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Feiten en context

HET COLLEGE,

De aanvraag ingediend door Kristian Nobels, Arthur Odevaertstraat 4 te 9688 Maarkedal werd op 
25/06/2019 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 Nukerkestraat 1 en met als kadastrale 
omschrijving, MAARKEDAL 2de AFD (Nukerke), sectie A, nr. 0584S.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een terrein in drie loten voor het oprichten van een 
twee halfopen ééngezinswoningen en één gesloten 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 
woongebied.

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.

Ligging volgens het uitvoeringsplan + bijhorende voorschriften
Niet van toepassing.

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

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag
Elke verkavelingsvergunning of wijziging van een verkavelingsvergunning moet in overeenstemming zijn 
met de onderliggende geldende plannen van aanleg, in dit geval zijnde het gewestplan als meest 
recente en gedetailleerde plan.

Overeenstemming met dit plan
De voorgestelde verkavelingswijziging, die betrekking heeft op de creatie van 3 bijkomende loten voor 
eengezinswoningen in woongebied, is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het 
geldende gewestplan, zoals hoger omschreven.

Voorschriften die volgen uit stedenbouwkundige verordeningen
Niet van toepassing.

2 Historiek

De aanvraag betreft de wijziging van een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling.

3 Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de plaats
De eigendom situeert zich langs de oostelijke zijde van de Rijksweg (gewestweg N60) en maakt deel uit 
van het woonlint langs deze weg. In de omgeving komen voornamelijk ééngezinswoningen voor. De 
woningen worden gekenmerkt door verschillende typologieën en bouwstijlen. 

Links van de aanvraag vinden we recente gesloten woningen bestaande uit twee bouwlagen en een 
hellend dak. Deze woningen geven uit op de N60. Rechts en achter de locatie van de 
verkavelingswijziging vinden we vrijstaande ééngezinswoningen terug op ruime percelen. Deze 
woningen bevinden zich in de bij te stellen verkaveling.

Net rechts van de aanvraag betreft dit een villa bestaande uit 1,5 bouwlagen + een hellend dak, net 
achter de aanvraag vinden we een diepe tuinzone van een vrijstaande ééngezinswoning langs de 
Nukerkestraat.

De verkavelingswijziging behelst de achterzijde van twee bouwloten (Nukerkestraat 1 en Nukerkestraat 
1A) uit een bestaande, niet-vervallen verkaveling gelegen langs de Nukerkestraat.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag omvat het wijzigen van een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling. De tuinzone van de 
loten 1 en 2 van de goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling wordt verkaveld in 3 kavels voor het 
oprichten van ééngezinswoningen, type halfopen en gesloten bebouwing. 

Bij de bestaande woningen op lot 1 en lot 2 wordt een nieuwe minimale achtertuindiepte van 11,68m 
gehanteerd (afstand tussen achtergevel woning lot 2 en de achterste perceelsgrens).

De totale oppervlakte van de verkavelingswijziging bedraagt 1.018m². De verkavelingswijziging voorziet 
in de creatie van 3 nieuwe loten, waarvan het linkse lot (lot 1A – 346m²) en het rechtse lot (lot 3A – 



395m²) bestemd is voor de oprichting van een halfopen ééngezinswoning. Het middelste lot (lot 2A – 
277m²) is bestemd voor een gesloten ééngezinswoning.

Alle bouwzones van de nieuwe loten zijn ontworpen met een voorbouwlijn op 8,0m van de rooilijn en 
met bouwvrije zijdelingse stroken van minimaal 3m t.a.v. het hoofdgebouw. De gesloten woning heeft 
een gevelbreedte van 8m en de twee halfopen bebouwingen hebben een gevelbreedte van 7m. De 
bouwdiepte van de 3 woningen wordt beperkt tot maximaal 15m. De afstand van de achtergevel van de 
nieuw te bouwen woningen tot hun achterste perceelsgrens bedraagt minimaal 6,05m (lot 1A) en 
maximaal 15,09m (lot 3A). De achterzijde van deze nieuwe bouwloten komt over een met de linker 
perceelsgrens van een woning uit de oorspronkelijke verkaveling.

