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Feiten en context

HET COLLEGE,

De aanvraag ingediend door Van Schoorisse Marnix, Maarkeweg 31 te 9680 Maarkedal werd op 
20/06/2019 opgeladen en ingediend op het omgevingsloket.

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 03/07/2019.

De aanvraag heeft betrekking op deel van een terrein langs de Maarkeweg 31 en met als kadastrale 
omschrijving, MAARKEDAL 3de AFD (Maarke - Kerkem), sectie A, nr. 1382 A2.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een terrein in één lot voor het oprichten van een 
halfopen ééngezinswoning. 

De aanvraag omvat:
(*) stedenbouwkundige handelingen
(*) de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

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.

1 Stedenbouwkundige basisgegevens

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften
De aanvraag is volgens het gewestplan Oudenaarde (Koninklijk besluit 24 februari 1977) gelegen in een 
50m woongebied met landelijk karakter met hierachter een landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied

In deze zone gelden de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften van het Koninklijk besluit van 28 
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 
gewestplannen.



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.

De woongebieden met landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens 
voor landbouwbedrijven.

Ligging volgens het uitvoeringsplan + bijhorende voorschriften
Niet van toepassing.

Ligging volgens verkaveling
De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde verkaveling.

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag
De voorschriften van het gewestplan zijn van toepassing.

Overeenstemming met dit plan
De aanvraag kan in overeenstemming gebracht worden met de stedenbouwkundige voorschriften van 
het gewestplan.

Voorschriften die volgen uit stedenbouwkundige verordeningen
Niet van toepassing.

2 Historiek

Niet van toepassing.

3 Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de plaats
De aanvrager beschrijft de plaats als volgt:

“De eigendom situeert zich langs de Maarkeweg en maakt deel uit van het woonlint langs de 
Maarkeweg. In de omgeving komen voornamelijk ééngezinswoningen voor. De woningen 
worden gekenmerkt door verschillende typologieën en bouwstijlen. 

Het terrein betreft een deels bebouwd terrein. De bestaande woning met aangebouwde garage 
wordt uit de verkaveling gesloten. De linker zijtuin en deel van de achterliggende weide worden 
afgesplitst voor het creëren van een bouwkavel. ”

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag beoogt het verkavelen van een deel van een terrein in één lot voor halfopen bebouwing.

De totale terrein oppervlakte van het nieuwe lot bedraagt 783 m². De linkse zijdelingse bouwvrije strook 
bedraagt minimaal 3,50 m. Er wordt aangebouwd aan de rechts aanliggende woning. Deze rechts 
aanliggende woning is voorzien van een aangebouwde garage tot op de perceelsgrens van het nieuwe 
aangevraagde lot. De woning op het lot uit onderhavige verkaveling wordt gekoppeld aan de rechts 
aanliggende woning via een nieuw op te richten aangebouwde garage (rechts aangebouwd aan de 
nieuw op te richten woning). Ten opzichte van de Maarkeweg wordt de bouwlijn cfr. de rechts 
aanpalende gevolgd. Het hoofdgebouw kan maximaal bestaan uit twee verdiepingen met zadeldak 
(maximale kroonlijsthoogte van 6,30m, nokhoogte maximaal 10 m, …). Tussenliggend koppelgebouw 
met de rechts aanpalende woning bestaat uit maximaal 1 bouwlaag met hellend dak. De bouwdiepte 
bedraagt maximaal 15 m. Op de verdieping wordt er geen maximale bouwdiepte gespecifieerd.

De maximale gevelbreedte bedraagt 6,71 m voor het hoofdgebouw met bijkomend een tussengebouw 
van 3,5m. Dit tussengebouw bestaat uit maximaal 1 bouwlaag met hellend dak.



De voorschriften specifiëren niet of er nevenfuncties toegelaten zijn en i.v.m. constructies wordt 
verwezen naar het uitvoeringsbesluit betreffende van vergunning vrijgestelde werken en handelingen. 
Eveneens worden er geen uitspraken gedaan omtrent de maximaal verharde oppervlakte of het 
maximale niveau van de vloerpas.

4 Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar 

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek, van 05/07/2019 tot 03/08/2019. Er 
werden geen bezwaarschrift(en) ingediend.

