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Feiten en context

De aanvraag ingediend door de heer Catteeuw Tjade, Kattedoornstraat 1, 9700 Oudenaarde werd op 10 
september 2022 opgeladen en ingediend op het omgevingsloket.

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 14 november 
2022.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale omschrijving:

MAARKEDAL 2 AFD (NUKERKE) Sectie C Nummer 1195 A

De aanvraag betreft het wijzigen van de poortopeningen van de loods, het wijzigen van het reliëf en het 
plaatsen van keermuren.

De aanvraag omvat:

( x ) stedenbouwkundige handelingen 

(   ) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 

(   ) het verkavelen van gronden

(   ) kleinhandelsactiviteiten

(   ) vegetatiewijzigingen

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, het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid, 
het decreet Natuurbehoud en hun uitvoeringsbesluiten.  

1. Stedenbouwkundige basisgegevens 
1.1 Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften

De aanvraag is gelegen in:



 woongebied met landelijk karakter volgens het Gewestplan Oudenaarde

In deze zone(s) 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. De woongebieden met landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in 
het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven.

1.2 Ligging volgens het uitvoeringsplan + bijhorende voorschriften

Niet van toepassing.

1.3 Ligging volgens verkaveling

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

1.4 Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag

De voorschriften van het gewestplan zijn van toepassing.

1.5 Geldende stedenbouwkundige verordeningen

 Bouwverordening 2.31_2_1 – Beplantingen (VR d.d. 27/04/1973);
 Bouwverordening 2.31_1_1 - algemene bouwverordening inzake wegen voor 

voetgangersverkeer (VR d.d. 29/04/1997);
 Stedenbouwkundige verordening 2.33_2_1 - Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven 
(VR d.d. 08/07/2005);

 Stedenbouwkundige verordening 2.33_3_1 - Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid (VR d.d. 05/06/2009);

 Stedenbouwkundige verordening 2.33_3_2 - Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid (VR d.d. 10/06/2011);

 Stedenbouwkundige verordening - Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater (VR d.d. 05/07/2013);

 Stedenbouwkundige verordening - Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
breedband (VR d.d. 06/06/2017);

 Stedenbouwkundige verordening 2.33_2_2 - Provinciale stedenbouwkundige verordening 
weekendverblijven en openluchtrecreatieve terreinen (Provincieraad d.d. 13/07/2015);

 Stedenbouwkundige verordening – Gemeentelijke verordening inzake het overwelven van 
baangrachten (aanpassing) (GR d.d. 18/12/2007);

 Stedenbouwkundige vergunning – Gemeentelijke verordening betreffende het plaatsen van 
septische putten bij (ver)nieuwbouw van woningen in het centraal gebied, het collectief 
geoptimaliseerd buitengebied en het collectief te optimaliseren buitengebied zoals afgebakend 
in de zoneringsplannen (GR d.d. 28/09/2010).

2. Historiek



Voor voorliggende goed bestaan volgende relevante stedenbouwkundige vergunningen:

 Vergunning B/1946/11: bouwen maalderij – vergund (d.d. 29/09/1949);

 Vergunning B/1949/210: stapelplaats – vergund (d.d. 08/05/1949);

 Vergunning B/1975/44: plaatsen kabelverdeelkast – vergund (d.d. 10/10/1975);

 Vergunning B/1981/1: bouwen van een berging – vergund (d.d. 02/02/1981);

3 Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
3.1 Beschrijving van de plaats

De aanvraag is gelegen langsheen de gewestweg Ommegangstraat (N425) en is op één huis na gelegen 
op de hoek met de gewestweg Rijksweg (N60).

Het goed bestaat uit een gesloten gedeelte opgevat in wit geschilderd metselwerk en opgetrokken over 
1 bouwlaag (loods). Dit gedeelte is links aangebouwd aan naastliggend een gebouw, Rijksweg 203. 
Rechts aanpalend hieraan is een volume gebouwd dat open is aan de straatkant (afdak). Het is opgevat 
als een staalstructuur met invulmetselwerk in betonsteen. Rechts daarvan is een niet bebouwde zone 
op het niveau van de straat. Zowel aan tuinzijde als aan de zijde palend aan de rechterbuur worden 
niveauverschillen opgevangen d.m.v. houten keerwanden. Aan de achterzijde van het gebouw bevindt 
zich een hoger gelegen tuinzone. 

