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PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
GEMEENTE BEERNEM 
 
DOSSIERNUMMER OMGEVINGSLOKET: OMV_2019048733 
ZITTING COLLEGE: 14 juni 2019 

 
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 
 
De aanvraag ingediend door Novus Construct, met als contactadres Scheepsdalelaan 60, 8000 
Brugge, werd per beveiligde zending verzonden op 2 mei 2019. De aanvraag werd ontvankelijk en volledig 
verklaard op 4 juni 2019. 

 
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein: Den Duine 23 en 25, 27 en 29, 26 en 28, 30 en 32 
(loten 13 tem 20 – woonveld 3) en met als kadastrale omschrijving 1ste afdeling Beernem, sectie G, 
nummer 113 P3. 
 
Het betreft een aanvraag tot groepswoningbouw van 4x2 koppelwoningen . 
 
De aanvraag omvat: 
(*) stedenbouwkundige handelingen 

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

Stedenbouwkundige basisgegevens 

Gewestplan 

De bestemming volgens het gewestplan Brugge-Oostkust, bij besluit van 7/04/1977 is gelegen 
in het woonuitbreidingsgebied. 
In het woonuitbreidingsgebied gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art.5.1.1 van 
het K.B. van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewest-
plannen en de gewestplannen. 
Deze voorschriften luiden als volgt: Woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor 
groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft 
beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de 
uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met 
waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor. 

Ruimtelijk uitvoeringsplan 

De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan.  

De aanvraag is gelegen binnen de grenzen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 132/1 
Solitaire Vakantiewoningen-Brugge-Oostkust, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse 
Regering van 5/06/2015 met als bestemming ''overdruk solitaire vakantiewoningen''.  

De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan. 

Bijzonder plan van aanleg 

De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van 
aanleg. 
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Verkavelingsplan 

De aanvraag is gelegen binnen de grenzen van een niet-vervallen verkaveling, goedgekeurd op 
27/12/2018 op naam van Novus (OMV 2018102182). De aanvraag heeft betrekking op loten 13 
t.e.m. 20. 

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag 

De verkaveling, goedgekeurd dd. 27/12/2018, is van toepassing op de aanvraag. 

Overeenstemming met dit plan 

De aanvraag is in overeenstemming met de vigerende voorschriften. 

Afwijkingen van een stedenbouwkundige voorschriften volgens de 
Vlaamse Codex RO 

Niet van toepassing. 

Voorschriften die volgen uit stedenbouwkundige verordeningen 

Voor het perceel gelden de volgende gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen: nihil 

Voor het perceel gelden de volgende provinciale stedenbouwkundige verordeningen:  

 provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten, 
vastgesteld door de Provincieraad in zitting van 23 juli 2008.  

Voor het perceel gelden de volgende gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen:  

 Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een 
algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.  

 Besluit van de Vlaamse regering van 05 juli 2013 houdende vaststelling van een 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater.  

 Besluit van de Vlaamse Regering van 08 juli 2005 houdende vaststelling van een 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de 
inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven.  

 Besluit van de Vlaamse regering van 05 juni 2009 (en latere wijzigingen) houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.  

Andere zoneringsgegevens 

Niet van toepassing. 

Historiek 

Stedenbouwkundige handelingen 

Op 27/12/2018 werd er een omgevingsvergunning tot verkavelen van grond verleend voor deze 
locatie. Het betreft een verkavelingsaanvraag voor groepswoningbouw van 24 grondgebonden 
ééngezinswoningen met aanleg van wegenis en riolering. 

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

Geen milieuvergunningen of meldingen tussen 1962 en heden. 
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Beschrijving van de omgeving en de aanvraag 

Beschrijving van de plaats 

De aanvraag is gelegen in de goedgekeurde verkaveling Schooldreef- Den Duine. De 
onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door ééngezinswoningen in open en halfopen 
bebouwing. 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen 

