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De aanvraag ingediend door Novus Construct, Scheepsdalelaan 60, 8000 Brugge
werd per beveiligde zending verzonden op 5 mei 2020.

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 25 mei 2020.
Er dient over de aanvraag uiterlijk een beslissing genomen te worden op 24-07-2020
^aanvr..^ heeft betrekking op het terrein met als adres eit.tr.at In Torhou, kad.str,., ,ekend
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Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 3 woningen.
De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
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l. Stedenbouwkundi e basis e evens
locatie is gelegen in volgende pra n'enzone:
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Verordenin en

De gewestelijke stedenbouwkundige veroróening betreffende hemelwater is van toepassin^^ ^
De Ïemeentel^stedenbouwkund^vero. len^-^pa rkeerplaatsen en fletsstalplaatsen bU het

^reë'ren'van meerdere woongelegenheden is van toepassing.
Andere zonerin s e evens

Er zijn geen verdere zoneringsgegevens relevant voor deze aanvraag.
Richtli'nen en omzendbrieven

^^"eS^eÏer^S^^^^^^^^ 2002 en 25
oktober 2002 is van toepassing op de aanvraag.

2. Historiek

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning^oud stelsel 1971/54
^ss1^n7Ge~m'eente:-31033/4Ö31/B/1971/3800

r: EECKLOO Camiel
Oróe'rw'erp-. 'verbouwen voorgevel + bouwen b^gebouw^n^
Xarï:' Verbouwen'van/tot of uitbreiden van eengezinswoning
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente
Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag
Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

Aanvraag stedenbouwkundige vergunmng oud stelsel 2007/291
^^n7Gem7en-te:~31033/12808/B72007/13583

-: BECELAERE Steve . _,.
O'nderw;'erp:1)ouwen woning na slopen bestaande woning
Aard: Nieuwbouw eengezinswoning
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente
Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag
Datum van de verzending van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag
Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

22-06-1971
22-06-1971
Vergunning

05-10-2007
03-01-2008

04-01-2008

Vergunning

3. Beschri'vin van de om evin en de aanvraa

Beschrivin van de aan evraa de stedenbouwku_ndi^e^handeli^^SlsS^'vvranagvoan;v?t ahï bovuI^nuJard riel 'aaneéngesloten woningen.

?ot S^ ̂ ,. kte »a; 7^^; ̂  ̂  .̂ u^ ̂  ̂ ,^^SÏ 2 'h^ft ̂ 'n ̂ ïerviakte van 79;2m^en een^olumevan459,^^
i:ï ̂  S^ft ^'n ^ïe'rvlakte van 76:69m^ en een volume van 470, 006m3



Verschi'nin svorm en materiaal ebruik:

Alle woningen worden opgetrokken met 2 bouwlagen en afgewerkt met een plat dak. Op vlak van
materiaalgebruik wordt gekozen voor een grijs-wit genuanceerde gevelsteen met donkergrijs
schrijnwerk. Alle woningen worden tevens voorzien van een inpandige garage.
Voor wat betreft de afsluitingen worden deze voorzien in een draadafsluiting van 2m hoogte.

Voor een gedetailleerde omschrijving van de werken verwijzen we naar de plannen horende bij
voorliggende aanvraag.

Beschri'vin van de aan evraa dein edeelde inrichtin en of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

4. O enbaar onderzoek
a) algemeen
Er diende geen openbaar onderzoek te worden ingericht

5. raad Ie in aan alende ei enaar inzake de scheidin smuren
a) algemeen
Er diende geen raadpleging van de aanpalende eigenaar inzake de scheidingsmuren worden
ingericht.

6. Adviezen
a) algemeen

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening adviesverlening@dewatergroep. be heeft
advies uitgebracht op 01/07/2020, ontvangen op 01/07/2020. De eindconclusie van het
advies luidt als volgt:gunstig.
deskundige openbare werken heeft advies uitgebracht op 10 juni 2020, ontvangen op 10
juni 2020. De eindconclusie van het advies luidt als volgt: Gunstig
Fluvius System Operator Fluvius heeft geen advies uitgebracht. H~et advies wordt geacht
stilzwijgend gunstig te zijn.

b) bespreking van de adviezen
Het college sluit zich aan bij bovenstaande adviezen, indien van toepassing zullen de nodic
voorwaarden worden opgelegd.

7. Pro-ect-MER
Het ontwerp komt niet voor op de lijst gevoegd als bijlage I en II van de Europese richtlijn
85/337/EEG noch op de lijst gevoegd als bijlage I en II van het Project - M. E. R. -besluit. Bijgevolg
dient geen milieueffectenrapport te worden opgesteld.

8. Advies emeenteli'ke om evin sambtenaar
Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 13-07-2020 is voorwaardeliik aunstia.
Het college sluit zich aan bij dit advies.

