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PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
GEMEENTE BEERNEM

DOSSIERNUMMER OMGEVINGSLOKET: OMV_2020002734
ENERGIEPRESTATIENUMMER: 31003-G-OMV_2020002734
ZITTING COLLEGE: 5 JUNI 2020

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

De aanvraag ingediend door Novus Construct bvba, met als contactadres Scheepsdalelaan 60, 8000 
Brugge, werd per beveiligde zending verzonden op 31 januari 2020. De aanvraag werd ontvankelijk en 
volledig verklaard op 17 februari 2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Den Duine 31-33-34-35-36 en Schooldreef 94-
95-96 (loten 9 t.e.m. 12 en 21 t.e.m. 24), 8730 Beernem, kadastraal bekend 1ste afdeling Beernem, sectie 
G, nr. 0113P 3.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 4 x 2 koppelwoningen in groepswoningbouw (loten 9 
t.e.m. 12 en 21 t.e.m. 24).

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

Verkavelingsplan
De aanvraag is gelegen binnen de grenzen van een niet-vervallen verkaveling voor groepswoningbouw, 
goedgekeurd op 27/12/2018 op naam van Novus (OMV 2018102182). De aanvraag heeft betrekking op 
loten 9 tot en met 12 en 21 tot en met 24.

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 wijkt beperkt af van de vigerende voorschriften.

Afwijkingen van een stedenbouwkundige voorschriften volgens de 
Vlaamse Codex RO

HOOFDSTUK IV Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften 

Afdeling 1 Afwijkingsmogelijkheden

Onderafdeling 1 Beperkte afwijkingen

Artikel 4.4.1. (30/12/2017- 28/06/2019) 

§1. In een vergunning kunnen, na een openbaar onderzoek, beperkte afwijkingen worden toegestaan 
op stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften met betrekking tot 
perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte 
materialen.

Afwijkingen kunnen niet worden toegestaan voor wat betreft:
1° de bestemming;
2° de maximaal mogelijke vloerterreinindex;
3° het aantal bouwlagen.

§ 2. De volgende handelingen worden niet beschouwd als afwijkend van stedenbouwkundige 
voorschriften en verkavelingsvoorschriften, tenzij die voorschriften deze handelingen uitdrukkelijk 
verbieden:
1° de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen of zonneboilers geïntegreerd in het dakvlak;
2° de creatie van een zorgwoning in de zin van artikel 4.1.1, 18°;
3° het aanbrengen van gevelisolatie aan de buitenzijde van een woning met een dikte van ten hoogste 
26 centimeter.

§ 3. De volgende zaken worden niet beschouwd als strijdig met voorschriften van het gewestplan, 
algemene plannen van aanleg, gewestelijke of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen en meer dan 
vijftien jaar oude verkavelingen:
1° onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie;
2° handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen, op 
voorwaarde dat de op het perceel aanwezige gebouwen of constructies hoofdzakelijk vergund zijn.

De gemeenteraad kan in een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de lijst vaststellen van de 
bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en minder dan vijftien jaar 
oude verkavelingen, of delen ervan, waarbinnen de volgende zaken niet worden beschouwd als strijdig 
met de voorschriften:
1° onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie;
2° handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen, op 
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voorwaarde dat de op het perceel aanwezige gebouwen of constructies hoofdzakelijk vergund zijn.

Behoudens de onderhoudswerken vermeld in het eerste en tweede lid, worden niet-
vergunningsplichtige handelingen niet beschouwd als strijdig met de voorschriften van het gewestplan, 
de algemene plannen van aanleg, gewestelijke of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, noch met 
de voorschriften van bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en 
verkavelingen, tenzij deze voorschriften deze handelingen uitdrukkelijk en specifiek beperken of 
verbieden.

De termijn van vijftien jaar, vermeld in het eerste lid en tweede lid, wordt berekend vanaf de datum van 
afgifte van de oorspronkelijke vergunning in laatste administratieve aanleg. Als de vergunning 
uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het verkavelingsproject, wordt de termijn 
gerekend per fase. Voor de tweede fase en volgende fasen wordt de termijn dientengevolge gerekend 
vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

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 december 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.

Op 14 juni 2019 werd een omgevingsvergunning afgegeven voor het bouwen van 4x2 koppelwoningen 
(loten 13 tot en met 20 – woonveld 3).

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Geen milieuvergunningen of meldingen tussen 1962 en heden.

Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
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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. De vergunde 
nieuwbouwwoningen van woonveld 3 zijn momenteel in opbouw.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag heeft betrekking op de loten 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23 en 24. 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 7, 00 m. De kroonlijsthoogtes variëren van 
4,50 m tot 4,85 m. De nokhoogtes variëren van 9,00 m tot 9,68 m. Iedere woning is voorzien van één of 
twee dakkapel(len) aan de straatzijde. 

De woningen worden ingeplant conform het verkavelingsplan, op respectievelijk minimum 3,00 m en 
minimum 5,00 m van de rooilijn. De zijtuinstroken bedragen minstens 3,00 m.

