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

De aanvraag ingediend door Katholiek Onderwijs Ronse - De Ruyck Fabian, met als contactadres 
Stefaan Modest Glorieuxlaan 50, 9600 Ronse, werd per beveiligde zending verzonden op 
24/12/2021.

De bevoegde overheid heeft bijkomende stukken opgevraagd op 12/01/2022  en hiervoor een 
termijn voorzien ten laatste op 16/01/2022 . Deze bijkomende stukken werden ontvangen op 
13/01/2022.

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 31/01/2022.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Charles de Gaullestraat 10 ,

kadastraal bekend:

2e afdeling, sectie C, nummer 0141 G  7 

Het betreft een aanvraag tot verbouwen en uitbreiden schoolgebouw na het slopen van bepaalde 
delen, verplaatsen van de hoogspanningscabine en heraanleggen van speelplaatsen en parking.

De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
- het verkavelen van gronden

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. 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar van de stad Ronse bracht op 20-04-2022 een voorwaardelijk 
gunstig advies uit.  
Na overweging van dit advies motiveert het College van Burgemeester en Schepenen zijn standpunt 
als volgt:

Bevoegdheid / Rechtsgrond
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, 

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 

met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;



- Het decreet van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, 
en latere wijzigingen;

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, 
en latere wijzigingen;

- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
- Het decreet van de Vlaamse Regering van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid, en latere wijzigingen;
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 

bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) en de indelingslijst gevoegd als bijlage, en latere 
wijzigingen;

- Het besluit van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale 
milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (VLAREM III) en latere wijzigingen;

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende rechtspleging voor sommige 
Vlaamse bestuursrechtcolleges (Procedurebesluit);

- Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige 
Vlaamse bestuurscolleges (DBRC decreet); 

Relevante documenten 
- De aanvraag van Katholiek Onderwijs Ronse - De Ruyck Fabian, met adres Stefaan Modest 

Glorieuxlaan 50, 9600 Ronse, ingediend op 24 december 2021, houdende het verbouwen en 
uitbreiden schoolgebouw na het slopen van bepaalde delen, verplaatsen van de 
hoogspanningscabine en heraanleggen van speelplaatsen en parking, gelegen Charles de 
Gaullestraat 10 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0141 G  7 ;

- Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 20 april 2022 met betrekking tot 
dit dossier;

Feiten / context / motivering 

1. ALGEMEEN

1.1 Bestemmingsplannen 

Volgende plannen zijn van toepassing voor het betrokken perceel:
- Gewestplan Oudenaarde (KB 24.02.1977 en wijziging BVR 29.10.1999): woongebied met 

culturele, historische en esthetische waarde

- PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied (BD 22.12.2008): stedelijk gebied

1.2 Ligging

Het perceel is gelegen:
- langs een buurtweg Charles de Gaullestraat met rooiplan volgens de Atlas van de buurtwegen 

en langs een gemeenteweg Collegestraat met rooiplan K.B. 05.05.1950

- in een centrumgebied volgens het zoneringsplan dd° 09.06.2008. 

- in een zone met lage gevoeligheid (groene zone) voor grondverschuivingen (studie KUL dd° 
28.08.2007).



- in het gezichtsveld van meerdere panden die erkend zijn als bouwkundig erfgoed.

Het gebouw staat vermeld in de inventaris van bouwkundig erfgoed.

1.3 Vergunningenregister

In het vergunningenregister zijn voor hetzelfde perceel volgende dossiers terug te vinden:
Stedenbouwkundige handelingen

- 25.05.2010 vergunning voor het renoveren van het dak en gevelafwerking.
- 17.03.2011: vergunning BD voor het bouwen, renoveren en slopen van verscheidene 

gebouwen op het schooldomein

Vlarem
- 06.01.1993: (Vlarem) vergunning schoolcomplex

ARAB
- 18.02.1955 – 18.02-1985: (ARAB) stookolietanks school 2x5000 liter

- 23.02.1977: (ARAB) stookolietanks zwembad

- 28.09.1979 – 28.09.1989: (ARAB) vergunning zwembad schoolcomplex

Bosdecreet: 
- 1 beuk – acuut gevaar aantasting door zwammen

1.4 Openbaar onderzoek

De aanvraag diende aan een openbaar onderzoek onderworpen te worden (BVR 25.04.2014):

PV OPENBAAR ONDERZOEK
Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 07.02.2022 t.e.m. 08.03.2022 en werd aangekondigd 
door:

- aanplakking in het stadhuis

- aanplakking ter plaatse

- publicatie op de webstek van de stad Ronse

- individuele kennisgeving

Gedurende de periode van openbaar onderzoek lag het dossier (digitaal) ter inzage in het stadhuis 
(loket dienst Omgeving).
Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

1.5 Adviezen

Verplichte externe adviezen (BVR dd° 25.04.2014):
- Agentschap Omgeving – onroerend erfgoed, het agentschap wenst geen advies uit te brengen. 

De archeologieregelgeving blijft van kracht, indien van toepassing.

- ASTRID-veiligheidscommissie, advies dd° 08.02.2022, voorwaardelijk gunstig

Interne adviezen:
- Technische dienst, advies dd° 20.04.2022, voorwaardelijk gunstig

- Hulpverleningszone BVLAR, advies dd° 17.03.2022, voorwaardelijk gunstig

- Mobiliteit, advies dd° 30.03.2022, gunstig



- Erfgoed, advies dd° 31.03.2022, ongunstig. Voor een nadere motivering  zie 2.2.

1.6 EPB

De aanvraag betreft het verbouwen van een schoolgebouw waarin energie verbruikt wordt om een 
binnenklimaat te realiseren voor mensen en waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling (met 
architect) vereist is. Er zal dus moeten voldaan worden aan de EPB-regelgeving.