De aanvraag heeft betrekking op de loten 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 & 20. De gebouwen die 
opgetrokken worden zijn 4 x 2 gekoppelde eengezinswoningen die louter de functie van wonen 
omvatten. De woningen bestaan maximaal uit anderhalve bouwlaag afgewerkt met een hellend 
dak. Ter hoogte van de achtergevel blijven de woningen beperkt tot 1 bouwlaag afgewerkt met 
een hellend dak. Alle woningen blijven onder de maximum kroonlijsthoogte van 7m. De hoogste 
kroonlijsthoogtes bevinden zich bij lot 17 en 18. Hierbij is de hoogste kroonlijsthoogte van het 
hoofdgebouw 4,885m en 5,25m van de dakkapel. Bij de loten 13, 14, 15, 16, 18 & 20 bedraagt 
de hoogste kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw 4,65m en 5,25m van de dakkapel. 
Bij loten 13, 17 & 18 wordt er een autostaanplaats in het gebouw en een autostaanplaats buiten 
het gebouw in openlucht voorzien. Bij de loten 14, 15, 16, 19 & 20 worden er telkens 2 
autostaanplaatsen buiten het gebouw voorzien. Waaronder 1 in de vorm van een carport en 1 in 
openlucht. 
Als afsluiting op de perceelsgrenzen in de voortuin wordt er gebruik gemaakt van levende 
hagen met een hoogte van 60cm. Op alle andere perceelsgrenzen waar er nog geen afsluiting 
voorzien is, wordt er een afsluiting voorzien met paal en draad met een levende haag. Bij de 
gekoppelde woningen wordt er tussen de terrassen een tuinmuur voorzien van 3m lengte die de 
terrassen van elkaar scheiden. 

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of 
activiteiten 

Niet van toepassing. 

Beschrijving van de inrichting/bedrijf 

Niet van toepassing. 

Openbaar onderzoek en raadpleging aanpalende eigenaars 

Er diende over de aanvraag geen openbaar onderzoek gehouden te worden.  

Infovergadering 

Niet van toepassing. 

Externe adviezen 

Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.  

Advies van de GECORO of de milieuraad 

Overeenkomstig art. 4.7.16 §3 kan het dossier voorgelegd worden aan de GECORO. De 
gemeentelijke omgevingsambtenaar of het college van burgemeester en schepenen beslisten 
de aanvraag niet voor te leggen aan de GECORO.  
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Er werd tevens geen advies gevraagd aan de milieuraad. 

Advies van de POVC 

De aanvraag diende niet voor advies te worden overgemaakt aan de POVC. 

Project-MER, project-MER-screeningsnota of OVR 

De aanvraag valt onder de bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 
december 2004, meer bepaald rubriek 10b – stadsontwikkelingsprojecten. Bijgevolg moet een 
project-mer-screening gebeuren. Deze screening is opgenomen in de aanvraag. Er zijn geen 
aanzienlijke effecten te verwachten. 

Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar 

Inhoudelijke beoordeling van het dossier 

Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar tot de volgende beoordeling van het dossier. 

 

Planologische toets 

De aanvraag dient te worden afgetoetst aan de stedenbouwkundige voorschriften van de 
verkaveling goedgekeurd op 27/12/2018. 

De aanvraag is volledig in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van de 
verkaveling en is dus conform de regelgeving. 

Wegenis 

In toepassing op de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening kan gesteld worden dat Den Duine een voldoende uitgeruste openbare gemeenteweg 
is.  

Riolering 

De aanvraag is gelegen in centraal gebied volgens het gemeentelijk zoneringsplan. 

Watertoets (decreet integraal waterbeleid) 

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent 
overstroomd gebied of een risicozone voor overstromingen, zodat in alle redelijkheid dient 
geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel wordt door de toename van de 
verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Voor het 
betrokken project werd het watertoetsinstrument op internet doorlopen. Daaruit volgt dat een 
positieve uitspraak mogelijk is indien de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
hemelwater wordt nageleefd. Het ontwerp voorziet in de plaatsing van een hemelwaterput van 
10000 liter én infiltratievoorziening van 1250 liter bij elke woning zodat aan de verordening 
voldaan wordt. Onder deze voorwaarden is het ontwerp verenigbaar met de doelstellingen van 
artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid. 

Mer-screening 

De aanvraag valt onder de bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 
december 2004, meer bepaald rubriek 10b – stadsontwikkelingsprojecten. 
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Het project is niet gelegen in en heeft geen invloed op een vanuit milieuoogpunt kwetsbaar 
gebied, zoals o.a. een bijzonder beschermd gebied als bedoeld in artikel 1, 4° van het project-
m.e.r.-besluit. Er zijn geen aanzienlijke effecten te verwachten. 

