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Deputatie
Besluit Zitting van 22 december 2022

directie Ruimte & Mobiliteit - dienst 
Omgevingsvergunningen (R)

R02 OMV_2022069740

45 2022_DEP_06481 OVberoep - Maarkedal - J. Thienpont bvba - Vergunning 
verlenen  onder voorwaarden

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 22 december 2022

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; 
mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, 
Provinciegriffier

Afwezig:
mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de 
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening, hierna 
VCRO;
Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, hierna OVD;
J. Thienpont bv, met zetel te Bossenaarstraat 14 te Maarkedal, heeft per beveiligde zending van 23 
mei 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.
Deze aanvraag heeft als omgevingsvergunningreferentie: 2022069740.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen te Etikhove, deelgemeente van 
Maarkedal, Bossenaarstraat 3, kadastraal gekend 1° afdeling, sectie B, nr. 472B;
Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van vrijstaande zonnepanelen.
De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen: nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte 
lage constructies en andere handelingen.
De aanvraag werd in eerste aanleg behandeld volgens de vereenvoudigde procedure.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 1 augustus 2022 de 
omgevingsvergunning geweigerd.
Tegen deze beslissing werd per beveiligde zending van 27 september 2022 beroep ingesteld door 
meester Lode Dekimpe, advocaat te Kluisbergen, Grote Herreweg 34A, optredend namens de 
aanvrager.
De gemachtigde provinciale ambtenaar heeft dit beroep op maandag 24 oktober 2022 ontvankelijk en 
volledig verklaard.
Gelet op het verslag van de provinciaal omgevingsambtenaar van 29 november 2022.
Dat alle partijen het verslag van de provinciaal omgevingsambtenaar toegestuurd kregen, met de 
mogelijkheid om een schriftelijke repliek te bezorgen en om gehoord te worden.
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Gehoord op dinsdag 13 december 2022 door gedeputeerde-voorzitter Leentje Grillaert, en de heer Jan 
Allaert, provinciaal omgevingsambtenaar:
Namens de aanvrager: meester Lode Dekimpe, advocaat.

Beschrijving
Context
1.1              Stedenbouwkundige basisgegevens
-      Het terrein ligt binnen de perimeter van het bij KB van 24 februari 1977 vastgesteld gewestplan 
Oudenaarde.
De bouwplaats ligt in agrarisch gebied.
-      Het terrein is gelegen binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 
‘Vallei van de Nederaalbeek’, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering van 5 april 2018. Het 
aanvraagperceel is gelegen binnen ‘gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde’ 
(artikel 4).
-      Het terrein is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.
1.2              Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context
-      Het terrein ligt aan de voldoende uitgeruste gemeenteweg Bossenaarstraat.
-      Het terrein ligt niet aan een (oud-)geklasseerde waterloop.
-      De aanvraag moet voor advies voorgelegd worden aan entiteit van het agentschap RO–
Vlaanderen, die met de zorg voor het onroerend erfgoed belast is. Het perceel is gelegen binnen de 
grenzen van het erfgoedlandschap “De Heuvel van Bossenare”.
-      Het perceel met villa is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed als 
villa Thienpont, met volgende beschrijving:
“Gelegen aan de hoek met Langekouter. Aanvankelijk zogenaamde Villa Thienpont naar de bouwheer 
Georges Thienpont. Goed bewaarde villa aanleunend bij de cottagestijl, als buitenverblijf opgericht in 
1910. Nadien zogenaamd Villa Tynlon door kunstschilder Valerius De Saedeleer, bewoner van 1921-
1937; huisnaam herinnerend aan diens verblijf in Wales (zou betekenen huis langs de straat).
Geel bakstenen dubbelhuis met deels gecementeerde bovenverdieping en pannen bedaking (centraal 
schilddak en snijdende wolfs- en zadeldaken). Ruime vensters met kleine roedeverdeling. Enkele 
opmerkelijke details aan de voorgevel zoals de houten gootlijst-consoles met leeuwenkop van de 
erker, de beglaasde boog met vleugeldeur en zijlichten onder luifel.
In de achtertuin, bijgebouw in dezelfde bouwtrant.”
-      Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, of in een park of een bos.
1.3              Adviezen
1.3.1         Agentschap voor Natuur en Bos
Deze instantie bracht op 8 juli 2022 volgend gunstig advies uit:
“…
Bespreking aanvraag
De aanvrager wenst zonnepanelen te plaatsen in de tuin op de huiskavel. De zonnepanelen zullen uit 
het zicht geplaatst worden en er zullen geen natuurwaarden geschaad worden. In het ruimtelijk 
uitvoeringsplan staat te lezen dat “Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur die nodig of nuttig 
is voor het goed functioneren van de toegelaten activiteit” toegelaten is.