1.7 Milieueffectenrapportage

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage I van de 
Europese richtlijn 85/337/EEG. De aanvraag heeft tevens geen betrekking op een activiteit die 
voorkomt op de lijst van bijlage II bij de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten.  De aanvraag heeft wel betrekking op een activiteit 
die voorkomt op de lijst van bijlage III van het project-m.e.r.-besluit (BVR van 01-03-2013, publicatie BS 
29-04-2013), namelijk onder:

- rubriek 10b stadsontwikkelingsprojecten

Als gevolg hiervan werd een projectmer-screeningsnota gevoegd bij het aanvraagdossier.  Er kan 
akkoord gegaan worden met de elementen aangegeven binnen de projectmer-screeningsnota, 
waardoor kan aangenomen worden dat het project geen aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken, 
en de opmaak van een MER niet vereist is.  

1.8 Watertoets

Het perceel ligt niet in een recent overstroomd gebied of een risicozone voor overstromingen. Door de 
voorgestelde werken komt er geen extra verharde of dakoppervlakteoppervlakte bij. Integendeel, de 
totale verharde oppervlakte wordt gereduceerd. Er zijn enkele groenzones en graszones op de 
speelplaatsen en parking voorzien. Hierdoor kan het water op een natuurlijke wijze in de grond 
infiltreren. Er kan dus in alle redelijkheid gesteld worden dat het schadelijk effect van de werken op de 
lokale waterhuishouding beperkt is.
Voor betrokken project werd de watertoets uitgevoerd volgens de doelstellingen van artikel 1.3.1.1. 
van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 5 juni 2018 
en de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en de 
stedelijke verordening inzake hemelwater (gemeenteraad 30.01.2012), goedgekeurd door de 
Bestendige Deputatie dd. 29.03.2012 en van kracht sinds 01.07.2012.
Het voorliggende project heeft geen enkele invloed op het watersysteem. Het ontwerp is verenigbaar 
met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid dd. 18 juli 2003, gewijzigd 
door het wijzigingsdecreet van 19 juli 2013, en met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
van 5 juli 2013.

1.9 Grondverschuivingstoets

Volgens de gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen (studie van de KULeuven dd. 28.08.2007 met 
betrekking tot massabewegingen in de Vlaamse Ardennen) is het perceel van de aanvraag gelegen in 
een zone met laag risico (groene zone) voor grondverschuivingen. Er kan redelijkerwijze aangenomen 
worden dat de vooropgestelde werkzaamheden geen activering van grondverschuivingen en/of een 
andere bodemdegradatie met zich mee zullen brengen.



1.10 Archeologie

Voor de aanvraag is geen bekrachtigde archeologienota vereist.

2. BEOORDELING STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

2.1 Toetsing stedenbouwkundige voorschriften en decretale beoordelingselementen

- De werken binnen de aanvraag zijn in overeenstemming met de voorschriften van de geldende 
bestemmingsplannen zoals vermeld in punt 1).

- Er vindt geen ontbossing plaats.

- De bouwplaats is gelegen aan een voldoende uitgeruste weg die op het ogenblik van de 
aanvraag reeds bestaat.

- De aanvraag is, voor zover controleerbaar en afleesbaar van de plannen, niet in tegenstrijd met 
de regelgeving inzake toegang van personen met een functiebeperking tot openbare wegen en 
tot voor publiek toegankelijke gebouwen.  De aanvrager dient erover te waken dat er bij 
verdere uitwerking en concrete realisatie van de aanvraag geen toestand ontstaat die in 
tegenstrijd is met de geldende verordeningen.

- Het perceel wordt niet getroffen door een rooilijn of achteruitbouwlijn, en is tevens niet 
gelegen binnen een reservatiestrook.

2.2 Toetsing goede ruimtelijke ordening

A) Situering en omschrijving van de werken

De aanvraag betreft het verbouwen van een scholencomplex gelegen in de onmiddellijke nabijheid 
(500m) van het historisch centrum, het winkelcentrumgebied en het station. 
De buurt in en rond de Charles de Gaullestraat en de Fostierlaan wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van talrijke karakteristieke en bouwkundig waardevolle woonhuizen.
Het scholencomplex is opgenomen in de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.
De aanvraag kadert in een ruimer masterplan dat tot doel heeft het volledig moderniseren van het 
schoolcomplex, bestaande uit meerdere tegen elkaar aangebouwde en onderling verweven 
constructies, die werden opgetrokken in verschillende periodes. Om financiële redenen (vrijmaken 
budgetten) werd geopteerd om de modernisering in fasen te laten verlopen.
In 2011 werd een vergunning verleend voor het renoveren, bouwen en slopen van meerdere 
schoolgebouwen. De afgeleverde vergunning had betrekking op beperkte uitbreidingswerken aan blok 
4 en 5, het slopen van blokken 1,2 en 3 langs de Charles De Gaullestraat en de oprichting van een 
nieuw volume en ook de overdekte speelplaatsen en beperkte buitenaanleg werden aangevraagd. Door 
subsidieperikelen werd de vergunning niet integraal uitgevoerd (enkel de uitbreidingswerken aan blok 
4 en 5). Door de ruime termijn die verstreken is tussen de oorspronkelijke vergunning en de huidige 
aanvraag (10 jaar), was een update van het ontwerp noodzakelijk. Met de voorliggende aanvraag wenst 
men het niet uitgevoerde gedeelte van de vergunning opnieuw aan te vragen. Verder wordt ook de 
verplaatsing van een hoogspanningscabine aangevraagd, het bouwen van een nieuwe fietsenstalling, 
het slopen en herbouwen van een sanitair blok en de heraanleg van een parking langs de 
Oudstrijderslaan. 