Natuurtoets 

Niet van toepassing. 

Erfgoed-/archeologietoets 

Niet van toepassing. 

Mobiliteit – MOBER (transport en verkeersveiligheid) 

Niet van toepassing. 

Decreet grond- en pandenbeleid 

De aanvraag heeft geen betrekking op een sociaal of bescheiden woonaanbod. De aanvraag 
betreft immers geen bouwproject overeenkomstig de in artikel 4.1.8. of artikel 4.2.1 van het 
decreet van 27/03/2009 betreffende het gronden- en pandenbeleid aangehaalde onderwerpen. 

Scheidingsmuren 

De aanvraag valt niet onder artikel 83 van het Omgevingsvergunningenbesluit. De aanvraag 

heeft immers geen betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren 
of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom. 

Toetsing aan de regelgeving inzake milieu 

Niet van toepassing. 

Goede ruimtelijke ordening 

Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt de aanvraag getoetst aan de 
hand  van de aandachtspunten en criteria zoals vermeld in artikel 4.3.1 §2 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, voor zover noodzakelijk en relevant. 

Deze criteria omvatten eveneens een toetsing aan de effecten op het leefmilieu in het 
algemeen. 

De gebouwen die opgetrokken worden zijn 4 x 2 gekoppelde eengezinswoningen. De woningen 
bestaan maximaal uit anderhalve bouwlaag afgewerkt met een hellend dak. De gekoppelde 
woningen volgen elkaars gabariet. 

Ter hoogte van de achtergevel blijven de woningen beperkt tot 1 bouwlaag afgewerkt met een 
hellend dak. Alle woningen blijven onder de maximum kroonlijsthoogte van 7m. De hoogste 
kroonlijsthoogtes bevinden zich bij lot 17 en 18. Hierbij is de hoogste kroonlijsthoogte van het 
hoofdgebouw 4,885m en 5,25m van de dakkapel. Bij de loten 13, 14, 15, 16, 18 & 20 bedraagt 
de hoogste kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw 4,65m en 5,25m van de dakkapel. 

De nokhoogte voor de woningen op loten 13 & 14 bedraagt 9,455m. 
De nokhoogte voor de woningen op loten 15, 16, 19 & 20 bedraagt 9,005m. 
De nokhoogte voor de woningen op loten 17 & 18 bedraagt 9,495m. 

Als afsluiting op de perceelsgrenzen in de voortuin wordt er gebruik gemaakt van levende 
hagen met een hoogte van 60cm. Op alle andere perceelsgrenzen waar er nog geen afsluiting 
voorzien is wordt er een afsluiting voorzien met paal en draad met een levende haag. Bij de 
gekoppelde woningen wordt er tussen de terrassen een tuinmuur voorzien van 3m lengte die de 
terrassen van elkaar scheiden. 

Bij loten 13, 17 & 18 wordt er een autostaanplaats in het gebouw en een autostaanplaats buiten 
het gebouw in openlucht voorzien. Bij de loten 14, 15, 16, 19 & 20 worden er telkens 2 
autostaanplaatsen buiten het gebouw voorzien. Waaronder 1 in de vorm van een carport en 1 in 
openlucht. 
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De aanvraag is volledig conform de voorschriften van de goedgekeurde verkaveling. 

De oprichting van deze woningen is esthetisch verantwoord ten opzichte van de reeds 
aanwezige bebouwing en integreert zich volledig in de betrokken omgeving. 

De aanvraag past in het algemeen straatbeeld. 

Derhalve is de aanvraag ruimtelijk aanvaardbaar. 

Resultaten openbaar onderzoek 

Niet van toepassing. 

Bespreking adviezen 

Niet van toepassing. 

Advies omgevingsambtenaar van 6 juni 2019 en eventueel voorstel van 

voorwaarden 

Voorwaardelijk gunstig. 

Volgende voorwaarden worden opgelegd: 

Bij stedenbouwkundige aanvragen 

 Bij het lozen van afvalwater en bronbemaling rekening te houden met de normen van Vlarem II. 
 

 De voorwaarden opgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater, na te leven.  
 