5 Adviezen

Agentschap Wegen & Verkeer –  District Oudenaarde, Proximus, Fluxys, Farys, Telenet en Fluvius 
werden op 03/07/2019 om advies gevraagd. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer bracht op 07/08/2019 een voorwaardelijk gunstig advies uit. Het 
advies formuleert het volgend besluit:

“Besluit:

Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert gunstig betreffende voorliggende aanvraag gezien 
de aanvraag in overeenstemming is met de algemene en bijzondere voorwaarden.

De rooilijn ligt op 9 meter uit de bestaande as van de gewestweg volgens plan B6272 (KB 
17/07/1985);

De zone van achteruitbouw bedraagt 5 meter;

De minimaal te respecteren bouwlijn lig op 14 meter volgens plan B6272.”

Het advies maakt integraal en integrerend deel uit van de beslissing.

Proximus stelt in haar schrijven van 26/07/2019 dat de nodige infrastructuur al aanwezig is om de 
distributie van informatie- en communicatiesignalen te verzekeren. Om kosten te vermijden legt de 
adviesinstantie het plaatsen van een wachtbuis vanaf de woning tot aan de rooilijn op. Het advies maakt 
integraal en integrerend deel uit van de beslissing.

Fluxys leverde op 04/07/2019 een gunstig advies af. Het advies maakt integraal en integrerend deel uit 
van de beslissing.

Farys stelt in haar schrijven van 16/07/2019 dat er langs de Maarkeweg een drinkwaterleiding aanwezig 
is. Op vlak van riolering worden enkele voorwaarden opgelegd. Het advies maakt integraal en 
integrerend deel uit van de beslissing.

Telenet bracht geen advies uit.

Fluvius leverde op 19/07/2019 een gunstig advies af mits het naleven van de vermelde voorwaarden. 
Het advies maakt integraal en integrerend deel uit van de beslissing.

6 Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar

Het voorstel is qua indeling, inplanting, omvang der loten (lot van 783 m², bebouwbare deel 119 m²), 
voorziene bebouwingstypologie (één halfopen bebouwing) en woondichtheid in overeenstemming met 
de bebouwde omgeving (buitengebied) en de gangbare stedenbouwkundige normen. Tevens voorziet 
het voorstel een afwerking van het landelijk woonlint. De grens van de verkaveling dient te worden 
afgestemd met het aanwezige landelijk woongebied. 

De voorgestelde stedenbouwkundige voorschriften zijn grotendeels in overeenstemming met de 
gangbare stedenbouwkundige normen en met de bebouwde omgeving. 



Op het plan wordt de voorbouwlijn voorzien op 5 m van rooilijn. Dit is cfr. het advies van AWV. Het is 
wenselijk dat dit eveneens in de voorschriften verder wordt verduidelijkt gelet op het ontbreken van 
een maatcijfer op het plan.

De verkaveling maakt geen melding over het al dan niet toelaten van nevenfuncties en voor wat betreft 
de constructies wordt verwezen naar het uitvoeringsbesluit. Het is wenselijk beide elementen verder te 
verduidelijken in de voorschriften. De verkavelingsvoorschriften dienen op beide punten verder te 
worden aangevuld. Ook qua verhardingen, reliëfwijzigingen en maximale vloerpeil worden er geen 
specifieke uitspraken gedaan. Vanuit ruimtelijk oogpunt is het wenselijk deze zaken te beperken en in de 
voorschriften te verduidelijken.

Het voorstel schaadt het karakter noch het woonklimaat van de bebouwde omgeving. Het voorstel 
brengt de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang.

7 Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester en schepenen

Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van burgemeester en schepenen 
tot de volgende beoordeling van het dossier.

Wegenis
De aanvraag bevindt zich langs een gewestweg en is getroffen door een rooilijn. Agentschap Wegen en 
Verkeer – District Oudenaarde levert een voorwaardelijk gunstig advies af op 07/08/2019.

Watertoets (decreet integraal waterbeleid)
Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied. Het 
terrein ligt niet aan een geklasseerde waterloop. Uit het dossier blijkt niet dat de bouwplaats of de 
onmiddellijke omgeving een waterproblematiek kent. 

De aanvraag betreft de creatie van 1 lot voor een ééngezinswoning. Het schadelijk effect voor de 
waterhuishouding beperkt zich tot het plaatselijk verminderen van de infiltratie van het hemelwater in 
de bodem.

