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Bovenvermelde aanvraag tot omgevingsvergunning van Novus Construct, vertegenwoordigd 

door Michael Gurickx, Scheepsdalelaan 60 te 8000 Brugge, werd verleend door het college van 

burgemeester en schepenen. 

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 10 

APRIL 2019 HET VOLGENDE BESLIST:  

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De 

aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de 

bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via 

het omgevingsloket. 

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 12 gekoppelde woningen met carports en 

bergingen. 

 

Het dossier kan worden ingekeken via het omgevingsloket 

(www.omgevingsloketvlaanderen.be) of op het gemeentehuis, dienst omgeving. 

 

U kan tegen deze beslissing, binnen een vervaltermijn van 30 dagen die ingaat op datum van 

de eerste dag van de aanplakking van deze beslissing, beroep instellen via het omgevingsloket 

of bij de deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is. Meer info kan u vinden 

in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het 

bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 of bij de dienst omgeving 

van de gemeente Retie. 



INSTRUCTIES TOT AANPLAKKING 
 

Op 10 april 2019 werd een beslissing genomen over uw aanvraag. 

 

Hierbij vindt u: 

 

• Het beslissingsformulier en eventuele bijlagen.  Wij raden u aan dit formulier nauwgezet 

te lezen zodat u goed op de hoogte bent van welke rechten de vergunning verleent en 

welke voorwaarden er aan verbonden zijn. 

• Het besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning. 

 

 

Welke stappen moet u nog ondernemen? 

 

1. Bekendmaking vergunning 

 

Het bijgevoegde en ondertekende formulier met als titel 'bekendmaking beslissing  

omgevingsvergunning' geeft aan dat de vergunning verleend is. Het wordt u eveneens als 

gele affiche via de post toegestuurd. U dient deze gele affiche gedurende een periode van 

30 dagen onafgebroken en duidelijk zichtbaar aan te plakken op de plaats waarop de 

vergunningsaanvraag betrekking heeft. Dit dient te gebeuren binnen 10 kalenderdagen na 

ontvangst van de beslissing. U hebt er zelf belang bij dit tijdig te doen, omdat anders de 

termijn om beroep in te dienen tegen uw vergunning niet van start gaat.  

 

2. Melden van de aanplakking via het omgevingsloket 

 

U bent verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de 

‘bekendmaking beslissing omgevingsvergunning’. U dient deze melding door te geven via 

het omgevingsloket. Indien u een aanvraag op papier indiende kan u deze melding 

telefonisch doorgeven aan de dienst omgeving van de gemeente op 014 38 92 45, of via 

mail aan omgeving@retie.be. 

 

3. Melden van begin en einde van de werken via het omgevingsloket. 

 

U bent verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van het begin en einde van de 

werken. U dient deze melding door te geven via het omgevingsloket. Indien u een 

aanvraag op papier indiende kan u deze melding telefonisch doorgeven aan de dienst 

omgeving van de gemeente op 014 38 92 45, of via mail aan omgeving@retie.be. 

 

Wanneer mag u gebruik maken van de vergunning? 

 

U mag pas een vergunning beginnen uitvoeren als u niet binnen 35 dagen, te rekenen vanaf 

de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief 

beroep.  

 

Meer informatie nodig? 

 

Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met de dienst omgeving van de 

gemeente Retie. 

  



Omgevingsloketnummer: OMV_2018155448 

Dossiernummer: OMV/AOP/2018/133 

 

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT 

VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

 

 

 

De aanvraag van Novus Construct, vertegenwoordigd door Michael Gurickx, gevestigd te 

Scheepsdalelaan 60 te 8000 Brugge, werd ingediend op 21 december 2018 en werd 

ontvankelijk en volledig verklaard op 22 januari 2019. 

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Hulse Akkers te 2470 Retie, kadastraal 

bekend: Afdeling 13036, sectie B, perceel , 110A, 114H, 114K, 115H (lot 2 t.e.m. 13). 

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 12 gekoppelde woningen met carports en 

bergingen. 

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen. 

 

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. 

