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Feiten en context

De aanvraag ingediend door de heer Vergalle Andy, Weverbeekstraat 5, 9688 Schorisse (Maarkedal) 
werd op 25 oktober 2022 opgeladen en ingediend op het omgevingsloket.

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 15 november 
2022.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Weverbeekstraat 5, 9688 Schorisse en met 
als kadastrale omschrijving:

MAARKEDAL 4 AFD (SCHORISSE) Sectie C Nummer 0182 C

De aanvraag betreft het rooien van 4 bomen.

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:



 natuurgebied volgens het Definitief plan tot gedeeltelijke wijziging van 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 natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, duinen, rotsen, 
aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. In deze gebieden mogen jagers- en 
vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware 
het maar tijdelijk.

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

Op voorliggend perceel zijn er geen vergunningen terug te vinden in het vergunningenregister.

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



De aanvraag is gelegen langsheen de Weverbeekstraat in de deelgemeente Schorisse op de grens met 
de gemeeente Horebeke en Brakel.

Het betreft een perceel behorend bij het goed Weverbeekstraat 5 (links).

De aanvraag is gelegen binnen het beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Het Burreken’ (id: 8472), 
alsook binnen het landschappelijk geheel ‘Burreken en vallei van de Maarkebeek stroomopwaarts 
Maarke’ (id: 135216).

Het goed is tevens gelegen binnen het GEN ‘Het Burreken, Hauwstraat & Ganzenberg’ (id: 245) en 
grenst aan het Habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’ 
(id: 14).

Het perceel waarop de bomen betrekking hebben is volgens de biologische waarderingskaart gekarteerd 
als biologisch minder waardevol (karteringseenheid 1 - bebouwing in agrarische omgeving).

Het goed is gelegen binnen mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Aan de Weverbeekstraat is de 
waterloop van 2de categorie, Krombeek (OS341) gesitueerd.

Het perceel is voornamelijk ingericht met een grote vijver, bomen en gazon.

3.2 Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Type planelement Planaanduiding Omschrijving
Bijgebouw of Beperkte 
constructie rond een gebouw

Bomen vellen die geen deel uitmaken van een bos en/of bodemreliëf 
wijzigen

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 Natuur en Bos leverde op 01 december 2022 een gunstig advies af.
Provincie Oost-Vlaanderen - dienst Integraal Waterbeleid leverde op 16 december 2022 een gunstig 
advies af.
Agentschap Onroerend Erfgoed leverde geen advies af binnen het vooropgestelde termijn.

5.2 Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag heeft betrekking op het kappen van 4 bomen. Een boom situeert zich aan de voorste 
perceelsgrens langsheen de Weverbeekstraat en de waterloop van 2de categorie Krombeek. De andere 3 
bomen zijn gesitueerd langsheen de oostelijke perceelsgrens in het noorden van het perceel.

Twee van de bomen betreffen sparren die dood zijn vanwege de letterzetter. De bomen hebben een 
geschatte ouderdom van 25 jaar en een diameter van 1,50 m. 

Over de overige 2 te kappen bomen is geen informatie terug te vinden.

Er wordt een heraanplant voorzien van 4 bomen: appelboom, perenboom, okkernoot en esdoorn. De 
eerste drie bomen worden voorzien op het aanpalende linker perceel bij de woning Weverbeekstraat 5. 
De esdoorn wordt op eenzelfde lijn op het perceel 182 C voorzien.

Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar 
Er diende geen openbaar onderzoek noch onderzoek der scheidingsmuren te worden georganiseerd.



Externe adviezen
Gelet op de ligging in een natuurgebied en GEN-gebied werd advies gevraagd aan het Agentschap voor 
Natuur en Bos:

“Bespreking 

aanvraag De aanvrager wenst 4 bomen te kappen op zijn perceel waarvan 2 fijnsparren die aangetast 
zijn door de letterzetter. 

1 spar situeert zich aan de straat, de andere 3 bomen situeren zich noordelijker op het perceel en vallen 
onder toepassing van het bosdecreet, hiervoor dient een kapmachtiging aangevraagd worden bij het 
Agentschap voor Natuur en Bos voor het kappen van bomen in bos. De aanvrager is hiervan telefonisch 
op de hoogte gesteld. 