Verder voorziet het verkavelingsplan bij de halfopen eengezinswoningen nog een bebouwbare 
oppervlakte i.f.v. het voorzien van een aanbouw (carport). Deze zones zijn 3,5m breed op 6m diep en 
bevindt zich bij de woning op lot 1A tot tegen de achtergevel, bij de woning op lot 3A bevindt deze zone 
zich tot tegen de voorgevel.

De gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften werden bij de aanvraag gevoegd. De kroonlijsthoogte 
licht op maximaal 6,0m -en de nokhoogte maximaal 10,0 m- t.o.v. de gelijkvloerse dorpel. Het aantal 
bouwlagen betreft 2 met eventueel een dakvolume. De dakuitvoering is vrij maar identiek voor de drie 
geschakelde woningen. De aanvraag die het eerst wordt opgelaten in het omgevingsloket is bepalend 
voor de dakvorm. Bij hellende bedaking: helling tussen 35° en 45°. De noklijn kan trapsgewijs 
verspringen in functie van de helling van het terrein. In de achtertuin is het vrijstellingsbesluit van 
toepassing.

4 Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar 

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek, van 05/07/2019 tot 03/08/2019. Er 
werden twee bezwaarschrift(en) ingediend. Beide bezwaarschriften zijn ontvankelijk gezien ze beiden 
binnen een termijn van 30 dagen zijn bezorgt aan de gemeente Maarkedal. 

De bezwaarschriften handelen over de volgende punten:

a) Bezwaarschrift 1: 
a. Bezwaarindiener vraagt zich af of de aanvrager de correcte hoedanigheid heeft;
b. Bezwaarindiener is van mening dat de verkavelingswijziging een negatieve impact heeft 

op zijn perceel, zowel ruimtelijk, qua privacy, als financieel;
c. Bezwaarindiener is van mening dat de verkeersveiligheid langs de N60 in het gedrang 

komt.

Het bezwaar is deels gegrond en deels ongegrond. 

Het bezwaar is ongegrond voor wat betreft de hoedanigheid van de aanvraag. De aanvrager 
is eigenaar van de grond en heeft bijgevolg de correcte hoedanigheid. 

I.f.v. het aangehaalde punt van de bezwaarindiener i.f.v. de algemene negatieve impact en 
de verkeersveiligheid is de aanvraag gegrond. 

Gelet op de beperkte grootte van de nieuw te ontwikkelen kavels en de diepe insnijding van 
de kavels en de gebouwen in de achtertuinzones van een bestaande volledig ontwikkelde 
verkaveling is dergelijke ontwikkeling niet gewenst. O.a. de groene aanblik en de privacy 
verdwijnt.

De ordening van het gebied werd reeds bepaald bij de eerder afgegeven 
verkavelingsvergunning. Deze verkaveling is reeds volledig ontwikkeld. De bestaande van 
toepassing zijnde verkaveling weerspiegelt de goede ruimtelijke ordening. Er werd toen 
beslist om het gebied te ontwikkelen i.f.v. villa percelen. Dergelijke herverdeling van een 
verkaveling, zoals in onderhavige aanvraag voorligt, is hier in stijlbreuk mee. Het betreffen 
loten in stijlbreuk met de oorspronkelijke verkaveling en is hier niet mee ruimtelijk in 
overeenstemming. 



De creatie van nieuwe bouwloten in de achtertuin van de woningen in de bestaande 
verkaveling is eveneens in de tweede bouwlijn van de oorspronkelijke verkaveling, wat niet 
gewenst is. De leefkwaliteit en de privacy van de nieuw te creëren loten en de aanpalende 
eigenaars uit de oorspronkelijke verkaveling worden hierbij geschonden. Dergelijke 
maximalisatie architectuur binnen een bestaande geordende verkaveling is niet gewenst. 

