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

De aanvraag ingediend door 
Ruiselede werd ingediend op 20/02/2020.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 23/03/2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Kruiskerkestraat 47, kadastraal 
bekend: Afdeling 37012, sectie A, perceel 632K, 583G, 628K.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen 4 kavels.
De aanvraag omvat: verkavelen van gronden

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. 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;

 het decreet van 5 april 1995 betreffende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), het 
laatst gewijzigd bij decreet van 30 juni 2017 betreffende diverse bepalingen inzake omgeving, 
natuur en landbouw;

 het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 
inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 24 februari 2017 
tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving;

 het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en 
sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (VLAREM III), het laatst gewijzigd bij besluit 
van 10 februari 2017 betreffende wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de 
inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.

1. Toetsing aan de regelgeving inzake ruimtelijke ordening

http://www.ruiselede.be/


DECRETALE BEOORDELINGSELEMENTEN

Uitgeruste weg
Het betreft een aanvraag voor een gebouw met als hoofdfunctie wonen, verblijfsrecreatie, dagrecreatie 
m.i.v. sport, detailhandel, dancing, restaurant, café, kantoorfunctie, dienstverlening, vrije beroepen, 
industrie, bedrijvigheid, gemeenschapsvoorzieningen of openbare nutsvoorzieningen en dus zijn de 
bepalingen van het artikel 4.3.5 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van toepassing.
Lot 4 is gelegen langs een weg die door de aanleg en het gebruik een openbaar karakter heeft 
gekregen.

Maximaal volume bedrijfswoningen 
Het betreft geen bedrijfswoning bij een bedrijf of een bedrijfswoning bij een bedrijf in een niet daartoe 
geschikt bestemmingsgebied. De bepalingen van artikel 4.3.6 van de Vlaamse codex ruimtelijke 
ordening zijn niet van toepassing. 

Rooilijnen
Het perceel wordt niet getroffen door  een rooilijn.

Erfdienstbaarheden
Niet van toepassing.

STEDENBOUWKUNDIGE BASISGEGEVENS UIT PLANNEN VAN AANLEG, UITVOERINGSPLANNEN EN 
VERKAVELINGEN

Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplan + verkaveling
 gewestplan : ROESELARE - TIELT (KB 17/12/1979), woongebieden met 

landelijk karakter
 BPA : /
 RUP : PRUP Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen (BS 

09/08/2017). Niet van toepassing op de aanvraag.
 Verkaveling : /
 Rooilijnplan : /
 Onteigeningsplan: /

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag
De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een algemeen of bijzonder plan 
van aanleg of in een ruimtelijk uitvoeringsplan of in een verkaveling. De aanvraag dient dus 
getoetst aan de bepalingen van het gewestplan. De percelen zijn gelegen in het woongebied 
met landelijk karakter volgens het gewestplan Roeselare – Tielt (K.B. 17/12/1979). In deze 
zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0 en art. 6.1.2.2. van het K.B. 
van 29/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen 
en de gewestplannen.
De voorschriften luiden als volgt :  Art. 5.1.1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, 
alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van 
bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied 
moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor 
openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.



Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor 
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
Art.6.1.2.2. de woongebieden met een landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in 
het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven;

Overeenstemming met dit plan
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige 
voorschriften van het gewestplan, meer bepaald woongebied met landelijk karakter gebied. 

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
Gewestelijke verordeningen:
 gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Er is geen 
aanleg van verharding of bebouwing. De hemelwaterverordening is niet van toepassing.

 gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid. Niet van toepassing.
Provinciale verordeningen:
 provinciale verordening inzake het overwelven van baangrachten. Niet van toepassing.
Gemeentelijke verordeningen:
 gemeentelijke verordening nr. 3 inzake de integratie van bedrijfsgebouwen in het 

landschap. Niet van toepassing.
 gemeentelijke bouwverordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de 

verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater 
afkomstig van particuliere woningen. Niet van toepassing.

 gemeentelijke verkavelingsverordening. Van toepassing.
 gemeentelijke verordening woonkwaliteit meergezinswoning. Niet van toepassing.

