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Beste 

Op 17.09.2019 heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen ingediend. De aanvraag betreft het bouwen van 3 
gekoppelde woningen te Vaartstraat 13. Wij hebben (in zitting van 25.11.2019) uw 
aanvraag vergund. 

Let op, er zijn voorwaarden verbonden aan deze vergunning: 
• Het brandpreventieverslag van Hulpverleningszone Centrum dd. 

30/10/2019, met zijn reglementeringen, voorwaarden en maatregelen moet 
integraal worden nageleefd. 

• Per woning dient naast een hemelwaterput van minimaal 5000L, ook een 
infiltratievoorziening met een buffervolume van minimaal 750L en 
infiltratieoppervlakte van minimaal 1,2m² te worden voorzien. Een 
infiltratievoorziening moet daarnaast ook steeds boven het 
grondwaterniveau worden geplaatst om de goede werking te garanderen.

• Een verklaring van kosteloze grondafstand is bij het dossier gevoegd. De 
zone zoals aangeduid in het dossier moet kosteloos worden afgestaan 
uiterlijk bij voltooiing van de werken. Alle kosten met betrekking tot deze 
akte en verdelingsplan zijn ten laste van de bouwheer.

• De bouwzone voor een eventueel bijgebouw is beperkt tot maximaal 9m² 
per eengezinswoning conform het inplantingsplan gevoegd bij deze 
aanvraag. Het vrijstellingenbesluit wordt inzake de oppervlakte van 
bijgebouwen via deze voorwaarde ingeperkt.

Als bijlage vindt u:

1. de vergunning;
2. een inlichtingenfiche;

De gele affiche, verplicht uit te hangen, wordt u per post opgestuurd. 
U neemt best de inlichtingenfiche grondig door, zodat u weet wat u te doen staat na het 
verkrijgen van de vergunning. 

Wij wensen u het allerbeste met de werkzaamheden.

Met vriendelijke groeten

Kennisgeving beslissing aanvraag tot 
omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen 

Novus Construct bvba
Scheepsdalelaan 60
8000 Brugge
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Omgevingsvergunning – 2019/337 – Vaartstraat 13

Bevoegd lid

Guy De Neve, schepen

Regelgeving
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 56
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en 
hun uitvoeringsbesluiten.

Feiten en motivering
Omgevingsloketnummer: OMV_2019112279
Dossiernummer: 2019/337
Inrichtingsnummer: NVT
 
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING 
VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
 
De aanvraag ingediend door Novus Construct bvba, met als adres Scheepsdalelaan 60 te 8000 
Brugge, werd ingediend op 17/09/2019. De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 
04/10/2019.
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Vaartstraat 13 te 9920 Lievegem, kadastraal 
bekend: Afdeling 2, sectie B, nr. 907E en 909C.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 3 gekoppelde woningen.  

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 en hun uitvoeringsbesluiten.



 
Stedenbouwkundige basisgegevens
 
Ligging volgens het gewestplan, plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen.
De aanvraag is volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone (KB 14.09.1977) gelegen in 
woongebied, waar de stedenbouwkundige voorschriften van het koninklijk besluit van 28.12.1972 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen 
gelden. 
De aanvraag is gelegen binnen de afbakening van een op 22/01/2015 goedgekeurd ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) “Historische dorpskern Lovendegem” - art. 1 “Woonzone met gemengde 
bebouwing”. Er is geen algemeen of bijzonder plan van aanleg of verkavelingsvergunning van 
toepassing.
 
Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag
De gewestplanbestemming is vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag dient 
getoetst te worden aan de bepalingen van het bovenvermelde RUP. 
 
Overeenstemming met dit plan
De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften. Zie verder 
onderdeel ‘planologische toets’
 
Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
NVT 
 
Verordeningen
De gemeentelijke, provinciale en gewestelijke verordeningen zijn van toepassing.