 Het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders wordt nageleefd. 

 

Advies college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2019 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar van 6 juni 2019 en sluit zich aan bij het voorwaardelijk gunstig advies van de 
gemeentelijke omgevingsambtenaar.  En legt bijkomende voorwaarden op: Alvorens de werken 
kunnen starten dient er plan van aanpak voorgelegd te worden en goedgekeurd te worden rond 
aanvoer van materialen (langs welke wegen, …). 

 

 
 

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
VAN 14 JUNI 2019 

 
De aanvraag ingediend door Novus Construct inzake groepswoningbouw van 4 x 2 koppelwoningen  
gelegen Den Duine 23 en 25, 27 en 29, 26 en 28, 30 en 32 (loten 13 tem 20 – woonveld 3) wordt 
vergund. 
 
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen. 
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Volgende voorwaarden worden opgelegd: 

Bij stedenbouwkundige aanvragen 

 Bij het lozen van afvalwater en bronbemaling rekening te houden met de normen van Vlarem II. 
 

 De voorwaarden opgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater, na te leven.  
 

 Het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders wordt nageleefd. 

 

 Alvorens de werken kunnen starten dient er plan van aanpak voorgelegd te worden 
en goedgekeurd te worden rond aanvoer van materialen (langs welke wegen, …). 

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

 
 

Namens het college 
 

 
De Algemeen Directeur 

 
 
 
 
 

Jan Claeys. 

De Burgemeester, 
 

 
 
 
 

                                                  Jos Sypré. 
 



 

 

 
 

8 / 13 

 

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 van klasse 1 
of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename 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 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 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. 
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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 of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor 
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg. 
 
De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen. 
 
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° ...; 
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde; 
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project 
vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat; 
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project 
vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat. 
 
Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het 
betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of 
bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: 
1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek; 
2° het beroep is ingegeven door: 
a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting 
of activiteit; 
b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit; 
3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking 
of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek. 
 
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, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de 
opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en 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 provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar 
onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. 
 



 

 

 
 

10 / 13 

 

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de provinciale 
respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde 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. 
 
Artikel 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd 
zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk. 
 
Artikel 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig 
dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld. 
 
De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing 
wordt ter kennis gebracht van: 
1° de beroepsindiener; 
2° de vergunningsaanvrager; 
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 
4° het college van burgemeester en schepenen. 
 
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) 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. 
 

Bijlage : LOZEN VAN HUISHOUDELIJK AFVALWATER 

 
Er dient een afzonderlijke rioolaansluiting voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater voorzien te worden. 
Er dient een afzonderlijk onderzoeksputje voorzien te worden voor de afvalwaterafvoerleiding en voor de hemelwaterafvoerleiding.  
Hierbij dient een onuitwisbaar merkteken te worden aangebracht op de onderzoeksputjes om visueel een onderscheid te kunnen 
maken tussen het onderzoeksputje voor de afvoer van afvalwater en dat voor de afvoer van hemelwater. Het onderzoeksputje voor 
de afvalwaterleiding moet voorzien zijn van een reukafsnijder. Beide putjes dienen zo dicht mogelijk bij het openbaar domein 
geplaatst te worden (binnen de zone van 2 meter). 
 
 
Bijlage : Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 
en hemelwater: 
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Hoofdstuk 1: Definities 

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
1° aftappunt: de plaats waar hemelwater uit de hemelwaterput of uit de put die als dusdanig wordt gebruikt, wordt afgetapt voor 
nuttig gebruik; 
2° afvalwater: het water waarvan de houder zich ontdoet, van plan is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van 
niet-verontreinigd hemelwater; 
3° buffervolume van de buffervoorziening: het nuttige volume tussen overloop en uitlaat; 
4° buffervoorziening: een voorziening voor het bufferen van hemelwater eventueel uitgerust met een vertraagde afvoer en een 
noodoverlaat; 
5° buffervolume van de infiltratievoorziening: het nuttige volume tussen overloop en gemiddelde grondwaterstand; 
6° groendak: een plat dak dat zo gebouwd wordt dat het begroeid kan worden met planten en waar er onder die planten een 
buffervolume voorzien is van minimaal 35 liter per vierkante meter; 
7° hemelwater: de verzamelnaam voor regen, sneeuw, hagel, met inbegrip van dooiwater; 
8° horizontale dakoppervlakte: de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van de overdekte constructie op een 
horizontaal vlak; 
9° infiltratie: het insijpelen van hemelwater in de bodem; 
10° infiltratievoorziening: een voorziening waarbij het opgevangen hemelwater in de bodem infiltreert; 
11° lozing: de emissie naar daarvoor bestemde afvoerkanalen. 
 