9. Inhoudeli'ke beoordelin van het dossier door het colle e van bur emeester en
sche enen

Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van burgemeester en
schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.

a) Planologische toets
Overeenstemmin met de in de stedenbouwkundi e basis e evens vermelde lannen

De aanvraag wijkt niet af van de bepalingen van de verkaveling.
Afwiikinasbepalinqen

Niet van toepassing.

b) 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 Gitsstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De uitbreiding van
deze wegenis werd nog niet overgedragen naar het openbaar domein, doch werd door de
verkavelaar een waarborg gesteld voor de uitvoering hiervan.



c) Watertoets (decreet integraal waterbeleid)
Het voorliggende bouwproject 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 de watertoets uitgevoerd volgens de richtlijnen van het uitvoeringsbesluit
van 20 juli 2006. 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 7.500 liter zodat aan de verordening voldaan wordt. De
percelen zijn kleiner dan 250m2 waardoor geen infiltratie- noch buffervoorziening dient voorzien te

worden.
Onder deze voorwaarden is het ontwerp verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het
decreet integraal waterbeleid.

d) Mer-screening
In de project-m. e. r. -screeningsnota wordt aangetoond dat de milieueffecten van het voorgenomen
project (dat onder het toepassingsgebied van bijlage III van het project-m. e. r. -besluit valt) niet
van die aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten worden.

e) Natuurtoets
Niet van toepassing.

f) Erfgoed-/archeologietoets
Niet van toepassing.

g) Mobiliteit - MOBER (transport en verkeersveiligheid)
De effecten op het mobiliteitsaspect werden reeds afgetoetst bij de afhandeling van de
omgevingsvergunning tot het verkavelen van deze gronden.

h) Decreet grond- en pandenbeleid
Niet van toepassing.

i) Milieuaspecten
Niet van toepassing.

j) goede ruimtelijke ordening
be aanvraag omvat het bouwen van drie woningen in een recent goedgekeurde verkaveling.
Deze woningen worden voorzien in overeenstemming met de bijhorende stedenbouwkundige
voorschriften.
Bij de afhandeling van de verkaveling werd het voorwerp van de aanvraag reeds afgetoetst op vlak
inplanting, dichtheid en maximale bouwvolumes afgetoetst aan de goede ruimtelijke ordening en
werd geoordeeld dat deze in overeenstemming is.
De wo'ningen worden opgetrokken in een blok van 3 aaneengesloten woningen In kader van een
uniforme uitstraling binnen deze verkaveling is het echter aangewezen dat ook de voortuinen,
verhardingen en afsluitingen door de bouwheer/verkavelaar worden voorzien, dit zal opgelegd
worden binnen de voorwaarden.
De mogelijke hinderaspecten ten aanzien van zowel het openbaar domein als de aanpalende
percelen beperken zich tot de duurtijd van de werkzaamheden.
De aanvraag doet geen afbreuk aan de goede ruimtelijke ordening en is in overeenstemming met
de plaatselijke aanleg.

De aanvraag doet geen afbreuk aan de goede ruimtelijke ordening en is in overeenstemming met
de plaatselijke aanleg.

Besluit

l. De aanvraag ingediend door BVBA Novus Construct inzake het bouwen van 3 woningen,
gelegen te Gitsstraat, 8820 Torhout te vergunnen.

2. De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.



3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
De voorwaarden zoals voorzien binnen de recent afgeleverde verkaveling zijn nog
steeds van toepassing:

Er dient te worden voldaan te worden aan de voorwaarden gesteld door de
stedelijke technische dienst inzake de uitvoering van de infrastructuurwerken.
Het advies van agentschap natuur en bos dient strikt te worden nageleefd, dit
ook voor wat de financiële verplichtingen hierin opgenomen.
Wanneer na de oplevering van de wegenis en de zone met groenbuffer een
restzone of restlot ontstaat, gelegen tegen de perceelsgrens met een ander
stuk grond, dat cruciaal kan zijn voor de ontsluiting van een (toekomstige)
aanpalende verkaveling, dan dient ook deze restzone of restlot kosteloos te
worden overgedragen aan de stad.
De verhardingen, afsluitingen en omgevingsaanleg dienen door de verkavelaar
te worden uitgevoerd.

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

Artikel 99. § l. 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 vijfjaar 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:
10 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 vrijwilTige,
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 in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf l, 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 dievoldoet aan de bouwfysische
vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf l 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 l 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 l of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktena'më 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
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, § l, 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 hetstakingsbevel 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.

wegenberoep



Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich
bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de
Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de
behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en
voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken
en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Namens et College van Burgemeester en Schepenen in de zitting van 16 juli 2020.

An Wost

Wnd alge een directeur ,
:,swu/? ^^^5&.
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