Historiek
Volgende vergunningen of aanvragen zijn relevant: 

Dossiernr. Aard van de aanvraag Beslissing Datum 
beslissing

VVO

2018/110 Bouwen van een meergezinswoning te 
Vaartstraat 13

Weigering 25/04/2019 Deputatie

Er zijn verder geen andere relevante vergunningen te vermelden.

Beschrijving van de omgeving en de stedenbouwkundige aanvraag
De aanvraag betreft het bouwen van drie gekoppelde ééngezinswoningen te Vaartstraat 13, 9920 
Lievegem. De bouwplaats is gelegen op ongeveer 250m van het centrum van Lovendegem en 
betreft een terrein van 30m breed en ongeveer 26m diep. De onmiddellijke omgeving wordt 
gekenmerkt door voornamelijk vrijstaande, halfopen en gesloten bebouwing met 2 bouwlagen en 
een woonlaag onder het hellend dak. Het terrein zelf wordt begrensd achteraan (ten noorden) door 
een diepe tuinzone van een bestaande woning gelegen Schachterijstraat 15. Het perceel is 
vandaag bebouwd met één eengezinswoning, bestaande uit één bouwlaag en hellend dak, en een 
bijgebouw. De bestaande woning bevindt zich met de voorgevel ongeveer op de rooilijn. De 
bestaande constructies worden gesloopt.  Er worden 3 gekoppelde eengezinswoningen opgericht. 
Er worden geen nevenbestemmingen voorzien. De woningen worden gelijktijdig opgetrokken door 
dezelfde bouwpromotor. De 3 woningen zijn elk gelijkaardig van opbouw. De 3 woonentiteiten 
hebben een breedte van elk 7,00m en diepte van 10,40m. De voorbouwlijn situeert zich op 3,00m 
van de rooilijn. Verder wordt een afstand van 3,00m tot de zijdelingse grenzen en 8,00m tot de 
achterste perceelsgrens vrijgehouden. De kroonlijsthoogtes variëren tussen 5,15m en 6,50m en de 
nokhoogtes tussen 9,05m en 9,45m. Achteraan wordt per woning een zone voor tuinberging van 
3,00m x 3,00m voorzien. Bij elke woning is er mogelijkheid tot parkeren op eigen terrein. Voor de 
linker en rechter woning wordt telkens een carport voorzien, opgetrokken met plat dak met een 
hoogte van 2,90m. De carport wordt op lot 3 ingeplant op 5,45m achter de voorbouwlijn. Op lot 1 
wordt deze ingeplant op 4,55m achter de voorbouwlijn. Zo is er nog 7,50m voor de carport wat 
ruim voldoende is om nog een auto voor de carport te kunnen plaatsen. De middelste woning heeft 
een inpandige garage. Elke woning beschikt over een ruime tuin met terras. 



Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
NVT

Openbaar onderzoek
Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de 
vereenvoudigde procedure van toepassing. Er diende geen openbaar onderzoek te worden 
georganiseerd.

Adviezen
Er werd op 04/10/2019 advies gevraagd aan Hulpverleningszone Centrum. Het voorwaardelijk 
gunstig advies werd ontvangen op 30/10/2019 en luidt:

“Algemene gegevens:
- aard / bestemminq: eengezinswoning - zonder bijfunctie

Advies:
De brandweer heeft qeen bezwaar tegen het bouwen van 3 koppelwoningen.”

Uitrusting:
Elke bouwlaag van de woning moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde 
rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De 
detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een 
scherp geluidssignaal.”

Er werd op 04/10/2019 advies gevraagd aan Fluvius. Er werd geen advies ontvangen.

Project-MER
De aanvraag valt niet onder de projecten van bijlage I van het MER-besluit waarvoor een project-
MER moet worden opgesteld noch onder bijlage II waarvoor een gemotiveerde ontheffing kan 
aangevraagd worden. De aanvraag valt onder bijlage III van project-MER-besluit. Een screening 
op effecten werd in het omgevingsloket aangevuld. Er worden geen significant negatieve 
milieueffecten verwacht. Deze beoordeling kan worden bijgetreden. Een project-MER zou geen 
bijkomend informatie opleveren en is daarom niet vereist voor deze aanvraag. 