Conclusie
Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de 
bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd.”
1.3.2         Agentschap Onroerend Erfgoed
Deze instantie bracht op 7 juli 2022 volgend gunstig advies uit:
“…
B. ADVIES
1. Juridische context
Artikel 4.3.1, §2, 1° van de VCRO vermeldt cultuurhistorische aspecten als één van de 
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beoordelingsbeginselen bij een aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen. Dit aspect maakt deel uit van de duurzame ruimtelijke ontwikkeling zoals bedoeld in 
artikel 1.1.4 van de VCRO. Om die reden zijn aanvragen binnen de reguliere procedure onderworpen 
aan een adviesverplichting volgens artikel 35, §3 en artikel 36, tweede lid van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende 
de omgevingsvergunning.
a. Beschermde erfgoedwaarden en -kenmerken:
Het erfgoedlandschap werd opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Vallei van de 
Nederaalbeek wegens volgende waarden en kenmerken:
WAARDEN:
Natuurwetenschappelijk
De Bossenareheuvel vormt een noordelijke uitloper van de getuigenheuvels van de Vlaamse 
Ardennen.
Door de aanwezigheid van een ondoordringbare kleilaag onder de zand- en leembedekking op de top 
vormt zich op een hoogte van 70-80 meter een bronnenlijn. Deze bronnenlijn heeft een hoge 
wetenschappelijke waarde omdat de landschapsecologische samenhang van dit gebied hieraan 
gekoppeld is.
Historisch
(…)
De Bossenarekouter bestaat uit een complex van akkergronden die al in de Romeinse tijd als 
akkergrond in gebruik waren. De archeologische vondsten van Romeinse villa’s rond de kouter 
getuigen hiervan.
Typerend voor het bebouwingspatroon, zowel in de Romeinse tijd als later, is dat de top van de 
Bossenareheuvel nagenoeg onbebouwd is. Om het koutercomplex heen loopt een krans van 
verspreide bebouwing die het bronnenniveau volgt. (…)
Esthetisch
De Bossenarekouter en de aanpalende noordelijke flanken van de Bossenareheuvel zijn uitgesproken 
open en quasi volledig in gebruik als akkerland. Vanop de heuveltop zijn er in alle richtingen zichten. 
Het contrast tussen de open kouter en het aanpalende deel van de vallei van de Nederaalbeek met 
bronbosjes en kleine landschapselementen bepalen in hoge mate de esthetische waarde van dit 
landschap.
Sociaal-cultureel
De villa Thienpont, ook wel de villa Tynlon genaamd, is een belangrijke getuige van de 
kunstenaarskolonie die zich in het begin van de 20ste eeuw ontwikkelde rond de figuur van Valerius 
De Saedeleer. De zichten op de Bossenareheuvel en de flanken ervan inspireerden de kunstenaar tot 
het schilderen van landschappen in de vier jaargetijden.
Ruimtelijk structurerend
Geologie, geomorfologie, bodem en water bepalen in belangrijke mate het bebouwingspatroon en 
grondgebruik binnen de ankerplaats. De top van de Bossenareheuvel is nagenoeg vlak, onbebouwd en 
in gebruik als akkerland. (…) De molen op de top van de Bossenareheuvel vormt een baken. Rond de 
Bossenarekouter ligt een krans van verspreide hoeven op het bronnenniveau. Het ‘hof te Cattebeke’, 
de ‘villa Tynlon’, het ‘Sint-Jans Berhof’ met calvariekapel en het ‘Genot op de Berg’ vormen binnen 
deze krans bakens.
KENMERKEN deelgebied ‘Bossenarekouter’
- Wegenpatroon: rond de top van de Bossenaarheuvel volgt het wegenpatroon in belangrijke mate het 
bronnenniveau. (…) Een belangrijk deel van het wegenpatroon in en rond de Bossenarekouter heeft 
het karakter van een holle
weg.
