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Deputatie
Besluit Zitting van 5 mei 2022

directie Ruimte & Mobiliteit - dienst 
Omgevingsvergunningen (R)

R02 OMV_2021155497

65 2022_DEP_02691 OVberoep - Ronse - Derden (Hoste-Spileers) tegen Fort 
J.-M. - Vergunning verlenen  onder voorwaarden

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 5 mei 2022

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; 
mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, 
Provinciegriffier

Afwezig:
mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de 
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening, hierna 
VCRO;
Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, hierna OMVD;
De heer Jean-Marie Fort, met als adres Jagersstraat 13 te Ronse, heeft per beveiligde zending van 12 
oktober 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.
Deze aanvraag heeft als omgevingsvergunning-referentie: 2021155497.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen te Ronse, Jagersstraat 13, kadastraal gekend 2° 
afdeling, sectie C, nr. 1452F;
Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van de hoofdfunctie van woning naar vakantiewoning.
De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen: functiewijziging zonder verbouwingswerken.
De aanvraag werd in eerste aanleg behandeld volgens de gewone procedure.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 20 december 2021 op basis van deze 
aanvraag de omgevingsvergunning verleend.
Tegen deze beslissing werd per beveiligde zending van 7 januari 2022 beroep ingesteld door volgende 
derde: de heer en mevrouw Hoste – Spileers, met als adres Jagersstraat 11 te Ronse.
De gemachtigde provinciale ambtenaar heeft dit beroep op woensdag 2 februari 2022 ontvankelijk en 
volledig verklaard.
Gelet op het verslag van de provinciaal omgevingsambtenaar van 13 april 2022.
In dit dossier werd niet gevraagd om gehoord te worden.
 

Beschrijving
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Context
1.1             Stedenbouwkundige basisgegevens
-            Het terrein ligt binnen de perimeter van het bij KB van 24 februari 1977 vastgesteld 
gewestplan Oudenaarde.
De bouwplaats ligt in 50m woongebied met achterliggend agrarisch gebied.
-            Het terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een BPA of RUP dat de bestemming van 
dit gebied wijzigt.
-            Het terrein maakt als lot 1 deel uit van de op 30 januari 1980 goedgekeurde, niet vervallen 
verkaveling, bestaande uit 4 loten voor residentiële woningen.
-            Voorschriften die volgen uit stedenbouwkundige verordeningen: /
1.2             Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context
-            Het terrein ligt aan de voldoende uitgeruste gemeenteweg Jagersstraat.
-            Het terrein ligt niet aan een (oud-)geklasseerde waterloop.
-            De aanvraag moet niet voor advies voorgelegd worden aan entiteit van het agentschap RO–
Vlaanderen, die met de zorg voor het onroerend erfgoed belast is.
-            Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een 
park of een bos.
1.3             Adviezen
1.3.1        Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
Deze instantie gaf op 7 december 2021 te kennen geen advies uit te brengen.
1.3.2        Interne adviezen
De dienst mobiliteit verleende op 29 november 2021 een gunstig advies.
De dienst toerisme bracht op 28 oktober 2021 een voorwaardelijk gunstig advies uit.
1.4             Historiek
Volgende vergunningen/aanvragen zijn relevant :
-            verkavelingsvergunning 30 januari 1980 voor het verkavelen van een perceel in 4 loten;
-            stedenbouwkundige vergunning 30 januari 1989 voor het oprichten van een vrijstaande 
woning.
1.5             Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
Het eigendom is gelegen ten zuidoosten van de kern van Ronse, langsheen de doodlopende 
Jagersstraat. De Jagersstraat wordt gekenmerkt door vrijstaande eengezinswoningen. De straat gaat 
over in een landelijke, bosrijke omgeving en geeft toegang tot het Mijnwerkerspad.
Het eigendom betreft het lot 1 van een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling. Het betreft een 
perceel met onregelmatige vorm, met een straatbreedte van ongeveer 42m en een diepte van circa 
112m. Op het terrein bevindt zich een vrijstaande woning, ingeplant op 10m van de rooilijn. De 
woning bestaat uit een hoofdbouw en een aangebouwde garage. De bebouwing is één bouwlaag 
hoog onder zadeldak.
In de tuinzone staat een tuinhuis.
Voorliggende aanvraag beoogt de functiewijziging van woning naar vakantiewoning. Aan het gebouw 
zelf wordt niets gewijzigd. De bureau op gelijkvloers wordt omgevormd tot een extra slaapkamer en 
de garage wordt ingericht als ontspanningsruimte.
1.6             Openbaar onderzoek
Er diende over de aanvraag een openbaar onderzoek gehouden te worden. Naar aanleiding van het 
openbaar onderzoek werd er 1 bezwaarschrift ontvangen.
1.7             Motivering beslissing college van burgemeester en schepenen
"...
2.1 Toetsing stedenbouwkundige voorschriften en decretale beoordelingselementen
- De aangevraagde bestemmingswijziging is in overeenstemming met de voorschriften van de 
geldende bestemmingsplannen, maar niet met de verkaveling zoals vermeld in punt 1.1. De 
verkaveling was er immers op gericht dat hier residentiële woningen zouden worden gebouwd. De 