 

Verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar d.d. 4/4/2019 
 
Stedenbouwkundige basisgegevens uit de plannen van aanleg en bijhorende voorschriften 
- Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28/7/1978, bestemming : 

woonuitbreidingsgebied;  
 

Bepaling van het plan dat van toepassing is 
De aanvraag is gelegen binnen de grenzen van de goedgekeurde en niet vervallen verkaveling 
ref. V/653/00 d.d. 26/4/2018. Het eigendom vormt lot 2 tot en met lot 13 van deze verkaveling; 
 
Overeenstemming met dit plan 
Overwegende dat de aanvraag principieel in overeenstemming is met de voorschriften van het 
vastgestelde gewestplan en de geldende stedenbouwkundige voorschriften van de verkaveling 
ref. V/653/00 d.d. 26/4/2018; 
 
Andere zoneringsgegevens 
Overwegende dat er geen andere zoneringsgegevens relevant zijn voor dit eigendom; 
 
Beschrijving van de  omgeving en de aanvraag 
- de bestaande toestand 

Het betreft lot 2 tot en met 13 (onbebouwd) uit een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling, 
bestemd voor groepswoningbouw. De 12 kavels hebben  een  gezamenlijke  oppervlakte 
van circa 3.760 m2. De loten 2 t.e.m. 12 hebben een kavelbreedte van 9,5 m. De 
perceelbreedte van lot 13 bedraagt 10,28 m. De  perceelsdiepte  varieert  tussen de 30,9 m 
en 36,59 m;  

- de gewenste ontwikkelingen 
Overwegende dat deze aanvraag het bouwen van 12 gekoppelde ééngezinswoningen betreft. 
De woningen 1 tot en met 11 (op lot 2 tot en met 12)  hebben een bouwbreedte van 6,5 m. De 
woning 12, op lot 13, heeft een bouwbreedte van 7,2 m. De bouwdiepte van de woningen 
varieert tussen 10 m en 12 m. Alle woningen worden uitgevoerd met een plat dak; de hoogte 
bedraagt 6,5 m. De gevels worden voorzien in een licht grijze gevelsteen gecombineerd met 
hout. In de bouwvrije zijtuinstrook wordt, voor de woningen 1 tot en met 11, een carport met 
berging ingeplant. Deze  carport  met berging heeft een oppervlakte van 21 m2 (3 x 7 m). De 



houten carports/bergingen worden uitgevoerd met een plat dak met een hoogte van 3 m. Bij de 
woning 12, die voorzien is van een inpandige garage, wordt in de strook voor binnenplaatsen 
en tuinen een houten berging voorzien met een oppervlakte van 6 m2. Deze berging wordt 
uitgevoerd met  een plat dak en een hoogte van 3 m;  

 
Historiek 

 Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 10/1/2017 een weigering 
van de verkavelingsvergunning afgeleverd aan Novus NV voor het verkavelen van 13 
bouwkavels (dossier V/638/00); 

 Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 19/12/2017 vergunning 
verleend aan Novus NV voor het verkavelen van 13 bouwkavels. Derden tekenden beroep 
aan tegen deze beslissing. De bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen 
heeft in zitting van 26/4/2018 vergunning verleend (dossier V/653/00); 

 
Openbaar onderzoek 
De aanvraag werd getoetst aan de criteria 11-14 van het besluit van de Vlaamse Regering tot 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De gewone 
procedure is van toepassing en de aanvraag werd openbaar gemaakt. De voorgeschreven 
procedure werd gevolgd. Het openbaar onderzoek werd gehouden van 25/1/2019 tot 23/2/2019. 
Er werden geen bezwaren ingediend;  
 
Adviezen 
De aanvraag werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd op 4/2/2019 door de gemeentelijke 
technische dienst. Volgende zaken dienen in acht genomen te worden :  
- De gebouwen worden zodanig opgetrokken dat de 0-pas zich minstens 0,30 m boven de as 

van de rijweg bevindt;  
- De toezichts-putjes voor het vuil water en het hemelwater worden op 0,50 m achter de 

perceelsgrens geplaatst, de bouwheer dient hier zelf op aan te sluiten. Deze toezichts-putjes, 
geplaatst binnen de opdracht voor de wegenisaanleg, zijn van het type zonder terugslagklep;  

- De bouwheer moet voor het aansluiten op de openbare riolering en 
regenwaterafvoervoorziening een conform keuringsattest  van de vuilwater- en 
regenwaterafvoer kunnen voorleggen;  

- Bij het berekenen van de infiltratievoorziening mag de bodem van de voorziening niet mee in 
rekening gebracht worden. De bodem kan dichtslibben met verminderde infiltratiecapaciteit tot 
gevolg;  