Inhoudelijke beoordeling van het dossier door de gemeentelijke omgevingsambtenaar
 
Planologische toets
De aanvraag is volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone (KB 14.09.1977) gelegen in 
woongebied, waar de stedenbouwkundige voorschriften van het koninklijk besluit van 28.12.1972 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen 
gelden. De gewestplanbestemming is vervangen door het gemeentelijk RUP Historische 
Dorpskern, specifiek: art. 1 “Woonzone met gemengde bebouwing”.

Algemene bepalingen “Art. 0.12”. 
Elke vergunningsaanvraag moet, naast de toetsing aan de bestemmings- en 
inrichtingsvoorschriften, ook getoetst moet worden aan volgende criteria: zuinig en compact 
ruimtegebruik, kwalitatief kleur en materialengebruik, omgevingsintegratie, waterbeheersing. Deze 
beoordeling goede ruimtelijke ordening wordt verder besproken.

Specifieke bepalingen “Art. 1 Woonzone met gemengde bebouwing”. 
De gronden zijn bestemd voor één- en meergezinswoningen. De bouwdiepte bedraagt minder dan 
18m op het gelijkvloers en minder dan 12m op de verdieping. De zijdelingse stroken bedragen 
meer dan 3m, en de achterste tuinzone is 8m. De kroonlijsthoogte van maximaal 6,5m en een 
nokhoogte van 12,5m wordt ruim gerespecteerd. De dakvorm is een hellend dak. De bouwlijn is 
minimum 5m of zoals de bestaande bouwlijn. Gezien de oorspronkelijke woning getroffen was door 
de rooilijn, is de voorgevel opgeschoven naar achter op de bouwlijn van de aanpalende woning te 
Vaartstraat 15. 



De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften. 

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
NVT

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 de aanvraag gelegen is aan een voldoende uitgeruste openbare weg - 
Vaartstraat. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. De aanvraag is getroffen door een 
rooilijn, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 april 1973. De bijhorende inneming werd echter 
nooit volledig gerealiseerd. De bouwheer zal nu de getroffen zone kosteloos afstaan, wanneer een 
vergunning definitief wordt verleend.  

Zaak van de wegen
De gemeenteraad dient zich niet uit te spreken over de zaak van de wegen.

Watertoets
Het voorliggende project ligt niet in een recent overstroomd gebied, overstromingsgebied of 
overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het 
schadelijk effect beperkt zal zijn. Er zijn geen problemen met de waterhuishouding op het terrein 
bekend. Er zijn geen waterlopen in de onmiddellijke omgeving van de bouwplaats.

De aanvraag ligt volgens de zoneringskaarten van VMM in centraal gebied. Dit plan voorziet de 
lozingsvoorwaarden waaraan een privaat rioleringssysteem moet voldoen. In dit gebied geldt een 
gescheiden aansluitplicht op het openbare rioleringsstelsel. Het vuilwater wordt voorbehandeld in 
een septische put per woning van 2.000L. Het afvalwater wordt gescheiden afgevoerd. De 
aanvraag is conform de lozingsvoorwaarden van het zoneringsplan. 

Door bijkomende verharding en bebouwing van het terrein wordt de hemelwaterinfiltratie in de 
bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd per woning door het voorzien van een 
hemelwaterput van 10.000L. De grotere inhoud van de hemelwaterput dan wettelijk vereist, wordt 
gemotiveerd in functie van een aanvaardbaar hergebruik.

Lot 1 is daarnaast ook voorzien van een infiltratievoorziening van 2.000L en een oppervlakte van 
5,29m². Loten 2 en 3 zijn niet voorzien van een infiltratievoorziening omdat de kavels in de nieuwe 
toestand volgens de aanvrager kleiner zijn dan 250m². 