3/11

verkavelingsvoorschriften van een verkaveling ouder dan 15 jaar vormen echter niet langer een 
weigeringsgrond bij aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen. Mits de aanvraag te 
onderwerpen aan een gewone procedure (door het voeren van een openbaar onderzoek) en het 
afwegen van de gevraagde handelingen aan de hand van de onderliggende bestemmingsvoorschriften 
(in casu het gewestplan) kan beslist worden om af te wijken van de verkavelingsvoorschriften.
- Er vindt geen ontbossing plaats.
- De werken en handelingen zijn niet in tegenstrijd met direct werkende normen, doelstellingen of 
zorgplichten binnen andere beleidsvelden.
- De woning is gelegen aan een voldoende uitgeruste weg die op het ogenblik van de aanvraag reeds 
bestaat.
- De woning wordt niet getroffen door een rooilijn of achteruitbouwlijn, en is tevens niet gelegen 
binnen een reservatiestrook.
2.2 Toetsing goede ruimtelijke ordening
1. Situering en omschrijving van de werken
Het pand van voorliggende aanvraag is gelegen langs de Jagersstraat, een buurtweg in het 
buitengebied van de stad Ronse.
Het pand betreft een eengezinswoning in open bebouwing, bestaande uit 1 bouwlaag onder een 
zadeldak.
Voorliggende aanvraag betreft het wijzigen van de hoofdfunctie van woning naar vakantiewoning 
zonder dat er verbouwingswerken worden uitgevoerd.
2. Functionele inpasbaarheid
De betreffende woning is gelegen binnen een woongebied van het gewestplan Oudenaarde en maakt 
deel uit van een rechtsgeldige verkaveling.
De aanvraag beoogt een bestemmingswijziging, waarbij het gebruik van de woning als 
vakantiewoning wordt vooropgesteld. Er moeten hiervoor geen verbouwingen doorgevoerd worden.
De bestemming blijft wonen gerelateerd, waardoor de aanvraag functioneel inpasbaar is.
3. Cultuurhistorische aspecten
De woning is niet opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed en is evenmin beschermd 
als monument. Er worden ook geen verbouwingswerken vooropgesteld.
4. Bodemreliëf
De aanvraag gaat niet gepaard met een wijziging van het reliëf van de bodem.
5. De schaal, de visueel-vormelijke elementen, het ruimtegebruik
Het pand is een ruime woning met een footprint van 219,33 m² waarin een volwaardige gelijkvloerse 
verdieping en een verdieping onder het dak aanwezig zijn.
De woning beschikt op het gelijkvloers over een inkom met hal en trappenhal, een afzonderlijk toilet, 
een ontspanningsruimte, een berging, een lokaal voor de centrale verwarming, een wasplaats, een 
keuken, een eethoek, een zithoek en een slaapkamer, die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.
Op de eerste verdieping is er ruimte voor de nachthal, een badkamer, een linnenkamer, 3 
slaapkamers, een inpandig terras en een ongebruikte zolderruimte.
De aangevraagde functiewijziging vergt geen enkele ingreep in de zin van verbouwings- of 
aanpassingswerken. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt leent de woning zich met haar bestaande 
inrichting volledig tot het gebruik als vakantiewoning.
6. De mobiliteitsimpact, de hinderaspecten en de veiligheid in het algemeen
De stedelijke dienst mobiliteit werd om advies gevraagd in voorliggend dossier en verleende op 
29.11.2021 onderstaande advies:
“Mobiliteitsadvies:
Opmerking: website vakantiewoning reeds online, onderstaand advies is gebaseerd op info uit 
aanvraag + info beschikbaar op hun website
Beschrijving gebouw: bestaande woning waarvan de functie gewijzigd wordt naar vakantiewoning met 
4 slaapkamers
Opmerking: op website staat vermeld: 1 slaapkamer met dubbel bed op gelijkvloers, 3 slaapkamers 
met dubbel bed op 1ste verdieping + 2 slaapkamers met enkel bed => 10 slaapplaatsen
1. Parkeermogelijkheden auto’s
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Parkeermogelijkheden op privaat terrein:
Er is een garage aanwezig maar deze wordt gebruikt als ontspanningsruimte. Op de oprit voor de 
woning kunnen 3 tot 4 voertuigen parkeren.
Parkeermogelijkheden op openbaar domein
In de Jagersstraat kan niet op de openbare weg geparkeerd worden.
Parkeerbehoefte
In de vakantiewoning kunnen 10 personen logeren. Voor de vakantiewoning wordt de 
parkeerbehoefte op 2 tot 4 auto’s geschat.
=> er zijn geen parkeerproblemen te verwachten
2. Fietsenstalling
Bij de vakantiewoning is geen fietsenstalling voorzien maar fietsen kunnen in de tuin of eventueel in 
de garage (die dienst doet als ontspanningsruimte) gestald worden.
3. Stockage afval
Er is geen afvalberging voorzien in de vakantiewoning. De afvalcontainer kan in de tuin gestald 
worden.
Conclusie: Gunstig advies”
7. Private riolering en hemelwateropvang
Het perceel is volgens het zoneringsplan gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied 
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. 3000 liter, zgn. ‘alle waters’) 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 kan gesteld worden dat er nog geen gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is 
op het privaat domein. Het hemelwater wordt wel opgevangen in een put van 5.000 liter. Het is 
evenwel niet duidelijk in hoeverre het opgevangen hemelwater wordt hergebruikt. Het is aangewezen 
om het opgevangen hemelwater maximaal aan te wenden voor bv. toilet, wasmachine, schoonmaak, 
tuin.
De voorliggende aanvraag beoogt slechts een functiewijziging. Gezien er geen verbouwingswerken 
worden vooropgesteld, dienen geen aanpassingen aan het bestaand privaat rioleringsstelsel van het 
gebouw uitgevoerd te worden.
…
1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN
1. Bij de uitbating dienen de nodige voorzorgen genomen te worden om de burgerlijke rechten van de 
eigenaars van aanpalende percelen en voorbijgangers niet te schaden.
2. De bepalingen binnen het advies van de stedelijke toeristische dienst moeten worden nageleefd.
3. 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).
4. Conform het decreet, houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, 
goedgekeurd op 01.06.2012 en van kracht sinds 01.01.2013 moet de woning uitgerust zijn met 
voldoende rookmelders. Meer 
info: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/rookmelders-zijn-
verplichtwoningen-om-conform-te-zijn
..."
1.8             Argumentatie appellant, hier de derde-beroepinsteller
“…
Wij stellen vast dat de heer Fort reeds van begin de maand juli 21 reeds 10 week-ends zijn woning 