B) Functionele inpasbaarheid

De site is gelegen binnen een woongebied met cultureel, historische en esthetische waarde en maakt 
geen deel uit van een rechtsgeldige verkaveling, BPA of RUP. De betreffende site is in gebruik als 



school. Door de voorliggende aanvraag wordt de actuele functie niet gewijzigd. De werken hebben 
betrekking op het functioneler inrichten en het moderniseren van het schoolgebeuren. In die zin is de 
aanvraag verenigbaar met de geldende bestemmingsvoorschriften.

C) Cultuurhistorische aspecten 

De gebouwen staan vermeld in de inventaris van het bouwkundige Erfgoed maar zijn niet beschermd 
als monument. De site staat als volgt omschreven:

“College Sint-Antonius van Padua, nu ook Mariacollege. Oprichting van een bisschoppelijk college in 
Ronse door bisschop Delebecque in 1851 gehuisvest in de lokalen van het zwartzustersklooster. Na een 
typhusepidemie in 1855 verhuisd naar de Bruul in de school van de broeders van Goede Werken. In 1881 
slopen van de leegstaande suikerfabriek Bataille in de Saint-Sauveurstraat, eigendom van 
burgemeester-notaris E. De Malander en bouw op zijn kosten van een nieuw college met kapel naar 
ontwerp van ingenieur-architect E. Nève, ingehuldigd in 1883. Oprichting van een weefschool in 1898. 
Uitbreiding met onder meer een bovenverdieping op de linkervleugel en verbindingsvleugel in 1901 naar 
ontwerp van architect A. Vossaert (Oudenaarde). Nieuwe vleugel op de speelplaats parallel met het 
hoofdgebouw met een studiezaal en overdekte speelplaats volgens bouwplannen van 1933 en 1935 
naar ontwerp van architect H. Cuvelier. Kapel gebombardeerd in 1940 en volledig gesloopt. Nieuwe 
kapel en aansluitende vleugel in de Collegestraat volgens plans van 1940-1949 naar ontwerp van 
architect H. en P. Cuvelier; inhuldiging van de kapel in 1952. Vernieuwen van de centrale dwarsvleugel 
met feestzaal volgens plans van de architecten H. en P. Cuvelier in 1956. Uitbreiding met een 
sportcomplex door aankoop in 1964 van de aanpalende voormalige weverij Dupont ingericht als 
sportzaal en zwembad in 1967. Tenslotte uitbreiding met parking en kleutertuin door sloping van 
verschillende aanpalende huizen in de Charles de Gaullestraat in de jaren 1980.

Oorspronkelijk 19de-eeuws complex op U-vormige plattegrond met noordelijke hoofdvleugel van acht 
traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met dakkapellen en kapel aan Collegestraat, 
aansluitende vleugel van elf traveeën met één bouwlaag in laatstgenoemde straat en parallel met de 
dwarsvleugel van dertien traveeën met twee bouwlagen ter hoogte van de hoofdvleugel; poortgebouw 
rechts en ommuurde speelplaats en tuin. Volgens perspectieftekening van 1902, verhoging van de 
vleugel in de Collegestraat en verbindingsvleugel tussen hoofd- en poortgebouw. Vrij sobere gebouwen 
in neo-Vlaamserenaissance-stijl opgetrokken uit donkere baksteen met sporadisch verwerken van 
hardsteen voor plintlijst, dorpels en dekstenen. Travee-indeling door versneden lisenen waartussen 
steekbogige spaarvelden met dito vensters. Aflijnende bakstenen muizentandfries. Rechts poortgebouw 
met identieke voor- en achtergevel, drie traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok 
loodrecht op de straat); getoogde poort en voorts gelijkaardige vensters; sierankers in topgevel.

Nieuwe kapelvleugel in zakelijke stijl opgetrokken uit gele baksteen met vierkante toren en vijf traveeën 
met twee bouwlagen onder zadeldak. Halfrond koor ingeschreven in afgeschuinde hoektravee met 
toegangspoort. Rechthoekige benendenvensters en spitsbogige bovenvensters met drieledige tracering, 
in de koortravee drielichtvenstertjes met glas in lood; plint van bruine tegels. Toren met verticaal 
tweelicht en tentdak onderbroken door vierkante klokkenkamer. Spitsboogpoorten met bakstenen 
archivolten in arduinen omlijsting, in toren- en hoektravee, in laatstgenoemde met bekronende nis met 
Sint-Antoniusbeeld.



Kapel op de bovenverdieping: eenbeukig schip van vijf traveeën onder bakstenen spitstongewelf geleed 
door dito getrapte gordelbogen. Halfrond koor onder halfsferisch gewelf verlicht door rij gekoppelde 
spitsboogvensters. Spitsboogdeuren. Orgel uit het atelier van F. Joris, van 1904 uit oude kapel.

Nieuwe vleugel Collegestraat van acht traveeën en drie bouwlagen onder onderbroken mansardedak 
geritmeerd door gekoppelde vierlichten met gemetste afgeronde tussenstijlen en bewaard houtwerk 
met horizontale verdeling. Identieke achtergevel aan de oostelijke speelplaats. Voorts deels bewaarde 
19de-eeuwse travee van voor- en dwarsvleugel, geleed door lisenen waartussen gekoppelde vensters.