De bomen mogen gekapt worden indien voorzien wordt in een kwalitatieve heraanplanting. 
Heraanplanten is noodzakelijk zodat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan. Bovendien 
hebben bomen een grote landschappelijke en ecologische waarde. Bij het aanplanten is het belangrijk 
dat de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen opdat de bomen zouden aanslaan en uitgroeien 
tot volwaardige bomen zoals 

- de plantput moet voldoende groot zijn en aangevuld worden met goede grond (zonder afval of stenen), 

- er wordt een steunpaal of wortelverankering voorzien 

- er wordt bescherming voorzien tegen wild- en/of veevraat

Belangrijk is dat de aanplanting uitgroeit tot een volwassen boom zodat bij uitval de opengevallen plaats 
gedurende het eerstvolgende plantseizoen terug worden aangeplant. 

Conclusie 

Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het Agentschap voor Natuur en Bos een gunstig advies 
onder volgende voorwaarden: 

- De bomen mogen niet gerooid of geveld worden tijdens de schoontijd van 15 maart tot en met 30 juni. 

- Het eerst volgend plantseizoen wordt overgegaan tot heraanplanten met minstens evenveel bomen op 
hetzelfde kadastraal perceel. Heraanplanten moet gebeuren met een inheemse streekeigen boomsoort 
van eerste grootteorde zoals zomereik, zwarte els, zomerlinde, grauwe abeel, haagbeuk, … 

- De bomen moeten minstens maat 12-14 hebben. 

- De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe 
aanplant.

 - de aanvrager wordt er toe gehouden om op zijn perceel minstens 1 nieuwe hoogstammige bomen tot 
volle wasdom te brengen. 

- De bomen die onder toepassing van het bosdecreet vallen moeten aangevraagd worden met een 
kapmachtiging. 

Onderstaande direct werkende normen zijn hierbij van toepassing: 

- Artikel 16 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997 

- Artikel 26bis Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997”

Gelet op de ligging in een mogelijk overstromingsgebied en in de buurt van een waterloop van 2de 
categorie werd advies gevraagd aan de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen:

“Motivering 



Ons inziens zal het vellen of rooien van de bomen geen schadelijke invloed hebben op het watersysteem 
indien rekening wordt gehouden met de ‘voorwaarden inzake het vellen of rooien van bomen’ vermeld 
bij de conclusie. Het project paalt aan de waterloop nr. OS341. Langsheen deze waterloop bevindt zich 
een 5 meterzone voor erfdienstbaarheden. De gevolgen daarvan zijn opgesomd onder de 'voorwaarden 
wegens de ligging langsheen de waterloop' vermeld bij de conclusie. 

Conclusie 

Gunstig advies wordt verleend aan de aanvraag van Andy Vergalle met als voorwerp 'het vellen van 4 
bomen' op een perceel gelegen te Maarkedal, Weverbeekstraat onder de hierna vermelde voorwaarden. 
Indien u akkoord gaat met deze voorwaarden, vragen wij u deze over te nemen in het besluitgedeelte 
van de vergunning, en niet enkel te verwijzen naar ons advies. 

Voorwaarden inzake het vellen of rooien van bomen: 

o U zorgt ervoor dat tijdens de uitvoering van de werken de waterafvoer steeds verzekerd blijft.

o U neemt alle nodige voorzorgen om schade aan de oever te voorkomen. Indien de oever toch wordt 
beschadigd, treft u de nodige maatregelen voor het herstel van de oever, bij voorkeur met een 
natuurvriendelijke oeverversterking. Hiervoor dient u, voorafgaandelijk aan de uitvoering van de werken, 
een machtiging aan te vragen bij de Deputatie. Meer info daarover vindt u op www.oost-
vlaanderen.be/water.

o Na het vellen of rooien van de bomen, verwijdert u alle snoeiafval. 

o Indien u nieuwe beplanting langs de waterloop voorziet, houdt u rekening met het volgende: 

 De nieuwe beplanting bestaat enkel uit bomen en struiken waarvan de beworteling de stabiliteit 
van de oever garandeert. Een lijst van planten die daarvoor in aanmerking komen, vindt u op 
www.oost-vlaanderen.be/water. 

 U kan één rij hoogstambomen planten, met een minimale tussenafstand van 12 m. Omdat de 
bomen zich verder zullen ontwikkelen, moet u de bomen plaatsen minstens op 0,75 m en 
maximum op 1 m van de boord van de beek.