Eveneens zullen de woningen, in afwachting van de realisatie van het streefbeeld van de 
N60, rechtstreeks ontsluiten op de N60, een weg voor doorgaand verkeer. Dergelijke 
ontwikkeling is eveneens niet gewenst.

b) Bezwaarschrift 2:
a. Bezwaarindiener is van mening dat de aanvraag strijdig is met de voorwaarde uit de 

verkavelingsvergunning van 26/02/1991. In de voorwaarden van deze 
verkavelingsvergunning zou staan ‘De toegang moet genomen worden langsheen de 
gemeenteweg, genaamd Nukerkestraat. 
Het agentschap AWV gaf een voorwaardelijk gunstig advies mits het koppelen van de 
opritten. Bij de verwezenlijking van het streefbeeld van de N60 zullen onderhavige 
percelen eveneens aansluiten op een ventweg langsheen de N60 wat de 
verkeersveiligheid verder ten goede komt. Dit deel van het bezwaar is ongegrond.

b. Bezwaarindiener is van mening dat de aanvraag de stedenbouwkundige voorschriften 
van de verkavelingsvergunning schendt. Bezwaarindiener geeft zelf mee dat er geen 
nieuwe voorschriften werden voorzien en dat bijgevolg de bestaande 
verkavelingsvoorschriften blijven gelden. Dit deel van het bezwaar is ongegrond gelet 
op het feit dat er wel verkavelingsvoorschriften werden voorzien bij de aanvraag.

c. Bezwaarindiener is van mening dat een verkaveling binnen een verkaveling onwettig is
De aanvraag betreft een bijstelling van verkaveling waarbij de regels gevolgd werden. 
Dit deel van het bezwaar is ongegrond.

d. Bezwaarindiener is van mening dat de aanvraag strijdig is met art. 86 van het 
omgevingsvergunningsdecreet. De aanvraag werd gedaan door Nobels die eigenaar is 
van 1 van de gronden. De aanvrager vraagt gemotiveerd om een bijstelling van de 
verkaveling voor het deel dat hij in eigendom heeft. Dit deel van het bezwaar is bijgevolg 
ongegrond.

e. Bezwaarindiener is van mening dat de aanvraag in strijd is met de goede ruimtelijke 
ordening. Hierbij wordt verwezen naar een schending van de privacy en het zich op 
achtergevels i.p.v. groen. Eveneens wordt gesteld dat de grootte van de kavels niet in 
overeenstemming is met de kavels uit de oorspronkelijke verkaveling. Eveneens wordt 
gemeld dat de verkeersveiligheid, en bijgevolg de ruimtelijke ordening in het gedrang 
komt door de rechtstreekse toegangen van de woningen tot de N60. 

Dit deel van het bezwaar is gegrond. 

I.f.v. het aangehaalde punt van de bezwaarindiener i.f.v. de algemene negatieve impact en 
de verkeersveiligheid is de aanvraag gegrond. 

Gelet op de beperkte grootte van de nieuw te ontwikkelen kavels en de diepe insnijding van 
de kavels en de gebouwen in de achtertuinzones van een bestaande volledig ontwikkelde 
verkaveling is dergelijke ontwikkeling niet gewenst. O.a. de groene aanblik en de privacy 
verdwijnt.

De ordening van het gebied werd reeds bepaald bij de eerder afgegeven 
verkavelingsvergunning. Deze verkaveling is reeds volledig ontwikkeld. De bestaande van 
toepassing zijnde verkaveling weerspiegelt de goede ruimtelijke ordening. Er werd toen 
beslist om het gebied te ontwikkelen i.f.v. villa percelen. Dergelijke herverdeling van een 
verkaveling, zoals in onderhavige aanvraag voorligt, is hier in stijlbreuk mee. Het betreffen 
loten in stijlbreuk met de oorspronkelijke verkaveling en is hier niet mee ruimtelijk in 
overeenstemming. 

