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BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT 
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

De aanvraag ingediend door de heer I
 werd ingediend op 23/03/20

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 12/04/2018.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Brandstraat 103 te 8755 
Ruiselede, kadastraal bekend: Afdeling 37012, sectie G, perceel 32F, 32S

Het betreft een aanvraag tot een verkaveling voor 3 loten.  

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, 
rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder 
met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de 
omgevingsambtenaar en maakt dit zich eigen. Het verslag luidt als volgt : 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar onderzocht de 
omgevingsvergunningsaanvraag, rekening houdend met de ter zake geldende 
wettelijke bepalingen, in het bijzonder met:
 het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het laatst 

gewijzigd bij decreet van 7 juli 2017 (het omgevingsvergunningsdecreet);
 het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van 

het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het laatst 
gewijzigd bij ministerieel besluit van 7 juni 2017 (het 
omgevingsvergunningsbesluit)

 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en de uitvoeringsbesluiten;

1. Toetsing aan de regelgeving inzake ruimtelijke ordening

DECRETALE BEOORDELINGSELEMENTEN
Uitgeruste weg

De aanvraag is gelegen aan een weg die met duurzame materialen is verhard en is 
voorzien van een elektriciteitsnet. Tevens voldoet hij aan de uitrustingsvoorwaarden 
die worden vereist door de plaatselijke toestand, waaronder de voorzieningen die in 
de gemeente voorhanden zijn, 

Rooilijnen

Het perceel wordt niet getroffen door, noch grenst het aan een rooilijn.

http://www.ruiselede.be/


Erfdienstbaarheden
niet van toepassing

STEDENBOUWKUNDIGE BASISGEGEVENS UIT PLANNEN VAN AANLEG, 
UITVOERINGSPLANNEN EN VERKAVELINGEN

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag

De aangevraagde werken/handelingen zijn gesitueerd in het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan “Doomkerke” goedgekeurd op 19 oktober 2017  De aanvraag is niet 
gelegen in een verkaveling.  De aanvraag wordt dus getoetst aan de bepalingen van 
het grup.

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
Niet van toepassing.

RICHTLIJNEN EN OMZENDBRIEVEN
De omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief dd. 25 januari 
2002 is van toepassing op de aanvraag.

VERORDENINGEN
 De gemeentelijke verkavelingsverordening dd. 06/11/1995

 WEGENIS
De aanvraag is gelegen langs een voldoende uitgeruste openbare weg 

2. Historiek
Op 13/10/2016 werd een aanvraag geweigerd voor het bouwen van 4  woningen.

3. Openbaar onderzoek en infovergadering

 OPENBAAR ONDERZOEK

De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden aangezien de aanvraag 
conform de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP is.

4. Adviezen

 EXTERNE ADVIEZEN
Er werd advies gevraagd aan alle nutsmaatschappijen

5. Toetsing aan de regelgeving inzake milieu

 MILIEUEFFECTENRAPPORT / MER-SCREENING



Bij de aanvraag is een Project- mer-screening toegevoegd waaruit blijkt dat er geen 
aanzienlijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.  Er moet aldus geen 
milieueffectenrapport over het project worden opgesteld.

6. Beschrijving van het project

Beschrijving van de bouwplaats en de omgeving 
De aanvraag bevindt zich in het noorden van de gemeente, in de kern van 
Doomkerke die een typisch straatdorp is.
De directe omgeving wordt gekenmerkt door ééngezinswoningen in open en 
halfopen bebouwing. Naast het perceel bevindt zich een kamphuis.
Op het perceel bevindt zich een bestaande woning in halfopen bebouwing en een 
losstaande tuinberging.

