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Dossiernummer Hoeselt: 2017508V01

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door de heer Peter Gijsen
van Geotec Studiebureau bvba wonende te Riemsterweg LL7,3740 Bilzen, namens consoorten
Thoelen, wonende te Maastrichterstraat 48 bus 2,3700 Tongeren, ontvangen.

De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 9 januari 2017, werd ontvangen op 9
januari 2017.

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 8 februari
20t7.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als Zapstraat ZN en Coolenbroekstraat ZN, 3730
Hoeselt en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie G, nummer 659 R.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen in 2 loten voor halfopen bebouwing.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met
de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening en de uitvoeringsbesluiten.

Advies sewesteliik stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar niet worden ingewonnen;

Advies gemeenteliik stedenbouwkundie ambtenaar
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het advies van de
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, uitgebracht op 12 juni 2017;

De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft volgende elementen aangewezen om te
worden opgenomen in voorliggende beslissing :

1.a. voorschriften inzake ruimteliike ordening (ruimteliike uitvoeringsplannen. plannen van aanlee,
verkavelinÊsvoorschriften. verordeningen, ...1 + bepalinR van het plan en de voorschriften die van
toepassing ziin + eventuele uitzonderingsbepalinFen

Stedenbouwkundiee basissesevens:

Ligging volsens de plannen van aanlee + biihorende voorschriften
Overwegende dat er voor het gebiedsdeel waarin het perceel begrepen is geen door de
Koning/Minister goedgekeurd bijzonder plan van aanleg bestaat;

Overwegende dat het perceel gelegen is binnen een woongebied met landelijk karakter volgens het
bij koninklijk besluit van 05 april 1977 goedgekeurd gewestplan Sint-Truiden-Tongeren; dat het
gebruik van deze gebieden geregeld wordt in artikel 5,1.0 en 6.7.2.2. van het inrichtingsbesluit van 28
december 1972; dat de woongebieden met landelijk karakter bestemd zijn voor woningbouw in het
algemeen en tevens voor landbouwbedrijven; dat daarnaast eveneens andere inrichtingen,
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voorzieningen en activiteiten, zoals in een woongebied kunnen toegelaten worden zover ze

verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving; dat inrichtingen voor handel, ambacht en

kleinbedrijf slechts toelaatbaar zijn mits zij niet wegens de taken van bedrijf en de omvang van het

bedrijf moeten worden afgezonderd in een daartoe aangewezen gebied;

Overwegende dat het perceelgelegen is binnen een agrarisch gebied volgens het bij koninklijk besluit

van 05 april 1977 goedgekeurd gewestplan Sint-Truiden-Tongeren; dat het gebruik van deze

gebieden geregeld wordt in artikel It.4.1. van het inrichtingsbesluit van 28 december t972; dat de

agrarische gebieden bestemd zijn voor de landbouw in de ruime zin; dat behoudens bijzondere

bepalingen de agrarische gebieden enkel mogen bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke

gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een

integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven; dat
gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter

of voor intensieve veeteelt slechts mogen opgericht worden op ten minste 300 m van een

woongebied of op ten minste L00 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied

met landelijk karakter betrefU

Beoalins van het plan dat van toenassins is oo de aanvraas

Overwegende dat het goed niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd gemeentelijk

plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen

verkaveling. Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke

inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde

voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan;

Overeenstem ns met dit nlan

Overwegende dat de aanvraag hiermee in overeenstemming is;

Afwiikines- en uitzo nderinssbeoalinpen

Verordeningen
Gelet op het besluit van 0L oktober 2OO4 houdende vaststelling van een gewestelijke

stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorziening -êh,

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afualwater en hemelwater;

Andere zoneringsgegevens van het goed

Externe en rne adviezen

lnfrax verleende op L3 februari 20L7 een voorwaardelijk gunstig advies:

- Door de verkavela arleigenaar/koper kunnen geen werken uitgevoerd worden zolang het project

R/003687 niet is uitgevoerd.
- De vloerpeilen van de toekomstige gebouwen dienen boven het niveau van de rijweg gelegen te

zijn.

De gemeentelijke Technische Dienst verleende op 6 maart 20L7 een voorwaardelijk gunstig advies:

- De loten 1 en 2 mogen pas verkocht worden nadat de riolering doorheen beide percelen is

omgelegd via de Zapstraat. Een bewijs hiervan dient aan de gemeente en lnfrax ter algemene

goedkeuring (bij oplevering van de werken) voorgelegd te worden.
- Wegens watergevoelig gebied is het verboden kelder of ondergrondse garage te voorzien.

