Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van dinsdag 07 mei 2019 om 08.45 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, burgemeester
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, Vanessa Deconninck,
schepenen
Lesley Jourquin, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 april 2019 wordt
goedgekeurd.

2.

GOEDKEURING AANREKENINGEN
De financiële dienst verzoekt de goedkeuring van volgende aanrekeningen:

3.

AKTENAME KASVERSCHIL
Aan het college wordt gevraagd om akte te nemen van een kasverschil en een kasoverschot.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van het verschil dat werd vastgesteld tussen de vorderingsstaten en de
effectieve ontvangsten.
Artikel 2
Er wordt akte genomen van de aangepaste procedures inzake provisies.

4.

VASTSTELLEN EN UITVOERBAAR VERKLAREN VAN HET KOHIER LEEGSTAND OP WONINGEN 2018
Het belastingkohier betreffende leegstaande woningen voor het aanslagjaar 2018 moet door het college
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard worden.
BESLUIT
Enig artikel
Stelt het kohier inzake gemeentebelastingen leegstand op woningen voor 2018 vast voor een totaal
bedrag van 11.979,00 euro en verklaart het uitvoerbaar.

5.

VASTSTELLEN EN UITVOERBAAR VERKLAREN VAN HET KOHIER LEEGSTAND OP GEBOUWEN VOOR
2018
Het belastingkohier betreffende leegstaande gebouwen voor het aanslagjaar 2018 moet door het
college vastgesteld en uitvoerbaar verklaard worden.

BESLUIT
Enig artikel
Stelt het kohier inzake gemeentebelastingen leegstand op gebouwen voor 2018 vast voor een totaal
bedrag van 4.851,00 euro en verklaart het uitvoerbaar.
6.

VASTSTELLEN EN UITVOERBAAR VERKLAREN VAN HET KOHIER GEMEENTEBELASTINGEN OP
RECLAMEDRUKWERKEN VOOR HET VIERDE KWARTAAL 2018
Het belastingkohier betreffende reclamedrukwerk voor het vierde kwartaal van het aanslagjaar 2018
moet door het college vastgesteld en uitvoerbaar verklaard worden.
BESLUIT
Enig artikel
Stelt het kohier inzake gemeentebelastingen op reclamedrukwerken voor het vierde kwartaal 2018 vast
voor een totaal bedrag van 9.342,93 euro en verklaart het uitvoerbaar.

7.

VASTSTELLEN EN UITVOERBAAR VERKLAREN VAN HET KOHIER GEMEENTEBELASTINGEN OP
RECLAMEDRUKWERKEN - AANVULLINGEN VOOR HET EERSTE EN TWEEDE KWARTAAL 2018
Een aanvullend belastingkohier betreffende reclamedrukwerk voor het respectievelijk het eerste en
tweede kwartaal van het aanslagjaar 2018 moeten door het college vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
worden.
BESLUIT
Enig artikel
Stelt het kohier inzake gemeentebelastingen op reclamedrukwerken met aanvullingen voor het eerste
en tweede kwartaal 2018 vast voor een totaal bedrag van 304,50 euro en verklaart het uitvoerbaar.

8.

TWEEDAAGSE MANAGEMENTTEAM
Het managementteam heeft een aantal decretaal opgelegde taken (de opmaak van het voorontwerp
van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering, ondersteuning coördinatie diensten gemeente
en OCMW bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie, bewaakt de eenheid
in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten gemeente en OCMW. Het
trekt daarvoor naar een businesslocatie in Aalst. Aan het college wordt gevraagd daarvan kennis te
nemen.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de verplaatsing van de leden van het managementteam op 2 en 3 juni
2019 naar een externe businesslocatie in Aalst.

9.

KENNISNAME VAN DE OPROEPING NAAR EN DE AGENDA VOOR DE GEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN ETHIAS OP 13 JUNI 2019
Het college neemt kennis van de uitnodiging naar de algemene vergadering van Ethias op 13 juni 2019.
De kennisname van de agenda wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op 28 mei 2019.