Het goed Rijksweg 203, alsook de zone achter en rechts van de aanvraag (één geheel), betreft het 
bouwkundig element ‘Molenaarswoning’ (id: 28024) en het vastgesteld bouwkundig erfgoed 
'Burgerhuis, molenaarshuis’ (id: 94044).

Het goed rechts daarvan (Ommegangstraat 2A en 4) omvat de bouwkundige elementen 
‘Maalderijgebouw’ (id: 27995) en ‘Ter Kruissens molen’ (id: 27994) en het vastgesteld bouwkundig 
erfgoed ‘Maalderijgebouw’ (id: 77079) en ‘Korenwindmolen, Ter Kruissens molen’ (id: 67058).

3.2 Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Type planelement Planaanduiding Omschrijving
Terrein, stuk grond vervangen/verschuiven 

van houten keerwand door 
keerwand L-elementen 
beton

Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen

Gebouw of Constructie Loods Verbouwen en/of uitbreiden zonder functiewijziging en zonder wijziging 
van aantal woongelegenheden

Bijgebouw of Beperkte 
constructie rond een gebouw

Verharding Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies en 
andere handelingen

3.3 Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

4 Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar

Er werd geen openbaar onderzoek, noch raadpleging van de aanpalende eigenaars uitgevoerd.

5 Adviezen
5.1 Externe adviezen

Agentschap Wegen en Verkeer leverde op 07 december 2022 een gunstig advies af.

5.2 Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag wordt als volgt beschreven:



“Het dichtmaken van bestaande openingen in de voorgevel van een loods. Het maken van nieuwe 
opening zijnde een deur en poort in de rechter zijgevel van het gebouw. Het vervangen en verschuiven 
van een houten keerwand naast het gebouw door een keerwand in L-blokken in beton. Het aanleggen 
van een verharde zone.
[…]
Door het verplaatsen van de poort naar de zijgevel wordt het in- en uitrijden van het gebouw 
vereenvoudigd en moeten de manoeuvres niet langer op straat gebeuren maar meer op eigen terrein. 
Dit komt ten goede aan de veiligheid van het wegverkeer thv het terrein. Er wordt geen bijkomende 
hinder verwacht, in tegendeel: de hinder zal verminderen.
Het aantal manoeuvres ter hoogte van de site is beperkt. Het betreft een stockageruimte voor een 
aannemer in de bouw dus de verkeersbewegingen blijven grotendeels beperkt tot het vertrekken naar 
de werf in de ochtend en het terugkomen van de werf ’s avond + een occasionele levering.
Opdat de zone voor de poort vrij zou blijven worden de bestaande parkeerplaatsen naast het gebouw 
meer naar achter geschoven wat kan door het verschuiven van de keerwand.”

Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar 
Volgens art. 17 van het omgevingsvergunningsdecreet diende de aanvraag niet openbaar te worden 
gemaakt. Er diende geen onderzoek der scheidingsmuren te gebeuren.

Externe adviezen
Het Agentschap Wegen en Verkeer bracht een gunstig advies uit:

“INLICHTINGEN EN BEPERKINGEN 

1. Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N4250001 van 3.4 +50 tot 3.4 +60): 

● de rooilijn ligt op 9 meter volgens plan B/6389 

● de zone van achteruitbouw bedraagt 17 meter. 

● de minimaal te respecteren bouwlijn ligt op 8 meter volgens plan B/6389 

Publiciteit: 

● geen 

BESLUIT 

Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert GUNSTIG betreffende de voorliggende aanvraag gezien de 
aanvraag in overeenstemming is met hoger vermelde inlichtingen en beperkingen.”

Het advies wordt bijgetreden en dient strikt te worden gevolgd.

Wegenis
De aanvraag bevindt zich langs een gewestweg en is niet getroffen door een rooilijn. Het Agentschap 
Wegen en Verkeer bracht een gunstig advies uit. Bij de uitvoering van de vergunning dient de aanvrager 
rekening te houden met de omschreven aandachtspunten in het advies.

Watertoets
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied 
of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk 
effect wordt veroorzaakt.

De uitbreiding van verharding wordt voorzien met waterdoorlatende verharding. De gewestelijke 
stedenbouwkundige hemelwaterverordening is bijgevolg niet van toepassing.

Riolering
Niet van toepassing.