WEGENIS
De aanvraag is gelegen langs een voldoende uitgeruste openbare weg.

2. Historiek
Er is geen relevante historiek te vermelden.

3. Openbaar onderzoek en infovergadering

OPENBAAR ONDERZOEK
De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het 
omgevingsvergunningsbesluit. 
Het openbaar onderzoek liep van 9 mei 2020 tot 7 juni 2020.

Er werd 1 bezwaarschrift ingediend:
Het bezwaar heeft betrekking op lot 4. De woning op het aanpalende perceel werd met grote 
glaspartijen gebouwd in de richting van lot 4. Hierdoor zal men vanop de woning op lot 4 
inkijk hebben in de keuken, twee badkamers en leefruimte. Hierdoor wordt de privacy 



aangetast. Eveneens ontstaat er volgens de bezwaarindiener een waardevermindering van 
de woning.

Evaluatie bezwaren
Het bezwaar wordt als volgt beoordeeld: ontvankelijk maar ongegrond.
De inkijk naar het aanpalende perceel en woning zal beperkt zijn. Er wordt een voldoende 
ruime bouwvrije afstand ten aanzien van de zijperceelsgrens bepaald op het 
verkavelingsplan. Het volume van de te bouwen woning wordt eveneens beperkt. De 
bouwhoogte wordt beperkt tot een kroonlijsthoogte van 4,50m. Hierdoor kan er geen 
volwaardige verdieping ontworpen worden waardoor de inkijk naar het aanpalende perceel 
zeer beperkt is. Ingeval een woning ontworpen wordt met een hellend dak met een 
woonlaag in het dak dan zullen eventuele ramen beperkt worden tot dakvensters of 
dakkapellen. Dergelijke ramen beperken de inkijk naar aanpalende percelen. Er wordt 
beoordeeld dat de beperkingen met betrekking tot het gabariet op lot 4 opgesteld werden 
met voldoende aandacht naar de impact van de aanpalende bebouwing. De voorschriften 
zijn passend voor een woonomgeving en integreren zich met de bebouwing in de nabije 
omgeving. 

INFOVERGADERING
Niet van toepassing.

RAADPLEGING AANPALENDE EIGENAAR(S)
Niet van toepassing.

4. Adviezen
EXTERNE ADVIEZEN
Er werd advies gevraagd aan de verschillende nutsmaatschappijen, actief in het gebied. De 
adviezen worden als een apart document, samen met de vergunning opgeladen in het 
omgevingsloket.

ADVIES VAN DE GECORO EN/OF MILIEURAAD
De aanvraag is niet voor advies overgemaakt aan de gecoro

ADVIES VAN DE PROVINCIALE OMGEVINGSVERGUNNINGSCOMMISSIE (POVC)
De aanvraag diende niet voor advies overgemaakt te worden aan de POVC.

5. Toetsing aan de regelgeving inzake milieu

MILIEUEFFECTENRAPPORT / MER-SCREENING
Bij de aanvraag is een 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. Toetsing aan andere regelgeving
ZONERINGSKAART RIOLERING EN WATERZUIVERING
Een gescheiden riolering (RWA – DWA) is verplicht.



De aanvraag is gelegen in centrumgebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied : 
septische put is normaal gezien niet vereist maar de gemeentelijke rioolbeheerder Farys 
vraagt om ook in cetrumgebied een septische put te plaatsen.

WATERTOETS

Volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het 
integraal waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te worden aan de watertoets. Het 
besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels 
vast voor de toepassing van de watertoets. 

 de bestaande woning wordt gesloopt, het terrein wordt opgedeeld in woonkavels.
 de aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied
 de bodem is infiltratiegevoelig;
 gelet op de aard van de werken ( slopen van een woning en verkavelen van grond) en 

overwegende dat de aanvraag niet gelegen is een recent overstroomd gebied of een 
overstromingsgebied, is er geen sprake zijn van een schadelijk effect zoals bedoeld in 
artikel 3, §2, 17° van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

 de watertoets is bijgevolg positief.