10.

OVERLEG M.B.T. DE SAMENSTELLING VAN DE ZORGRAAD VAN DE EERSTELIJNSZONE VLAAMSE
ARDENNEN
Op donderdag 23 mei wordt een overleg georganiseerd waarin beslist worden hoe de 4 tot 6 zetels voor
lokale besturen in de zorgraad ingevuld zullen worden èn hoe de koppeling gemaakt wordt met de

cluster Welzijn. Aan het college wordt gevraagd om een vertegenwoordiger (burgemeester, schepen,
algemeen directeur, diensthoofd welzijn, …) naar dit overleg af te vaardigen.
BESLUIT
Enig artikel
Schepen Ann De Tollenaere wordt gemandateerd om het bestuur te vertegenwoordigen in het overleg
van 23 mei 2019.
11.

ONDERSTEUNING VAN LOKALE BESTUREN MET EEN SUBSIDIE LOKALE PREVENTIEWERKING
Op 26 april 2019 ontving de gemeente het aanbod van minister Vandeurzen inzake ondersteuning van
lokale preventiewerkingen. Het college moet beslissen of het op dat aanbod ingaat.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt niet ingegaan op het aanbod van subsidies inzake ondersteuning van lokale
preventiewerkingen.

12.

VOORSTEL TOT DEELNAME AAN KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
Op zondag 17 november is het Kunstendag voor Kinderen, dit is dé cultuurhoogdag op maat van
kinderen en gezinnen. De dienst Vrije Tijd wil hieraan deelnemen. Na goedkeuring zal een programma
van diverse workshops en/of voorstellingen voor diverse leeftijdsgroepen samengesteld worden.
BESLUIT
Artikel 1
In 2019 zal deelgenomen worden aan Kunstendag voor Kinderen op zondag 17 november 2019. Deze
activiteit mag verder uitgewerkt worden door de dienst Vrije Tijd.
Artikel 2
De dienst Vrije Tijd onderzoekt of voor de organisatie van de Kunstendag subsidies kunnen aangevraagd
worden.

13.

DATA INSTALLATIEVERGADERINGEN ADVIESORGANEN VRIJE TIJD
De data voor de eerste vergaderingen van de jeugdraad, de sportraad en het nieuwe cultuurnetwerk
worden meegedeeld.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de data voor de installatievergaderingen van de adviesorganen voor vrije
tijd.

14.

GOEDKEUREN VAN DE LIJST VAN INGESCHREVEN STANDHOUDERS VOOR DE AVONDMARKT VAN 11
JULI 2019
De lijst van ingeschreven standhouders voor de avondmarkt van 11 juli wordt ter goedkeuring
voorgelegd.
BESLUIT
Artikel 1
De lijst van standhouders wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Aan de standhouders van eet- en drankkramen wordt gevraagd om kosteloos dranken of catering aan te
bieden aan artiesten en workshopsbegeleiders.
Artikel 3
De inschrijvingen worden afgesloten op 10 mei 2019.
15.

KENNISNAME VAN HET SCHRIJVEN VAN FLUVIUS BETREFFENDE EEN INFOVERGADERING VOOR
GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Fluvius deelt mee dat op donderdag 16 mei 2019 vanaf 14.00 u een infovergadering met de
gemeentelijke diensten op wordt voorzien.
Het college van burgemeester en schepenen neemt hiervan kennis.

16.

DEELNAME AAN TEVREDENHEIDSMETING DE LIJN
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van vervoersmaatschappij
De Lijn dd. 11 april 2019 omtrent het beter samenwerken in de toekomst en het deelnemen aan een
tevredenheidsmeting.

17.

KENNISNAME VAN GEPLANDE INFRASTRUCTUURWERKEN DOOR FLUVIUS TER HOOGTE VAN DE
EIKENBERG
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van nutsmaatschappij
Fluvius waarin zij meedeelt dat volgende werken voor uitvoering werden ingepland: aanpassen
gasnetten te Maarkedal-Etikhove Eikenberg.