De bouwplaats van het project is echter groter dan 250m² (ongeveer 730m²). De 
afwijkingsmogelijkheid zoals voorzien in art. 10 §1 van de gewestelijke hemelwaterverordening is 
bijgevolg niet van toepassing (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). 

Er dringen zich in het kader van de watertoets volgende maatregelen op:
 De horizontale dakoppervlaktes van de 3 woningen zijn nagenoeg identiek, ongeveer 90m². 

Per woning dient naast een hemelwaterput van minimaal 5000L, ook een 
infiltratievoorziening met een buffervolume van minimaal 750L en infiltratieoppervlakte van 
minimaal 1,2m² te worden voorzien. Een infiltratievoorziening moet daarnaast ook steeds 
boven het grondwaterniveau worden geplaatst om de goede werking te garanderen.

Gelet op de ligging van het project en de genomen compensatiemaatregelen, kan dankzij deze 
bijkomende maatregelen geoordeeld worden dat het schadelijk effect beperkt wordt, en dat er 
wordt voldaan aan de bepalingen en doelstellingen van het decreet betreffende het integraal 
waterbeleid. 

Natuurtoets



De voorliggende aanvraag bevindt zich niet in de nabijheid van of in een speciale 
beschermingszone, noch in de nabijheid van of in een gebied van het Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN) of het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON). Het project voorzien in de 
aanvraag vormt geen risico op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige 
habitats (voorlopige zoekzones) in habitatrichtlijngebied. De opmaak van een natuurtoets is niet 
noodzakelijk.

Erfgoed-/archeologietoets
Erfgoed:
De aanvraag heeft geen betrekking op een beschermd monument of een goed dat voorkomt op de 
vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. De plaats van de aanvraag is evenmin 
gelegen in een beschermd dorpsgezicht of beschermd landschap.

Archeologietoets:
Een bekrachtigde archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 van het onroerend erfgoeddecreet 
is niet vereist, omdat de aanvraag voldoet aan voorwaarden die het decreet daarvoor heeft 
bepaald. 

Mobiliteit
Gelet op het beperkt programma dat wordt voorzien in de aanvraag is een mobiliteitstoets niet 
vereist. 

Toegankelijkheidstoets
NVT

Decreet grond- en pandenbeleid
NVT

Scheidingsmuren
De eigenaars van aanpalende kavels werden aangeschreven conform artikel 83 van het 
uitvoeringsbesluit van het decreet omgevingsvergunning. De aanvraag heeft betrekking op de 
oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor 
gemene eigendom. De aanpalende eigenaars konden hun standpunt daaromtrent delen tussen 
14/10/2019 en 12/11/2019. Er werden geen bezwaarschriften ontvangen.

Milieuaspecten
NVT

Goede ruimtelijke ordening
Naast het juridisch aspect, dient elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning beoordeeld te 
worden in functie van de goede ruimtelijke ordening. 

Functionele inpasbaarheid: 
Het perceel is gelegen aan de rand van het centrum van deelgemeente Lovendegem. De 
onmiddellijke omgeving kent daardoor eerder een gevarieerd aanbod aan woontypologieën. Het 
bouwproject is inpasbaar. 

Schaal, ruimtegebruik en de bouwdichtheid:
De bouwplaats heeft een oppervlakte van ongeveer 653m². De nieuwe bebouwde oppervlakte 
bedraagt ongeveer 210m². Hierdoor kan geoordeeld worden dat de aanvraag een hogere, maar 
aanvaardbare dichtheid heeft. Het ruimtegebruik en de bouwdichtheid zijn voor de kern niet 
afwijkend ten opzichte van de bestaande context. Ook het gabarit (2 bouwlagen en hellend dak 
met 9,45m nokhoogte) en inplanting (tuinzones van 3m zijdelings, en 8m achteraan) zijn niet 
afwijkend. Er kan in alle redelijkheid gesteld worden dat de aanvraag wat korrelgrootte en gabarit 
betreft niet storend is. De nieuwe kavels zijn logisch ingedeeld. De beschikbare oppervlakte in een 
woning en voldoende private buitenruimte hebben een grote invloed op de woonkwaliteit en meer 
bepaald op de bruikbaarheid, het comfort en de flexibiliteit van de woning. De leefruimtes zijn 
voldoende ruim. Elk woonlokaal heeft toegang tot rechtstreeks daglicht. De woning voldoet aan de 
hedendaagse comforteisen. 