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/rookmelders-zijn-verplichtwoningen-om-conform-te-zijn
https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/rookmelders-zijn-verplichtwoningen-om-conform-te-zijn
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illegaal verhuurde vooraleer dat de omgevingsvergunning werd verleend. Wij wonen aanpalend op 
huisnummer 11. Aangezien mijn vrouw reeds jarenlang vecht tegen een recidiverende slepende ziekte 
(met behulp van Morfine-pleisters) werd haar rust bijna elk week-end verstoord door onder andere 
dronken Nederlanders die om middernacht een barbecue aanstaken. Ook een groep luidruchtige Polen 
logeerden in het vakantiehuis “Artemis” de laatste drie weken. Onze slaapkamer bevindt zich op 
nauwelijks 10 meter van het rumoerig terras van de heer Fort. Ook werden er reeds allerlei 
speeltoestellen (glijkbaan, schommel, trampoline) in zijn hof geplaatst. Wij vinden het abnormaal dat 
een rustige residentiele wijk wordt omgetoverd tot “vakantiepark”.
Waarom kan de heer Fort zijn woning niet verhuren aan vaste huurders die misschien meer respect 
zullen vertonen voor hun medeburen.
Bij eventuele verkoop van onze woning vermindert de verkoopwaarde door naastliggend vakantiehuis.
…”
1.9             Adviezen in beroepsfase
1.9.1        Advies college van burgemeester en schepenen
Er werd op 2 februari 2022 opnieuw advies gevraagd aan het college van burgemeester en 
schepenen. Het college van burgemeester en schepenen bracht geen tijdig advies uit.