Hoofdstuk 2: Toepassingsgebied 

Art. 2. Dit besluit bevat: 
1° bepalingen omtrent de scheiding van hemelwater en afvalwater; 
2° bepalingen omtrent het verplicht minimaal hergebruik van niet-verontreinigd hemelwater; 
3° minimaal na te leven voorschriften voor de infiltratie, buffering en lozing van niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van 
verhardingen en overdekte constructies. 
 
Art. 3. Dit besluit is van toepassing op: 
1° het bouwen, herbouwen of uitbreiden van overdekte constructies waarbij  de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 vierkante 
meter; 
2° het aanleggen, heraanleggen of uitbreiden van verhardingen waarbij  de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 vierkante meter; 
3° het aanleggen van een afwatering voor de constructies of de verhardingen vermeld in punt 1° of 2°, waarvan het hemelwater 
voorheen op natuurlijke wijze in de bodem infiltreerde; 
4° verkavelingsaanvragen als vermeld in artikel 4.2.15, §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening waarbij voorzien wordt in 
de aanleg van nieuwe wegenis. 
 
Art. 4. Dit besluit is niet van toepassing op: 
1° de delen van overdekte constructies waarbij het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze op eigen terrein in de bodem 
infiltreert; 
2° de delen van de verharding waarbij het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze naast of door de verharding op eigen terrein 
in de bodem infiltreert; 
3° de delen van de verharding waarvan het hemelwater dat erop valt door contact met de verharding zo vervuild wordt dat het 
overeenkomstig artikel 1.1.2. van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne als afvalwater wordt beschouwd; 
4° de delen van de verharding die tot het openbaar wegdomein behoren op het ogenblik van de aanvraag of de uitvoering van de 
handelingen. 
 
Hoofdstuk 3: Algemene bepalingen 

Art. 5. §1. De hemelwaterput, de infiltratie- of buffervoorziening of de lozingsbegrenzer worden uiterlijk bij de ingebruikname van de 
overdekte constructie of de verharding geplaatst en in gebruik genomen. Ze moeten vanaf dan ook in gebruik blijven. 
§2. Bij stedenbouwkundig vergunningsplichtige of meldingsplichtige handelingen waarbij de plaatsing van een hemelwaterput, 
infiltratievoorziening of buffervolume vereist is volgens de bepalingen van dit besluit, worden de volgende zaken vermeld in het 
dossier en op de plannen, als ze van toepassing zijn: 
1° de overdekte constructies en verhardingen waarbij het hemelwater dat erop valt op eigen terrein infiltreert; 
2° de exacte plaatsing van de hemelwaterput en de inhoud ervan in liter, de totale horizontale dakoppervlakte en de verharde 
grondoppervlakte die op de hemelwaterput aangesloten worden in vierkante meter, de locatie en het niveau van de overloop alsook 
de aftappunten van het hemelwater; 
3° de exacte plaatsing, omvang en diepte van de infiltratievoorziening, het buffervolume van de infiltratievoorziening in liter, de 
totale horizontale dakoppervlakte en de verharde grondoppervlakte die op de infiltratievoorziening aangesloten worden in vierkante 
meter en de locatie en het niveau van de overloop; 
4° de exacte plaatsing, omvang en diepte van de buffervoorziening, het buffervolume van de voorziening in liter, de totale 
horizontale dakoppervlakte en de verharde grondoppervlakte die op de voorziening aangesloten worden in vierkante meter, en de 
locatie en het niveau van de leegloop en overloop; 
5° de exacte dimensionering van eventuele gebundelde voorzieningen waarvan wordt gebruikgemaakt, en de totale horizontale 
dakoppervlakte en de verharde grondoppervlakte die op de gebundelde voorziening aangesloten worden. 
 