Bij alle loten, met uitzondering van lot 9, wordt in de zijtuinstrook een carport en een fietsenberging 
voorzien die (indien mogelijk) worden gekoppeld ter hoogte van de perceelsgrens. De carports hebben 
een oppervlakte van 18 m²; de fietsenbergingen hebben een oppervlakte van 6,00 m² (8,70 m² op lot 12). 
Zowel de carport als de fietsenberging worden afgewerkt met een plat dak en uitgevoerd in hout. De 
dakrand heeft een hoogte van 2,90 m. De woning op lot 9 beschikt over een inpandige garage. 

In de voortuinen wordt een betegeld voetpad naar de ingang van de woning en een waterdoorlatende 
oprit in dolomiet naar de carport of garage gerealiseerd. De overige delen van de voortuinen worden met 
groen ingevuld.

Als afsluiting op de perceelsgrenzen in de voortuin wordt er gebruik gemaakt van levende hagen met een 
hoogte van 60 cm. 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 3,00 m lengte die de terrassen van elkaar scheiden.

Om de samenhang tussen de woningen te verzekeren hebben de woningen een gelijkaardig gabarit en 
worden in de 4 blokken dezelfde soort materialen en architectuur gebruikt. De woningen op de loten 9, 
10, 23 en 24 worden uitgevoerd in roodbruin genuanceerde gevelsteen, bruine tegelpannen en zwart 
buitenschrijnwerk. De woningen op de loten 11, 12, 21 en 22 worden uitgevoerd in witgrijs genuanceerde 
gevelsteen, bruine tegelpannen en zwart buitenschrijnwerk.

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

Over de aanvraag moest een openbaar onderzoek worden gehouden.

Het openbaar onderzoek vond plaats van 25 februari 2020 tot en met 25 maart 2020.

Naar aanleiding van de huidige coronacrisis heeft de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 in een 
Noodbesluit een aantal maatregelen getroffen voor wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. Zo 
werden alle lopende openbare onderzoeken opgeschort op 24 maart 2020 en verder gezet na 24 april 
2020. 

Het openbaar onderzoek werd hervat op 8 mei 2020 en liep tot 15 mei 2020.

Er werden geen bezwaarschriften ingediend naar aanleiding van het openbaar onderzoek.
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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. 

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 december 2018.

De aanvraag wijkt af van de voorschriften van het groepswoningbouwproject voor wat betreft de 
uitbouwen in de voorgevel bij de woningen op de loten 9 – 11 – 22 en 24. De gezamenlijke uitbouwen 
bedragen meer dan 1/3 van de betreffende gevellengte.

Het betreft een minieme afwijking van de voorschriften. De woningen op de desbetreffende loten zijn 
voorzien van twee dakkapellen aan de straatzijde. De dakuitbouwen zijn bedoeld om voldoende licht 
binnen te halen in de slaapkamers, en minder inkijk te creëren ter hoogte van de zijgevels. 

De dakkapellen zijn niet storend in het straatbeeld en zijn ruimtelijk aanvaardbaar.

De aanvraag is aanvaardbaar mits het toepassen van artikel 4.4.1. Beperkte afwijkingen van 
stedenbouwkundige voorschriften van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.



6 / 13

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 en de Schooldreef voldoende uitgeruste openbare gemeentewegen zijn. 
De bestaande straten werden recent uitgebreid in functie van de nieuwe verkaveling, zoals vergund op  
27 december 2018.

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 10.000 liter bij iedere 
woning. Bij de woningen op de loten 9 en 12 wordt ook nog een infiltratievoorziening van 1.250 liter 
voorzien 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.
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. 

De effecten van geluid of trillingen die de werkzaamheden met zich meebrengen zijn van tijdelijke aard 
en zullen zich enkel tijdens de dag voordoen. De werfmachines zullen voldoende afstand houden ten 
opzichte van de kwetsbare functies in de omgeving.

Er is een effect op de mobiliteit in de vorm van bijkomend verkeer naar de woningen, maar dit is echter 
geen constant verkeer. Het gaat enkel over de bewoners van de straat en hun bezoekers. Er wordt 
parkeergelegenheid voor 2 wagens voorzien op eigen terrein.

Voor wat betreft het effect op het watersysteem: de koppelwoningen voldoen aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.

Er zijn geen aanzienlijke effecten op de omgeving 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.
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Scheidingsmuren
De aanvraag valt niet onder artikel 83 van het Omgevingsvergunningenbesluit. De aanvraag heeft 
immers geen betrekking 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 aanvraag heeft betrekking op de loten 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23 en 24. 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 7, 00 m. De kroonlijsthoogtes variëren 
van 4,50 m tot 4,85 m. De nokhoogtes variëren van 9,00 m tot 9,68 m. Iedere woning is voorzien van 
één of twee dakkapel(len) aan de straatzijde. 

De woningen worden ingeplant conform het verkavelingsplan, op respectievelijk minimum 3,00 m en 
minimum 5,00 m van de rooilijn. De zijtuinstroken bedragen minstens 3,00 m.