- De overloop van de infiltratievoorziening naar het RWA-afvoersysteem (t.h.v. huisaansluitputje) 
is toegelaten onder voorwaarde dat deze zo hoog mogelijke wordt geplaatst om de 
overstortfrequentie te beperken;  

- De aanleg van het gedeelte van de inrit gelegen tussen de rand van de weg en de 
perceelsgrens kan toegelaten worden binnen deze vergunning. Er dient rekening gehouden te 
worden met een aanleg in kleinschalige materialen (betonstraatstenen, kleiklinkers, …) of 
andere waterdoorlatende materialen. Er wordt gestreefd naar een maximale breedte van 4 m 
voor enkelvoudige inritten en 7 m voor gekoppelde inritten;  

 
De aanvraag werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd op 5/3/2019 met ref. BWDP/2019-
0052/001/01/MODBE door de Brandweer Zone Kempen;  
 
Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 
Overwegende dat de beoordeling van de ruimtelijke ordening – als uitvoering van art. 1.1.4 van 
de codex gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke 
draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en 
sociale gevolgen - rekening houdt met de volgende criteria als uitvoering van art. 4.3.1. van de 
VCRO: 
- functionele inpasbaarheid 

Het bouwen van 12 woningen met carports en bergingen als groepsbouwproject binnen een 
goedgekeurde niet-vervallen verkaveling en in het woonuitbreidingsgebied is 
stedenbouwkundig aanvaardbaar. De aanvraag in principieel in overeenstemming met de 
voorschriften van het vastgestelde gewestplan; 

- mobiliteitsimpact 



Het project kan de verkeersdruk licht verhogen op deze omgeving. Het betreft evenwel geen 
doorgaand verkeer, slechts bestemmingsverkeer. Bovendien wordt bij elke woning een 
carport of garage voorzien; 

- schaal 
Het project en de vormgeving  blijft binnen het klassieke gabarit waardoor het in de omgeving 
past. De gangbare bouwdiepte en bouwhoogte worden gerespecteerd.  De bouwplannen  
voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften van de goedgekeurde 
verkaveling V/653/00 d.d. 26/4/2018. De goede ruimtelijke ordening wordt niet in het 
gedrang gebracht door het gevraagde; 

- ruimtegebruik en bouwdichtheid 
Het project voldoet aan de gangbare stedenbouwkundige normen. De geldende 
stedenbouwkundige voorschriften van de verkaveling worden nageleefd. De tuinstroken 
aangeduid op het verkavelingsplan blijven behouden. De bouwplannen voldoen aan de 
geldende stedenbouwkundige voorschriften van de goedgekeurde en niet vervallen 
verkaveling.  Het project overschrijdt de ruimtelijke draagkracht van het perceel niet; 

- visueel-vormelijke elementen 
Het project zal  zich in de omgeving integreren. De te gebruiken materialen voldoen aan de 
algemeen geldende normen zodat de woning in de omgeving zal passen.  De materialen 
voldoen aan deze vermeld in de stedenbouwkundige voorschriften; 

- cultuurhistorische aspecten : niet van toepassing; 

 het bodemreliëf wordt niet gewijzigd; 

 hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen : niet van 
toepassing; 

 
Watertoets 
Het behoort, zoals vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid, 
tot de bevoegdheid van de vergunningverlenende overheid om de resultaten van de watertoets te 
vermelden, zelfs als het manifest duidelijk is dat de vergunde werken geen enkele invloed hebben 
op de waterhuishouding, en hiermee rekening te houden. Het eigendom is niet gelegen in effectief 
overstromingsgevoelig gebied of een recent overstroomd gebied zodat in alle redelijkheid 
geoordeeld kan worden dat er geen schadelijk effect veroorzaakt wordt; 
 
Algemene conclusie 
Overwegende dat de aanvraag principieel in overeenstemming is met de voorschriften van het 
geldende gewestplan en dat de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang wordt gebracht 
door het gevraagde; 
 
Overwegende dat de aanvraag zich op aanvaardbare wijze in de omgeving integreert. Het 
project sluit zich qua vormgeving, inplanting en materiaalgebruik aan bij de bestaande 
bebouwing; 
 
Overwegende dat de bouwplannen voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften 
van de vergunde en niet vervallen verkaveling ref. V/653/00 d.d. 26/4/2018; 
 
 
Besluit 
Om  bovenvermelde  redenen  verleent  de  gemeentelijke omgevingsambtenaar een gunstig 
advies mits :  