Motivering
2.1             De watertoets
Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied.
De bepalingen van 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 zijn niet van toepassing 
aangezien de bebouwde/verharde oppervlakte niet gewijzigd wordt.
Er kan worden geoordeeld dat geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten valt. De 
doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.
2.2             De MER-toets
Huidige aanvraag omvat geen project dat is opgenomen in de lijsten van bijlage I, II of III van het 
MER-besluit.
De aanvraag dient niet aan een MER-screening te worden onderworpen en wordt geacht door diens 
locatie, aard en omvang geen aanzienlijke milieueffecten te kunnen veroorzaken.
2.3             De toegankelijkheidstoets
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening betreffende toegankelijkheid.
2.4             Archeologietoets
Bij deze aanvraag dient geen archeologienota gevoegd te worden.
2.5             Resultaten openbaar onderzoek & Bespreking
De bezwaren werden door het college van burgemeester en schepenen als volgt samengevat en 
beoordeeld:
“Er werd binnen de gestelde termijn 1 bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift is ontvankelijk.
INHOUD BEZWAARSCHRIFT
De bezwaarindiener brengt ter kennis dat de uitbating van de B&B reeds is gestart en dat die 
uitbating overlast veroorzaakt voor de onmiddellijke omgeving (vooral geluidsoverlast door 
verblijvende gasten).
In de tuinzone werden eveneens reeds een glijbaan, schommel en trampoline geplaatst, waarvan 
bezwaarindiener vermoedt dat deze niet vergund zijn.
Bezwaarindiener is van oordeel dat een rustige wijk werd omgetoverd tot een vakantiepark.
Tenslotte merkt de bezwaarindiener op dat de verkoopwaarde van zijn woning vermindert door de 
naastliggende vakantiewoning.
Weerlegging van het bezwaar
De opmerking inzake mogelijke burenhinder gaf aanleiding tot een contact met de aanvrager, om hem 