Art. 6. Als de bouwheer een afvoer van het hemelwater moet aanleggen, is hij verplicht het overtollige hemelwater minstens tot aan 
het lozingspunt gescheiden af te voeren van het afvalwater. Voor bestaande gebouwen die in een gesloten bebouwing worden 
uitgebreid, is de scheiding tussen afvalwater en hemelwater dat afkomstig is van overdekte constructies en verhardingen alleen 
verplicht als daarvoor geen bijkomende leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd. 
 
Art. 7. Aan de bepalingen van dit besluit kan zowel worden voldaan door de aanleg van afzonderlijke voorzieningen als door de 
aanleg van gebundelde voorzieningen die voor verschillende overdekte constructies of verhardingen in een oplossing voorzien. 
Gebundelde voorzieningen worden gedimensioneerd op basis van de som van de oppervlakten die erop aangesloten worden. 
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Art. 8. Als gekozen wordt voor een oplossing met verschillende voorzieningen is de dimensionering van elke voorziening in 
overeenstemming met de oppervlakten die erop aangesloten worden en het gerealiseerde gebruik of ledigingsdebiet. 
Als een afwatering wordt aangelegd voor de constructies of de verhardingen vermeld in artikel 3, 1° of 2° waarvan het hemelwater 
voorheen op natuurlijke wijze in de bodem infiltreerde, worden voorzieningen uitgewerkt voor de constructies of de verhardingen die 
op de afwatering aangesloten zijn. 
 
 
Hoofdstuk 4: Normen inzake de verplichte plaatsing van een hemelwaterput, infiltratievoorziening of buffervoorziening met 
vertraagde afvoer 

Art. 9. §1. Bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoningen is de plaatsing van een of meer hemelwaterputten met een totale 
minimale inhoud van 5000 liter verplicht. 
Bij nieuwbouw of herbouw van gebouwen groter dan 100 vierkante meter, andere dan eengezinswoningen, is de plaatsing van een 
of meer hemelwaterputten verplicht. Het volume van de hemelwaterput bedraagt minimaal 50 liter per vierkante meter horizontale 
dakoppervlakte, afgerond naar het hogere duizendtal, met een maximale inhoud van 10.000 liter, tenzij gemotiveerd aangetoond 
kan worden dat een groter nuttig hergebruik mogelijk is of zal zijn.  
§2. De hemelwaterputten worden uitgerust met een operationele pompinstallatie en een of meerdere aftappunten die het gebruik 
van het opgevangen hemelwater mogelijk maken, tenzij de aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. 
De noodoverloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een infiltratievoorziening of een buffervoorziening als die aanwezig of 
verplicht is overeenkomstig dit besluit.  
Gebouwen die volledig voorzien zijn van een groendak hoeven geen hemelwaterput te plaatsen. Delen van gebouwen die voorzien 
zijn van een groendak, hoeven niet aangesloten te worden op de hemelwaterput en hoeven niet in rekening gebracht te worden bij 
de berekening van de minimale inhoud van de regenwaterput. 
 