MER-Screening
De inrichting is niet MER-plichtig. Het voorgenomen project valt niet onder het toepassingsgebied van 
het project-MER-besluit. 

Natuurtoets
Niet van toepassing.

Erfgoed- en archeologietoets
De aanvraag zelf is niet opgenomen in een door het Agentschap Onroerend Erfgoed benoemde 
inventaris. Echter is ze wel aangebouwd en gelegen tussen verschillende gebouwen met 
erfgoedwaarden: links, achter en rechts van de aanvraag (één geheel), betreft het bouwkundig element 
‘Molenaarswoning’ (id: 28024) en het vastgesteld bouwkundig erfgoed 'Burgerhuis, molenaarshuis’ (id: 
94044) (Rijksweg 203). Rechts daarvan gaat het om de bouwkundige elementen ‘Maalderijgebouw’ (id: 
27995) en ‘Ter Kruissens molen’ (id: 27994) en het vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘Maalderijgebouw’ 
(id: 77079) en ‘Korenwindmolen, Ter Kruissens molen’ (id: 67058).

Mobiliteit - MOBER
Er diende geen MOBER noch mobiliteitstoets te worden opgemaakt.

Decreet grond- en pandenbeleid
Niet van toepassing.

Scheidingsmuren
De aanvraag heeft geen betrekking op het wijzigen, optrekken, afbreken van scheidingsmuren.

Sloopopvolgingsplan
Niet van toepassing.

Toegankelijkheidstoets
Niet van toepassing.

Milieuaspecten
Niet van toepassing.

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

Advies gemeentelijk stedenbouwkundig omgevingsambtenaar
De aanvraag is gelegen in een woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan en is er 
principieel mee in overeenstemming. De toets van de goede ruimtelijke ordening dient te worden 
gemaakt.

De aanvraag heeft betrekking op een loods met aangebouwde overdekte open constructie (afdak) 
langsheen de gewestweg Ommegangstraat (N425) op dichte nabijheid van het kruispunt met de 
gewestweg Rijksweg (N60).

De bestaande twee blauwe sectionaal poorten van de loods worden dicht gemetst (bakstenen wit 
geschilderd). De opening van de overdekte constructie (afdak) die tegen de loods is aangebouwd wordt 
langs dezelfde straatkant ook gedicht (bakstenen wit geschilderd). Een nieuwe sectionaal poort en 
deuropening wordt gemaakt in de rechter zijgevel van de overdekte open constructie (afdak). Gelet dat 
het hier gaat om een stalen constructie betreft het verwijderen van de bakstenen tussen de stalen palen 
geen stabiliteitswerken. De aanvraag heeft ook betrekking op het voorzien van 2 nieuwe openingen in 
de rechter gevel van de loods. De bestaande loods blijft zijn functie behouden. De overdekte constructie 
(afdak) wordt door het dichtmaken voorzien als een uitbreiding van de loods. Beide constructies zullen 
dienen voor stockeren van werkmateriaal, bouwmaterialen en werfvoertuigen van een aannemer in de 
bouw. Er worden geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten voorzien. 



Er kan worden besloten dat het wijzigen van de poortopening langs de voorgevel van de loods naar de 
rechter zijgevel van de overdekte open constructie de verkeersveiligheid ten goede komt gezien het 
aantal kruisingen met de gewestweg wordt gereduceerd van 4 naar 1 (2 poortopeningen, open gevel 
overdekte constructie en toegang verharding rechts ervan naar enkel toegang verharding). 

De aanvraag zelf is niet opgenomen in een door het Agentschap Onroerend Erfgoed benoemde 
inventaris. Echter is ze wel aangebouwd en gelegen tussen verschillende gebouwen met 
erfgoedwaarden: links, achter en rechts van de aanvraag (één geheel), betreft het bouwkundig element 
‘Molenaarswoning’ (id: 28024) en het vastgesteld bouwkundig erfgoed 'Burgerhuis, molenaarshuis’ (id: 
94044) (Rijksweg 203). Rechts daarvan gaat het om de bouwkundige elementen ‘Maalderijgebouw’ (id: 
27995) en ‘Ter Kruissens molen’ (id: 27994) en het vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘Maalderijgebouw’ 
(id: 77079) en ‘Korenwindmolen, Ter Kruissens molen’ (id: 67058).