NATUURTOETS
De aanvraag is niet gelegen in een speciale natuurbeschermingszone.

De aanvraag geeft geen aanleiding tot bijkomende voorwaarden of passende maatregelen in 
functie van de natuurtoets.

ERFGOED – EN ARCHEOLOGIETOETS
Erfgoed
De aanvraag heeft geen betrekking op een beschermd monument, beschermd dorpszicht, 
beschermd landschap en heeft geen betrekking op een relict opgenomen in de inventaris 
van het bouwkundig erfgoed.
Archeologie
Overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en latere wijzigingen is er 
geen archeologienota vereist.

NORMEN EN PERCENTAGES BETREFFENDE DE VERWEZENLIJKING VAN EEN SOCIAAL OF 
BESCHEIDEN WOONAANBOD
Niet van toepassing.

MOBILITEIT - MOBER
Mobiliteitstoets
Er zijn geen significante effecten inzake mobiliteit te verwachten.  Een mobiliteitstoets is aldus 
niet relevant.
Mober
Voor de aanvraag is er geen mobiliteitseffectenrapport (mober) vereist.

7. Beschrijving van het project
Beschrijving van de bouwplaats en de omgeving 



De aanvraag situeert zich ter hoogte van de parochie Kruiskerke. De aanvraag is gelegen in 
een woongebied met landelijk karakter. De aanvraag grenst aan het landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied. Binnen de aanvraag is een alleenstaande woning gelegen. In 
de nabije omgeving kenmerkt de bebouwing zich door alleenstaande of halfopen residentiele 
bebouwing bestaande uit 1 of twee bouwlagen, afgewerkt met een hellend dak. 

Beschrijving van de stedenbouwkundige handelingen
De werken omvatten:

1. Slopen van een woning
2. Vellen van een boom
3. Verkavelen van gronden

1. Slopen van een woning: De woning bestaande uit een gelijkvloerse bouwlaag afgewerkt 
met een hellend dak wordt gesloopt (150m²). De verharding wordt eveneens verwijderd.

2. Vellen van een boom: Er worden 4 bomen geveld. Deze bomen worden geveld omdat 
ze te dicht gelegen zijn bij de voorziene bouwzone van de nieuwe verkaveling. De 
bomen maken geen deel uit van een bos.

3. Verkavelen van gronden
a. Het plangebied omvat een bebouwde en ingerichte woonkavel. De overige 

gronden worden benut als landbouwgrond.
b. Plan: langsheen de Kruiskerkestraat worden 3 nieuwe loten ontworpen. 

Zuidwestelijk is het lot 1 gelegen met een oppervlakte van 952m² geschikt voor 
het bouwen van een open bebouwing. Lot 2 en 3 werden ontworpen in functie 
van twee halfopen woningen. De loten hebben een oppervlakte van 579m² en 
530m². Het 4de lot ontsluit zich langsheen de kleine zijstraat van de 
Kruiskerestraat. Dit lot is eveneens ontworpen in functie van een open 
bebouwing. Het lot heeft een oppervlakte van 546m². De bouwzone werd 
telkens per lot aangeduid.

c. Voorschriften: De percelen worden bestemd voor het bouwen van een 
eengezinswoning. De bouwzone werd telkens per lot aangeduid. De bouwdiepte 
van een volwaardig verdiep  werd beperkt tot maximaal 12m. Bij de loten 1, 2 en 
3 werd een nokhoogte van max. 11m en een kroonlijst van max. 6,50m bepaald. 
Voor het lot 4 werd de nokhoogte beperkt tot max. 8,50m en de kroonlijst tot 
maximum 4,50m. De woningen dienen telkens ingeplant te worden op de 
voorbouwlijn. Er werden specifieke voorschriften opgenomen voor lot 2 en 3 dit 
om een goede schakeling te bekomen. De gebouwen moeten een zelfde profiel, 
zelfde aantal bouwlagen en een gelijke dakvorm hebben. Er werden 
voorschriften opgenomen met betrekking tot de inrichting van de niet bebouwde 
delen van het perceel.