Art. 10. §1. Een vergunning of melding voor de bouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte constructie of de aanleg, heraanleg 
of uitbreiding van verhardingen kan alleen verleend worden of verricht worden voor zover voorzien is in de plaatsing van een 
infiltratievoorziening volgens de bepalingen van dit besluit behalve als het goed kleiner is dan 250 vierkante meter. 
§2. De plaatsing van een infiltratievoorziening is niet toegelaten als het goed gelegen is in een beschermingszone type I of II van 
een drinkwaterwingebied, zoals afgebakend ter uitvoering van artikel 3, §1, 2° van het decreet van 24 januari 1984 houdende 
maatregelen inzake het grondwaterbeheer en artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende 
nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones. 
 In de gevallen vermeld in het eerste lid wordt een buffervoorziening geplaatst overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 van dit 
besluit. 
§3. De infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 4 vierkante meter per 100 vierkante meter afwaterende 
oppervlakte, bepaald op de wijze vermeld in paragraaf 4. Het buffervolume van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 25 liter 
per vierkante meter afwaterende oppervlakte, bepaald op de wijze vermeld in paragraaf 4. 
Met behoud van de afwijkingsmogelijkheid vermeld in artikel 13, kan van de afmetingen vermeld in het eerste lid alleen afgeweken 
worden als de aanvrager aantoont dat de door hem voorgestelde oplossing een afdoende buffer- en infiltratiecapaciteit heeft. 
§4. De in rekening te brengen afwaterende oppervlakte voor de dimensionering van een infiltratievoorziening is de som van: 
1° de verharde grondoppervlakten die nieuw aangelegd of heraangelegd worden; 
2° een deel van of in voorkomend geval de volledige bestaande verharde grondoppervlakte voor zover deze nog niet is aangesloten 
op een hemelwaterput, infiltratievoorziening of buffervoorziening;  
3° de horizontale dakoppervlakten van de nieuw te bouwen of te herbouwen overdekte constructies; 
4° een deel van of in voorkomend geval de volledige horizontale dakoppervlakte van de bestaande constructie waar tegenaan 
gebouwd wordt voor zover deze nog niet is aangesloten op een hemelwaterput, infiltratievoorziening of buffervoorziening. 
Het deel van de bestaande verharde grondoppervlakte of van de horizontale dakoppervlakte van de bestaande aansluitende 
constructie dat mee in rekening gebracht moet worden voor de dimensionering van de infiltratievoorziening wordt beperkt tot de 
oppervlakte van de nieuwe of heraangelegde verharding of overdekte constructie. 
Als in een hemelwaterput wordt voorzien die voldoet aan de bepalingen van artikel 9 mag de afwaterende oppervlakte verminderd 
worden met 60 vierkante meter. 
Voor de bepaling van de in rekening te brengen afwaterende oppervlakte vermeld in het eerste lid worden de horizontale 
dakoppervlakten van de delen van de daken die zijn uitgerust met een groendak gedeeld door twee. 
Art. 11. Als een buffervoorziening moet aangelegd worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 10, §2 bedraagt het 
buffervolume van de buffervoorziening minimaal 25 liter per vierkante meter afwaterende oppervlakte, bepaald op de wijze vermeld 
in artikel 10, §4.  
 Als de afwaterende oppervlakte groter is dan 2500 vierkante meter wordt de buffervoorziening uitgerust met een vertraagde afvoer 
met een maximaal ledigingsdebiet van 20 liter per seconde en per aangesloten hectare. 
 
Hoofdstuk 5. Collectieve infiltratie en buffering bij verkavelingen  

Art. 12. Een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden aangelegd als vermeld in artikel 3, 4° kan alleen verleend 
worden als voorzien is in de plaatsing van collectieve voorzieningen voor infiltratie of buffering die voldoen aan de bepalingen van 
artikel 10 en 11. 
  Voor de berekening van de dimensionering van de infiltratie- of buffervoorziening wordt uitgegaan van de oppervlakte van de aan 
te sluiten wegverharding vermeerderd met 80 vierkante meter per kavel binnen de verkaveling. 
  De verplichtingen op de individuele kavels, zoals bepaald in dit besluit, blijven onverminderd van toepassing. 
 
Hoofdstuk 6. Afwijkingsmogelijkheden 

Art. 13. Het vergunningverlenende bestuursorgaan kan bij de beoordeling van de aanvraag in uitzonderlijke gevallen afwijkingen 
toestaan van de verplichtingen van dit besluit als dat om specifieke redenen met betrekking tot de mogelijkheden van hergebruik of 
plaatselijke terreinkenmerken verantwoord of noodzakelijk is.  
Het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt daarbij rekening met de relevante bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid en de uitvoeringsbesluiten, in het bijzonder met de bepalingen van artikel 8 van het decreet 
over de watertoets. 
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Hoofdstuk 7. Slotbepalingen 

 

Art. 14. Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010, wordt opgeheven. 
 
Art. 15. De provincieraad van Vlaams-Brabant brengt de provinciale stedenbouwkundige verordeningen binnen een termijn van zes 
maanden in overeenstemming met de voorschriften van dit besluit. 
De gemeenteraden brengen de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen binnen een termijn van zes maanden in 
overeenstemming met de voorschriften van dit besluit. 
 
Art. 16. Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingen die ingediend zijn voor de inwerkingtreding van dit 
besluit worden behandeld volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 
 
Art. 17. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin het in het Belgisch 
Staatsblad is bekendgemaakt. 
 
Art. 18. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit. 
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