Dit moet worden gecompenseerd door naleving van de normen vastgelegd in de geldende gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening d.d. 5/07/2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. De overeenstemming met 
deze gewestelijke verordening en de exacte compenserende maatregelen (hemelwaterput, 
infiltratievoorziening, …) dienen vastgelegd te worden n.a.v. de latere aanvragen tot 
omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen.

Er is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten  de doelstellingen van het decreet 
betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mer-toets
Bij de aanvraag is een MER-screening toegevoegd. Hieruit blijkt dat voor het project geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten zijn. 

De aanvraag betreft een verkavelingsaanvraag voor de realisatie van 1 bijkomend bouwperceel.

Gelet op de locatie, aard en omvang van het aangevraagde kunnen in alle redelijkheid de bevinden in de 
screeningsnota aangenomen worden en wordt geoordeeld dat het project teen aanzienlijke 
milieueffecten kan veroorzaken. De opmaak van een project-MER is niet vereist.

Natuurtoets
De aanvraag houdt geen verlies aan groen, bos, waterpartijen of andere ecologisch waardevolle 
elementen in.

Erfgoed-/archeologietoets
Niet van toepassing



Mobiliteit – MOBER (transport en verkeersveiligheid)
Niet van toepassing

Decreet grond- en pandenbeleid
Niet van toepassing

Goede ruimtelijke ordening
De aanvraag brengt onder voorwaarde de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang. 

ALGEMENE CONCLUSIE

Rekening houdend met bovenstaande argumenten is de aanvraag vergunbaar.

BESLIST:

Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het verkavelen van een terrein in één lot voor 
halfopen bebouwing, te vergunnen.

Bijzondere voorwaarden en lasten bij de verkaveling
Voorwaarden

 De goedgekeurde stedenbouwkundige voorschriften te respecteren, mits volgende 
wijziging/aanvulling:

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1.1 BESTEMMING HOOFDGEBOUW

1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

Er zijn voldoende voorzieningen in de 
onmiddellijke omgeving.

Enkel een eengezinswoning is toegelaten.

1.1.B. NEVENBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

Er wordt rekening gehouden met de 
directe omgeving.

De verkaveling laat ook ondergeschikte 
nevenfuncties (kantoorfunctie, vrij beroep, 
handel, horeca, dienstverlening en ambacht) 
toe met een maximale vloeroppervlakte van 
100 m². De nevenfunctie is beperkt tot 
maximaal 50% van de vloeroppervlakte en 
beperkt zich tot het gelijkvloers verdiep.

1.2 BESTEMMING BIJGEBOUW

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

Binnen het woongebied mogen 
afzonderlijke bijgebouwen worden 
opgericht met een andere functie dan de 
woonfunctie. Deze bijgebouwen kunnen 
gebruikt worden als bergplaats,…

Afzonderlijk bijgebouw mag worden opgericht 
met verscheidene uiteenlopende functies 
behalve de woonfunctie. Afzonderlijke 
zonnepanelen vallen eveneens onder de noemer 
bijgebouw.



1.3 BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

Omwille van de woonfunctie op de kavels 
wordt het niet bebouwd gedeelte in de 
onmiddellijke omgeving van de woningen 
voorzien voor private tuinen.

Voornamelijk private tuinen. Een tuinhuis, 
tuinpaden en opritten zijn eveneens toegestaan.

2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN

2.1 VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW

2.1.A. TYPOLOGIE

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

In de onmiddellijke omgeving komen zowel 
halfopen, gesloten als open bebouwingen 
voor met verschillende bouwvrije zones.

Één halfopen bebouwing op lot 1, met een 
laterale bouwvrije zone van minimum 3,50m 
t.a.v. het hoofdgebouw.

2.1.B. INPLANTING EN BOUWDIEPTE

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

De voorbouwlijnen moeten gevolgd worden 
zoals voorzien op het verkavelingsplan om 
een uniforme en harmonieuze inplanting 
van de woning te bekomen.
Er wordt rekening gehouden met de 
directe omgeving.