6/11

erop te wijzen dat het niet de bedoeling is dat een vakantiewoning hinder veroorzaakt in een 
residentiële buurt. Bouwheer gaf aan dat hij de gasten steeds persoonlijk ontvangt, hen een 
rondleiding geeft waarbij hij de gasten attent maakt op een aantal zaken die moeten worden 
gerespecteerd, zoals het garanderen van de (nacht)rust van de buurtbewoners. Het huurcontract voor 
het huren van de vakantiewoning bevat schriftelijke bepalingen hieromtrent. Ook externe kanalen 
zoals booking.com vermelden de aandachtspunten in verband met het garanderen van de (nacht)rust. 
Er worden dus wel maatregelen genomen om overlast te beperken. Het bezwaar wordt niet 
weerhouden.
Voor het plaatsen van speeltuigen (glijbaan, schommel en trampoline) is ingevolge de bepalingen van 
artikel 2.1.,10° van het vrijstellingenbesluit geen omgevingsvergunning vereist. De opmerking terzake 
wordt niet weerhouden.
De opmerking inzake de vermindering van de verkoopwaarde van de woning van bezwaarindiener 
is niet van stedenbouwkundige aard en kan in de ruimtelijke afweging van de aanvraag evenmin 
worden weerhouden.
…”
2.6             De juridische toets
De aanvraag dient getoetst aan de stedenbouwkundige voorschriften van de verkaveling, waarvan het 
perceel als lot 1 deel uitmaakt. De aanvraag is in strijd met de verkaveling, die als bestemming 
residentiële eengezinswoningen oplegt.
Artikel 4.3.1, §1 VCRO (wijziging in werking getreden op 30/12/2017 ingevolge de zogenaamde 
codextrein) luidt als volgt:
“Een vergunning wordt geweigerd:
1° als het aangevraagde onverenigbaar is met:
a) stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken;
b) verkavelingsvoorschriften inzake wegenis en openbaar groen;
c) andere verkavelingsvoorschriften dan deze die vermeld zijn onder b), voor zover de verkaveling niet 
ouder is dan vijftien jaar op het ogenblik van de indiening van de vergunningsaanvraag, en voor zover 
van die verkavelingsvoorschriften niet op geldige wijze is afgeweken;
d) een goede ruimtelijke ordening;
2° indien de weigering genoodzaakt wordt door de decretale beoordelingselementen, vermeld in 
afdeling 2;
3° indien het aangevraagde onverenigbaar is met normen en percentages betreffende de 
verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod, vastgesteld bij of krachtens het decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
4° in de gevallen waarin overeenkomstig artikel 8, § 1, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende 
het integraal waterbeleid geen vergunning kan worden afgeleverd.
In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, kan het vergunningverlenende bestuursorgaan de 
vergunning toch afleveren, wanneer het van oordeel is dat de overeenstemming van het 
aangevraagde met het recht en de goede ruimtelijke ordening gewaarborgd kan worden door het 
opleggen van voorwaarden, met inbegrip van het opleggen van een beperkte aanpassing van de ter 
beoordeling voorgelegde plannen. Die voorwaarden kunnen niet dienen om de leemten van een 
onvolledige of vage aanvraag op te vangen.
Een aanpassing van de plannen, zoals vermeld in het tweede lid, is slechts mogelijk overeenkomstig 
artikel 30 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
De termijn van vijftien jaar, vermeld in het eerste lid, 1°, b) en c), 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.”
Het betreft hier een verkaveling die dateert van 30 januari 1980 en dus ouder is dan 15 jaar. De 
afwijkingen hebben geen betrekking op wegenis en openbaar groen. De voorschriften van de 
verkavelingsvergunning waarmee de aanvraag in strijd is vormen dus geen weigeringsgrond.
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De aanvraag dient getoetst aan de voorschriften van het gewestplan en aan de principes van een 
goede ruimtelijke ordening. De aanvraag is alvast niet strijdig met de voorschriften van het geldend 
gewestplan, zoals hoger omschreven (zie rubriek 1.1).
2.7             De goede ruimtelijke ordening
Voorliggende aanvraag beoogt het wijzigen van de functie wonen naar vakantiewoning 
(verblijfsrecreatie). Aan het gebouw zelf moeten geen werkzaamheden worden uitgevoerd. De woning 
is reeds in gebruik als vakantiewoning. Het betreft hier aldus een regularisatieaanvraag.
Regularisatieaanvragen moeten op dezelfde wijze worden behandeld als andere aanvragen, en de 
overheid moet zich ervoor hoeden dat ze niet zwicht voor het gewicht van het voldongen feit. Er moet 
worden uitgegaan van de toestand zoals die was voor de uitvoering van de wederrechtelijk 
uitgevoerde werken en de aanvraag moet worden beoordeeld op dezelfde wijze als elke andere 
aanvraag in functie van de goede ruimtelijke aanleg van de plaats zoals die thans wenselijk is.
De bouwplaats bevindt zich in het buitengebied, ten zuidoosten van de kern van Ronse, langsheen de 
Jagersstraat, een doodlopend straatje in een landelijke en bosrijke omgeving. De te regulariseren 
vakantiewoning bevindt zich op het einde van de straat, de aanpalende woningen zijn alle residentiële 
vrijstaande eengezinswoningen.
Het is ontegensprekelijk dat een gebruik als vakantiewoning tot een hogere graad van hinder leidt 
voor de omwonenden, in het bijzonder inzake geluidshinder en activiteitsgraad op het terrein, dan dit 
het geval is bij een standaard eengezinswoning, die wordt benut als hoofdverblijfplaats.
De woning beschikt over 4 slaapkamers en is bestemd voor 8 vakantiegangers. Hierdoor is een verblijf 
door meer dan 1 gezin, met name ruimere families of vriendengroepen, mogelijk.
Aangezien het perceel in kwestie een ruime oppervlakte heeft (bijna 2000m²), het hier een vrijstaand 
gebouw betreft op ruime afstand van de zijdelingse perceelsgrens met beroepsindiener (6,25m), ook 
de woning van beroepsindiener op ruime afstand van de scheiding met onderhavig perceel werd 
opgericht (5m) en er links van het perceel in kwestie geen bewoning voorkomt, kan een beperkte 
toename van drukte op eigen terrein worden opgevangen zonder dat dit een buitensporige hinder 
voor de naburen teweeg brengt. Eventuele geluidsoverlast kan zich bij elke woonvorm voordoen, en is 
niet inherent verbonden aan vakantiewoningen. Eventuele geluidsoverlast dient gehandhaafd te 
worden, eerder dan preventief elke vorm van woondiversificatie te weigeren.
Op het terrein is voldoende ruimte aanwezig om 3 à 4 wagens te stallen, waardoor er evenmin 
parkeerhinder te verwachten valt.
Het argument van appellant dat de vakantiewoning een waardevermindering van de eigen woning tot 
gevolg heeft, is niet stedenbouwkundig van aard en kan niet weerhouden worden als 
weigeringsargument.
De bestemmingswijziging is uit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar. De bijkomende dynamiek 
die een vakantiewoning met zich meebrengt, kan op eigen terrein worden opgevangen.
2.8             Conclusie
Op basis van de aanvraag met omgevingsvergunning-referentie 2021155497 ingediend door de heer 
Jean-Marie Fort kan een omgevingsvergunning worden verleend onder voorwaarden.
 