De creatie van nieuwe bouwloten in de achtertuin van de woningen in de bestaande 
verkaveling is eveneens in de tweede bouwlijn van de oorspronkelijke verkaveling, wat niet 



gewenst is. De leefkwaliteit en de privacy van de nieuw te creëren loten en de aanpalende 
eigenaars uit de oorspronkelijke verkaveling worden hierbij geschonden. Dergelijke 
maximalisatie architectuur binnen een bestaande geordende verkaveling is niet gewenst. 

Eveneens zullen de woningen, in afwachting van de realisatie van het streefbeeld van de 
N60, rechtstreeks ontsluiten op de N60, een weg voor doorgaand verkeer. Dergelijke 
ontwikkeling is eveneens niet gewenst.

f. Verder is de aanvrager van mening dat de aanvraag onvergunbaar is gelet op het 
standpunt van AWV. Dit deel van het bezwaar is ongegrond gelet op het feit dat het 
standpunt van AWV voorwaardelijk gunstig is en er tegemoet kan worden gekomen aan 
dit advies. 

5 Adviezen

Agentschap Wegen & Verkeer –  District Oudenaarde, Fluvius, Farys en Telenet werden op 03/07/2019 
om advies gevraagd. Aan Proximus werd om 15/07/2019 een advies gevraagd.

Het Agentschap Wegen en Verkeer bracht op 06/08/2019 een voorwaardelijk gunstig advies uit. Het 
advies formuleert het volgend besluit:

“Besluit:

Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert gunstig onder de volgende voorwaarden:

- Geen (ondergrondse) constructies worden voorzien in de 8m brede zone van 
achteruitbouw;

- De toegangen dienen zoveel mogelijk geclusterd te worden. Twee loten dienen t.h.v. de 
tussenliggende perceelsgrens voorzien te worden van een gemeenschappelijke toegang 
van maximum 7 meter. Het lot met een enkele toegang mag maximaal 4,5m breed zijn.”

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

Telenet leverde op 03/07/2019 een gunstig advies af. Het advies maakt integraal en integrerend deel uit 
van de beslissing.

Farys stelt in haar schrijven van 12/07/2019 dat er langs de N60 een drinkwaterleiding aanwezig is. Op 
vlak van riolering worden enkele voorwaarden opgelegd. Het advies maakt integraal en integrerend deel 
uit van de beslissing.

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.

Proximus stelt in haar schrijven van 02/08/2019 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.

6 Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar

Het voorstel is qua indeling, inplanting, omvang der loten (lot van 277m², 346m² en 395m²), voorziene 
bebouwingstypologie (twee halfopen bebouwingen en één gesloten bebouwing) en woondichtheid niet 
in overeenstemming met de bebouwde omgeving (volwaardig woongebied cfr. het gewestplan) en de 
gangbare stedenbouwkundige normen. 

Qua bouwhoogte is, gelet op de geringe diepte van de loten, twee bouwlagen en een bouwdiepte van 
15m niet wenselijk. 



Verder is het niet wenselijk om een bijkomende carport op de loten te voorzien. Door carports te 
voorzien –zoals voorzien in het verkavelingsplan- wordt het moeilijk om nog gebundelde op- en afritten 
te voorzien (cfr. het advies van AWV) in combinatie met een kwalitatieve groene voortuin.

Op het plan wordt de voorbouwlijn voorzien op 8 m van rooilijn. Dit is cfr. het advies van AWV. Het is 
wenselijk de verkavelingsvoorschriften verder aan te vullen met het feit dat de opritten dienen 
gekoppeld te worden cfr. het advies van AWV. In een latere fase, bij de verwezenlijking van het 
streefbeeld m.b.t. de N60 zullen de nieuw gecreëerde loten aansluiten op een ventweg langsheen de 
N60.

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. Gelet op de geringe vloeroppervlaktes is een nevenfunctie niet wenselijk. Ook qua 
verhardingen (m.u.v. het terras), reliëfwijzigingen, afsluitingen 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 en het woonklimaat van de bebouwde omgeving. Het voorstel brengt 
de goede plaatselijke ordening in het gedrang.

De voorgestelde stedenbouwkundige voorschriften kunnen niet overeenstemming gebracht worden 
met de gangbare stedenbouwkundige normen en met de bebouwde omgeving van het woongebied.