- Bakens in het landschap: (…) Villa Tynlon: Deze villa werd omstreeks 1910 gebouwd in Engelse 
Cottagestijl door wijnhandelaar Georges Thienpont, halverwege de Bossenareheuvel op een prachtig 
uitzichtpunt. Toen kunstschilder Valerius de Saedeleer na zijn verblijf in Wales tijdens de Eerste 
Wereldoorlog naar Tiegem terugkwam, miste hij daar de bomenrijen en zocht Etikhove op waar hij 
zich door talloze landschappen in de vier seizoenen liet inspireren van 1921 tot 1937. Na hem werd de 
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villa door zijn schoonzoon Leo Piron, tevens landschapsschilder bewoond tot na de Tweede 
Wereldoorlog. Valerius de Saedeleer doopte de villa ‘Tynlon’ of ‘huis langs de weg’, zoals de 
(Keltische) naam van zijn woning in Wales was. Rond de villa ontstond een kunstenaarskolonie. Onder 
meer Tytgat, Milo, Brusselmans, Felix Timmermans en Paul Van Ostayen waren er te gast. Rond de 
villa is een omhaagde tuin aanwezig.
- Houtige beplantingen met erfgoedwaarde (…)
Volgend voorschrift van het RUP vertaalt de landschapswaarden en –kenmerken:
Art. 4 ‘gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde’. De relevante bepalingen worden 
bij de beoordeling toegelicht.
b. Zorgplicht voor erfgoedlandschappen:
Artikel 6.5.2 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bepaalt dat iedereen die werken en 
handelingen verricht of daarvoor de opdracht verleent zoveel mogelijk zorg moet in acht nemen voor 
de erfgoedwaarden van het erfgoedlandschap. Een administratieve overheid mag geen 
werkzaamheden en handelingen ondernemen, noch toestemming of een vergunning verlenen voor 
een activiteit die een erfgoedlandschap geheel of gedeeltelijk kan vernietigen of een betekenisvolle 
schade kan veroorzaken aan de erfgoedwaarden ervan (art. 6.5.3).
2. Beoordeling
De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met de geldende stedenbouwkundige voorschriften 
en hebben geen onaanvaardbare impact op de erfgoedwaarden van het erfgoedlandschap.
In een eerdere aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op deze 
locatie formuleerden wij een ongunstig advies. Dit omwille van de zichtbaarheid vanuit de omgeving 
gezien de beheerhoogte van de haag t.h.v. de Landkouter 150 cm bedroeg. In het huidige voorstel 
geeft de aanvrager echter mee dat de beheerhoogte van de haag op 210 cm zal liggen. Een 
bestaande appelboom blijft behouden en de bufferende taxushaag ter hoogte van de tuin zal op 
dezelfde hoogte komen als de haag aan de straatkant (79.70, beheerhoogte van 200 cm). Indien de 
aanvrager de hagen op deze minimale hoogtes beheerd, is er geen negatieve impact op de 
zichtbaarheid vanuit de omgeving en kunnen wij de aanvraag gunstig adviseren.
GUNSTIG
Het agentschap Onroerend Erfgoed adviseert deze aanvraag gunstig.”
1.4              Historiek
Volgende vergunningen/aanvragen zijn relevant:
-      Gem. ref. O/2019/129: het vellen van bomen, de aanleg van een zwembad en het plaatsen van 
vrijstaande zonnepanelen (voorwaardelijk gedeeltelijke vergunning d.d. 02/03/2020 – uitsluiting 
zonnepanelen).
1.5              Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
Het eigendom is gelegen op de hoek van de gemeentewegen Bossenaarstraat en Langekouter, binnen 
een landelijke omgeving gekenmerkt door verspreide bebouwing.
Het eigendom heeft een oppervlakte van ongeveer 3600m² en is bebouwd met een vrijstaande villa. 
In de tuinzone zijn een garage en berging/poolhouse aanwezig, evenals een zwembad. Er staan 
verschillende hoogstammige bomen, zowel in de voor- als achtertuin. Langsheen de perceelsgrenzen 
is een haag aangeplant.
Het perceel is volledig omgeven door landbouwgrond, aan de overzijde van de straat bevindt zich een 
landbouwbedrijf.
1.5.1         Stedenbouwkundige handelingen
Voorliggende aanvraag beoogt het plaatsen van 21 zonnepanelen op een aluminium frame, in de tuin 
ter hoogte van de scheiding met de Langekouter. De afstand tot de bestaande haag bedraagt 82cm. 
De zonnepanelen beslaan een oppervlakte van 1,69m op 1,16m.
Het terrein kent ter hoogte van de bouwplaats een hellend verloop, de zonnepanelen worden 
opgericht onder een hoek.
Langsheen de zonnepanelen wordt een nieuwe taxushaag aangeplant, welke 25cm boven de 
zonnepanelen uitkomt. De bestaande haagbeuk langs de straatkant laat aanvrager uitgroeien tot een 
hoogte van 2,10m.