Voorwaarden wegens ligging langsheen een waterloop: 

Langs de waterloop bevindt zich een 5 meterzone voor erfdienstbaarheden. Deze strook begint 
landinwaarts vanaf de uiterste boord van de waterloop waar het talud eindigt. De inrichting van deze 
strook moet compatibel zijn met het (jaarlijkse) machinaal onderhoud van de waterloop met een rups- of 
bandenkraan. Dit houdt het volgende in: 

• bijkomende gebouwen in de 5 meterzone zijn verboden, alsook andere in de bodem verankerde 
constructies (tuinhuisjes, schommels, …) ; 

• de 5 meterzone mag niet worden opgehoogd ; 

• het maaisel en de niet-verontreinigde ruimingspecie kan binnen de 5 meterzone gedeponeerd worden. 
De waterloopbeheerder heeft geen enkele verplichting deze specie verder te behandelen ; 

• opritten en verharde paden langsheen de waterloop in de 5 meterzone kunnen toegelaten worden 
indien in dezelfde 5m-strook een graszone aanwezig is van minstens 3 m te rekenen vanaf de kruin van 
de waterloop landinwaarts voor het deponeren van maaisel en niet-verontreinigde ruimingspecie. De 
verharding moet ook zo worden aangelegd dat deze overrijdbaar is met een rups- of bandenkraan van 
minstens 30 ton. Eventuele schade aan de verharding die een gevolg is van normaal onderhoud, kan niet 
ten laste gelegd worden van de waterloopbeheerder ; 

• personeelsleden van de waterloopbeheerder of personen die in zijn opdracht werken uitvoeren, hebben 
er een recht van doorgang en mogen er materialen en werktuigen plaatsen om werken aan de waterloop 
uit te voeren ; 

http://www.oost-vlaanderen.be/water
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• er worden bij voorkeur geen omheiningen geplaatst. Indien dit om veiligheidsredenen toch nodig wordt 
geacht, moet deze omheining geplaatst worden op een afstand tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin van 
de oever en mag ze niet hoger zijn dan 1,5 m ; 

• dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de strook niet belemmeren en moeten daarom gemakkelijk 
wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of voorzien zijn van een poort ; 

• bomen langs de waterloop moeten minstens op 0,75 m en maximum op 1 m van de taludinsteek 
worden geplaatst. Hoogstambomen langs de waterloop moeten op een tussenafstand van minstens 12 
m worden geplant. In het algemeen mogen de beplantingen het machinaal onderhoud niet bemoeilijken 
;”

Gelet op de ligging in een beschermd cultuurhistorisch landschap werd advies gevraagd aan het 
Agentschap Onroerend Erfgoed. De adviesinstantie bracht geen advies uit. 

De adviezen worden bijgetreden.

De adviezen maken integraal deel uit van de beslissing en dienen strikt te worden nageleefd.

Wegenis
De aanvraag bevindt zich niet langs een gewestweg en is niet getroffen door een rooilijn.

Watertoets
Gelet op de ligging in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied en ligging langsheen een waterloop 
van 2de categorie werd advies gevraagd aan de beheerder, de dienst Integraal Waterbeleid van de 
provincie Oost-Vlaanderen. De adviesinstantie oordeelde dat er geen schadelijke effecten zijn op het 
watersysteem mits in achtneming van de opgesomde voorwaarden. De voorwaarden maken integraal 
deel uit van de aanvraag.

De gewestelijke stedenbouwkundige hemelwaterverordening is 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
Gelet op de ligging in natuurgebied en een GEN-gebied werd het advies van het Agentschap voor Natuur 
en Bos ingewonnen. Het advies is voorwaardelijk gunstig voor het kappen van de boom buiten bos 
(boom langsheen voorste perceelsgrens). De overige 3 bomen dienen via een kapmachtiging bij de 
adviesinstantie te worden bekomen.

Het advies dient strikt te worden nageleefd opdat aan de zorgplicht wordt voldaan en de 
natuurwaarden worden hersteld.

Erfgoed- en archeologietoets
Gelet op de ligging in een beschermd cultuurhistorisch landschap werd het advies van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed ingewonnen. Er werd geen advies ontvangen. Het advies wordt gunstig geacht.

Mobiliteit - MOBER
Niet van toepassing.

Decreet grond- en pandenbeleid
Niet van toepassing.

Scheidingsmuren
Niet van toepassing.



Sloopopvolgingsplan
Niet van toepassing.

Toegankelijkheidstoets
Niet van toepassing.

Milieuaspecten
Niet van toepassing.

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

Advies gemeentelijk stedenbouwkundig omgevingsambtenaar
De aanvraag is gelegen in natuurgebied en is er principieel mee in overeenstemming.