/t
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- De vloerhoogte van de woning op niveau 0 moet minimum 35cm hoger liggen dan het midden
van de aanpalende weg.

Aangaande de bouwvoorwaarden worden in de voorwaarden de richtlijnen van de provincie Limburg -
Dienst Water en Domeinen gehanteerd;

Provincie Limburg - Dienst Water en Domeinen verleende op 23 februari 20!7 een voorwaardelijk
gunstig advies:

- Het vloerpeil moet minstens 30 cm boven de as van de weg worden aangelegd.
- Onder het vloerpeil mogen geen openingen in de constructie (buitenmuren, keldervloerplaat)

voorzien worden.
- Kelders en garages zijn enkel toegestaan onder het vloerpeil indien ze waterdicht worden

uitgevoerd.
- Niet-waterdicht doorvoeren van nuts- en andere leidingen onder het vloerpeil zijn verboden.
- Aansluitingen op de riolering moeten afgeschermd worden met een terugslagklep en eventueel

met een eigen pompinstallatie.
- lnspectieputten op rioleringen, ontluchtingssystemen moeten waterdicht afgeschermd worden

of opgesteld worden boven het vloerpeil.
- Verwarmingsinstallatie moet boven het vloerpeil geplaatst worden, indien mogelijk moet

overgegaan worden tot aansluiting op gas i.p.v. stookolie als brandstof.
- Elektrische installaties die niet waterdicht afgeschermd zijn moeten boven het vloerpeil voorzien

worden.
- Kruipkelders onder het vloerpeil moeten overstroombaar blijven.
- Alleen waterdoorlatende verhardingen zijn toegelaten tenzij ze om technische redenen niet

anders kunnen uitgevoerd worden.

Advies van de GECORO

Bij ministerieel besluit van 23 mei 2002 verkreeg de gemeente vrijstelling van de decretale
verplichting om een gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) op te richten;

Advies sewesteliik stedenbouwkund ig ambtenaar
Overwegende dat de gemeente ontvoogd is; bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
steden bouwkundige am btenaa r niet worden ingewonnen;

Openbaar onderzoek
De aanvraag werd openbaar gemaakt van l-5 februari 2Ot7 tot en met 16 maart 2017 volgens de regels
vermeld in het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen,
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2001 en 8 maart 2002 en 5 juni 2009. Er

werden geen bezwaarschriften ingediend;

2.a. beschriivins van de bouwplaats. de omgeving en de aanvraas (+ eventueel historiek)
De aanvraag heeft betrekking op het verkavelen in 2 loten voor halfopen bebouwing;

De verkaveling wordt uitvoerig en op een correcte wijze beschreven in de bijgevoegde plannen,
argumentatienota en verkavelingsvoorschriften van de ontwerper, Geotec Studiebureau bvba
wonende te Riemsterweg It7 ,3740 Bilzen;

Het te verkavelen perceel is gelegen in de Zapstraat en de Coolenbroekstraat, een woonstraat
waarvan de aanwezige gebouwen hoofdzakelijk bestaan uit ééngezinswoningen in halfopen en open
bouwvorm. De bouwhoogtes variëren van 1,5 tot 2 bouwlagen met hellende daken. De verkaveling
vormt een afwerking van de bestaande morfologische structuur;
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Historiek

Gelet op de verkavelingsvergunning voor het verkavelen in 4 loten voor halfopen bebouwing en L lot
voor open bebouwing met intern dossiernummer: 2013480V01, dd.22/04/20L4, waarbinnen huidig

perceelwerd opgenomen als loten 3 en 4;

Gelet op de beslissing van het CBS in zitting van 24/03/2015 waarbij loten 3 en 4 uit de verkaveling

2013480V01 werden verzaa kt;

2.b. verenigbaarheid met voorschriften inzake ruimteliike ordenins Íruimteliike
uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelinFsvoorschriften, verordeningen, ...1

De aanvraag is verenigbaar met de voorschriften van het geldende gewestplan Sint-Truiden-

Tongeren, er zijn geen andere voorschriften inzake ruimtelijke ordening van toepassing;

Toetsing aan de goede ruimteliike ordening

De aanvraag omvat het verkavelen van een perceel in twee loten voor halfopen bebouwing;

Het betreft een invulling van kavels met hoofdgebouwen aansluitend tegen de naastliggende

bebouwing en aansluitend op elkaar. Het gabariet van de kavels is gelijk aan de naastliggende

percelen 665 P en 665 R. De dakvorm bestaat uit een zadelzak waarbij de nokrichting evenwijdig is

aan de zijgevels;