Interieur. Vermeldenswaardige 19de-eeuwse monumentale trap van baksteen en arduin met pijlers 
verbonden door gedrukte rondbogen en centrale ruimte onder bakstenen troggewelven; aansluitende 
bordestrap bezet met kleurrijke tegels in nieuwe vleugel; verlichting door glas-in-loodramen van 1935 
met wapenschild en spreuk van de toenmalige bisschop Coppieters van Gent, en paus Pius XI, 
gesigneerd: "Cie. des vitraux d'art / Bruxelles".

Ten westen speelplaats gedomineerd door art-decovleugel van 1933-1935, van tien traveeën en twee 
bouwlagen onder pannen zadeldak met driehoekige dakkapellen. Plastisch uitgewerkte gevel 
opgetrokken uit oranjerode en bruine baksteen in contrast met gecementeerde lateien en art-deco-
siermotieven op de penanten. Travee-indeling door halfronde pilasters, boven de daklijst met bekronend 
kegelvormig topstuk. Ruime benedenvensters en gekoppelde bovenvensters met bewaard houtwerk. 
Smalle deurtravee; doorrit in vierde travee; gemarkeerde, hogere rechtertravee afgelijnd door ongelijke 
halfrond gemetselde hoekpilasters, rechts met trapmotief en kegelvormige bekroning.”

Gezien de sloop van enkele beeldbepalende gebouwen werd de aanvraag doorgestuurd naar het 
agentschap Onroerend Erfgoed en naar de stedelijke erfgoeddeskundige. 

Het agentschap laat in een schrijven weten dat zij geen advies wensen uit te brengen. 

Door de stedelijke dienst erfgoed wordt een negatief advies verleend, waarbij wordt verwezen naar het 
advies van 25.11.2010 van de dienst in het vorige dossier:

“Ik stel vast dat het net de oudst bewaarde gedeelten van het schoolgebouw zijn die hier in het vizier 
komen: de enige bewaarde 19e - eeuwse gedeelten in bakstenen neogotiek (blok 1 en 2), met de 
merkwaardige trap en glasramen, en het gebouw uit 1935 (blok 3) met belangrijke interbellumgevel. Ik 
zie in de verantwoordingsnota dat ook de aanvragers zich bewust zijn van ‘ een bepaalde charme’ van 
de eerste, en de ‘historische en esthetische’ waarde van de tweede. - Beide elementen (de neogotische 
trap en de interbellumgevel) zijn niet alleen opgenomen in ‘Bouwen door de eeuwen heen’ maar staan 
er tevens fotografisch in afgebeeld. Dat wijst erop dat zij de meest waardevolle elementen van het 
gebouw zijn. - De 19e -eeuwse gevel is, mede met zijn overbuur n° 7 ( de oude fabriek Guisset, nu 
Pinehouse [in 2022 Alpinter]) in dezelfde strakke baksteenarchitectuur uitgevoerd. De neogotische delen 
zijn en blijven getuigen van een bepaald concept in schoolbouw en dienen dus bewaard te blijven. Zij 
accentueren bovendien, in een algemenere context, het beeld van een smalle en rechte straat met een 
al bij al tamelijk homogene architectuur. Het doorbreken van deze eenvormigheid door het creëren van 
een open ruimte afgeboord door een nieuwbouwgevel, zal een belangrijke ingreep betekenen in het 
straatbeeld, die de esthetiek niet ten goede zal komen…”



Aanvullend op het advies uit 2010 wordt opgemerkt dat bij de heraanleg van de parkeerplaats aan de 
zijde van de Oudstrijderslaan ook een belangrijke erfgoedwaarde zal verdwijnen door het slopen van 
een cementrustiek-rotspartij. Dit wordt ook nergens vermeld in de aanvraag. Deze folly is waarschijnlijk 
één van de laatste relicten van de villa Ferrant. Door de dienst wordt gepleit om deze folly te sparen en 
te integreren bij de groenaanleg.

Verder wordt opgemerkt dat sinds de opmaak van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in 1998 
de stand van het onderzoek inzake de neogotiek (in Ronse) sterk is geëvolueerd. De te slopen 
neogotische delen van de school zijn te associëren met de stedenbouwkundige visie van burgemeester 
Ephrem de Malander. Deze burgemeester realiseerde in Ronse verschillende bouwwerken in 
neogotische stijl: de nieuwe Sint-Martinuskerk, het kasteel de Malander, de toren van de Sint-
Hermeskerk, het oude burgerlijk hospitaal (Oswald Ponettestraat 64-66). Door het slopen van de 
neogotische schoolgebouwen wordt aan een coherent geheel aan neogotische bouwwerken in Ronse 
een belangrijke klap toegebracht en verdwijnt een voor Ronse unieke constructie van de hand van 
architect Eugène Nève.

De sloop van de blokken 1, 2 en 3 werd reeds naar aanleiding van de vorige aanvraag uitvoerig 
behandeld en heeft geleid tot het verlenen van een vergunning door de Deputatie van de Provincie 
Oost-Vlaanderen met volgende redenering:

“De nieuwbouwinvulling heeft innoverend en kwaliteitsvol karakter aan de site en voorziet in een 
samenhangend totaalbeeld. Een volwaardige nieuwbouw hoeft niet gelijk te staan met een 
gelijkaardige vervangbouw. Kwaliteitsbepaling houdt verschillende aspecten in en gaat verder dan 
enkel gevelarchitectuur en esthetische belevingswaarde. De reorganisatie van de site maakt het 
schoolterrein tot een leesbare en praktische werkomgeving. Uit de motivatienota blijkt dat de gedane 
keuzes weloverwogen zijn in het kader van de effectieve noden van de school en van een efficiënte 
schoolwerking, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, vertaald in aandacht voor 
toegankelijkheid, energie-efficiëntie, brandveiligheid van de gebouwen en met de bedoeling een 
inspirerende leeromgeving te bieden aan de leerlingen en leerkrachten.”