Beschrijving van de ingedeelde inrichting(en) en/of activiteit(en)
Niet van toepassing.

8. Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening en impact op het leefmilieu
Het slopen van de bestaande woning en het vellen van 4 bomen is noodzakelijk voor het 
bouwrijp maken van de gronden in functie van het creëren van 4 loten. Deze 
stedenbouwkundige handelingen veroorzaken geen afbreuk aan de goede ruimtelijke 
ordening.



Het verkavelen van het plangebied in 4 loten zorgt voor een verhoging van het ruimtelijk 
rendement. De bestaande woonkavel heeft een eigenaardige vorm en zorgt voor een groot 
en niet efficiënt ruimtegebruik waardoor een groot ruimtebeslag is voor 1 woning. De nieuwe 
loten snijden gronden aan die tot op heden benut werden in functie van de landbouw. De 
gronden zijn evenwel bestemd door het gewestplan als woonzone. De herindeling van de 
percelen maken het mogelijk om 4 woningen te bouwen. De bouwzone werd aangeduid en 
het gabarit richt zich naar een meer compacte bebouwing waardoor er een meer efficiënt 
ruimtegebruik ontstaat. Deze aanpassing gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- 
en leefomgeving van de betrokken en nabije omgeving.

Functionele inpasbaarheid
De omgeving kenmerkt zich door een residentiele bebouwing. De herinrichting van het 
gebied en de opgestelde voorschriften zijn, gelet op de bestemming in het gewestplan, 
functioneel inpasbaar met de nabije omgeving. 

Schaal
Het (maximaal) gabariet van de te bouwen woningen is ruimtelijk inpasbaar met de 
woningen in de nabije omgeving. 

Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De bouwdichtheid is passend voor een bebouwing in het buitengebied. De bouwzone werd 
aangeduid op het plangebied. Rekening houdend met de gabaritmogelijkheden, ontstaat een 
kwalitatief ruimtegebruik dat inpasbaar is bij de nabije omgeving.

Voorschriften:
Er zijn enkele onduidelijkheden of tegenstrijdigheden vastgesteld bij de voorschriften.
Onder punt 17 werden voorschriften opgenomen met betrekking tot de uitbouwen van het 
gebouw op het gelijkvloers. Deze voorschriften worden deels herhaald onder de 
voorschriften met betrekking tot de inrichting van de tuinzone. De voorschriften die 
opgenomen werden onder punt 17 hebben betrekking op de bijgebouwen en niet met 
betrekking tot een uitbouw van de gelijkvloerse verdieping. Deze voorschriften worden 
namelijk herhaald onder punt 27 en 30.  Er wordt geadviseerd om het voorschrift onder punt 
17 te schrappen. Dit om verwarring te voorkomen. Onder punt 27 dient aanvullend wel 
opgenomen te worden dat de oppervlakte voor constructies in de zijtuinstrook beperkt 
worden tot 18m².
Onder punt 27 werd bepaald dat een carport in de zijtuinstrook kan ingeplant worden op 1 
meter achter de voorgevellijn. Het is aangewezen om de inplanting op 2 meter achter de 
voorgevelbouwlijn te voorzien.
 Het voorschrift onder punt 31 is strikt omschreven. Het is aanbevolen om dit voorschrift 
meer vrijblijvend te omschrijven, namelijk: Op de kavelgrenzen van de achtertuinstrook en 
zijtuinstrook is een afsluiting van maximum 2 meter toegelaten. 
Overwegende dat de loten grenzen aan een landschappelijk waardevol agrarisch gebied is 
het aangewezen om een kwalitatieve afsluiting te voorzien zodoende een goede integratie 
wordt bekomen. Er wordt geadviseerd om volgend voorschrift toe te voegen: Bij de 
perceelsgrenzen die raken aan het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is als 
afsluiting enkel een streekeigen haag toegelaten, eventueel versterkt met paal en draad.