De voorbouwlijn bevindt zich op minimaal 5 m 
achter de rooilijn. 
De inplanting van het hoofgebouw bevindt zich 
op 3,5m beide perceelsgrenzen en wordt rechts 
voorzien van een gekoppelde garageberging 
met de rechts aanpalende garageberging van 
de woning nr. 31. Deze nieuwe te koppelen 
garageberging kent een gelijke bouwdiepte als 
de rechts aanliggende garage.
Het hoofdgebouw heeft een maximale diepte 
van 15 m. 
Op de verdieping kan maximaal tot 12 m diep 
gebouwd worden t.o.v. de voorbouwlijn.

2.1.C. BOUWVOLUME

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

Om te grote dakvolumes te vermijden, 
dient de helling van de daken beperkt te 
blijven tot max. 45°.

De vloerpas van de gelijkvloerse verdieping 
bevindt zich maximaal 35 cm boven de pas van 
het laagste aanpalende maaiveld -t.h.v. het te 
bouwen hoofdgebouw- of de pas van de 
voorliggende straat, gemeten ter hoogte van de 
voorbouwlijn (ter hoogte van het midden van de 
voorgevel van het hoofdgebouw).
De hoogte van het hoofdgebouw, gemeten 
tussen het peil van het gelijkvloerse en de 
bovenkant van de kroonlijst bedraagt ter hoogte 
van de voorgevel maximaal 6,3m. De mogelijks 
beperkte aanbouw met plat dak kent eveneens 
een maximale hoogte van 3,2m.
De dakhelling voor het hoofdgebouw ligt 
begrepen tussen de 35° en 45°. De nokhoogte 
van het hoofdgebouw bedraagt hierbij maximaal 
10m.



2.1.D. VERSCHIJNINGSVORM

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

Er dienen mogelijkheden te worden 
geboden voor het bouwen van een woning 
met voldoende architecturale kwaliteiten. 
Een minimum aan grenzen en een 
maximum aan architecturale vrijheid wordt 
geboden. Wel dient er gelet te worden op 
de inpasbaarheid d in de directe omgeving.

Gevelmaterialen: duurzaam

Dakvorm:
Hoofdgebouw: hellend dak
Rechts aan te bouwen garageberging: hellend 
dak, volledig aansluitend en afgestemd op de 
rechts aangrenzende garageberging.

Dakaccenten
Uitbouwen en insnijdingen in het hoofdgebouw 
zijn toegelaten voor zover ze een consistent 
geheel vormen met de aansluitende 
gevelarchitectuur. Per dakvlak kan slechts één 
dakuitbouw voorzien worden. De hoogte is 
steeds beperkt tot de hoogte van 1 bouwlaag. De 
breedte is maximaal 1/3 van de gevel.

2.2 VOORSCHRIFTEN VRIJSTAANDE BIJGEBOUWEN

2.2.A. INPLANTING (VRIJSTAANDE BIJGEBOUWEN)

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

Buiten de vooropgestelde inplanting van 
het hoofdgebouw met woonfunctie, is er de 
mogelijkheid een afzonderlijk bijgebouw in 
te planten in de achtertuin.

Een bijgebouw kan worden voorzien in de 
onmiddellijke omgeving van het hoofdgebouw 
en tot op 2,00m van de perceelsgrens of mits 
goedkeuring van de gebuur op de 
scheidingsgrens. 

De oppervlakte wordt beperkt tot maximaal 
40,00m². 

Gesloten bijgebouwen kunnen enkel worden 
opgericht binnen de achtertuin. Onder een 
bijgebouw wordt naast een garage of serre 
eveneens een carport e.d. verstaan. 

Een (open) carport kan eveneens in de zijtuin 
worden opgericht mits deze volledig opgericht 
wordt t.h.v. het achterste deel van de zijgevel. (= 
deel startend vanaf het middenpunt van de 
zijgevel -t.h.v. het aanliggend maaiveld- tot aan 
de achtergevel). 

2.2.B. BOUWVOLUME (BIJGEBOUWEN)

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

De hoogte wordt beperkt zodat het 
hoofdgebouw beeldbepalend is.

De kroonlijsthoogte wordt beperkt tot max. 
3,00m indien deze wordt afgewerkt met een plat 
dak en max. 2,5m indien met een zadeldak met 
nokhoogte van max. 4,5m.



2.2.C. VERSCHIJNINGSVORM

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

De hoofd- en bijgebouwen moeten één 
architecturaal geheel vormen. Materialen: 
Identiek aan deze van het hoofdgebouw of in 
hout

2.3 VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

De gewestelijke verordening hemelwater 
moet uiteraard nageleefd worden. 
Bijkomend worden er maatregelen 
getroffen inzake de aan te leggen 
verhardingen.