De opmerking van de stedelijke erfgoeddeskundige met betrekking tot het ontbreken van de rotspartij 
op het inplantingsplan van de bestaande toestand (heraanleg van de parking kant Oudstrijderslaan) kan 
worden bijgetreden. Het behoud van die ‘folly’, omdat dit waarschijnlijk één van de laatste relicten 
betreft van de voormalige villa Ferrant, zet echter de realisatie van de parking zoals vooropgesteld op 
de helling. 

D) Bodemreliëf

De aanvraag vereist geen grondige wijziging van het reliëf van de bodem. 

E) De schaal, de visueel-vormelijke elementen en het ruimtegebruik
Het ontwerp voorziet de sloop van meerdere gebouwen (enkel blok 5A, 5B en Blok 4 blijven behouden) 
voor een totale oppervlakte van 2335.96 m² en een volume van 14778.50 m³. Na de sloop worden 7 
nieuwe volumes opgericht (blok 1, blok 3A, blok 3B, blok 5C en verder twee nieuwe overdekte 
speelplaatsen en een nieuwe overdekte fietsenberging). De totale grondoppervlakte van de 
nieuwbouwgedeeltes bedraagt 1747.23 m² met een totaal volume van 12.571.88 m³. Na verbouwing 
verkleint de oppervlakte en het volume op de site aanzienlijk. Er wordt meer openheid gecreëerd ter 



hoogte van de inkom van de school. De inplanting en volumetrie van de nieuwe volumes komen grosso 
modo overeen met de vorige goedgekeurde aanvraag.

De vergunde renovatiewerken aan blok 4 en 5 werden reeds grotendeels uitgevoerd, het betreft 
voornamelijk het isoleren en het voorzien van een nieuwe gevelbekleding tegen de achtergevels. De 
interne renovatiewerken, die nog niet werden uitgevoerd, worden binnen het voorliggend project 
lichtjes gewijzigd. Het betreft de uitwerking van de nieuwe gang binnen blok 5 en het sanitair blok.

De blokken 1,2 en 3 worden gesloopt en vervangen door enkele nieuwbouwvolumes (3A, 3B en 5C). 
Voor een nadere motivering over de sloop wordt verwezen naar punt C binnen deze beslissing. Blok 5C 
is een nieuw volume bestaande uit 2 bouwlagen en voorzien van een plat dak. Het volume wordt 
aangebouwd tegen de vrijgekomen gevel van de kapel (blok 5B) en zorgt voor de afwerking van de 
vrijgekomen muur van de kapel. Binnen dit volume worden voortaan het onthaal en het secretariaat 
ondergebracht. Blok 3B is eveneens een nieuw volume dat de verbinding vormt tussen het nieuwe 
onthaal en de te behouden blok 4 en het nieuwe volume blok 3A. Ook dit blok telt twee bouwlagen en 
is voorzien van een plat dak. Dit nieuwbouwblok omvat een traphal en circulatieruimte. Door een 
brandweerconforme onderdoorgang blijft speelplaats 1 toegankelijk via het toegangsplein.

Blok 3A wordt op minimum 20.68 m ingeplant van de rooilijn en is gelegen tussen speelplaats 2 en 3 en 
het nieuwe toegangsplein tot de school. Het bestaat eveneens uit twee bouwlagen en een zadeldak. Dit 
volume komt in de plaats van blok 3, waarvan de achtergevel langsheen speelplaats 2 wordt behouden.

Voor blok 3A wordt een nieuw toegangsplein aangelegd. Dit is bedoeld om de toegang tot het 
schoolgebeuren veiliger te maken. Nu verloopt de toegang tot de school chaotisch en door het vrij 
smalle voetpad ook onveilig. De vernieuwde toegangszone biedt meer ruimte om kinderen af te zetten 
en op te halen en voorkomt dat het verkeer wordt verstoord. De nieuwe toegangszone wordt 
aangelegd in uitgewassen beton en er is voorzien in groenaanleg. Op ruimtelijk niveau brengt de 
teruggetrokken 

Langs de Charles De Gaullestraat wordt ook de sloop van blok 6 vooropgesteld. Dit was niet voorzien in 
de vorige aanvraag. Het betreft een architecturaal niet hoogstaand gebouw uit de jaren 70, waarin 
momenteel nog de peuterklassen zijn ondergebracht. Het gebouw is uitgeleefd en vindt visueel geen 
aansluiting met de nieuwe volumes. Na de sloop wordt dit gebouw vervangen door een nieuw volume 
bestaande uit 1 bouwlaag en voorzien van een plat dak voor het onderbrengen van fietsen en een 
nieuwe hoogspanningscabine (vervanging van de huidige cabine binnen blok 1). De cabine vertoont aan 
straatzijde een vrij lange en gesloten gevelwand. Er is enkel een deur voorzien voor de bereikbaarheid 
van de hoogspanningscabine vanaf straatzijde. De visuele inpasbaarheid van dit gebouw vereist bij de 
uitvoering een grotere variatie in het gevelvlak door bijvoorbeeld het aanbrengen van claustras of een 
schoolgebonden geveltekening.

Ook het blok 7 zal worden gesloopt en herbouwd. Het huidige gebouw is verouderd en niet langer 
aangepast aan de hedendaagse noden. Het nieuw gebouw telt 1 bouwlaag onder plat dak. Binnen het 
nieuwe volume wordt een nieuw sanitair blok ondergebracht en een kleine technische ruimte.

Alle nieuwe volumes worden uitgevoerd in dezelfde materialisatie, grijsbruin genuanceerde gevelsteen, 
betonpanelen en zichtbeton, zwarte aluminium beplating en lichtgrijs of zwart aluminium 
buitenschrijnwerk. 