18.

KENNISNAME VAN GEPLANDE INFRASTRUCTUURWERKEN DOOR FLUVIUS TER HOOGTE VAN DE
WIJMIERSTRAAT
Het college neemt kennis van het schrijven van Fluvius omtrent de geplande infrastructuurwerken ter
hoogte van de Wijmierstraat.

19.

KENNISNAME VAN HET SCHRIJVEN VAN FARYS I.V.M. EEN NIEUWE COMMUNICATIEMETHODE VOOR
DE AANKONDIGING VAN WERKEN VAN CATERGORIE 2 EN 3
Het college neemt kennis van het schrijven van nutsmaatschappij Farys waarin zij vermelden dat vanaf 1
juni 2019 ze via mail de werken van 2de en 3de categorie vooraf gaan melden.

20.

AANLEG VAN WEGENIS, RIOLERING EN FIETSPAD LANGS GEWESTWEG N457: VRAAG M.B.T. HET
AANTAL OPRITTEN PER WONING OF GEBOUW
Eigenaars van eigendommen langs de N457 vragen het behoud van meerdere toegangen of opritten die
toegang verschaffen tot hun eigendom. AWV staat slechts 1 oprit of toegang toe maar laat de beslissing
over aan de gemeente aangezien de gewestweg N457 zal overgedragen worden naar de gemeente.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt beslist om voor deze aanvraag en toekomstige aanvragen de bestaande toestand te behouden.
Afwijkingen daarop moeten aan het college voorgelegd worden.

21.

AANLEG VAN WEGENIS, RIOLERING EN FIETSPAD LANGS GEWESTWEG N457: VRAAG I.V.M. DE
AFWERKING VAN HET OPENBAAR DOMEIN TER HOOGTE VAN EEN WONING GELEGEN LANGS DE
GANSBEEKSTRAAT
Vraag van bewoners langs het tracé van de werken aan de N457 om de nodige aanpassingen te voorzien
ter hoogte van hun woning.
BESLUIT
Enig artikel
Aan aannemer Besix wordt de opdracht gegeven om een dorpel én rooster (slikker) te plaatsen en de
onderhoudsplicht van het rooster bij de bewoner/eigenaar te leggen.

22.

PLAATSEN VAN BESCHERMPALEN NAAST DE VERKEERSDREMPEL OP DE KAPERIJ
Het comité van de Kaperij vraagt om beschermpalen te plaatsen op de stroken openbaar domein naast
het recent geplaatste verkeerskussen. Bestuurders trachten zo veel mogelijk het verkeerskussen te
mijden door ernaast op het openbaar domein te rijden. Het openbaar domein wordt daardoor deels
stuk gereden.
BESLUIT
Enig artikel
Het college verleent toestemming voor het plaatsen van paaltjes naast het recent geplaatste
verkeerskussen.

23.

PRINCIPIEEL BESLUIT VOOR HET INVOEREN VAN EEN TIJDELIJKE TONNAGEBEPERKING IN
GEMEENTEWEG KAFHOEK
Door de werken aan Broeke op het grondgebied Ronse wordt verkeer omgeleid via de Ommegangstraat.
Hierdoor neemt het zwaar vervoer toe in gemeenteweg Kafhoek. Er wordt voorgesteld om een tijdelijke
tonnagebeperking in te voeren. Het college stemt hiermee in.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt goedkeuring verleend voor het instellen van een tijdelijke tonnagebeperking van 3,5 ton
(uitgezonderd plaatselijk verkeer) in gemeenteweg Kafhoek voor de duur van de werken ter hoogte van
Broeke in Ronse.
Artikel 2
Voor deze tijdelijke maatregel wordt een politiereglement opgemaakt.

24.