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1.6              Openbaar onderzoek
Er diende over de aanvraag geen openbaar onderzoek gehouden te worden noch raadpleging 
aanpalende eigenaar(s).
1.7              Motivering beslissing college van burgemeester en schepenen
"...
6. Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar
Legaliteitstoets
De aanvraag kan niet in overeenstemming worden gebracht met de stedenbouwkundige voorschriften 
van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de Nederaalbeek’:
“Artikel 4. Gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde
Artikel 4.1
Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en recreatie nevengeschikte functies.
Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten.
De in artikel 4.1 tot 4.5 genoemde handelingen zijn toegelaten voor zover de ruimtelijke samenhang 
in het gebied, de cultuurhistorische waarden, horticulturele waarden, landschapswaarden en 
natuurwaarden in het gebied bewaard blijven en de sociale functie niet geschaad wordt. In het 
domein van het Hof te Fiennes is bosbouw daarom uitgesloten.
Artikel 4.2
In bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen kunnen behalve de activiteiten voor de 
realisatie van de in de overige artikels vermelde functies, ook de volgende activiteiten toegelaten 
worden:
- wonen;
- nuts- en gemeenschapsvoorzieningen;
- socio-culturele voorzieningen;
- toeristisch-recreatieve voorzieningen;
- horeca;
- kantoor- of dienstenfunctie;
Ten behoeve van deze functies is het toegelaten:
- Bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen te verbouwen, uit te breiden of te herbouwen.
- Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur die nodig of nuttig is voor het goed functioneren 
van de toegelaten activiteiten.
Er moet rekening gehouden worden met de schaal en de ruimtelijke impact van deze activiteiten. 
Daarbij wordt, onverminderd de bepalingen van artikel 4.1 ten minste aandacht besteed aan:
- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers of bezoekers;
- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
- de relatie met de in de omgeving van het gebied vastgelegde bestemmingen.”
Het RUP laat kleinschalige infrastructuur toe die nodig of nuttig is voor het goed functioneren van de 
toegelaten activiteiten. Het goed wordt aangewend voor het wonen. De aanvraag is weinig 
gemotiveerd voor wat de zonnepanelen zullen worden aangewend en hoe deze nodig of nuttig is voor 
het goed functioneren van het wonen. Gelet op de groene bestemming openruimtegebied met 
cultuurhistorische waarden dienen bijkomende infrastructuren met de nodige omzichtigheid te worden 
behandeld en kan het voorschrift waarnaar wordt verwezen niet te pas en te onpas worden gebruikt 
om allerlei infrastructuren toe te laten. Het plaatsen van vrijstaande zonnepanelen in een tuinzone van 
een woning kan daarom niet in overeenstemming worden gebracht met deze bestemming. Het 
aanbrengen van zonnepanelen is niet functioneel.
Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt niet bijgetreden.
Opportuniteitstoets
Naast de legaliteitstoets dient de aanvraag ook te worden bekeken in functie van de goede ruimtelijke 
ordening.
De aanvraag beoogt het plaatsen van een driedubbele rij zonnepanelen in frame (21 stuks). De 
afmetingen van een paneel bedragen 169 x 116 x 3,5 cm. De totale horizontale oppervlakte van de 21 
zonnepanelen bedraagt ca. 41 m². De zonnepanelen worden op een glooiend terrein aangelegd 
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tussen de hoogtelijnen 78 en 77. De zonnepanelen worden tussen de bestaande haag aan de 
buitenkant (zuidwestelijke perceelsgrens) en een nieuwe evenwijdig aan de zuidwestelijke 
perceelsgrens aangeplante haag voorzien. De bovenkanten van de hagen zullen beiden op 79,70 
worden voorzien. De achterste haag (oostelijke grens) bedraagt 2,10 m. De zonnepanelen zullen 0,25 
m onder de nieuwe aan te planten haag blijven.
Ten opzichte van de vorige aanvraag wordt een aangepast beheer op de omliggende hagen 
toegepast, opdat de zonnepanelen niet zichtbaar zouden zijn vanuit de omgeving. De haag en 
zonnepanelen werden beide voorzien op een hoogte van 2 m. In het huidige ontwerp komen de 
zonnepanelen 0,25 m onder de bovenkant van de hagen.
Het Agentschap Onroerend Erfgoed geeft vanwege deze aanpassing een gunstig advies en is van 
oordeel dat de aanvraag in de omgeving kan worden ingepast. Dit advies wordt niet bijgetreden. De 
aanpassing in het beheer van de hagen is te beperkt om te kunnen oordelen dat de landschappelijke 
kenmerken van deze omgeving niet worden geschaad. Het betreft een zeer glooiend en hellend 
landschap. Daarnaast stelt zich de vraag hoelang het duurt vooraleer de nieuw aan te planten haag 
tot de minimale groei wordt voorzien opdat de zonnepanelen kunnen worden onttrokken uit het zicht.