Alle verhardingen dienen te gebeuren met 
waterdoorlatende of 
halfwaterdoorlatendematerialen of materialen 
toegepast met een brede voeg. 
Waterdichte vlakken zijn enkel voor de 
verhardingen van de terrassen toegelaten mits ze 
afwateren naar de tuin en mits een onmiddellijke 
bezinking mogelijk is.

3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE

3.1. RELIEFWIJZIGINGEN

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

Aanzienlijke reliëfwijzigingen zijn niet 
wenselijk.

Eventuele ophogingen en uitgravingen dienen 
beperkt te blijven tot de strikt noodzakelijke 
niveauwijzigingen voor de oprichting van de 
woning. 
Het ophogen van de tuinzone is niet 
toegestaan. 
De aanleg van terrassen op niveau van de 
woningen kan worden toegestaan over een 
max. bouwdiepte van 3,00m. Een 3,00m brede 
zone rondom het terras mag glooiend of in 
trapvorm worden aangevuld tot het 
terrasniveau. 
Ter hoogte van de zijdelingse perceelsgrenzen 
moet over een min. breedte van 1,00m het 
oorspronkelijke maaiveldniveau worden 
aangehouden

3.2. VERHARDINGEN

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

Het is de bedoeling zo weinig mogelijk 
verharding te voorzien bij de bouwkavel. 
Enkel de noodzakelijke verharding voor het 
parkeren van wagens in de voortuin en een 
terras in de achtertuin zijn wenselijk.

Terrasverhardingen moeten onmiddellijk 
aansluiten aan de bebouwing en mogen samen 
met andere niet-overdekte constructies max. 80 
m² bedragen.
Voorzieningen voor tuinpaden en oprit mogen 
voorzien worden, omrand door groenaanleg. 
Buiten deze bouwzones dient de tuin aangelegd 
te worden met groenaanplantingen. 
In de voortuinstrook is een verharding tot max. 
50% van die zone toegelaten.



3.3. AFSLUITINGEN

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

Rekening houdende met het groene 
karakter van de omgeving zijn 
tuinafsluitingen, die in het kader passen 
mogelijk, om de privacy te vrijwaren. 

De zijdelingse perceelsgrenzen kunnen 
afgesloten worden met hagen, flexdraad of hout 
met een max. hoogte van 2m. Afsluitingen 
gecombineerd met heidematten en houten 
paneelafsluitingen zijn toegelaten.

Op de achterste perceelsgrens mag enkel een 
groene scheiding aangebracht worden (hagen).

In de voortuinstrook mag een dichte afsluiting tot 
een max. hoogte van 1,00m worden voorzien 
(incl. toegangspoort oprit). Een open 
draadafsluiting in de voortuin mag tot een 
hoogte van 2m.

3.4 5M BREDE ZONE VAN ACHTERUITBOUW

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

Dit is cfr. het advies van AWV.

I.f.v. het groene karakter van de gemeente 
is het wenselijk dat er minimaal 1 
hoogstammige boom in de voortuin wordt 
aangeplant.

Er kunnen geen (ondergrondse) constructies 
worden voorzien in de 5 meter brede zone van 
achteruitbouw. 
Binnen de voortuinstrook dient minimaal 1 
hoogstammige boom te worden aangeplant. 
Deze bevindt zich op minimum 2m achter de 
rooilijn.

3.5. PARKEERVOORZIENINGEN EN TOEGANGEN TOT DE GEWESTWEG

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

Parkeren dient georganiseerd te worden op 
eigen terrein.

Het beperken van de breedte van de 
toegang tot 4,5m is cfr. het advies van 
AWV.

Er dienen minstens 2 autostaanplaatsen (al dan 
niet inpandig) voorzien te worden op het lot.

De toegang tot de gewestweg kent een 
maximum breedte van 4,5m. 