ADVIES MET BETREKKING TOT OMGEVINGSPROJECT 2018120486: AANLEG VAN EEN SEDIMENTVANG
AAN DE NEDERAALBEEK TE ETIKHOVE
Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd bij Omgeving Vlaanderen een vergunningsaanvraag
ingediend voor de aanleg van een sedimentvang aan de Nederaalbeek. De gewestelijke
omgevingsambtenaar vraagt de gemeente om advies uit te brengen. Het college verleent een
voorwaardelijk positief advies.
BESLUIT
Enig artikel
De aanleg van een sedimentvang aan de Nederaalbeek wordt positief geadviseerd onder volgende
voorwaarden:

25.

Heraanplant van gerooide bomen
Landschappelijk waardevol inkleden van de site met aandacht voor biodiversiteit

SCHRIJVEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN VERBAND MET LOPENDE
SCHADECLAIM
De bewoonster van een woning gelegen op het grondgebied van Horebeke, maar onmiddellijk palend
aan de Groenstraat, maant aan om uiterlijk 8 mei extra verkeersmaatregelen te nemen om het zwaar
vervoer in de Groenstraat aan banden te leggen om schade aan haar woning te voorkomen. Het college
heeft reeds een snelheidsbeperking tot 50 km/uur goedgekeurd en zal een deel van de Groenstraat
herstellen nadat de wegeniswerken aan de N457 zijn goedgekeurd. Er worden geen extra
verkeersmaatregelen genomen.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt beslist om geen extra verkeersmaatregelen door te voeren.
Artikel 2
Dit besluit wordt meegedeeld aan

26.

KLACHT OVER DE VERKEERSDOORSTROMING IN KOKERELLESTRAAT
In de Kokerellestraat gelden door de werken aan de N457 tijdelijk afwijkende verkeersmaatregelen. Een
bewoner meldt dat de maatregelen genegeerd worden en regelmatig overtreden worden. Het college
beslist om deze klacht over te maken aan de politie.
BESLUIT
Enig artikel
Deze klacht wordt overgemaakt aan de politie.

27.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT 34E FLANDERS FIELD CLASSIC DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING
OP 8 EN 9 JUNI 2019
Het college keurt de aanvraag voor de doortocht van de Flanders Field Classic voor wielertoeristen op
zaterdag 8 en zondag 9 juni 2019 goed. Aan de organisatie worden voorwaarden opgelegd m.b.t. het
aanbrengen en verwijderen van bewegwijzering en het respecteren van de wegcode.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan WTC Nieuwenhovespurters voor het inrichten van de 34e Flanders Field
Classic voor wielertoeristen op zaterdag en zondag 8 en 9 juni 2019, en het bewegwijzeren van het
parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

28.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT NEBULATREFFEN VOOR MOTORS DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING OP 22 EN 23 JUNI 2019
Het college keurt de aanvraag voor de doortocht van het Nebulatreffen voor motoren op zaterdag 22 en
zondag 23 juni 2019 goed. Aan de organisatie worden voorwaarden opgelegd m.b.t. het aanbrengen en
verwijderen van bewegwijzering en het respecteren van de wegcode.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan MV Nebulariders Vinderhoute vzw,
voor het inrichten
van de individuele motorrit op zaterdag en zondag 22 en 23 juni 2019, en het bewegwijzeren van het
parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

29.

AANVRAAG VAN AFSLUITEN CENTRUM VOOR DOORTOCHT LOOPWEDSTRIJD RUNNERS MAARKEDAL
OP 29 SEPTEMBER 2019.
De Runners Maarkedal wensen een loopwedstrijd in te richten op 29 september 2019. Hiervoor wensen
zij een tijdelijk politiereglement aan te vragen om bepaalde starten af te sluiten tijdens hun evenement.
Het college gaat niet akkoord met het verkeersvrij maken van het parcours omdat dit een te grote
impact heeft op de dorpskern. Er wordt een nieuw overleg georganiseerd met de Runners en andere
betrokkenen.
BESLUIT
Artikel 1
Het volledig verkeersvrij maken van het parcours wordt niet toegelaten. De handelaars, voetbalsite en
parochiezaal moeten bereikbaar blijven. Er moet een nieuw overleg gepland worden tussen de Runners,
de ruiterclub, de betrokken voetbalclub en de gemeente.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

30.

AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN 2 BESTELWAGENS MET
AANHANGWAGEN
Er werd een aanvraag ingediend voor het bekomen van een signalisatievergunning voor de inname van
openbaar domein (plaatsen 2 bestelwagens met aanhangwagen) ter hoogte van
op zaterdag 11 mei. Het college levert de signalisatievergunning af.
BESLUIT
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan :
Naam:
Adres:
Telefoon /
tot het aanbrengen van de signalisatie conform de vigerende reglementering zoals supra vermeld.
Wegens de geringe impact van de inname is een signalisatieplan niet nodig, er worden enkel borden
betreffende het stilstaan en parkeren gebruikt

Artikel 2
Het werk mag slechts beginnen wanneer de signalisatie is aangebracht;
Al de verkeersborden moeten van het lichtweerkaatsende type of van het type met eigen verlichting
zijn.
Artikel 3
De datum en het uur waarop de in artikel 1 bedoelde signalisatie wordt aangebracht, de datum en het
uur waarop deze signalisatie wordt verwijderd, evenals de datum en het uur waarop aan deze
signalisatie wijzigingen worden aangebracht, worden telkens door de houder van deze toelating via de
snelste weg ter kennis gebracht aan de Burgemeester of zijn gemachtigde. Iedere opstelling,
verwijdering of wijziging kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van de Burgemeester of zijn
gemachtigde;
Artikel 4
De vergunninghouder is zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden aansprakelijk voor
alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige
maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te houden en de
verkeersveiligheid te verzekeren.
Artikel 5
Een exemplaar van deze toelating wordt bezorgd aan de aanvrager, die ertoe gehouden is deze
vergunning (of een kopie ervan) goed zichtbaar aan te brengen op de plaats van de inname.
31.

OMGEVINGSVERGUNNING
Er werd een aanvraag ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk
wijzigen van de functie woning naar verblijfsrecreatie (toeristisch logies), gelegen
Gemeentelijk dossiernummer: O/122/2018
Omgevingsnummer: 45064-G-OMV_2018131733
BESLUIT
Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het gedeeltelijk wijzigen van de functie woning naar
verblijfsrecreatie (toeristische logies), te vergunnen.
BIJZONDERE VOORWAARDEN
• De vergunning wordt verleend op voorwaarde dat de functiewijziging niet beschouwd wordt als
afzonderlijke woonentiteit. De functiewijziging mag geen aanleiding geven tot permante
bewoning;
• De vergunning wordt verleend op voorwaarde dat de functiewijziging complementaire blijft aan
de bestaande woonentiteit. De woonentiteit dient te allen tijde aanwezig te blijven.
• Het ontwerp strikt te volgen;
• Het advies van Toerisme Vlaanderen strikt in acht te nemen;
• Het advies van Departement Landbouw en Visserij strikt in acht te nemen;
• Het advies van de brandweer strikt in acht te nemen.
aandachtspunten
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.
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.
32.

OMGEVINGSVERGUNNING
Er werd een aanvraag ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herbouwen
van een ééngezinswoning en het uitbreiden van een losstaand gebouw, gelegen
Gemeentelijk dossiernummer: O/8/2019
Omgevingsnummer: 45064-G-OMV_2019004542
BESLUIT
Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft herbouwen van een ééngezinswoning (met
uitsluiting van het uitbreiden van het losstaand bijgebouw), te vergunnen.
Bijzondere voorwaarden
•

Het ontwerp strikt te volgen, met uitzondering het uitbreiden van het losstaand bijgebouw.
Deze werkzaamheden (uitbreiden van het losstaand bijgebouw) zijn niet voor vergunning
vatbaar;

•

Naast “de strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar het gebouw of de gebouwen”
de verharding te reduceren tot het max. bepaald in het vrijstellingsbesluit (cfr. max. 80 m²,
met inbegrip van halfverharding, zwemvijvers en zonnepanelen)

•

Geen verdere vertuining te realiseren van het bos in de directe omgeving van de woning;

•

Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein
(wegenis, greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen,…) en dit in samenspraak met het
gemeentebestuur.

Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein in perfecte
staat is.
•

Het advies van Agentschap voor Natuur en Bos – Oost-Vlaanderen strikt in acht te nemen;

•

Het advies van de gemeente Brakel strikt in acht te nemen;

•

De afvalwaterafvoer via een individuele biologische waterzuiveringsinstallatie (te laten
plaatsen via aanvraag bij FARYS) met overloop op gemengde openbare riolering / gracht
aansluiten;

•

De regenwaterafvoer via regenwaterput (van min. 5000 l), voorzien van een pomp voor
hergebruik, met overloop op infiltratiesysteem aansluiten;

•

Een infiltratiesysteem voorzien met een capaciteit van min. 1653 l en een
infiltratieoppervlakte van min. 2,64 m²; de bodem van het infiltratiesysteem mag niet dieper
dan 80 cm onder het niveau van het (oorspronkelijk) maaiveld geplaatst worden (om een
omgekeerde werking te vermijden); de infiltratievoorziening dient geplaatst te worden op
min. 4 m afstand der gebouwen (om vocht-/stabiliteitsproblemen te vermijden).

•

Alle niet-herbruikbaar afbraakmateriaal en puin selectief te sorteren en van het terrein af te
voeren, conform de VLAREMA-wetgeving; Het is verboden en dus strafbaar om bouwafval of
verpakkingsmateriaal te verbranden, te begraven of te storten tenzij dit gebeurt in een
hiervoor vergunde inrichting. Asbesthoudende materialen (b.v. golfplaten/ schaliën) dienen
afzonderlijk en volgens de regels der kunst verwijderd te worden;

•

De afvoer van regen- en afvalwater uit te voeren overeenkomstig de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening hemelwater en de Vlarem II-normen;

•

De regenwaterafvoer van het dak van het losstaand bijgebouw via regenwaterput af te
voeren.

aandachtspunten
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.

33.

OMGEVINGSVERGUNNING
Er werd een aanvraag ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen
van een ééngezinswoning, gelegen
Gemeentelijk dossiernummer: O/26/2019
Omgevingsnummer: 45064-G-OMV_2019019548
BESLUIT
Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het verbouwen van een ééngezinswoning, te
vergunnen.
Bijzondere voorwaarden
•

Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein
(wegenis, greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen, …) en dit in samenspraak met het
gemeentebestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein
in perfecte staat is.

•

Het ontwerp strikt te volgen;

•

De toiletwaterafvoer (‘zwart water’) via septische put (min. 2000 l tot 5 IE + 300 l/IE per
bijkomend IE) met overloop op openbare riolering aansluiten (gelegen in centraal gebied);

•

De overloop van regenwaterput en afvalwaterafvoer gescheiden tot net voor de rooilijn aan
te leggen om ter hoogte van de rooilijn gemengd aan te kunnen sluiten op de riolering;

•

Indien een bestaande rioolaansluiting aanwezig is, dient deze gebruikt te worden;

•

Een eventuele nieuwe rioolaansluiting te laten uitvoeren door FARYS na vooraf een
afzonderlijke aanvraag te hebben ingediend bij FARYS: de aansluiting zal pas uitgevoerd
worden nadat gebleken is dat aan de overige rioleringsvoorschriften voldaan is;

•

Alle niet-herbruikbaar afbraakmateriaal en puin selectief te sorteren en van het terrein af te
voeren, conform de VLAREMA-wetgeving; Het is verboden en dus strafbaar om bouwafval of
verpakkingsmateriaal te verbranden, te begraven of te storten tenzij dit gebeurt in een
hiervoor vergunde inrichting. Asbesthoudende materialen (b.v. golfplaten/ schaliën) dienen
afzonderlijk en volgens de regels der kunst verwijderd te worden;

•

De afvoer van regen- en afvalwater uit te voeren overeenkomstig de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening hemelwater en de Vlarem II-normen.

aandachtspunten
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.
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