De kavels hebben een oppervlakte van 250m² voor de uiterste kavels of 155m² voor het middelste 
lot en worden bebouwd met een woning van ongeveer 70m² bebouwde oppervlakte. Wanneer de 
resterende vrije tuinzone ook nog wordt bebouwd met een tuinhuis, conform het 
vrijstellingenbesluit, wordt de draagkracht van de percelen overschreden en overmatig verhard. De 
bouwzone voor een eventueel bijgebouw wordt zoals voorzien op het inplantingsplan beperkt tot 
maximaal 9m². De tuinzones zijn voldoende diep en worden op die manier niet overbezet qua 
bebouwing.

Mobiliteitsimpact:
Er zijn in de onmiddellijke omgeving geen mobiliteitsproblemen bekend. Het programma voorziet 
niet in een te hoge verkeersgeneratie voor deze locatie. In de aanvraag wordt per woning één carport 
of inpandige garage opgenomen. De uiterste eengezinswoningen beschikken daarnaast ook over 
een oprit om hun wagen te stallen. Het getuigt van een goede ruimtelijke ordening, indien auto’s op 
het eigen perceel kunnen worden geplaatst en niet op de openbare weg. De aanvraag heeft geen 
significante impact op de mobiliteit. 

Hinderaspecten: 
De bebouwing richt zich met het gabarit en afstanden naar de bestaande bebouwing. De aanvraag 
heeft geen nadelige effecten op het gebruiksgenot van de omliggende percelen of de veiligheid in 
het algemeen. De aanvraag is niet in strijd met lichten en zichten. 

Resultaten onderzoek rond gedeelde muren/grenzen (art. 83)
Gezien er geen standpunten door de aanpalende buren tijdig zijn overgemaakt, worden deze 
geacht gunstig te zijn. 

Bespreking adviezen
 Het gunstig advies afgeleverd door Hulpverleningszone Centrum d.d. 30/10/2019 wordt 

bijgetreden. Er wordt in de voorwaarden opgenomen dat het brandpreventieverslag, met 
zijn algemene en bijzondere voorwaarden en maatregelen integraal moet worden 
gerespecteerd. 

Besluit omgevingsambtenaar
De vergunning kan worden afgeleverd, mits volgende voorwaarden worden gerespecteerd:

 Het brandpreventieverslag van Hulpverleningszone Centrum dd. 30/10/2019, met zijn 
reglementeringen, voorwaarden en maatregelen moet integraal worden nageleefd. 

 Per woning dient naast een hemelwaterput van minimaal 5000L, ook een 
infiltratievoorziening met een buffervolume van minimaal 750L en infiltratieoppervlakte van 
minimaal 1,2m² te worden voorzien. Een infiltratievoorziening moet daarnaast ook steeds 
boven het grondwaterniveau worden geplaatst om de goede werking te garanderen.

 Een verklaring van kosteloze grondafstand is bij het dossier gevoegd. De zone zoals 
aangeduid in het dossier 109,48m² moet kosteloos worden afgestaan uiterlijk bij voltooiing 
van de werken. Alle kosten met betrekking tot deze akte en het verdelingsplan zijn ten laste 
van de bouwheer.

 De bouwzone voor een eventueel bijgebouw is beperkt tot maximaal 9m² per 
eengezinswoning, dit conform het inplantingsplan gevoegd bij de aanvraag. Het 
vrijstellingenbesluit wordt inzake de oppervlakte van bijgebouwen via deze voorwaarde 
ingeperkt. 

Onder die voorwaarden kan besloten worden dat de aanvrager er in is geslaagd het beoogde 
programma op een kwalitatieve wijze in gepast te krijgen op dit terrein, zonder de draagkracht 
ervan of van de omgeving te overstijgen.



