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STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGProvincie Limburg 
Arrondissement Maaseik
Gemeente Neerpelt

FORMULIER B

Aanvraag nummer gemeente 2005/00164- nummer R.O.H.M.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door de heer Van 
Kempen Bas, met als adres Heikant 69 te 3910 Neerpelt, ontvangen.

Een bewijs van ontvangst van die aanvraag werd afgegeven op 27/06/2005.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 3910 Neerpelt, Dorpsstraat 17 
en met als kadastrale omschrijving: 3° afdeling, sectie A, nummer 340P.

Het betreft een aanvraag tot omvormen en heropbouwen van een afgebrand 
handelspand naar appartement met 2 woongelegenheden.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening 
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet 
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, het decreet van 18 
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en de uitvoeringsbesluiten.

De bestemming volgens het gewestplan Neerpelt - Bree vastgesteld op datum van 
22/03/1978 bij besluit van de Koning is woongebied;

Het gebruik van deze gebieden geregeld wordt in artikel 5.1.0. van het inrichtingsbesluit d.d. 
28/12/1972;

De voorgestelde bestemming is hiermee in overeenstemming.

Gelet op het besluit van 5 mei 2000 en latere wijzigingen van de Vlaamse Regering tot bepaling 
van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van het eensluidend advies van de 
gemachtigde ambtenaar.

Het college van burgemeester en schepenen heeft over deze aanvraag geen advies 
ingewonnen van de gemachtigde ambtenaar, omwille van de volgende reden:

% De aanvraag is gelegen binnen een op datum van 08/05/1970 door het schepencollege 
behoorlijk vergunde verkaveling, bij de provinciale afdeling ROHM bekend onder het 
nummer 7163/V/00/0044 - lot L. Deze verkaveling is voor het terrein van de aanvraag niet 
vervallen.

» Gelet op de wijziging van de verkaveling 7163/V/00/0044 m.b.t. de bestemming op lot L van 
handelspand naar een gebouw met 2 woongelegenheden, goedgekeurd door het 
schepencollege op datum van 27/06/2005.

s De in de aanvraag vermelde werkzaamheden en handelingen zijn omwille van hun omvang 
en/of ligging vrijgesteld van het voorafgaand eensluidend advies van de gemachtigde 
ambtenaar.
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Overwegende dat de argumentatie van de ontwerper kan gevolgd worden.

Overwegende dat het ontwerp voldoet aan de voorschriften van de goedgekeurde verkaveling.

Overwegende dat het ontwerp esthetisch en architectonisch verantwoord is.

Overwegende dat het gebouw na wederopbouw hetzelfde qua uitzicht en volume wordt.

Overwegende dat door de vorm en afmeting van het perceel en door het samengaan met de 
omgeving het voorgestelde aanvaardbaar is.

Overwegende dat ingevolge het decreet van 18 juli 2003 (B.S. 14/11/2003) betreffende het 
algemeen waterbeleid het dossier aan de watertoets onderworpen werd, waaruit blijkt dat de 
werken geen enkele invloed hebben op de waterhuishouding aangezien het perceel niet ligt in 
een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient 
geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

Overwegende dat de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (BVR 
van 1 oktober 2004) inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en vertraagde afvoer van 
hemelwater, worden nageleefd.

Overwegende dat op het perceel de mogelijkheid bestaat om te parkeren voor 2 voertuigen, 
elke woongelegenheid dient 1 parkeerplaats toegewezen te krijgen.

Het college van burgemeester en schepenen motiveert haar standpunt als volgt in de 
zitting van 27/06/2005:

Gunstig voor het heropbouwen van een gebouw met 2 woongelegenheden als bestemming 
aangezien het ontwerp voldoet aan de voorschriften van de verkaveling, gewijzigd t.b.v. dit 
ontwerp op 27/06/2005. Het gebouw wordt na wederopbouw hetzelfde qua uitzicht en 
volume. Door de vorm en afmeting van het perceel en door het samengaan met de 
omgeving is het voorgestelde aanvaardbaar.