Het aangepast beheer van de haag is onvoldoende om te oordelen dat de tuinzone en de omgeving 
wordt behoed van negatieve significante effecten op de omgeving. De aangevraagde werken 
verrommelen de tuinzone en het open landschap.
Bijkomstig worden het aantal zonnepanelen en de omvang ervan ook in vraag gesteld, in hoeverre 
deze in verhouding te stellen zijn met de tuin en haar culturele waarden als geheel.
Als zonnepanelen al in overeenstemming kunnen worden gebracht met de bestemming, dient een 
compacte bundeling te gebeuren met de bestaande constructies en dit in overeenstemming met de 
bestaande erfgoedwaarden en inpassing qua cultureel en landschappelijk geheel.
Terzijde wordt ook de vraag gesteld in hoeverre de zonnepanelen functioneel kunnen zijn door 
schaduwvorming van de haag (ten zuiden ervan) en de bestaande boom (ten noorden ervan) en 
gehanteerde afstand tussen beide (0,82 m tussen haag en boom).
De aanvraag heeft geen betrekking op de reliëfwijzigingen, doch wordt op het plan reliëfwijzigingen 
waargenomen.
Het ontwerp wordt ongunstig geadviseerd ten gevolge van de legaliteits- én opportuniteitstoets.
..."
1.8              Argumentatie appellant, hier de aanvrager
Volgende grieven worden ingeroepen:
-      schending van de verordenende voorschriften van het GRUP ‘Vallei van de Nederaalbeek’
De motivering in de beslissing dat de aanvraag onvoldoende motiveert hoe het plaatsen van 
zonnepanelen als kleinschalige infrastructuur nodig of nuttig is voor het goed functioneren van de 
toegelaten activiteit van het wonen kan niet ernstig worden genomen. Het is evident dat 
zonnepanelen bedoeld zijn voor het opwekken van duurzame en hernieuwbare energie.
Er dient dan ook te worden vastgesteld dat het stedenbouwkundig voorschrift van artikel 4.2. van het 
GRUP zonnepanelen uitdrukkelijk toelaat.
-      Opportuniteitstoets:
De op het betrokken perceel toepasselijk artikel 4 van het GRUP behandelt en regelt conform artikel 
4.3.1. VCRO de criteria van een goede ruimtelijke ordening. Het deskundig advies van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed besluit dat de aangevraagde werken in overeenstemming zijn met de goede 
ruimtelijke ordening, nu zij geen onaanvaardbare impact op de erfgoedwaarden van het 
erfgoedlandschap hebben. Hierbij heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed de criteria van artikel 
4.3.1. VCRO in haar advies wél toegepast.
Verder verduidelijkt en motiveert de bestreden beslissing op geen enkele wijze de erin opgenomen 
bewering dat de aanpassing van het beheer van de hagen te beperkt zou zijn om te kunnen oordelen 
dat de landschappelijke kenmerken van de omgeving niet worden geschaad.
Tenslotte gaat de bestreden beslissing voorbij aan de feitelijk in de omgeving bestaande toestand, nu 
de bestaande haag ter hoogte van de Landkouter inmiddels de voorziene hoogte van 2,10m ruim 
heeft bereikt.
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1.9              Adviezen in beroepsfase
1.9.1         Agentschap voor Natuur en Bos
Deze instantie bracht op 28 oktober 2022 volgend gunstig advies uit:
“In de weigering worden geen punten aangehaald waardoor wij ons advies moeten herzien, Het 
Agentschap voor Natuur en Bos blijft bij zijn oorspronkelijk advies.”
1.9.2         Agentschap Onroerend Erfgoed
Deze instantie bracht geen tijdig advies uit.
1.9.3         Advies college van burgemeester en schepenen
Er werd opnieuw advies gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van 
burgemeester en schepenen bracht geen tijdig advies uit.
 

Motivering
2.1              De watertoets
Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied.
De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn niet van toepassing. De 
nieuwe constructie heeft een oppervlakte van minder dan 40m². De constructie watert bovendien af 
naar de aanpalende onverharde groenzone.
Er kan worden geoordeeld dat geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De 
doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.
2.2              De MER-toets
Huidige aanvraag omvat geen project dat is opgenomen in de lijsten van bijlage I, II of III van het 
MER-besluit.