Besluit
BESLUIT IN ZITTING VAN 25/11/2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de 
omgevingsambtenaar en maakt dit zich eigen.

1)  De aanvraag ingediend door Novus Construct bvba, Scheepsdalelaan 60 8000 Brugge wordt 
vergund onder voorwaarden. 

2)   Volgende bijzondere voorwaarden moeten worden gerespecteerd:
 Het brandpreventieverslag van Hulpverleningszone Centrum dd. 30/10/2019, met zijn 

reglementeringen, voorwaarden en maatregelen moet integraal worden nageleefd. 
 Per woning dient naast een hemelwaterput van minimaal 5000L, ook een 

infiltratievoorziening met een buffervolume van minimaal 750L en infiltratieoppervlakte van 
minimaal 1,2m² te worden voorzien. Een infiltratievoorziening moet daarnaast ook steeds 
boven het grondwaterniveau worden geplaatst om de goede werking te garanderen.

 Een verklaring van kosteloze grondafstand is bij het dossier gevoegd. De zone zoals 
aangeduid in het dossier moet kosteloos worden afgestaan uiterlijk bij voltooiing van de 
werken. Alle kosten met betrekking tot deze akte en verdelingsplan zijn ten laste van de 
bouwheer.

 De bouwzone voor een eventueel bijgebouw is beperkt tot maximaal 9m² per 
eengezinswoning conform het inplantingsplan gevoegd bij deze aanvraag. Het 
vrijstellingenbesluit wordt inzake de oppervlakte van bijgebouwen via deze voorwaarde 
ingeperkt. 

3)   Volgende algemene voorwaarden moeten worden gerespecteerd:
 Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele 

andere vergunningen of machtigingen, indien deze nodig zouden zijn.
 De instructies tot aanplakking dienen strikt te worden nageleefd.
 De volgende algemene voorwaarden na te leven: 

a. de vergunninghouder dient correct geïnstalleerde rookmelders te plaatsen, conform de 
norm NBN EN 14604;

b. de vergunninghouder zal zich schikken, voor de aanleg van elektriciteit en/of gas en/of 
TV distributie en/of water en/of telefoon, naar de voorwaarden van de intercommunales 
IMEWO - TEVEOOST - IMWV en BELGACOM;

c. wat betreft de afkoppeling (DWA en RWA) is de reglementering van Farys van 
toepassing en dient men deze te volgen (zie schema’s);

Figuur 3: aansluiting gescheiden privéwaterafvoer op één huisaansluiting, met toezichtputje/T-
stuk op het private domein.



Figuur 4: aansluiting gescheiden privéwaterafvoer op een gescheiden openbaar 
saneringsnetwerk, met toezichtputje/T-stuk op het private domein. 

d. voor de aanleg of aanpassing van het gedeelte van de oprit gelegen op openbaar 
domein (tussen grens wegverharding en rooilijn) moet voorafgaandelijk een schriftelijke 
aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

e. de openbare weg mag in geen geval gebruikt worden voor het verwerken en stapelen 
van materialen. Indien het openbaar domein toch bevuild zou raken door zand, 
modder,… dan moet dit onmiddellijk opgeruimd worden; ook de rioolkolken langs de 
weg moeten vrij blijven van zand, stenen,…;

f. de aanvrager is steeds verantwoordelijk voor gebeurlijke beschadigingen aan wegdek, 
trottoirs, voetpaden en riolering. Het herstel in de oorspronkelijke toestand gebeurt door 
de gemeente op kosten van de aanvrager. De aanvrager dient contact op te nemen met 
het Team Infrastructuur van de gemeente om voor de aanvang van de werken een 
tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te maken van de omliggende trottoirs en wegenis. 
De kosten van deze plaatsbeschrijving zijn ten laste van de aanvrager;

g. de kosten voor het aanpassen van nutsleidingen, verplaatsen van openbare verlichting, 
vellen of verplaatsen van bomen in functie van de vergunde werken zijn steeds ten laste 
van de aanvrager. Het verlenen van deze vergunning doet geen rechten ontstaan met 
betrekking tot aanpassingen aan het openbaar of privaat domein voor wat betreft rooien 
van bomen, aanpassingen aan groenvoorzieningen, opritten, voetpaden, e.d.m. 
Dergelijke aanpassingen dienen het voorwerp uit te maken van een afzonderlijke 
aanvraag.  