Besluit:



De aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening en met het leefmilieu 
mits :
Volgende aanpassingen aan de voorschriften:

- Schrappen toelichting en voorschrift punt 17 ‘Uitbouwen van het gebouw op het 
gelijkvloers’.

- Aanvullen voorschrift punt 27 ‘ Zijtuinstrook: constructies’: Maximum oppervlakte 
carport is 18m².

- Aanpassen voorschrift punt 31 ‘Afsluitingen: materiaal’: Op de kavelgrenzen van de 
achtertuinstrook en zijtuinstrook is een afsluiting van maximum 2 m hoogte 
toegelaten.  In de voortuinstrook is de hoogte beperkt tot 1 meter. Op de 
perceelsgrenzen die raken aan het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is 
als afsluiting enkel een streekeigen haag toegelaten, eventueel versterkt met paal 
en draad.

9. Advies en voorstel van voorwaarden

De aanvraag wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.

Voorwaarden inzake de stedenbouwkundige handelingen:
- Volgende aanpassingen aan de voorschriften:

o Schrappen toelichting en voorschrift punt 17 ‘Uitbouwen van het gebouw op 
het gelijkvloers’.

o Aanvullen voorschrift punt 27 ‘ Zijtuinstrook: constructies’: Maximum 
oppervlakte carport is 18m².

o Aanpassen voorschrift punt 31 ‘Afsluitingen: materiaal’: Op de kavelgrenzen 
van de achtertuinstrook en zijtuinstrook is een afsluiting van maximum 2 m 
hoogte toegelaten.  In de voortuinstrook is de hoogte beperkt tot 1 meter. 
Op de perceelsgrenzen die raken aan het landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied is als afsluiting enkel een streekeigen haag toegelaten, 
eventueel versterkt met paal en draad.

- inzake riolering:
o het te voorziene afvoerstelsel (DWA-RWA) dient gescheiden aangelegd tot 

aan de rooilijn (de scheidingslijn tussen privé- en openbaar domein). De 
plaats van aansluiting en wijze waarop wordt bepaald door Farys, beheerder 
van de openbare riolering. Inlichtingen dienen vooraf te worden genomen bij 
Farys, Stropstraat 1, 9000 Gent of via www.farys.be;

- inzake openbaar domein:
o alle bijkomende werken in het kader van nutsvoorzieningen (o.a. 

verplaatsen van OV-palen, enz…) of infrastructuurwerken ter hoogte van het 
openbaar domein, ten gevolge van de bouwwerken zijn te laste van de 
aanvrager;

o Alle kosten voor het aanleggen van de nodige nutsleidingen en 
aanpassingswerken in functie van de verkaveling zijn ten laste van de 
aanvrager/verkavelaar.

De gemeentelijk omgevingsambtenaar

Het schepencollege gaat akkoord met het advies en maakt dit zich eigen.



BESLUIT IN ZITTING VAN 27/08/2020

1) De aanvraag ingediend door   wordt vergund.

2) Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
  - Volgende aanpassingen aan de voorschriften:

o Schrappen toelichting en voorschrift punt 17 ‘Uitbouwen van het 
gebouw op het gelijkvloers’.
o Aanvullen voorschrift punt 27 ‘ Zijtuinstrook: constructies’ : 
Maximum oppervlakte carport is 18m².
o Aanpassen voorschrift punt 31 ‘Afsluitingen: materiaal’: Op de 
kavelgrenzen van de achtertuinstrook en zijtuinstrook is een afsluiting 
van maximum 2 m hoogte toegelaten.  In de voortuinstrook is de 
hoogte beperkt tot 1 meter. Op de perceelsgrenzen die raken aan het 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied is als afsluiting enkel een 
streekeigen haag toegelaten, eventueel versterkt met paal en draad.