Het uitzicht van de loods (wit geschilderde bakstenen met blauwe poorten) is dezelfde als deze van het 
linker aanpalend goed. Het uitzicht langs de straatkant dient te worden behouden. Het dicht metsen van 
poorten bij de loods en het optrekken van een nieuwe voorgevel bij de overdekte open constructie 
dient in dezelfde materialen te gebeuren als het linker gebouw, zijnde met bakstenen met hetzelfde 
formaat (geen snelbouwstenen) en in dezelfde witte kleur geschilderd. De straatgevels dienen uniform 
en één visueel esthetisch geheel te vormen opdat de aanvraag kan worden geïntegreerd in de 
omgeving. Gelet op de zichtbaarheid van op straat dient de rechterzijgevel in dezelfde witte kleur te 
zullen worden afgewerkt.

De afmetingen van de voorgenomen werken zijn heden ten dage gebruikelijk voor dit type constructies. 
De aanpassingen worden bijgevolg niet abnormaal storend of hinderlijk geacht, mits er rekening wordt 
gehouden met de opmerking rond  het gebruik van dezelfde materialen. Het voorstel leidt in dit geval 
tot een ruimtelijk verantwoord ontwerp.

De werken hebben door hun aard, liggingen, ontwerp, geen impact op de omliggende percelen. Het 
voorliggend project integreert zich probleemloos in de omgeving. De geplande werken doen geen 
afbreuk aan de kwaliteit van de omgeving. De schaal van het gebouw is in overeenstemming met de 
bestaande omgeving en brengt de ruimtelijke draagkracht van het perceel en de omgeving niet in het 
gedrang.

De voorgenomen werken zijn qua vormgeving (behoudt van de bestaande contouren van de gebouwen, 
…) en materiaalgebruik in harmonie met deze van het bestaande gebouw / de woningen in de 
omgeving.

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

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

Het college van burgemeester en schepenen maakt zich de adviezen van de omgevingsambtenaar en 
het openbaar onderzoek eigen.

Rekening houdend met bovenstaande argumenten krijgt de aanvraag een voorwaardelijk gunstig advies.

Bevoegdheid

Het decreet van 25 april 2014 over de omgevingsvergunning, artikel 15.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 over de omgevingsvergunning, artikels 5 en 6.

BESLUIT

Enig artikel



De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door mevrouw Catteeuw Tjade, Kattendoornstraat 1, 
9700 Maarkedal, inzake het wijzigen van de poortopeningen van de loods, het wijzigen van het reliëf, 
het plaatsen van keermuren en het aanleggen van verharding met betrekking op een terrein met als 
kadastrale omschrijving (Maarkedal 2 AFD (Nukerke), sectie C, nummer 1195 A), wordt voorwaardelijk 
vergund.

BIJZONDERE STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN

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

 Het ontwerp strikt te volgen; 
 Het uitzicht van de loods (wit geschilderde bakstenen met blauwe poorten) is dezelfde als 

deze van het linker aanpalend goed. Het uitzicht langs de straatkant dient te worden 
behouden. Het dicht metsen van poorten bij de loods en het optrekken van een nieuwe 
voorgevel bij de overdekte open constructie dient in dezelfde materialen te gebeuren als het 
linker gebouw, zijnde met bakstenen met hetzelfde formaat (geen snelbouwstenen) en in 
dezelfde witte kleur geschilderd. De straatgevels dienen uniform en één visueel esthetisch 
geheel te vormen opdat de aanvraag kan worden geïntegreerd in de omgeving. Gelet op de 
zichtbaarheid van op straat dient de rechterzijgevel in dezelfde witte kleur te zullen worden 
afgewerkt.

 Het advies van Agentschap Wegen en Verkeer strikt in acht te nemen;
 Alle niet-herbruikbaar afbraakmateriaal en puin selectief te sorteren en van het terrein af te 

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

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

Aandachtspunten

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

De datum van de start en eind der werken dienen in het omgevingsloket te worden aangegeven.

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

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het 
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt 
onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen 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;

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. 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. 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 bekrachtigde archeologienota overeenkomstig 
artikel 5.4.9 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota 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 – 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 NACHTERGAELE Joris
algemeen directeur burgemeester

Voor eensluidend uittreksel,
Maarkedal, op 12 januari 2023

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris
algemeen directeur burgemeester
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