h. alle kosten voor het aansluiten op de openbare riolering zijn steeds ten laste van de 
verkavelaar; indien er werken moeten gebeuren op openbaar domein kan dit enkel na 
voorafgaandelijk schriftelijke goedkeuring door het college van burgemeester en 
schepenen. Een aanvraag tot inname van openbaar domein moet  minstens 2 weken op 
voorhand ingediend worden bij Team infrastructuur (infrastructuur@lievegem.be);

i. als er bij de bouwwerken een inname van het openbaar domein (bijv. door plaatsen 
container, werfkraan, werfafsluiting,…) of een wegomlegging noodzakelijk is dient er 
voorafgaandelijk contact te worden opgenomen met het Team Infrastructuur 
(infrastructuur@lievegem.be) die hiervoor een tijdelijke vergunning kan afleveren. Dit 
dient minstens 2 weken op voorhand bij de dienst infrastructuur aangevraagd te worden. 
Als het openbaar domein wordt ingenomen zonder dergelijke vergunning zullen de 
werken onmiddellijk worden stilgelegd;

j. de aansluitingen van alle nutsleidingen (elektriciteit, gas, water, enz.) worden, voor de 
start van de sloopwerken, buiten dienst gesteld.

k. installaties voor lokale productie van elektriciteit, zoals zonnepanelen, windmolens en 
warmtekrachtkoppelingen (WKK), moeten verplicht worden aangegeven bij Eandis. De 
melding van een installatie voor lokale elektriciteitsproductie kan via de website 
www.eandis.be>aansluitingen>lokale productie>melden lokale productie of in een 
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klantenkantoor van Eandis. Elke melding moet vergezeld worden van AREI-
keuringsverslag, het elektrische ééndraadschema van de installatie en het 
gelijkvormigheidsattest van de omvormer(s) of generator(en) die vermeld zijn in het 
keuringsverslag. Bij een lokale productie van meer dan 10 kVA dienen een paar extra 
stappen te worden doorlopen. Hierbij moet eerst een ‘werkaanvraag tot aansluiting’ 
ingediend worden. Indien een installatie niet wordt aangemeld, kan Eandis niet 
controleren of deze voldoet aan de technische voorschriften en beschouwd worden als 
een niet-conforme installatie;

l. voor appartementsgebouwen en wooncomplexen privé en/of sociaal.
De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende 
reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Imewo voor elektriciteit en 
voor aardgas, inzake de distributie van elektriciteit en gas naar en in 
appartementsgebouwen strikt na te leven. 
Deze teksten zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij de voornoemde 
distributienetbeheerder(s); zij zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de 
distributienetbeheerder(s) via www.imewo.be.

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 drie jaar na de aanvang van de vergunde 
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van 
de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning 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 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.
§ 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, worden geschorst zolang 
een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor 
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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 of drie jaar, vermeld in artikel 99, 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 of drie jaar, vermeld in artikel 99, 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 of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd 
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, 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)    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.

Bekendmaking
De omgevingsvergunning gaat via het omgevingsloket terug naar de aanvrager en wordt 
gepubliceerd op de gemeentelijke website.
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INLICHTINGENFICHE

Wat staat u nog te doen?

1. De gele affiche in A2 formaat moet binnen een termijn van 10 dagen, vanaf de datum van 
de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, 
aangeplakt worden, op de plaats waarop de aanvraag betrekking heeft en moet gedurende de 
periode van 30 dagen goed zichtbaar en goed leesbaar gehouden worden.