De speelplaatsen 1 en 2 in het binnengebied worden heraangelegd met een nieuwe verharding in 
uitgewassen beton met telkens ook de aanleg van een groenzone. Speelplaats 2 wordt opgesplitst in 



twee delen: enerzijds een gedeelte voor de kinderen van de lagere school en anderzijds een gedeelte 
voor de kleuters. Op speelplaatsen 1 en 2 worden ook twee nieuwe overdekte speelruimtes voorzien.

Tot slot wordt de bestaande parking langs de Oudstrijderslaan heraangelegd. Deze parking is enkel in 
gebruik voor het personeel. De huidige verharding wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe, 
ruimere verharding. Het rijgedeelte wordt uitgevoerd in KWS-verharding (asfalt), de parkeerplaatsen 
zelf worden aangelegd in grasbetontegels, opgevuld met porfiersplit. Tegen de wachtgevel van de 
bestaande woning met nummer 5 worden drie parkeerplaatsen voor andersvaliden voorzien, de 
overige 35 parkeervakken bevinden zich meer westelijk op het terrein. Tussen de twee parkeerzones in 
kan de brandweer zich toegang verschaffen tot speelplaats 2, via een aan te leggen brandweg in 
grindgazon. 

E) De mobiliteitsimpact

Door de dienst mobiliteit wordt betreffende de aanvraag een positief advies verleend. Er worden 38 
parkeerplaatsen op eigen terrein voorzien voor ongeveer 50 leerkrachten. Dit is voldoende . Er kan 
immers vanuit gegaan worden dat een deel van de leerkrachten te voet of met de fiets naar het werk 
komen. In die zin zijn geen parkeerproblemen te verwachten. Er wordt een fietsenstalling geplaatst 
langs de Charles De Gaullestraat met plaats voor 70 fietsen, wat voldoende lijkt. Op de site is 
bovendien nog voldoende ruimte beschikbaar indien uitbreiding is vereist.
Verder wordt gesteld dat door de aanleg van het nieuwe toegangsplein de druk op de bestaande straat 
zal verminderen (overgang naar privaat domein minder bruusk). Het toegangsplein wordt ter hoogte 
van het voetpad afgebakend met paaltjes waardoor auto’s het plein niet kunnen op rijden of erop 
kunnen parkeren. De semi-publieke ruimte zal zorgen voor minder verstoring van het verkeer op het 
publieke domein.

F) Private riolering en hemelwateropvang

De bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en de 
stedelijke verordening inzake hemelwater (gemeenteraad 30.01.2012), goedgekeurd door de 
Bestendige Deputatie dd. 29.03.2012 en van kracht sinds 01.07.2012 zijn van toepassing. 

Het perceel is volgens het zoneringsplan gelegen in een centrumgebied waarbinnen volgende 
voorschriften van toepassing zijn:

- een gescheiden rioleringsstelsel (RWA en DWA) is verplicht.

- een regenwaterput met hergebruik is verplicht.

- een voorzuivering via een septische put (min. 2000 liter) is verplicht voor elke woning.

- afhankelijk van het aanwezig openbaar rioleringsstelsel in de straat dienen er twee 
aansluitingen te worden gerealiseerd of moeten de RWA en de DWA voorbij de rooilijn worden 
samengevoegd tot één aansluiting.

Afgaand op de plannen:

Hemelwater
Het hemelwater van de daken, zowel nieuwe als bestaande, wordt integraal opgevangen en herbruikt 
voor voornamelijk toiletspoeling en onderhoud. Het aangesloten dakoppervlak bedraagt in totaal 



3688,70 m². Er worden 10 regenwaterputten van elk 20 000 liter voorzien verspreid over de site, 
telkens in de nabijheid van het sanitair. De regenwaterputten zijn conform de gemeentelijke 
voorschriften inzake regenwateropvang.

Infiltratie/ buffer
Het hemelwater van de speelplaatsen kan, gezien de beperkte doorlaatbaarheid van de ondergrond, 
niet worden geïnfiltreerd. De verharde oppervlaktes worden in rekening gebracht voor het bufferen 
van water.
Totaal verharde oppervlaktes speelplaatsen: 3533,24 m2
Totaal verhard oppervlak parking: 1390,50m2
Er wordt een uitzondering gevraagd om geen buffervolume te moeten voorzien.

Beoordeling:
Er kan gesteld worden dat er een gescheiden rioleringsstelsel wordt voorzien en dat het hemelwater 
wordt opgevangen in 20 hemelwaterputten van 20000 liter. Dit is gezien de beschikbare 
dakoppervlakte aanvaardbaar.  Het opgevangen hemelwater wordt hergebruikt voor spoeling van de 
toiletten en onderhoud.
Verder worden 3 septische putten geplaatst met een totale inhoud van 30000 liter. Voor de juiste 
inhoud van deze putten wordt verwezen naar de richtlijnen van de VMM op hun website.
Er kan geen uitzondering worden toegestaan op het bufferen van het hemelwater afkomstig van de 
verhardingen. Gezien de beperkte mogelijkheden tot infiltratie dient de infiltratievoorziening 
vervangen te worden door bufferputten met een inhoud van minimum 116820 liter met vertraagde 
afvoer (met wervelventiel) van het opgevangen hemelwater.

3. BEOORDELING INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

3.1 Beschrijving van de aangevraagde IIOA

De IIOA heeft betrekking op volgende elementen:

• De lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire installaties zoals toiletten, 
wasbakken, douches ...