Beschrijving van de stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag heeft betrekking op het verkavelen van een stuk grond in 3 loten in 
halfopen bebouwing

7. Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening en impact op het leefmilieu

De aanvraag is gelegen in een gebied dat geordend wordt door een ruimtelijk 
uitvoeringsplan voorzien van concrete en meetbare stedenbouwkundige 
voorschriften die de aandachtspunten van de goede ruimtelijke ordening behandelen 
en regelen.
Overwegende dat de aanvraag in overeenstemming is met de stedenbouwkundige 
voorschriften wordt de aanvraag geacht in overeenstemming te zijn met de goede 
ruimtelijke ordening.
Overwegende dat de aanvraag zorgt voor een verzorgde invulling van het perceel.

Besluit:
De aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.  

8. Advies en voorstel van voorwaarden

De aanvraag komt in aanmerking voor vergunning

Voorwaarden inzake de stedenbouwkundige handelingen:
 De gemeentelijke verkavelingsverordening stipt wordt nageleefd.
 De adviezen van de nutsmaatschppijen stipt worden nageleefd.

De gemeentelijk omgevingsambtenaar

BESLUIT IN ZITTING VAN 31/05/2018



1) De aanvraag ingediend door de heer Ivan Martens, Bergenstraat 45 te 8210 
Zedelgem, wordt vergund.

2) Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
 

 De gemeentelijke verkavelingsverordening stipt wordt nageleefd.
 De adviezen van de nutsmaatschappijen stipt worden nageleefd.

 De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, 
uitgevaardigd door de distributiebeheerder Gaselwest voor electriciteit en 
aardgas inzake privé-verkavelingen, sociale verkavelingen, industriële 
verkavelingen strikt na te leven. Deze teksten zijn op eenvoudig verzoek 
verkrijgbaar bij de genoemde distributienetbeheerder, zij zijn eveneens 
raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder via 
www.gaselwest.be

 De verkavelaar heeft de verplichting om het geldend verkavelingsreglement 
AQUARIO, uitgevaardigd door Farys strikt na te leven

 Loten kunnen pas worden vervreemd indien het schepencollege een attest 
heeft afgegeven waaruit blijkt dat alle in de verkavelingsvergunning 
opgelegde voorwaarden en lasten zijn uitgevoerd (art. 4.2.16 §2 van de 
Vlaamse Codex RO).

  Indien voor de uitvoering van het project een electriciteitspaal hinderlijk is, 
dient deze verplaatst te worden op kosten van de aanvrager van de 
stedenbouwkundige vergunning.

Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen 
vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd 
gebracht van de instelling van een administratief beroep.

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van 
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen 
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende 
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde 
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de 
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het 
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. 
Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de 
aanvangsdatum van de fase in kwestie.

http://www.gaselwest.be/


§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van 
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt 
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de 
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de 
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, 
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of 
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels 
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, 
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een 
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, 
kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie 
van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 
overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van 
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven 
de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een 
beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in 
strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk 
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin 
behouden.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de 
archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 
5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf 
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de 
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, 
§ 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een 
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd 
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing 
van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee 
jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen 
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen 
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste 



administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door: 
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de 
adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht; 
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte 
niet om advies werd verzocht; 
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn 
gemachtigde; 
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 
of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig 
dagen die ingaat: 
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties 
aan wie de beslissing betekend wordt; 
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste 
administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; 
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de 
betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten 
minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is 
ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is 
geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de 
bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde 
zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het 
op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar 
onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde 
overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om 
binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het 
vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in 
het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid: 
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener; 



2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die 
het voorwerp uitmaakt van die beslissing; 
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek: 

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of 
waarschijnlijk ondervindt;

b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een 
omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden; 

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld. 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken: 
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks; 
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht; 
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°. 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden 
overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014. 

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. 

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste 
administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn 
voor het dossier. 

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil 
worden. 

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk 
op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het 
beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde 
dat hij niet de beroepsindiener is. 

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich 
bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse 
administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw 
dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke 
doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de 
verbetering ervan aan te vragen.

De Algemeen Directeur wn,                                 De Burgemeester,
F.Van de Sompel.                                                G.De Roo.
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