U moet de startdatum van de aanplakking ingeven op het Omgevingsloket, via de actie 
“Melden aanplakking van de beslissing”. U verklaart hierbij dat de affiche werd 
aangeplakt en aangeplakt zal blijven tot de laatste dag van de periode van 30 dagen. 

De aanplakking gebeurt op een plaats waar het betrokken goed paalt aan een openbare weg, of 
indien het goed aan verschillende openbare wegen paalt, aan elk van die openbare wegen. 
Indien het goed niet paalt aan een openbare weg, gebeurt de aanplakking aan de 
dichtstbijzijnde openbare weg. 

De beslissing wordt aangebracht op een schutting, op een muur of op een aan een paal 
bevestigd bord, op de grens tussen het terrein of de toegang tot het terrein en de openbare weg 
en evenwijdig met de openbare weg, op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare 
weg.

Het is in uw eigen belang om zo snel mogelijk tot aanplakking over te gaan. De termijn voor 
derden om beroep aan te tekenen tegen de beslissing begint immers slechts te lopen de dag na 
deze van aanplakking. 

Niet of niet-conforme aanplakking zorgt ervoor dat de beroepstermijn geen aanvang 
neemt en dat derden steeds beroep kunnen aantekenen.

2. U moet de datum van de start én het einde van de werken of handelingen ingeven op het 
Omgevingsloket.

U bezorgt de gemeente een plaatsbeschrijving met foto’s van de toestand van het 
openbaar domein rond de werfzone aan het Team Omgeving. Let op: indien u deze info niet 
vooraf bezorgt of indien op basis van de foto’s niet duidelijk is of achteraf vastgestelde schade 
al aanwezig was voor het begin van de werken, geldt het vermoeden dat het openbaar domein 
voor het begin van de werken in perfecte staat was.

3. Gedurende de werken moeten de vergunning en bijkomende stukken, voortdurend ter 
beschikking liggen op het adres waar de werken worden uitgevoerd.

Wanneer mag u met de werken starten?

U mag pas een vergunning beginnen uitvoeren als u niet binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de 
dag van conforme aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een 
administratief beroep.

Waar hebt u recht op?

U kunt recht hebben op premies en fiscale verminderingen, afhankelijk van de werken of 
handelingen, als u aan alle voorwaarden voldoet die opgelegd worden.



Bekendmaking van de beslissing tot 
omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen 

Ondergetekende

door Novus Construct bvba

te Scheepsdalelaan 60, 8000 Brugge

deelt mee dat het college van burgemeester en schepenen van 

Lievegem op 25.11.2019 heeft beslist  

om een vergunning te verlenen voor het bouwen van 3 gekoppelde 
woningen.

op het terrein waar dit aanplakbiljet is aangebracht.

Aangeplakt te Lievegem (Lovendegem) op         /         /         (datum invullen)

(handtekening van de vergunninghouder)

__________________________________________________________________________

Beroepsmogelijkheid deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen

Tegen deze beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan in beroep worden 
gegaan bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Dit kan binnen een termijn van 30 
dagen, die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing (voor 
andere gevallen zie art. 54OMVD). Op straffe van onontvankelijkheid dient het beroep 
aangetekend verstuurd te worden naar de deputatie, met een gelijktijdig afschrift naar de 
gemeente en naar de aanvrager. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of digitale 
zending en bevat een bewijs van betaling van de dossiertaks, 2° de overtuigingsstukken die de 
beroepsindiener nodig acht en een inventaris van de overtuigingsstukken. De voorwaarden 
waaraan het beroep moet voldoen, zijn na te lezen in art. 52 tem 57 van het decreet van 
25.04.2017 betreffende de omgevingsvergunning. U kunt voor meer informatie ook contact 
opnemen met het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen www.oost-
vlaanderen.be/ruimtelijkevergunningen

http://www.oost-vlaanderen.be/ruimtelijkevergunningen
http://www.oost-vlaanderen.be/ruimtelijkevergunningen
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