Bij alle loten, met uitzondering van lot 9, wordt in de zijtuinstrook een carport en een fietsenberging 
voorzien die (indien mogelijk) worden gekoppeld ter hoogte van de perceelsgrens. De carports hebben 
een oppervlakte van 18 m²; de fietsenbergingen hebben een oppervlakte van 6,00 m² (8,70 m² op lot 
12). Zowel de carport als de fietsenberging worden afgewerkt met een plat dak en uitgevoerd in hout. 
De dakrand heeft een hoogte van 2,90 m. De woning op lot 9 beschikt over een inpandige garage. 

In de voortuinen wordt een betegeld voetpad naar de ingang van de woning en een waterdoorlatende 
oprit in dolomiet naar de carport of garage gerealiseerd. De overige delen van de voortuinen worden 
met groen ingevuld.

Als afsluiting op de perceelsgrenzen in de voortuin wordt er gebruik gemaakt van levende hagen met 
een hoogte van 60 cm. 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 3,00 m lengte die de terrassen van elkaar scheiden.

Om de samenhang tussen de woningen te verzekeren hebben de woningen een gelijkaardig gabarit en 
worden in de 4 blokken dezelfde soort materialen en architectuur gebruikt. De woningen op de loten 9, 
10, 23 en 24 worden uitgevoerd in roodbruin genuanceerde gevelsteen, bruine tegelpannen en zwart 
buitenschrijnwerk. De woningen op de loten 11, 12, 21 en 22 worden uitgevoerd in witgrijs 
genuanceerde gevelsteen, bruine tegelpannen en zwart buitenschrijnwerk.

De aanvraag wijkt in beperkte mate af van de voorschriften van de goedgekeurde verkaveling. Deze 
minieme afwijking voor wat betreft de dakuitbouwen is aanvaardbaar mits het toepassen van artikel 
4.4.1. Beperkte afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening.

Elk bouwblok vormt een aaneengeschakeld geheel van afzonderlijke woningen. 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.
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Resultaten openbaar onderzoek
Er werden geen bezwaarschriften ingediend naar aanleiding van het openbaar onderzoek.

Bespreking adviezen
Niet van toepassing.

Advies omgevingsambtenaar van 26 mei 2020 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 5 juni 2020

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar van 26 mei 2020 en sluit zich aan bij het voorwaardelijk gunstig advies van 
de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Het college wenst de volgende bijkomende voorwaarde op te leggen:

- Er mag geen aanvoer van materialen gebeuren tijdens de uren van toekomen aan school en vertrekken 
van de kinderen uit school.



9 / 13

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
VAN 5 JUNI 2020

De aanvraag ingediend door Novus Construct inzake het bouwen van 4 x 2 koppelwoningen in 
groepswoningbouw (loten 9 t.e.m. 12 en 21 t.e.m. 24), gelegen Den Duine , 8730 Beernem, wordt 
vergund.

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

Volgende voorwaarden worden opgelegd:

Bij stedenbouwkundige aanvragen

 Er mag geen aanvoer van materialen gebeuren tijdens de uren van toekomen aan school en 
vertrekken van de kinderen uit school.

 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.

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

Els Declerck.

De Burgemeester,

                                                  Jos Sypré.
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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 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.

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.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen 
het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het 
beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

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.

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.
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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) 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.

Beroepsmogelijkheden – regeling “wegenberoep” (het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen)

(enkel te vermelden als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat): 
Artikel 31/1. §1. Tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een 
gemeenteweg kan in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd 
administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering door de personen of instanties, vermeld in artikel 53. De 
vereiste, vermeld in artikel 53, tweede lid, is ook van toepassing op het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad.

Het beroep leidt tot de vernietiging van het bestreden besluit of tot de afwijzing van het beroep op grond van de 
onontvankelijkheid of de ongegrondheid ervan.

§ 2. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de Vlaamse Regering 
binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op:
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.

De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig met de beveiligde zending van het beroep 
aan de Vlaamse Regering, een afschrift van het beroepschrift met een beveiligde zending aan het college van burgemeester 
en schepenen en aan de bevoegde beroepsinstantie, vermeld in artikel 52.

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt het volledige dossier of een afschrift daarvan onmiddellijk na de 
ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

§ 4. De Vlaamse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat de dag 
na de ontvangst van het dossier, vermeld in paragraaf 3. Die termijn is een termijn van orde.

De Vlaamse Regering brengt de indiener van het beroepschrift, de bevoegde overheid en de gemeente onmiddellijk op de 
hoogte van haar beslissing.
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§ 5. Het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg kan alleen 
worden vernietigd:
1° wegens strijdigheid met het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
2° wegens strijdigheid met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 
houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in 
artikel 6 van hetzelfde decreet;
3° wegens de niet-naleving van een substantiële vormvereiste.

(NVDR: Ingevolge het delegatiebesluit (BVR 25/7/2014) is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, 
bevoegd voor dit “wegenberoep”. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld.)

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.
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