 De voorwaarden vermeld in het advies van de Brandweer Zone Kempen d.d. 5/3/2019 met 
ref. BWDP/2019-0052/001/01/MODBE nageleefd worden;   

 De voorwaarden vermeld in het advies van de gemeentelijke technische dienst d.d. 4/2/2019 
nageleefd worden :  

• De gebouwen worden zodanig opgetrokken dat de 0-pas zich minstens 0,30 m boven de as 
van de rijweg bevindt;  

• De toezichts-putjes voor het vuil water en het hemelwater worden op 0,50 m achter de 
perceelsgrens geplaatst, de bouwheer dient hier zelf op aan te sluiten. Deze toezichts-
putjes, geplaatst binnen de opdracht voor de wegenisaanleg, zijn van het type zonder 
terugslagklep;  



• De bouwheer moet voor het aansluiten op de openbare riolering en 
regenwaterafvoervoorziening een conform keuringsattest  van de vuilwater- en 
regenwaterafvoer kunnen voorleggen;  

• Bij het berekenen van de infiltratievoorziening mag de bodem van de voorziening niet mee 
in rekening gebracht worden. De bodem kan dichtslibben met verminderde 
infiltratiecapaciteit tot gevolg;  

• De overloop van de infiltratievoorziening naar het RWA-afvoersysteem (t.h.v. 
huisaansluitputje) is toegelaten onder voorwaarde dat deze zo hoog mogelijke wordt 
geplaatst om de overstortfrequentie te beperken;  

• De aanleg van het gedeelte van de inrit gelegen tussen de rand van de weg en de 
perceelsgrens kan toegelaten worden binnen deze vergunning. Er dient rekening gehouden 
te worden met een aanleg in kleinschalige materialen (betonstraatstenen, kleiklinkers, …) 
of andere waterdoorlatende materialen. Er wordt  gestreefd  naar een maximale breedte van 
4 m voor enkelvoudige inritten en 7 m voor gekoppelde inritten. 

 
 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de 

omgevingsambtenaar en sluit zich hierbij aan. 

 

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN ZITTING VAN 

10 APRIL 2019 

 

De aanvraag ingediend door Novus Construct, vertegenwoordigd door Michael Gurickx, wordt 

vergund. De aanvrager is verplicht: 

1. de datum van aanplakking met een foto van deze aanplakking, de datum van aanvang van de 
werken en de datum van voltooiing van de werken in te geven in het omgevingsloket; 

2. de bouwlijn uitgezet door onze diensten te respecteren;  
3. de afvalwaters rechtstreeks, m.a.w. zonder individuele voorbehandeling, te lozen in de 

openbare riolering;  
4. een regenwaterput per woning te voorzien die voldoet aan de normen gesteld door de 

gemeenteraad in zitting van 4 april 2005. De regenwaterput dient dus een minimale tankinhoud 
van 5.000 liter (zoals voorzien op het goedgekeurde plan) te hebben. Het gecapteerde 
regenwater wordt gebruikt door middel van een aangesloten pompinstallatie met minimaal  1 
aansluiting van WC, wasmachine, buitenkraan en/of andere. Een infiltratievoorziening aan te 
leggen conform de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5/7/2013 houdende 
de verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater; 

5. de voorwaarden vermeld in het advies van de Brandweer Zone Kempen d.d. 5/3/2019 met 
ref. BWDP/2019-0052/001/01/MODBE nageleefd worden;   

6. de voorwaarden vermeld in het advies van de gemeentelijke technische dienst d.d. 4/2/2019 
nageleefd worden :  

• De gebouwen worden zodanig opgetrokken dat de 0-pas zich minstens 0,30 m boven de as 
van de rijweg bevindt;  

• De toezichts-putjes voor het vuil water en het hemelwater worden op 0,50 m achter de 
perceelsgrens geplaatst, de bouwheer dient hier zelf op aan te sluiten. Deze toezichts-
putjes, geplaatst binnen de opdracht voor de wegenisaanleg, zijn van het type zonder 
terugslagklep;  

• De bouwheer moet voor het aansluiten op de openbare riolering en 
regenwaterafvoervoorziening een conform keuringsattest  van de vuilwater- en 
regenwaterafvoer kunnen voorleggen;  

• Bij het berekenen van de infiltratievoorziening mag de bodem van de voorziening niet mee 
in rekening gebracht worden. De bodem kan dichtslibben met verminderde 
infiltratiecapaciteit tot gevolg;  