• opslag schoonmaakmiddelen

• Bestaande stookinstallatie van de school

De volgende Vlarem rubrieken zijn van toepassing: 

Rubriek Omschrijving Aantal Eenheid Klasse Vlarebo 

3.2.2°a) Lozen huishoudelijk afvalwater niet van 
woongelegenheden, zonder 
zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 
600m³/jaar: lozingspunt in centraal 
gebied of collectief geoptimaliseerd en 
individueel te optimaliseren 
buitengebied of uit zoneringsplan

860 m3/jaar 3  

17.4. Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. 
vloeist. en vaste stoffen  (m.u.v. rubriek 

150 kg 3  



48)  o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in 
verpakk. met e. inhoudsvermogen v 
max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. 
opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 
5000 kg of 5000 l

43.1.1°b) Stoken in installaties, uitz. stationaire 
motoren en gasturbines, met totaal 
nominaal thermisch ingangsvermogen 
van 300 kW tot en met 2000 kW, 
wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen 
in ander gebied dan industriegebied en 
gestookt wordt met aardgas

1600 kW 3  

3.2.2° a)
Er zijn binnen het ontwerp twee lozingspunten voorzien voor het huishoudelijk afvalwater, langs de 
Charles De Gaullestraat en op de hoek van de Charles De Gaullestraat en Collegestraat. Het betreffen 
nieuwe rioleringsaansluitingen. Het huishoudelijk afvalwater HAW 1 en 2 krijgen een voorbehandeling 
via de voorziene septische putten.
17.4
Er zijn 4 bergruimtes voorzien waar schoonmaakmiddelen zullen worden gestockeerd, allen ter hoogte 
van het gelijkvloers van het schoolgebouw. De bergruimtes zijn telkens voorzien van een vloer in 
keramische tegels, een tegelplafond en wanden met meegaand voegwerk.
43.1.1°b)
In het schoolgebouw blok 5A is een bestaande stookketel aanwezig. De ketel werd voor het eerst in 
gebruik genomen op 1.12.2011 en heeft een nominaal thermisch vermogen van 1600 kW. Het betreft 
een condenserende ketel.

4. CONCLUSIE

De aanvraag is onder voorwaarden voor vergunning vatbaar.  

Het College van Burgemeester en Schepenen sluit zich aan bij de standpunten geformuleerd binnen het 
verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 20 april 2022;  

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 25-04-2022 
HET VOLGENDE:

Artikel 1:
De aanvraag (2021/352) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en 
uitbreiden schoolgebouw na het slopen van bepaalde delen, verplaatsen van de hoogspanningscabine 
en heraanleggen van speelplaatsen en parking, gelegen Charles de Gaullestraat 10 , aangevraagd door 
Katholiek Onderwijs Ronse - De Ruyck Fabian, wordt vergund;



Deze omgevingsvergunning geldt voor de volgende rubrieken van de VLAREM indelingslijst: 

Rubriek Omschrijving Aantal Eenheid Klasse Vlarebo 

3.2.2°a) Lozen huishoudelijk afvalwater niet van 
woongelegenheden, zonder 
zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 
600m³/jaar: lozingspunt in centraal 
gebied of collectief geoptimaliseerd en 
individueel te optimaliseren 
buitengebied of uit zoneringsplan

860 m3/jaar 3  

17.4. Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. 
vloeist. en vaste stoffen  (m.u.v. rubriek 
48)  o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in 
verpakk. met e. inhoudsvermogen v 
max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. 
opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 
5000 kg of 5000 l

150 kg 3  

43.1.1°b) Stoken in installaties, uitz. stationaire 
motoren en gasturbines, met totaal 
nominaal thermisch ingangsvermogen 
van 300 kW tot en met 2000 kW, 
wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen 
in ander gebied dan industriegebied en 
gestookt wordt met aardgas

1600 kW 3  

Artikel 2: De omgevingsvergunning wordt verleend
voor onbepaalde duur 

Artikel 3:
Aan de vergunning worden volgende voorwaarden verbonden: 

1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN

1) De werken kunnen slechts aangevangen worden: 

a) nadat de lijnrichting ter plaatse is gecontroleerd door de zorgen van de technische dienst van 
de stad Ronse (tel.: 055/23.27.62).

b) nadat de aansluiting van het private rioleringsstelsel op de openbare riolering werd 
aangevraagd bij Farys - Aquafoon - 078/35.35.99. De kosten voor deze werken zijn ten laste van 
de aanvrager.

c) nadat een nauwkeurige staat en plaatsbeschrijving werd opgemaakt van de openbare 
infrastructuur (verharding, boordstenen, voetpad, parkeerplaatsen en andere aanhorigheden) 



waarlangs de nodige materialen zullen aangevoerd worden; deze staat en plaatsbeschrijving 
dient voorgelegd te worden aan de technische dienst van de stad.

d) nadat het eventueel verlagen van de boordsteen, het eventueel aanpassen van het voetpad, en 
het eventueel verharden van de groenzone werd aangevraagd bij de bevoegde technische 
dienst van de stad Ronse (tel.: 055/23.27.59). De kosten voor deze werken zijn ten laste van de 
aanvrager.

e) nadat de nodige gegevens zijn opgevraagd omtrent de ligging van alle nutsleidingen (riolering, 
water, gas, elektriciteit,… enz.) bij de technische dienst van de stad Ronse of de desbetreffende 
nutsmaatschappijen.

2) Voor een inname van het openbaar domein (plaatsen van container/stelling/bouwmaterialen) dient 
de bouwheer of zijn aannemer een vergunning aan te vragen bij de dienst mobiliteit 
(signalisatie@ronse.be of 055/232.753). Deze aanvraag dient ten laatste 1 maand voor aanvang van de 
werken ingediend te worden.
3) Bij bodemverzet van grote hoeveelheden (>250 m³) dient rekening gehouden te worden met de 
grondverzetregels (hoofdstuk 10 van het Vlarebo).