De aanvraag dient niet aan een MER-screening te worden onderworpen en wordt geacht door diens 
aard en beperkte omvang geen aanzienlijke milieueffecten te kunnen veroorzaken.
2.3              De natuurtoets
Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen 
vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.
Het advies van het Agentschap Natuur en Bos luidt als volgt:
“…
De zonnepanelen zullen uit het zicht geplaatst worden en er zullen geen natuurwaarden geschaad 
worden.
…”
Er wordt geoordeeld dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.
2.4              Archeologietoets
Bij deze aanvraag dient geen archeologienota gevoegd te worden.
2.5              De juridische toets
De aanvraag dient getoetst aan de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP ‘Vallei van de 
Nederaalbeek’, zoals hoger omschreven. Het perceel werd aangeduid als gemengd openruimtegebied 
met cultuurhistorische waarde. Volgende voorschriften gelden:
“Artikel 4.1
Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en recreatie nevengeschikte functies.
Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten.
De in artikel 4.1 tot 4.5 genoemde handelingen zijn toegelaten voor zover de ruimtelijke samenhang 
in het gebied, de cultuurhistorische waarden, horticulturele waarden, landschapswaarden en 
natuurwaarden in het gebied bewaard blijven en de sociale functie niet geschaad wordt. In het 
domein van het Hof te Fiennes is bosbouw daarom uitgesloten.
Artikel 4.2
In bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen kunnen behalve de activiteiten voor de 
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realisatie van de in de overige artikels vermelde functies, ook de volgende activiteiten toegelaten 
worden:
- wonen;
- nuts- en gemeenschapsvoorzieningen;
- socio-culturele voorzieningen;
- toeristisch-recreatieve voorzieningen;
- horeca;
- kantoor- of dienstenfunctie;
Ten behoeve van deze functies is het toegelaten:
- Bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen te verbouwen, uit te breiden of te herbouwen.
- Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur die nodig of nuttig is voor het goed functioneren 
van de toegelaten activiteiten.
Er moet rekening gehouden worden met de schaal en de ruimtelijke impact van deze activiteiten. 
Daarbij wordt, onverminderd de bepalingen van artikel 4.1, ten minste aandacht besteed aan:
- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers of bezoekers;
- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
- de relatie met de in de omgeving van het gebied vastgelegde bestemmingen.
….”
De aanvraag is niet a priori strijdig met voornoemde stedenbouwkundige voorschriften. Terecht stelt 
aanvrager in zijn beroepschrift dat zonnepanelen kunnen worden beschouwd als een kleine 
infrastructuur nuttig in functie van het wonen (voor elektriciteitsopwekking).
In die zin oordeelde het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap voor Natuur en Bos dat de 
aanvraag in overeenstemming is met het GRUP.
Evenwel mag de erfgoedwaarde van de site niet in het gedrang gebracht worden, bijkomende 
constructies moeten passen binnen de erfgoedsite. Deze beoordeling wordt onder de goede 
ruimtelijke ordening (punt 2.6) gemaakt.
2.6              De goede ruimtelijke ordening
Voorliggende aanvraag beoogt het plaatsen van 21 vrijstaande zonnepanelen in de tuinzone bij een 
vrijstaande villa. Het perceel met villa is gelegen binnen de grenzen van het erfgoedlandschap “De 
Heuvel van Bossenare” en werd tevens opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig 
erfgoed.
Aanvrager neemt maatregelen om te vermijden dat de zonnepanelen vanuit de omgeving zichtbaar 
zullen zijn. Zo wordt de hoogte van de bestaande haag vergroot tot 2,10m en wordt een nieuwe 
taxushaag geplant aan de andere kant van de zonnepanelen teneinde het zicht vanuit de villa op de 
panelen te beperken. Aanvrager voegt bij zijn dossier verschillende snedes toe om aan te tonen dat 
de erfgoedwaarden en natuurwaarden van de omgeving niet geschonden worden omdat de 
zonnepanelen niet zichtbaar zullen zijn.
Het Agentschap Onroerend Erfgoed bracht op 7 juli 2022 een omstandig advies uit waarin ze tot de 
conclusie komt dat de aangevraagde werken geen onaanvaardbare impact hebben op de 
erfgoedwaarden van het erfgoedlandschap. Ook het Agentschap voor Natuur en Bos bracht een 
volledig gunstig advies in die zin uit.