Algemene conclusie
(samenvatting en besluitvorming)

Uit bovenbestaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan 
gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke 
bepalingen inzake ruimtelijke ordening, alsook dat het voorgestelde ontwerp bestaanbaar is 
met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving;
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Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 
27/06/2005 het volgende:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, 
strekkende tot omvormen en heropbouw van een afgebrand handelspand naar appartement 
met 2 woongelegenheden, die ertoe verplicht is:

1. Het college van burgemeester en schepenen en de gemachtigde ambtenaar per 
aangetekende brief op de hoogte te brengen van het begin en het einde van de 
werkzaamheden of handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen 
voor de aanvatting van die werkzaamheden of handelingen;

2. De stedenbouwkundige voorschriften gehecht aan de goedgekeurde verkaveling op 
datum van 08/05/1970 en gewijzigd op 27/06/2005bekend onder het nummer 
7163/V/00/0044, lot L, strikt na te leven.

3. De werken uit te voeren zoals wordt aangegeven op de ingediende en goedgekeurde 
plannen opgemaakt door Misotten Rudi.

4. 1 parkeerplaats per woongelegenheid op het eigen terrein te behouden.
5. Het regenwater dient volledig op eigen terrein opgevangen te worden, zonder hinder te 

veroorzaken voor het aangrenzende perceel;
6. Indien verwarmd wordt met stookolie moet het stookoliereservoir beantwoorden aan de 

milieuvergunningsvoorwaarden cf. het VLAREM II:
- Of een enkelwandige houder hetzij in een lokaal deel uitmakend van de woning, 

hetzij in een groeve, hetzij met een bovengrondse vloeistofdichte inkuiping, waarvan 
de inhoud minstens gelijk is aan de inhoud van het reservoir;

- Of een dubbelwandige metalen reservoir met een lekdetectiesysteem.
7. Het politiereglement van 26 juni 2000 betreffende het aansluiten op de riolering, strikt na te 

leven.
8. De bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (BVR van 1 oktober 

2004) inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en vertraagde afvoer van 
hemelwater, dienen te worden nageleefd.

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

Het college van burgemeester en schepenen zendt op dezelfde dag een afschrift van deze vergunning aan de aanvrager en aan de 
gemachtigde ambtenaar voor de eventuele uitoefening van het schorsingsrecht.

Vanwege het college:
e secretaris,ƒ

Hilde Vandervelden
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Belangrijke bepalingen van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996

Art. 43 §4. De vergunning moet het beschikkend gedeelte van het advies van de gemachtigde ambtenaar overnemen. De aanvrager is gehouden 
de in dat advies gestelde voorwaarden in acht te nemen.

De gemachtigde ambtenaar gaat na of de procedure regelmatig was en of zijn advies in acht is genomen. Zo niet, dan schorst hij de beslissing 
van het college en stelt dit laatste alsook de aanvrager daarvan in kennis binnen twintig dagen na ontvangst van de vergunning Binnen veerlig 
dagen na de ontvangst van kennisgeving wordt de beslissing zo nodig door de Vlaamse regering vernietigd. Heeft vernietiging binnen die termijn 
niet plaats, dan is de schorsing opgeheven. De vergunning moet dit lid overnemen.

Art. 52 §2. Van de met toepassing van de artikelen 43 en 44 afgegeven vergunning mag gebruik worden gemaakt, indien binnen vijfentwintig 
dagen te rekenen vanaf de kennisgeving ervan, de gemachtigde ambtenaar geen beslissing tot schorsing van de vergunning ter kennis van de 
aanvrager heeft gebracht. De vergunning moet deze paragraaf ovememen.