• De overloop van de infiltratievoorziening naar het RWA-afvoersysteem (t.h.v. 
huisaansluitputje) is toegelaten onder voorwaarde dat deze zo hoog mogelijke wordt 
geplaatst om de overstortfrequentie te beperken;  

• De aanleg van het gedeelte van de inrit gelegen tussen de rand van de weg en de 
perceelsgrens kan toegelaten worden binnen deze vergunning. Er dient rekening gehouden 
te worden met een aanleg in kleinschalige materialen (betonstraatstenen, kleiklinkers, …) 



of andere waterdoorlatende materialen. Er wordt  gestreefd  naar een maximale breedte van 
4 m voor enkelvoudige inritten en 7 m voor gekoppelde inritten. 

 

Belangrijke bepalingen 

 

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. 

 

§ 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. 

  



Dossierstukken: 

 

66CAB56249A598862B086255200748C6  BA_0_T_N_2_langsterreinprofiel.pdf 

E245FE83E8D0A5F846B24FA55CCD8D63  BA_0_T_N_1_dwarsterreinprofiel.pdf 

A31FA5976DBA6A09885F8B896FC15C0C  BA_W7_8_S_N_snede W8.pdf 

8CC467DA40A80102CF6D98010F56104D  BA_W7_8_S_N_snede W7.pdf 

580709EBC8A53A5264B363D4C38706CD  BA_W5_6_S_N_snede W6.pdf 

CC196C1141071D815B6B32803ED2E6F2  BA_W5_6_S_N_snede W5.pdf 

ABC250ACC80F529E6D98C7F6976AF644  BA_W3_4_S_N_snede W4.pdf 

F963F4EACE1CCF8DE92A2FEDAC6A59BA  BA_W3_4_S_N_snede W3.pdf 

00A8372EBFBED41E95FDBE84DA667215  BA_W1_2_S_N_snede W2 _ detail.pdf 

6367DF3D71B620D0BD70D04611EC4F0E  BA_W1_2_S_N_snede W1.pdf 

C71201468D1E946185B4BF0CF653E944  BA_B12_S_N_snede B12.pdf 

479BDC7082FAEA47D3362CFCB1831670  BA_W11_12_S_N_snede W12.pdf 

581F0B48F43E9599734ACB59BE1883D6  BA_W11_12_S_N_snede W11.pdf 

D4C9A80E2AF064681C36857EBACD373F  BA_W9_10_S_N_snede W10.pdf 

7136EC987CA62D0D3AECDD11AED15D08  BA_W9_10_S_N_snede W9.pdf 

99C2EEEA7B085132F99F3BEC780A49FE  BA_0_L_N_0_legende.pdf 

40947600117BCF4FFC44FA34E7B66790  BA_0_I_B_1_inplanting.pdf 

E582ECF6FF329FD3A646E2853AC0D4E1  BA_0_I_N_1_inplanting.pdf 

1C469369EF33986393C2322CE82E8066  BA_W1_2_P_N_2_gelijkvloers.pdf 

2CCFD6B84AE1B3940CDAA47A2354A493  BA_W1_2_P_N_1_fundering.pdf 

F4E962291EAFB04524328396F7D27086  BA_B12_P_N_2_gelijkvloers.pdf 

ABF21F59B4BC1D4A4523FDA9E017EEBB  BA_B12_P_N_1_fundering.pdf 

392844EA603BEE6BA45D2F73072F825F  BA_W11_12_P_N_3_ verdiep 1.pdf 

D799161B6DA1E15EE75A1634DF6BB73B  BA_W11_12_P_N_2_gelijkvloers.pdf 

A84FC2121B53DF616A426E98123FE0C5  BA_W11_12_P_N_1_fundering.pdf 

0A34DB9DC90B3E98025BA763A31DA0C7  BA_W9_10_P_N_3_ verdiep 1.pdf 

7AEA283595849DD1ABB489485FD6406B  BA_W9_10_P_N_2_gelijkvloers.pdf 