- inzake riolering:
o het te voorziene afvoerstelsel (DWA-RWA) dient gescheiden 
aangelegd tot aan de rooilijn (de scheidingslijn tussen privé- en 
openbaar domein). De plaats van aansluiting en wijze waarop wordt 
bepaald door Farys, beheerder van de openbare riolering. Inlichtingen 
dienen vooraf te worden genomen bij Farys, Stropstraat 1, 9000 Gent of 
via www.farys.be;

- inzake openbaar domein:
       Het advies van de nutsmaatschappijen stipt na te leven (zie 

bijlagen). De verkavelaar dient te voorzien in het aanleggen van alle 
nutsleidingen indien deze nog niet aanwezig zijn.

• het besluit van de gemeenteraad van 6 november 1995 en de 
toegevoegde reglementering stipt na te leven.
• De verkavelingsvergunning laat slechts vervreemding toe nadat 
de verkavelingsakte door de instrumenterende ambtenaar is 
opgemaakt. Die akte kan slechts worden opgemaakt na overlegging 
van een attest van het schepencollege waaruit blijkt dat alle in de 
verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden en lasten zijn 
uitgevoerd of dat voor de uitvoering van de lasten een voldoende 
financiële waarborg is gestort in handen van de financieel directeur.
• De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende 
reglementering, uitgevaardigd door de distributiebeheerder Fluvius 
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
• Indien voor de uitvoering van het project een electriciteitspaal 
hinderlijk is, dient deze verplaatst te worden op kosten van de 



aanvrager van de omgevingsvergunning.

3) Er dient in de vergunning rekening te worden gehouden met het volgende :
-          Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet 
binnen 35 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.
-           Er dient rekening te worden gehouden met art.4.2.16 van de VCRO : 

Artikel 4.2.16. (01/09/2009- ...) 

§ 1. Een kavel uit een vergunde verkaveling of verkavelingsfase kan enkel verkocht worden, verhuurd 
worden voor méér dan negen jaar, of bezwaard worden met een recht van erfpacht of opstal, nadat de 
verkavelingsakte door de instrumenterende ambtenaar is verleden.

§ 2. De verkavelingsakte wordt eerst verleden na overlegging van een attest van het college van 
burgemeester en schepenen, waaruit blijkt dat, voor de volledige verkaveling of voor de betrokken 
verkavelingsfase, het geheel van de lasten uitgevoerd is of gewaarborgd is door :
1° de storting van een afdoende financiële waarborg;
2° een door een bankinstelling op onherroepelijke wijze verleende afdoende financiële waarborg.

Het attest, vermeld in het eerste lid, kan worden afgeleverd indien de vergunninghouder deels zelf de 
lasten heeft uitgevoerd, deels de nodige waarborgen heeft gegeven.

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 vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de 
definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een 
periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een 
vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van 
de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het 
verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft 
verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:
1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden 
toegerekend;
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige 
voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke 
vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn 
goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° 
en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het 
bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf 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.

§ 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.

§ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege 
als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het 
wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning 
aanvangt.

§ 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, in voorkomend geval verlengd 
conform artikel 99, § 1 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, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform 
artikel 99, § 1, 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, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform 
artikel 99, § 1, 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, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform 
artikel 99, § 1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de 
VCRO, 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 of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste 
administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie 
in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep 
kan beslissen.

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° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde;
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn 
gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat;
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn 
gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

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, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere 
regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en 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 provinciale respectievelijk gewestelijke 
omgevingsambtenaar 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 provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem 
gemachtigde 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.

Artikel 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten 
en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn 
onontvankelijk.

Artikel 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen 
een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per 
beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure 
tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:
1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

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 De Burgemeester
F.Van de Sompel                                                            G.De Roo
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