Art. 52 §4. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning afgegeven is, moet op het terrein worden aangeplakt door de aanvrager, hetzij, 
wanneer het een werk betreft, vóór de aanvang van het werk en tijdens de gehele duur ervan, hetzij, in de overige gevallen, zodra de 
toebereidselen voor de uitvoering van de handeling of handelingen worden getroffen en tijdens de gehele duur van de uitvoering ervan. 
Gedurende die tijd moet de vergunning en het bijbehorende dossier, of een door het gemeentebestuur of de gemachtigde ambtenaar 
gewaarmerkt afschrift van deze stukken, voortdurend ter beschikking van de in artikel 69 aangewezen ambtenaren liggen, op de plaats waar het 
werk uitgevoerd en de handeling of handelingen verricht worden.

Belangrijke bepaling van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

Art. 128. De stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege indien de vergunninghouder niet daadwerkelijk met de verwezenlijking van de 
vergunning van start is gegaan, binnen twee jaar na afgifte van de vergunning. De termijn vangt aan op de dag waarop de vergunning definitief wordt 
verkregen.

De stedenbouwkundige vergunning vervalt eveneens van rechtswege indien de werken gedurende meer dan twee jaar zijn onderbroken of, als het om 
gebouwen gaat, wanneer het gebouw niet winddicht is binnen drie jaar na de aanvang van de werken. Indien de stedenbouwkundige vergunning 
betrekking heeft op twee of meer afzonderlijke gebouwen, dan vervalt de stedenbouwkundige vergunning enkel voor de gebouwen waarvoor niet is 
voldaan aan de voorwaarden van dit artikel.

De termijnen vermeld in het eerste en tweede lid worden geschorst gedurende de periode waarbinnen een beroep tot vernietiging van de 
stedenbouwkundige vergunning bij de Raad van State aanhangig is, behoudens in die gevallen waarin de vergunde werken in strijd zijn met een voor de 
datum van de definitieve uitspraak van de Raad van State van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan, onverminderd het eventuele recht op 
planschade in toepassing van artikel 84.

De stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die enkel onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt 
geschorst zolang de milieuvergunning niet is verleend, respectievelijk de melding niet is gebeurd. In dit geval gaat de termijn, zoals bepaald in het eerste 
lid, pas in op de dag dat de milieuvergunning wordt verleend, respectievelijk de melding is gebeurd. Wordt de milieuvergunning evenwel geweigerd, dan 
vervalt de stedenbouwkundige vergunning van rechtswege op de dag van de weigering in laatste aanleg. Het verval van de stedenbouwkundige 
vergunning wordt door de instantie die de milieuvergunning heeft geweigerd onverwijld meegedeeld aan de aanvrager en de overheid die de 
stedenbouwkundige vergunning heeft verleend.

Beroepsmogelijkheden voor de aanvrager (decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996)

Art. 53 §1. De aanvrager kan binnen dertig dagen na de ontvangst van de beslissing van het schepencollege in beroep gaan bij de bestendige 
deputatie. (...) De bestendige deputatie zendt een afschrift van het beroepschrift binnen vijf dagen na ontvangst aan de gemeente en aan de 
gemachtigde ambtenaar.

De aanvrager of zijn raadsman, het college van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde, alsook de gemachtigde ambtenaar worden op 
hun verzoek door de bestendige deputatie gehoord. Wanneer een partij vraagt te worden gehoord, worden ook de andere partijen opgeroepen.

Van de beslissing van de bestendige deputatie wordt aan de aanvrager, aan het college en aan de gemachtigde ambtenaar kennis gegeven 
binnen zestig dagen na de datum van afgifte bij de post van de aangetekende zending die het beroep bevat.

Ingeval de partijen worden gehoord, wordt de termijn met vijftien dagen verlengd.

Beroepsmogelijkheden voor derden

Derden kunnen een beroep tot nietigverklaring instellen bij de Raad van State, binnen 60 dagen nadat ze kennis nemen van de beslissing. De 
vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in het meermaals gewijzigd besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de 
rechtspleging voor de afdeling Administratie van de Raad van State.

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 Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen. 
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.