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 06/08/2019. Het 
streefbeeld langs de N60 is van toepassing. Ter hoogte van de aanvraag voorziet het streefbeeld in de 
aanleg van een nieuwe ventweg alwaar onderhavige aanvraag, bij de verwezenlijking van de ventweg 
cfr. het streefbeeld, kan op aansluiten. Zolang het streefbeeld niet wordt verwezenlijkt dient de 
verkaveling rechtstreeks ontsloten te worden op de N60. Dit is niet wenselijk gelet op de functie van de 
gewestweg i.f.v. doorgaand verkeer.

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 3 loten voor ééngezinswoningen. 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. Er zijn echter wel negatieve effecten voor wat betreft de 
woonkwaliteit in de verkaveling als palend aan de verkaveling. Verder zijn er eveneens negatieve 
effecten voor zowel de beeldkwaliteit en de privacy.

De aanvraag betreft een verkavelingsaanvraag voor de realisatie van 3 bijkomende bouwpercelen.

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

Natuurtoets
De aanvraag houdt geen verlies aan waardevol groen, bos, waterpartijen of andere ecologisch 
waardevolle elementen in. De tuinzones van twee bestaande woningen verdwijnen grotendeels.

Erfgoed-/archeologietoets
Niet van toepassing

Mobiliteit – MOBER (transport en verkeersveiligheid
De woningen zullen rechtstreeks ontsloten worden op de N60. AWV gaf een voorwaardelijk positief 
advies. Er ontstaat echter wel een negatief effect voor wat betreft het doorgaand verkeer op de N60 
zolang het streefbeeld van de N60 niet gerealiseerd wordt. Het streefbeeld voorziet in de aanleg van 
een ventweg ter hoogte van de aangevraagde verkaveling.

Decreet grond- en pandenbeleid
Niet van toepassing

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

Gelet op de beperkte grootte van de nieuw te ontwikkelen kavels en de diepe insnijding van de kavels 
en de gebouwen in de achtertuinzones van een bestaande volledig ontwikkelde verkaveling is dergelijke 
ontwikkeling niet gewenst. O.a. de groene aanblik en de privacy verdwijnt.

De ordening van het gebied werd reeds bepaald bij de eerder afgegeven verkavelingsvergunning. Deze 
verkaveling is reeds volledig ontwikkeld. De bestaande van toepassing zijnde verkaveling weerspiegelt 
de goede ruimtelijke ordening. Er werd toen beslist om het gebied te ontwikkelen i.f.v. villa percelen. 
Dergelijke herverdeling van een verkaveling, zoals in onderhavige aanvraag voorligt, is hier in stijlbreuk 
mee. Het betreffen loten in stijlbreuk met de oorspronkelijke verkaveling en is hier niet mee ruimtelijk in 
overeenstemming. 

De creatie van nieuwe bouwloten in de achtertuin van de woningen in de bestaande verkaveling is 
eveneens in de tweede bouwlijn van de oorspronkelijke verkaveling, wat niet gewenst is. De 
leefkwaliteit en de privacy van de nieuw te creëren loten en de aanpalende eigenaars uit de 
oorspronkelijke verkaveling worden hierbij geschonden. Dergelijke maximalisatie architectuur binnen 
een bestaande geordende verkaveling is niet gewenst. 

Eveneens zullen de woningen, in afwachting van de realisatie van het streefbeeld van de N60, 
rechtstreeks ontsluiten op de N60, een weg voor doorgaand verkeer. Dergelijke ontwikkeling is 
eveneens niet gewenst.

ALGEMENE CONCLUSIE
Rekening houdend met bovenstaande argumenten is de aanvraag niet voor vergunning vatbaar.

BESLIST:



Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het verkavelen van een terrein in twee loten voor 
halfopen bebouwing en één lot voor gesloten bebouwing, te weigeren.

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


		2019-10-28T15:31:23+0100
	Unknown


		2019-10-28T15:21:46+0100
	Unknown