4) Grondwatertafelverlaging door bronbemaling is verboden.

5) De bepalingen en voorwaarden van het advies dd. 08.02.2022 van de ASTRID-veiligheidscommissie, 
dat integraal deel uitmaakt van deze vergunning, dienen stipt nageleefd te worden. In het bijzonder 
dienen - gezien het aantal leerlingen in de nieuwe en gerenoveerde gebouwen van de school - in alle 
voor de leerlingen toegankelijke ruimten indoordekking aanwezig te zijn.
6) De bepalingen en voorwaarden van het brandpreventieverslag dd. 17.03.2022 van de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, dat integraal deel uitmaakt van deze vergunning, dienen stipt 
nageleefd te worden.
7) De bepalingen en voorwaarden van het advies dd. 30.03.2022 van de dienst mobiliteit van de stad 
Ronse, dat integraal deel uitmaakt van deze vergunning, dienen stipt nageleefd te worden.
8) De bepalingen en voorwaarden van het advies van de stedelijke technische dienst, dat integraal deel 
uitmaakt van deze vergunning, dienen stipt nageleefd te worden. Het voorgestelde rioleringsstelsel is 
aanvaardbaar, mits volgende voorwaarden:

a) De inhoud van de hemelwaterputten moet zoveel mogelijk worden hergebruikt; de overloop 
van de hemelwaterputten mag aangesloten worden op het bufferreservoir voor het 
hemelwater van de verharde oppervlakten.

b) Er dient een bufferreservoir voorzien te worden voor het hemelwater van de verharde 
oppervlakken. Deze moet een totale inhoud hebben van minstens 116 820 liter. Het 
gebufferde hemelwater (overloop RWA en oppervlaktewater van verhardingen) dient binnen 
de 24u vertraagd afgevoerd te worden naar de openbare riolering met een doorvoerdebiet van 
max. 10l/s/ha (via een wervelventiel).

c) Het volume van de septische putten binnen het rioleringsstelsel moet voldoen aan de 
richtlijnen van de VMM.

d) De RWA en de DWA dienen ofwel tot voorbij de rooilijn afzonderlijk aangesloten te worden op 
de respectievelijke straatrioleringen ofwel plaatselijk tot voorbij de rooilijn te komen om dan te 
worden samengevoegd tot één aansluiting op de straatriolering.

e) Zowel de RWA-overloop als de DWA-uitlaat mogen op de rooilijn maximaal 0.50m onder het 
maaiveld/voetpad geplaatst worden.

f) Kelderaansluitingen zijn niet toegelaten.



g) De specifieke voorwaarden van de technische dienst van de stad Ronse inzake de uitrusting en 
de voorzieningen van het private rioleringsstelsel en de aansluiting op het openbaar 
rioleringsstelsel zijn, eventueel na overleg, van toepassing.

h) De regenwaterput en septische put moeten ingeplant worden op minimaal 5m van de rooilijn.

9) De nodige voorzorgen dienen genomen te worden om de burgerlijke rechten van de eigenaars van 
aanpalende percelen en voorbijgangers niet te schaden.
10) Bij gevelwerken (zijnde reinigingen en/of herstellingen) en/of afbraakwerken dient o.a. een globale 
beveiliging opgetrokken te worden die het vallen van stof en/of van steenslag naar de openbare weg en 
buren tot een minimum beperkt. Bij werken die uitzonderlijk veel stof teweeg brengen zal gezorgd 
worden voor regelmatige bevochtiging van de werfzone.
11) Alle bouwmateriaal en puin dienen op geregelde tijdstippen tijdens de werken en in elk geval 
onmiddellijk na het beëindigen van de werken van het terrein en/of het openbaar domein afgevoerd te 
worden. 
12) In de niet rechtstreeks verluchtbare ruimten mogen geen warmwatertoestellen op basis van een 
vlam geplaatst worden indien er geen goede luchttoevoer voor de verbranding en een volwaardige 
afvoerbuis voor de verbrandingsgassen kan gerealiseerd worden (CO –gevaar) (indien in dergelijke 
ruimte toch een toestel moet geplaatst worden voor de warmwatervoorziening op basis van een vlam, 
dan moet geopteerd worden voor een toestel van het type C).

2. MILIEUVOORWAARDEN 

2.1.Algemene voorwaarden Vlarem II

• hoofdstuk 4.1.: algemene voorschriften

• hoofdstuk 4.2.: beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging

• hoofdstuk 4.3.: beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging

• hoofdstuk 4.4.: beheersing van luchtverontreiniging

• hoofdstuk 4.5.: beheersing van geluidshinder

• hoofdstuk 4.6.: beheersing van hinder door licht

• hoofdstuk 4.7.: beheersing van asbest

• hoofdstuk 4.9.: energieplanning

• hoofdstuk 4.10.: emissies van broeikasgassen 

2.2.Sectorale voorwaarden Vlarem II 

• Hoofdstuk 5.3.: lozen van afvalwater en koelwater

• Hoofdstuk 5.17: opslag van gevaarlijke producten

• Hoofdstuk 5.43: stookinstallaties



2.3.Bijzondere voorwaarden 

/

Deze voorwaarden (met bijlagen) zijn digitaal te vinden op de Navigator Wetgeving Leefmilieu, natuur 
en Energie van de Vlaamse Overheid: https://navigator.emis.vito.be/

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

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 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.

https://navigator.emis.vito.be/


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) 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.

Namens het college van burgemeester en schepenen:

Julien VANDENHOUCKE
Algemeen Directeur

i.o. Jan FOULON
Schepen
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