Er werd bijkomend advies gevraagd aan de interne dienst Erfgoed over de impact van het gevraagde 
op de erfgoedwaarden van de villa. Op 7 november 2022 bracht de dienst Erfgoed 
volgend gunstig advies uit:
“…
Beschrijving van de erfgoeditems
Gelegen aan de hoek met Langekouter. Aanvankelijk zogenaamde Villa Thienpont naar de bouwheer 
Georges Thienpont. Goed bewaarde villa aanleunend bij de cottagestijl, als buitenverblijf opgericht in 
1910. Nadien zogenaamd Villa Tynlon door kunstschilder Valerius De Saedeleer, bewoner van 1921-
1937; huisnaam herinnerend aan diens verblijf in Wales (zou betekenen ‘huis langs de straat’).
Geel bakstenen dubbelhuis met deels gecementeerde bovenverdieping en pannen bedaking (centraal 
schilddak en snijdende wolfs- en zadeldaken). Ruime vensters met kleine roedeverdeling. Enkele 
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opmerkelijke details aan de voorgevel zoals de houten gootlijst-consoles met leeuwenkop van de 
erker, de beglaasde boog met vleugeldeur en zijlichten onder luifel.
In de achtertuin, bijgebouw in dezelfde bouwtrant.
Omschrijving van de nog bewaarde erfgoedwaarden
De villa heeft een historisch architecturale waarde als getuige van de typische cottagestijl (laatste 
kwart 19de en eerste helft 20ste eeuw) met als inspiratie de Engelse landelijke cottages. Het 
pittoreske effect van het exterieur werd onder meer bereikt door het gebruik van traditionele 
materialen en een asymmetrische opbouw.
Voorliggende Omgevingsvergunningsaanvraag
De aanvraag betreft de plaatsing van 21 vrijstaande zonnepanelen op een alluminium frame in de tuin 
van ‘Villa Thienpont’.
Voor een goede plaatsing van de zonnepanelen dienen een aantal parameters afgetoetst te worden 
(cfr. ‘Afwegingskader: Zonne-energie in een erfgoedcontext’):
-      Evaluatie erfgoedwaarden: zie hierboven.
Het basisprincipe komt neer op het plaatsen van zonnepanelen op de minst waardevolle en minst 
kwetsbare delen van de site. Omwille van de architecturale kwaliteiten van het pand was het dan ook 
quasi uitgesloten om de zonnepanelen op de daken te plaatsen. De keuze op de grond en in één hoek 
van de site is dan ook een goede alternatieve oplossing. Deze oplossing zal ook geen invloed hebben 
op de aanwezige historisch architecturale waarde van het pand.
-      Evaluatie belevingswaarde:
Ook de belevingswaarde dient hier in rekening gebracht te worden. Dit is afhankelijk van het 
zichtpunt, de afstand van waarop men kijkt (ervaart), de publieke bekendheid van het beeld en de 
iconografische bepaaldheid. Deze belevingswaarde wordt bepaald vanuit haar context. Vanuit dit 
oogpunt is het belangrijk dat de geplande groenaanplantingen (en de nodige hoogte hiervan) als 
voorwaarde bij een gunstig advies worden opgenomen.
-      Visuele impact:
Het zicht op de voorgestelde locatie wordt vanaf de woning afgeschermd door een groep bomen met 
onderbeplanting (o.a. waardevolle oude hulsten). Deze beplanting wordt behouden, de zone onder de 
bomen wordt niet aangelegd als gazon. Tevens worden naast de zonnepanelen en parallel met de 
Langekouter een hoge taxushaag aangeplant.
Het geheel van hagen, bomen en struiken zorgt ervoor dat de inname van de voorgestelde zone voor 
inplanting van de zonnepanelen een onzichtbare of geen beelbepalende impact zal hebben op de tuin. 
(cfr. Beschrijvende nota bij aanvraag).
Conclusie
Rekening houdend met bovenstaande elementen geeft de dienst Erfgoed een gunstig advies voor de 
plaatsing van deze zonnepalen. Deze zullen geen nadelige impact hebben op de aanwezige 
erfgoedwaarden van de villa.
Als voorwaarde dient wel te worden opgenomen dat deze zonnepanelen op elk moment aan het zicht 
onttrokken dienen te worden door het plaatsen van de geplande groenaanplantingen op de 
voorgestelde hoogte.”
Ook naar de bestaande villa zelf wordt geoordeeld dat de zonnepanelen geen nadelige impact zullen 
hebben.
Er wordt derhalve geoordeeld dat de aanvrager d.m.v. groenaanplantingen voldoende inspanningen 
levert om de zonnepanelen aan het zicht te onttrekken zodat noch de erfgoedwaarden van de 
omgeving, noch de erfgoedwaarden van de villa noch de natuurwaarden van de omgeving worden 
geschonden.