De aanvraag heeft betrekking op het kappen van 4 bomen. Een boom situeert zich aan de voorste 
perceelsgrens langsheen de Weverbeekstraat en de waterloop van 2de categorie Krombeek. De andere 3 
bomen zijn gesitueerd langsheen de oostelijke perceelsgrens in het noorden van het perceel. De bomen 
behoren tot het goed van de Weverbeekstraat nr. 5.

Twee van de bomen betreffen sparren die dood zijn vanwege de letterzetter. De bomen hebben een 
geschatte ouderdom van 25 jaar en een diameter van 1,50 m. 

Over de overige 2 te kappen bomen is geen informatie terug te vinden.

Er wordt een heraanplant voorzien van 4 bomen: appelboom, perenboom, okkernoot en esdoorn. De 
eerste drie bomen worden voorzien op het aanpalende linker perceel bij de woning Weverbeekstraat 5. 
De esdoorn wordt op eenzelfde lijn op het perceel 182 C voorzien.

Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt gevolgd. 3 van de 4 bomen (de noordelijke 
gelegen bomen) maken deel uit van een bos en dienen via kapmachtiging te worden aangevraagd. De 
voorwaarden opgelegd voor het kappen van de zuidelijk gelegen boom, wordt bijgetreden.

Ook het advies van de dienst Integraal Waterbeleid wordt gevolgd. De voorwaarden dienen te worden 
gevolgd. Voor het heraanplanten van de boomsoort wordt prioriteit gegeven aan het advies van het 
Agentschap voor Natuur en Bos gezien de heraanplant wordt voorzien verder van de beek en eerder 
aansluit met de noordelijke natuurwaarden.

De heraanplant dient minstens op 2 m van de perceelsgrenzen te gebeuren en op hetzelfde kadastrale 
perceel als waarop de kap zal worden uitgevoerd.

Mits heraanplant kan worden geoordeeld dat wordt voldaan aan de zorgplicht. De kap brengt geen 
significante negatieve effecten met zich mee. Op korte termijn is er een vermindering van de 
natuurwaarden, maar deze wordt op langere termijn hersteld.

Goede ruimtelijke ordening
De aanvraag brengt de goede ruimtelijke ordening onder voorwaarden niet in het gedrang wat betreft 
het kappen van de zuidelijke boom langsheen de voorste perceelsgrens. De overige 3 bomen dienen via 
kapmachtiging bij het Agentschap voor Natuur en Bos te worden bekomen en worden uit de beslissing 
gesloten.

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 eigen.

Rekening houdend met bovenstaande argumenten krijgt de aanvraag een voorwaardelijk gunstig advies 
voor het rooien van één boom (gelegen aan de waterloop). De overige 3 bomen die deel uitmaken van 



een bos in het noorden dienen middels kapmachtiging bij het Agentschap voor Natuur en Bos te worden 
bekomen en worden uitgesloten uit de beslissing.

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 de heer Andy Vergalle, Weverbeekstraat 5, 9680 
Maarkedal, inzake het rooien van 4 bomen met betrekking op een terrein met als kadastrale 
omschrijving (Maarkedal 4 AFD (Schorisse), sectie C, nummer 182 C, wordt gedeeltelijk voorwaardelijk 
vergund voor het rooien van één boom langsheen de waterloop OS341. De bomen die deel uitmaken 
van een bos in het noorden worden uitgesloten uit de vergunning en dienen via een kapmachtiging te 
worden aangevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

BIJZONDERE STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN

 Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos strikt na te leven;
o De bomen mogen niet gerooid of geveld worden tijdens de schoontijd van 15 maart tot en met 

30 juni. 
o Het eerst volgend plantseizoen wordt overgegaan tot heraanplanten met minstens evenveel 

bomen op hetzelfde kadastraal perceel. Heraanplanten moet gebeuren met een inheemse 
streekeigen boomsoort van eerste grootteorde zoals zomereik, zwarte els, zomerlinde, grauwe 
abeel, haagbeuk, … 

o De bomen moeten minstens maat 12-14 hebben. 
o De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de 

nieuwe aanplant.
o De aanvrager wordt er toe gehouden om op zijn perceel minstens 1 nieuwe hoogstammige 

bomen tot volle wasdom te brengen. 
o De bomen die onder toepassing van het bosdecreet vallen moeten aangevraagd worden met 

een kapmachtiging;
 Het advies van de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen strikt na te 

leven;
o Voorwaarden inzake het vellen of rooien van bomen: 

 U zorgt ervoor dat tijdens de uitvoering van de werken de waterafvoer steeds 
verzekerd blijft.