D819A860FBE9BA5E344C7B97312D5482  BA_W9_10_P_N_1_fundering.pdf 

877F6DC1E738D92B89DCD824575D89C8  BA_W7_8_P_N_3_ verdiep 1.pdf 

051B7C80E5FEBF58021B0F7D7E08980F  BA_W7_8_P_N_2_gelijkvloers.pdf 

46233923E0644E916338FF6BC9BE91C9  BA_W7_8_P_N_1_fundering.pdf 

14F3F9EF77986C9BCF7F794603E74A00  BA_W5_6_P_N_3_ verdiep 1.pdf 

B43E36B5170D91FE47EBE93F5F854F3D  BA_W5_6_P_N_2_gelijkvloers.pdf 

D9422FE5461F1FE8EBE73259335FB9C4  BA_W5_6_P_N_1_fundering.pdf 

B3CBE5AC2BD5CB937BE7205E9AC0E031  BA_W3_4_P_N_3_ verdiep 1.pdf 

AF428C7CDD4597172429C8573C0A560D  BA_W3_4_P_N_2_gelijkvloers.pdf 

C2F6DB045FDEE12C0892F9B3C0D9173D  BA_W3_4_P_N_1_fundering.pdf 

95A273A52CD1E06EFD2BCB26B2E4AEED  BA_W1_2_P_N_3_ verdiep 1.pdf 

AC952316426EC2B2CEAFC4BEDD5FAC24  BA_B12_G_N_1_voorgevel.pdf 

0B470CEC4F783A0B7E94D8DEDD10A6D8  BA_W11_12_G_N_4_achtergevel.pdf 

1E586858F48ABC8B9666E8DCBA701AF5  BA_W11_12_G_N_3_zijgevel R.pdf 

B4C26447943F5BDDE51D2AD7959B1325  BA_W11_12_G_N_2_zijgevel L.pdf 

13591EF49F4DCD0C2FA4CA86A1B65665  BA_W11_12_G_N_1_voorgevel.pdf 

D136EAA61B5769012F4E66650E5A626A  BA_W9_10_G_N_4_achtergevel.pdf 

146AD89D2B20B16F65BF157202BE6C2B  BA_W9_10_G_N_3_zijgevel R.pdf 

0BC077DA210B2CD67A9A292ABCDDAE8F  BA_W9_10_G_N_2_zijgevel L.pdf 

88FCE0338FD6C7EC9D2EEB0DCA5E4190  BA_W9_10_G_N_1_voorgevel.pdf 

973FEB980ED8B8A305E140C787FABEE8  BA_W7_8_G_N_4_achtergevel.pdf 

E072D90E5FAF1494714BDD6BBC92DD9B  BA_W7_8_G_N_3_zijgevel R.pdf 

F41CB9BFC38EA1CAF6B0417EE8131E34  BA_W7_8_G_N_2_zijgevel L.pdf 

16EDDE11444EA62C64882052F5624F80  BA_W7_8_G_N_1_voorgevel.pdf 

512A5BEC089B247BA57C2331186D1557  BA_W5_6_G_N_4_achtergevel.pdf 

E7F9E5A8FAA97AAB21101CDA60FB3F7D  BA_W5_6_G_N_3_zijgevel R.pdf 

5D6B612381C42795A9C10EAE3B62A0BE  BA_W5_6_G_N_2_zijgevel L.pdf 



29D4B541E2ECDDAD4AC3A3099DA40ED7  BA_W5_6_G_N_1_voorgevel.pdf 

29EE8280F4C3B927CC1D75C4B9354193  BA_W3_4_G_N_4_achtergevel.pdf 

36F202945DAF75BB536DFBEF022E751F  BA_W3_4_G_N_3_zijgevel R.pdf 

71B7BCAC6E9FAA099614858E5234DCAD  BA_W3_4_G_N_2_zijgevel L.pdf 

873B329CF92F3260B31C61F1C0B6A8C0  BA_W3_4_G_N_1_voorgevel.pdf 

24CA35928AEDB4843843257D38D02746  BA_W1_2_G_N_4_achtergevel.pdf 

B795E5E14E4EA8E8B93246F18D5B1C55  BA_W1_2_G_N_3_zijgevel R.pdf 

8A93B5FACB639AD46DEDEF4D8C9496E7  BA_W1_2_G_N_2_zijgevel L.pdf 

3A603EA72CD1F47BED88FF6DD9487142  BA_W1_2_G_N_1_voorgevel.pdf 

ED2E7B948BAC4E4F4D01E8FE2B269722  BA_B12_G_N_4_achtergevel.pdf 

F8CDE5CFEDA19EC9A4A6EC390D09288C  BA_B12_G_N_3_zijgevel R.pdf 

9A593A39507D35F12AFFF569CCDF5D6E  BA_B12_G_N_2_zijgevel L.pdf 
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