De aanvraag komt derhalve voor vergunning in aanmerking.
2.7              Conclusie
Op basis van de aanvraag met omgevingsvergunning-referentie 2022069740 ingediend door J. 
Thienpont bvba kan een omgevingsvergunning worden verleend onder voorwaarden.
 

Besluit
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Artikel 1
Op basis van de aanvraag met omgevingsvergunning-referentie 2022069740 ingediend door J. 
Thienpont bvba wordt een omgevingsvergunning verleend onder volgende voorwaarden:
-      de zonnepanelen moeten op elk moment aan het zicht onttrokken worden door het plaatsen van 
de geplande groenaanplantingen op de voorgestelde hoogte.
De adviezen en reglementen van de nutsmaatschappijen zijn na te leven.  Eventuele kosten voor 
uitbreiding van de netten zijn ten laste van de aanvrager.
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

Artikel 2
De beslissing dient te worden bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het OVB.
Hou verder rekening met volgende wettelijke bepalingen, relevant na een beslissing van de deputatie:
Omgevingsvergunningen zijn uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 (beslissingen in eerste 
aanleg) en 55 (beslissingen in beroep) van het Omgevingsvergunningsdecreet.
Bekendmaking
De beslissing dient te worden bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het OVB.
De gele affiches (A2-formaat) moeten bij de gemeente opgevraagd te worden.
Verval omgevingsvergunningen stedenbouwkundige handelingen
Artikel 99 OVD (01/08/2018 - ).
De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen 
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende 
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van 
de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning aanvangen.
De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een 
periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van 
een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag 
van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór 
het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning 
heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:
1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden 
toegerekend;
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde 
stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.
De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke 
vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn 
goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 
3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het 
bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per 
fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend 
vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt 
van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt 
onderbroken;
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2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de 
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de 
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, 
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of 
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels 
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van 
rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.
§ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het 
wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning aanvangt.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, 
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een 
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte 
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische 
vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de 
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat 
gedeelte.
Artikel 100 OVD (29/06/2019 - ).
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 of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, 
geldt de vergunning als meldingsakte en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101 OVD (01/04/2019 - ).
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform 
artikel 99, § 1 worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning 
aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens 
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van 
kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op 
planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform 
artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven 
in de archeologienota waarvan akte is genomen overeenkomstig artikel 5.4.9 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de nota waarvan akte is genomen overeenkomstig 
artikel 5.4.17 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een 
jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform 
artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een 
bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 
27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar 
vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform 
artikel 99, § 1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van 
de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt 
gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging 
van het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden laatste aanleg
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Tegen een beslissing genomen in laatste aanleg kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen 
beschreven in artikel 105 van het Omgevingsvergunningsdecreet, beroep worden ingediend bij de 
Raad voor Vergunningsbetwistingen ( Ellips-gebouw, Koning Albert II – laan 35 bus 81, 1030 Brussel, 
www.rvvb.be )
uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 105 OVD (03/11/2020 - ).
§ 1. De volgende beslissingen kunnen worden bestreden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
vermeld in titel IV, hoofdstuk VIII, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:
1° de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing betreffende een omgevingsvergunningsaanvraag, 
genomen in laatste administratieve aanleg;
2° de beslissing over een verzoek of initiatief tot het opleggen, wijzigen of aanvullen van de 
voorwaarden in laatste administratieve aanleg;
3° de beslissing over een aanvraag tot afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden;
4° de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing betreffende een melding, vermeld in artikel 111 van dit 
decreet.
§ 2. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder, de exploitant of de persoon die de melding heeft 
verricht;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties, vermeld in artikel 24 of in artikel 42 of bij zijn 
afwezigheid zijn gemachtigde, als die instantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten 
onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten 
onrechte niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde;
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn 
gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat;
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, 
zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.
De persoon aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem nadelige beslissing niet heeft 
bestreden door middel van het daartoe openstaande georganiseerd administratief beroep bij de 
bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om zich tot 
de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden.
[... vernietigd bij arrest 46/2019 van het Grondwettelijk Hof van 14 maart 2019].
De bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, die nagelaten heeft een uitdrukkelijke beslissing te 
nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om zich tot 
de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht.
§ 3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een vervaltermijn van 
vijfenveertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening, voor die personen of instanties aan wie de beslissing 
betekend wordt;
2° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen.
§ 4. Elk van de personen, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, kan in de zaak tussenkomen..
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 ruimtelijke ordening. 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.
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