 De verkaveling beperkt zich tot de eerste 50m. Bijgevolg is de zone voor landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied uit de verkaveling uitgesloten;

 Het deel Bouwvergunningen kunnen slechts afgeleverd worden nadat de 
‘voorafgaandelijke lasten’ uitgevoerd zijn;

Lasten die voorafgaand aan de verkoop der loten moeten worden uitgevoerd door de verkavelaar:

 De eventueel ontbrekende nutsleidingen aan te leggen op eigen kosten (verkavelaar-
eigenaar) nadat het College goedkeuring verleend heeft voor de uitvoering ervan;

 Vooraleer tot de verkoop (of een andere wijze van vervreemding) der bouwloten over te 
gaan een proces-verbaal van opmeting van de goedgekeurde verkaveling (met afpaling 
der loten), ondertekend door een beëdigd landmeter, kostenloos voor te leggen aan het 
college van burgemeester en schepenen;

 De adviezen van Farys, Fluvius, Fluxys, Proximus en Agentschap Wegen & Verkeer strikt 
na te leven;

 Slechts over te gaan tot verkoop van de loten na het bekomen van een 
verkoopbaarheidsattest, opgemaakt door de gemeente, waarin bevestigd wordt dat aan 
alle vermelde voorwaarden en vooraf uit te voeren lasten voldaan is;



Lasten die nadien moeten worden uitgevoerd door de verkavelaar:

 (geen)

Aandachtspunten
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zij. Stedenbouwkundige handelingen die de 
verwezenlijking van de verkaveling tot doel hebben zijn veelal onderworpen aan de stedenbouwkundige 
vergunningsplicht alvorens ze uitgevoerd mogen worden. 

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

Artikel 102. § 1. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarbij geen nieuwe 
wegen worden aangelegd of het tracé van bestaande gemeentewegen niet moet worden gewijzigd, 
verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege als:
1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar of de vestiging van 
erfpacht of opstalrecht ten aanzien van ten minste één derde van de kavels;
2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot dergelijke registratie ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels.

Voor de toepassing van het eerste lid:
1° wordt met verkoop gelijkgesteld: de nalatenschapsverdeling en de schenking, met dien verstande dat 
slechts één kavel per deelgenoot of begunstigde in aanmerking komt;
2° komt de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht 
van de verkaveling in haar geheel niet in aanmerking;
3° komt alleen de huur die erop gericht is de huurder te laten bouwen op het gehuurde goed in 
aanmerking.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, met verkoop gelijkgesteld.

§ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarbij nieuwe wegen worden 
aangelegd of waarbij het tracé van bestaande gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven wordt, 
vervalt van rechtswege als:
1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot de oplevering van de onmiddellijk uit te voeren lasten of tot het verschaffen van 
waarborgen betreffende de uitvoering van deze lasten op de wijze, vermeld in artikel 75;
2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot registratie van de in paragraaf 1 vermelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste 
één derde van de kavels;
3° binnen een termijn van vijftien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is 
overgegaan tot registratie van de in paragraaf 1 vermelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste 
twee derde van de kavels.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, met verkoop gelijkgesteld.

§ 3. Als de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden uitdrukkelijk melding maakt van de 
verschillende fasen van het verkavelingsproject, worden de termijnen van verval, vermeld in de 
paragrafen 1 tot en met 2, gerekend per fase. Voor de tweede en volgende fasen worden de termijnen 
van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.

§ 4. Het verval, vermeld in paragraaf 1 en 2, 2° en 3°, geldt slechts ten aanzien van het niet bebouwde, 
verkochte, verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling.



§ 5. Onverminderd paragraaf 4, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld aan personen 
die zich op de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden beroepen als zij kunnen aantonen 
dat de overheid na het verval en ten aanzien van een of meer van hun kavels binnen de verkaveling, 
wijzigingen aan deze omgevingsvergunning heeft toegestaan of stedenbouwkundige of 
bouwvergunningen of stedenbouwkundige attesten heeft verleend in zoverre deze door de hogere 
overheid of de rechter niet onrechtmatig werden bevonden.

§ 6. De Vlaamse Regering kan maatregelen treffen aangaande de kennisgeving van het verval van 
rechtswege.

Artikel 103. De termijnen van vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, worden geschorst zolang 
een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9, behoudens als de verkaveling in strijd is met 
een vóór de datum van 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 vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, 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 vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, 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 vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, 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) 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.

Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley VAN QUICKELBERGHE Isabel
algemeen directeur burgemeester wnd.

Voor eensluidend uittreksel,
Maarkedal, op 28 oktober 2019

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris
algemeen directeur burgemeester
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