Het betreft de afwerking van de morfologische structuur langs de Zapstraat en de Coolenbroekstraat.
De voorgestelde woontypologie van de zone voor hoofdgebouw zijn vergelijkbaar met deze in de

directe omgeving. De totale terreinoppervlakte bedraagt 8a94ca. Door de inpassing van twee

halfopen kavels ligt de woondichtheid op 22,37 won/ha. De maximaal bebouwbare oppervlakte

bedraagt 253m2. Dit resulteert in een B/T verhouding van 0,25 en een V/T verhouding van 0,50. De

woondichtheid en verhoudingen liggen binnen de gangbare normen van de directe omgeving en zijn

derhalve ruimtelijk inpasbaar;

ln uitvoering van het project R/003687 werd er, met akkoord van lnfrax, de aanvrager, de gemeente

Hoeselt en het studiebureau, een bijkomende ondergrondse erfdienstbaarheid met een breedte van 2m

langsheen de zijdelingse perceelsgrens van loten 1 en 2 ter hoogte van de bouwvrije zijtuin- en

achtertuinzone toegevoegd;

De verkavelingsvoorschriften, opgesteld door het studiebureau, zijn correct en in harmonie met de

directe omgeving. De verkavelingsvoorschriften worden aanvaard en aangehecht bij de

verkavelingvergunning;

Toetsing aa n de decretale beoordelingselementen
Overwegende dat de aanvraag in overeenstemming is met de decretale beoordelingselementen inzake

de ligging aan een voldoende uitgeruste weg, de volumebeperking van bedrijfswoningen, de

toegankelijkheid van de openbare wegen en voor het publiek toegankelijke gebouwen, en de rooilijn en

reservatiestroo k;

2.c. verenigbaarheid met andere voorschriften

Watertoets
Overwegende dat het voorliggend verkavelingsproject in een recent mogelijk overstroomd gebied of
een mogelijk overstromingsgebied ligt, werd het advies van de Provincie Limburg - Dienst Water en

Domeinen aangevraagd;
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Mits naleving van de voorwaarden dient in alle redelijkheid geoordeeld te worden dat geen

schadelijk effect wordt veroorzaakt;

M.e.r. screening
Overwegende dat het ontwerp niet voorkomt op de lijst gevoegd als bijlage I en ll van de Europese

richtlijn 85/337/EEG. noch op de lijst gevoegd als bijlage len ll van het Project-m.e.r.-besluit. Bijgevolg

dient geen milieueffectenrapport te worden opgesteld;

Normen en oercentases betreffende de verwezenl iiking van een sociaal of bescheiden woonaanbod
Overwegende dat de normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een sociaal of
bescheiden woonaanbod niet van toepassing zijn op deze aanvraag;

2.d. beoordeling van de goede plaatseliike aanleg
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen

inzake ruimtelijke ordening, alsook dat het voorgestelde ontwerp bestaanbaar is met de goede
plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving;

2.f. advies en eventueel voorstel van voorwaarden

GUNSTIG, mits voldaan wordt aan de voorwaarden

Voorwaarden
de verkaveling dient te voldoen aan het verkavelingsreglement, waarbij de kosten
voorafgaandelijk aan de opmaak van de akte betaald dienen te worden.
Het vloerpeil moet minstens 30 cm boven de as van de weg worden aangelegd.

Onder het vloerpeil mogen geen openingen in de constructie (buitenmuren, keldervloerplaat)
voorzien worden.
Kelders en garages zijn enkel toegestaan onder het vloerpeil indien ze waterdicht worden
uitgevoerd.
Niet-waterdicht doorvoeren van nuts- en andere leidingen onder het vloerpeil zijn verboden.
Aansluitingen op de riolering moeten afgeschermd worden met een terugslagklep en eventueel
met een eigen pompinstallatie.

lnspectieputten op rioleringen, ontluchtingssystemen moeten waterdicht afgeschermd worden
of opgesteld worden boven het vloerpeil.
Verwarmingsinstallatie moet boven het vloerpeil geplaatst worden, indien mogelijk moet
overgegaan worden tot aansluiting op gas i.p.v. stookolie als brandstof.
Elektrische installaties die niet waterdicht afgeschermd zijn moeten boven het vloerpeil voorzien
worden.
Kruipkelders onder het vloerpeil moeten overstroombaar blijven.
Alleen waterdoorlatende verhardingen zijn toegelaten tenzij ze om technische redenen niet
anders kunnen uitgevoerd worden.

