenen verlengd wordt.

Het dossier wordt voorgelegd aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie 
(POVC).

Indien er een hoorzitting georganiseerd wordt, ontvangen de partijen die gehoord 
worden nog een uitnodiging.

Verdere communicatie zal digitaal via het omgevingsloket en de daar gekende e-
mailadressen verlopen. 

Voor meer informatie betreffende de administratieve beroepsprocedure verwijs ik naar 
www.provincieantwerpen.be.

MOTIVERING BESLISSING

Het beroep werd onderzocht op zijn ontvankelijkheid en volledigheid, rekening 
houdend met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVD) en het besluit van de 
Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering hiervan (OVB).
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Het beroep werd conform artikel 56, eerste lid OVD per beveiligde zending ingediend, 
meer bepaald via het digitale omgevingsloket, en bij de bevoegde overheid, zijnde de 
deputatie van de provincie Antwerpen.

Het beroep werd conform artikel 54 OVD tijdig ingesteld, namelijk binnen een termijn 
van 30 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na de aanplakking op 12 november 
2021.

Er is voldaan aan de gelijktijdige beveiligde verzending zoals beschreven in artikel 56, 
derde lid OVD. Het beroep werd namelijk ingediend via het digitale omgevingsloket.

De beroeper kan conform artikel 53 OVD beroep in stellen. Hij heeft de hoedanigheid 
van lid van het betrokken publiek. Er wordt een omschrijving gegeven van de 
gevolgen die de beroeper ingevolge de bestreden beslissing (waarschijnlijk) 
ondervindt en/of het belang dat hij heeft bij de besluitvorming.  

Het beroep bevat conform artikel 56, vierde lid OVD en 74, §1, eerste lid of 87, §1, 
eerste lid de nodige gegevens.

Het beroep bevat alle stukken conform artikel 56, vierde lid OVD en 74, §1, tweede lid 
of 87, §1, tweede lid.

De dossiertaks van 100 euro werd betaald.

 
Met vriendelijke groeten,

De provinciale omgevingsambtenaar
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