 U neemt alle nodige voorzorgen om schade aan de oever te voorkomen. Indien 
de oever toch wordt beschadigd, treft u de nodige maatregelen voor het herstel 
van de oever, bij voorkeur met een natuurvriendelijke oeverversterking. 
Hiervoor dient u, voorafgaandelijk aan de uitvoering van de werken, een 
machtiging aan te vragen bij de Deputatie. Meer info daarover vindt u op 
www.oost-vlaanderen.be/water.

 Na het vellen of rooien van de bomen, verwijdert u alle snoeiafval. 
 Indien u nieuwe beplanting langs de waterloop voorziet, houdt u rekening met 

het volgende: 
 De nieuwe beplanting bestaat enkel uit bomen en struiken waarvan de 

beworteling de stabiliteit van de oever garandeert. Een lijst van planten 
die daarvoor in aanmerking komen, vindt u op www.oost-
vlaanderen.be/water. 

 U kan één rij hoogstambomen planten, met een minimale 
tussenafstand van 12 m. Omdat de bomen zich verder zullen 
ontwikkelen, moet u de bomen plaatsen minstens op 0,75 m en 
maximum op 1 m van de boord van de beek.

http://www.oost-vlaanderen.be/water
http://www.oost-vlaanderen.be/water
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o Voorwaarden wegens ligging langsheen een waterloop: 
o Langs de waterloop bevindt zich een 5 meterzone voor erfdienstbaarheden. Deze strook 

begint landinwaarts vanaf de uiterste boord van de waterloop waar het talud eindigt. De 
inrichting van deze strook moet compatibel zijn met het (jaarlijkse) machinaal onderhoud 
van de waterloop met een rups- of bandenkraan. Dit houdt het volgende in: 
 bijkomende gebouwen in de 5 meterzone zijn verboden, alsook andere in de 

bodem verankerde constructies (tuinhuisjes, schommels, …) ; 
 de 5 meterzone mag niet worden opgehoogd ; 
 het maaisel en de niet-verontreinigde ruimingspecie kan binnen de 5 meterzone 

gedeponeerd worden. De waterloopbeheerder heeft geen enkele verplichting 
deze specie verder te behandelen ; 

 opritten en verharde paden langsheen de waterloop in de 5 meterzone kunnen 
toegelaten worden indien in dezelfde 5m-strook een graszone aanwezig is van 
minstens 3 m te rekenen vanaf de kruin van de waterloop landinwaarts voor het 
deponeren van maaisel en niet-verontreinigde ruimingspecie. De verharding 
moet ook zo worden aangelegd dat deze overrijdbaar is met een rups- of 
bandenkraan van minstens 30 ton. Eventuele schade aan de verharding die een 
gevolg is van normaal onderhoud, kan niet ten laste gelegd worden van de 
waterloopbeheerder ; 

 personeelsleden van de waterloopbeheerder of personen die in zijn opdracht 
werken uitvoeren, hebben er een recht van doorgang en mogen er materialen en 
werktuigen plaatsen om werken aan de waterloop uit te voeren ; 

 er worden bij voorkeur geen omheiningen geplaatst. Indien dit om 
veiligheidsredenen toch nodig wordt geacht, moet deze omheining geplaatst 
worden op een afstand tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin van de oever en 
mag ze niet hoger zijn dan 1,5 m ; 

 dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de strook niet belemmeren en moeten 
daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of voorzien zijn van 
een poort ; 

 bomen langs de waterloop moeten minstens op 0,75 m en maximum op 1 m van 
de taludinsteek worden geplaatst. Hoogstambomen langs de waterloop moeten 
op een tussenafstand van minstens 12 m worden geplant. In het algemeen 
mogen de beplantingen het machinaal onderhoud niet bemoeilijken

 De heraanplant dient op hetzelfde perceel te gebeuren op minstens 2 m van de perceelsgrenzen;
 Ten bewijze van deze heraanplanting foto’s ervan te bezorgen aan de gemeente (met vermelding 

van dossiernummer, af te geven aan balie of mailen via stedenbouw@maarkedal.be);
 De beplanting d.m.v. een (tijdelijke) draadafsluiting te beschermen tegen het vee; 
 Dode en kwijnende bomen het daaropvolgende plantseizoen te vervangen;
 Deze voorwaarden gelden zowel voor de huidige eigenaar-aanvrager als voor diens 

rechtverkrijgende (eventuele toekomstige eigenaars).

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 
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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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