Het college sluit zich volledig aan bij het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar.

BIJGEVOTG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN

20 JUNI 2OL7 HET VOTGENDE:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoo4e te
brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen
voor de aanvatting van die handelingen.
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De stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd onder de volgende voorwaarden:

- de verkaveling dient te voldoen aan het verkavelingsreglement, waarbij de kosten
voorafgaandelijk aan de opmaakt van de akte betaald dienen te worden.

- Het vloerpeil moet minstens 30 cm boven de as van de weg worden aangelegd.
- Onder het vloerpeil mogen geen openingen in de constructie (buitenmuren, keldervloerplaat)

voorzien worden.
- Kelders en garages zijn enkel toegestaan onder het vloerpeil indien ze waterdicht worden

uitgevoerd.
- Niet-waterdicht doorvoeren van nuts- en andere leidingen onder het vloerpeil zijn verboden.
- Aansluitingen op de riolering moeten afgeschermd worden met een terugslagklep en

eventueel met een eigen pompinstallatie.
- lnspectieputten op rioleringen, ontluchtingssystemen moeten waterdicht afgeschermd

worden of opgesteld worden boven het vloerpeil.
- Verwarmingsinstallatie moet boven het vloerpeil geplaatst worden, indien mogelijk moet

overgegaan worden tot aansluiting op gas i.p.v. stookolie als brandstof.
- Elektrische installaties die niet waterdicht afgeschermd zijn moeten boven het vloerpeil

voorzien worden.
- Kruipkelders onder het vloerpeil moeten overstroombaar blijven.
- Alleen waterdoorlatende verhardingen zijn toegelaten tenzij ze om technische redenen niet

anders kunnen uitgevoerd worden.

De aanvrager is ertoe verplicht:

L. het college van burgemeester en schepenen en de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
per aangetekende brief op de hoogte te brengen van het begin van de werkzaamheden of
handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die

werkzaamheden of handelingen;

2. aan de gemeentelijke ambtenaar steeds de toelating te verlenen tot het uitoefenen van

toezichU

3. de verdeling der loten uit te voeren volgens het goedgekeurd verkavelingsplan;

4. aanvang en beëindiging der werken bij het gemeentebestuur ter kennis te brengen;

5. de voorwaarden, opgelegd door het college van burgemeester en schepenen dienen gevolgd

te worden;

6. de verkavelingsvoorschriften worden aanvaard en aangehecht bij de verkavelingsvergunning;

7. de verkaveling dient te voldoen aan het verkavelingsreglement, waarbij de kosten

voorafgaandelíjk aan de opmaakt van de akte betaald dienen te worden;

Aan de vergunning worden de volgende lasten verbonden:

De rioleringsbuis die over het perceel (loten 1 en 2) loopt dient ten laste van de verkavelaar

verlegd en uitgevoerd te worden door een door lnfrax erkend aannemer. De loten 1 en 2 mogen

pas verkocht worden nadat het rioleringsproject R/003687 is uitgevoerd. Een bewijs hiervan dient
aan de gemeente en lnfrax ter algemene goedkeuring (bij oplevering van de werken) voorgelegd te
worden.

ln uitvoering van het project R/003687 werd er, met akkoord van lnfrax, de aanvrager, de gemeente

Hoeselt en het studiebureau, een bijkomende ondergrondse erfdienstbaarheid met een breedte van

2m langsheen de zijdelingse perceelsgrens van loten 1 en 2 ter hoogte van de bouwvrije zijtuin- en

achte rtu inzone toegevoegd.
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De verkaveling kan pas uitvoerbaar verklaard worden wanneer de aanpassingswerken aan de
riolering zijn uitgevoerd. Het college van burgemeester en schepenen maakt op vraag van de
aanvrager na uitvoering van de werken een attest van uitvoerbaarheid van de verkaveling op.

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

Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Art. 4.7.19. 51. Êen afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt binnen een
ordetermijn van tien dagen en per beveiligde zending bezorgd aan de aanvrager en aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar ontvangt ook een afschrift van het vergunningendossier, behoudens indien hij omtrent de
vergunningsaanvraag een advies heeft verstrekt.

Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt tevens bezorgd aan:

1' de adviserende instanties, vermeld in artikel 4.7.16,57, eerste lid;

2" de toezichthoudende architect, indien deze daarom verzoekt.

De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin ontvoogde gemeenten geen afschriften of kennisgevingen moeten overmaken aan de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar omwille van de beperkte ruimtelijke impact van de vergunde handelingen of de eenvoud van
het dossier.

52. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een periode van dertig dagen
aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de gemeente onmiddellijk op de hoogte
van de startdatum van aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen
waaraan de aanplakking moet voldoen.

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien dagen te
rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.2L,92, een
gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.

53. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag van
aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep, lndien een administratief beroep wordt
ingesteld, geldt artikel 4.7.2L, 58. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5,L, 92, van deze codex en artikel 4.2.6, 52, eerste lid, van het
decreet van (...) betreffende het grond- en pandenbeleid.

54. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de werkzaamheden
in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.

Beroepsmogelijkheden

AÍt.4.7.2t. 51. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente
is gelegen, Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.

$2. Het beroep, vermeld in 91, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:

1' de aanvrager van de vergunning;

2" elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de
bestreden beslissing;

3' procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden beslissing zijn
bedreigd of geschaad, vooÍ zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking overeenkomstig de statuten;

4" de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, behoudens in de gevallen, vermeld in artikel 4.7.L9,5t, derde lid;

5' de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 4.7,16, $1, eerste lid, op voorwaarde dat zij tijdig advies hebben
verstrekt of ten onrechte niet om advies werden verzocht.

53. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:

1' voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving, vermeld in

artikel 4.7.19, 91, eerste lid, werd betekend;

2' voor wat betreft het beroep ingesteld door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of door de adviserende instanties
aangewezen krachtens artikel 4.7,16, $1, eerste lid : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel
4.7.I9,91, tweede lid, werd betekend;

3' voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na deze van aanplakking.
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54. Het beroepschrift wordt op straÍfe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.

De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager van de

vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn. Aan de deputatie

wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan de aanvrager en aan het

college.

55. ln de gevallen, vermeld in 92, eerste lid, L',2" en 3', dient het beroepschrift op straffe van onontvankelljkheid vergezeld te zijn van het

bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een stilzwijgende weigering. De

dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.

56. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan de gewestelijke stedenbouwkundige

ambtenaar.

57. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie, en zulks

onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.

98. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de

beroepsbeslissing aan de aanvrager.

Uitreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009

Art. 1. $1 Het beroepsschrift, bedoeld in artikle 4.7.2!van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, wordt gedagtekend en bevat

1' de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en

emailadres;

2" de identificatie van de bestreden beslissingen van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;

3' een inhoudelijk argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.

lndien de indiener van het beroep een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die rechtstreeks of onrechtstreekse hinder of

nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepsschrift tevens een omschrijving van deze hinder

of nadelen.

lndien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.2L,82,3', van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

Ordening, omvat het beroepsschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden beslissing zijn bedreigd

of geschaad.

De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.

52. lndien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de gewestelijke

stedenbouwkundige ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, 51,eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

Ordening wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kople of afdruk van de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing

respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende vergunningsbeslissing.

lndien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende weigeringsbeslissing

die door de gemeente ten onrechte niet in kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een kopie of afdruk toe van de

beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het resultaat van het ontvankelijkheids- en

volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.t4,52, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.

lndien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of een

adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, SL, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat

beschikbaar is.

lndien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4,7.2t,92,3', van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.

lndien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in staat om

het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn van vijftien dagen,

die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen van deze paragraaf is voldaan.

lndien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat tot de onontvankelijkheid van het beroep.

Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De overtuigingsstukken

worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.

De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het

beroepschrift op grond van artikel 4.7.2I,54, tweede lid, en $6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het eigenlijke

beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet toegelaten is op grond

van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.

Verval van de vergunning

Art. 4.6.2. 51. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1' de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de vergunning in

laatste administratieve aanleg gestart;
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de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;

de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, behoudens indien de vergunde handelingen in
strijd zijn met eên vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. ln dat laatste geval blijft het
eventuele recht op planschade desalniettemin behouden.

lndien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede en volgende fasen
worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.

52. Onverminderd 51 vervalt een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur waaraan een sociale last, vermeld in artikel 4,1,16
van het decreet van (...) betreffende het grond- en pandenbeleid, is verbonden, van rechtswege indien de sociale last uitgevoerd wordt in
natura en de werken niet zijn voltooid binnen de vijfjarentermijn, vermeld in artikel 4.L.2O,9L, eerste lid, 2', van voormeld decreet.

53. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte gedeelte
van een bouwproject. Een Sedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte gedeelten, kan worden
beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

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.

Namens het college

De secretaris, De burgemeester,

Rouffa G Raskin

x'ffit-
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