Besluit
Artikel 1
Op basis van de aanvraag met omgevingsvergunning-referentie 2021155497 ingediend door de heer 
Jean-Marie Fort wordt een omgevingsvergunning verleend onder volgende voorwaarden:
1.   Bij de uitbating dienen de nodige voorzorgen genomen te worden om de burgerlijke rechten van 
de eigenaars van aanpalende percelen en voorbijgangers niet te schaden.
2.   De bepalingen binnen het advies van de stedelijke toeristische dienst moeten worden nageleefd.
3.   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 
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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).
4.   Conform het decreet, houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, 
goedgekeurd op 01.06.2012 en van kracht sinds 01.01.2013 moet de woning uitgerust zijn met 
voldoende rookmelders. Meer info: 
https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/rookmelders-zijn-verplichtwoningen-om-
conform-te-zijn
.
De normbepalingen van hoofdstuk III van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid dienen 
te worden nageleefd.
De adviezen en reglementen van de nutsmaatschappijen zijn na te leven.  Eventuele kosten voor 
uitbreiding van de netten zijn ten laste van de aanvrager.
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

Artikel 2
De beslissing dient te worden bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het OVB.
Hou verder rekening met volgende wettelijke bepalingen, relevant na een beslissing van de deputatie:
Omgevingsvergunningen zijn uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 (beslissingen in eerste 
aanleg) en 55 (beslissingen in beroep) van het Omgevingsvergunningsdecreet.
Bekendmaking
De beslissing dient te worden bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het OVB.
De gele affiches (A2-formaat) dienen bij de gemeente opgevraagd te worden.
Verval omgevingsvergunningen stedenbouwkundige handelingen
Artikel 99 OVD (01/08/2018 - ).
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 
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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 OVD (29/06/2019 - ).
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 of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, 
geldt de vergunning als meldingsakte en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101 OVD (01/04/2019 - ).
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 archeologienota waarvan akte is genomen overeenkomstig artikel 5.4.9 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de nota waarvan akte is genomen overeenkomstig 
artikel 5.4.17 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.
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 
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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 laatste aanleg
Tegen een beslissing genomen in laatste aanleg kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen 
beschreven in artikel 105 van het Omgevingsvergunningsdecreet, beroep worden ingediend bij de 
Raad voor Vergunningsbetwistingen ( Ellips-gebouw, Koning Albert II – laan 35 bus 81, 1030 Brussel, 
www.rvvb.be )
uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 105 OVD (03/11/2020 - ).
§ 1. De volgende beslissingen kunnen worden bestreden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
vermeld in titel IV, hoofdstuk VIII, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:
1° de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing betreffende een omgevingsvergunningsaanvraag, 
genomen in laatste administratieve aanleg;
2° de beslissing over een verzoek of initiatief tot het opleggen, wijzigen of aanvullen van de 
voorwaarden in laatste administratieve aanleg;
3° de beslissing over een aanvraag tot afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden;
4° de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing betreffende een melding, vermeld in artikel 111 van dit 
decreet.
§ 2. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder, de exploitant of de persoon die de melding heeft 
verricht;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties, vermeld in artikel 24 of in artikel 42 of bij zijn 
afwezigheid zijn gemachtigde, als die instantie 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.
De persoon aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem nadelige beslissing niet heeft 
bestreden door middel van het daartoe openstaande georganiseerd administratief beroep bij de 
bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om zich tot 
de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden.
[... vernietigd bij arrest 46/2019 van het Grondwettelijk Hof van 14 maart 2019].
De bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, die nagelaten heeft een uitdrukkelijke beslissing te 
nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om zich tot 
de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht.
§ 3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een vervaltermijn van 
vijfenveertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening, voor die personen of instanties aan wie de beslissing 
betekend wordt;
2° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen.
§ 4. Elk van de personen, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, kan in de zaak tussenkomen..
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 ruimtelijke ordening. Ze worden gebruikt voor de 
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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.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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