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Dossiernummer Omgevingsloket Gemeentelijk dossiernummer 

OMV_2019087661 2019/119 

 
AKTENAME VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN  

MELDING KLASSE 3 

 
De melding ingediend door Jeroen Goderis, Vichtsesteenweg 177, 8570 Anzegem, werd per beveiligde 
zending verzonden op 7 juli 2019. 

De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen Vichtsesteenweg 177, 8570 Anzegem, 
kadastraal gekend als: 

Afdeling Sectie Nummer 

ANZEGEM 1 AFD F 0359 W  

ANZEGEM 1 AFD F 0359 T  

 
Het betreft een melding tot exploiteren van een houtbewerkingsbedrijf 
 
De melding omvat de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten, meer 
bepaald volgende rubrieken: 

Rubriek Klasse Omschrijving Hoeveelheid + eenheid 

19.8. 3 19.8.1°a) houtbewerkingstoestellen 
(31 kW) 
19.8.1°d) 2)i) opslag van hout in lokaal 
(60 m³ ) 

1,  Houtbewerkingsbedrijf 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze melding 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. 
 
1. Vaststelling van de procedure  
Melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit (klasse 3) 
De procedure werd volledig digitaal gevoerd, conform de wetgeving, via het omgevingsloket. 
 
2. MER-screening 
Niet van toepassing. 
 
3. Watertoets 
Geen risicogebied. 
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4. Natuurtoets 
Niet van toepassing. 
 
5. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester en schepenen 
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van burgemeester en schepenen 
tot de volgende beoordeling van het dossier: 
Mits naleving van het pakket milieuvoorwaarden voor standaard houtbewerkingsbedrijven is de impact 
op de omgeving beperkt, er kan akte worden genomen van de melding. 
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Besluit 
 

Art.1: 
Neemt akte van de melding (OMV_2019087661) ingediend door Jeroen Goderis, Vichtsesteenweg 
177, 8570 Anzegem, inzake exploiteren van een houtbewerkingsbedrijf, gelegen  Vichtsesteenweg 
177, 8570 Anzegem, 
kadastraal gekend als: 

Afdeling Sectie Nummer 

ANZEGEM 1 AFD F 0359 W  

ANZEGEM 1 AFD F 0359 T  

Inrichtingsnummer: 20190704-0025 

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan: 

Rubriek Klasse Omschrijving Hoeveelheid + eenheid 

19.8. 3 19.8.1°a) houtbewerkingstoestellen 
(31 kW) 
19.8.1°d) 2)i) opslag van hout in lokaal 
(60 m³ ) 

1,  Houtbewerkingsbedrijf 

 

Art.2: 
De digitale plannen en het digitaal aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal 
deel van uit. 

 
Art.3: 
De exploitatie is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden 
opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995, en de betrokken wijzigingen, 
houdende vaststelling van het Vlaams Reglement inzake Milieuvoorwaarden voor hinderlijke 
inrichtingen (zie: http://www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving (Vlarem II)). 
In het bijzonder dienen het pakket milieuvoorwaarden voor standaard houtbewerkingsbedrijven strikt 
nageleefd (Hoofdstuk 5BIS.19.8. Vlarem II). 
 
Art.4: 
Deze aktename doet geen afbreuk aan de rechten van derden. 
 
Art.5: 
Een bijkomende vergunning of melding moet worden aangevraagd voor elke wijziging, toevoeging of 
uitbreiding van de vergunde inrichting, evenals voor de overname of stopzetting van (een deel van) de 
inrichting en voor elke vergunningsplichtige of meldingsplichtige stedenbouwkundige handeling. 
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Verval van de omgevingsvergunning voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een 
ingedeelde inrichting of activiteit, kleinhandelsactiviteiten of het wijzigen van de vegetatie – uittreksel uit het decreet 
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

Art. 99. 
§ 1. 
De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:  

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het 
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren 
wordt onderbroken; 

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de 
definitieve omgevingsvergunning aanvangt. 

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen. 

  
De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar 
verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden 
toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en 
minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de 
vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als: 

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend; 

2° 
de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of 
verkavelingsvoorschriften. 

  
De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij 
ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden 
de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd. 
  
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen 
van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de 
termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie. 
  
§ 2. 
De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de 
volgende gevallen: 

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie; 

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, 
vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie 
van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering 
kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting. 

   
  
§ 2/1 
De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten 
meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken. 
  
§ 2/2 
De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet 
binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt. 
  
§ 3. 
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de 
omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in 
voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die 
voldoet aan de bouwfysische vereisten. 
  
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde 
inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte. 
 
Art. 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. 
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Art. 101. 
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1 worden 
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór 
de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele 
recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.  
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden 
geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota 
overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig 
artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de 
aanvangsdatum van de archeologische opgraving. 
  
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden 
geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM 
overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een 
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. 
 
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden 
geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt 
opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van 
het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging 
van het stakingsbevel. 
 

Beroep tegen beslissingen genomen in laatste administratieve aanleg – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning 
 
 
Art. 105. 
§ 1. 
De uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing betreffende een omgevingsvergunning, genomen in laatste administratieve aanleg, 
of de aktename of de niet-aktename van een melding, vermeld in artikel 111, kan bestreden worden bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, vermeld in titel IV, hoofdstuk VIII, van de VCRO. 
  
§ 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 vergunningsbeslissing 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. 
  
Als de aanvraag overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep 
instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan 
een van de volgende voorwaarden is voldaan: 
  

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek; 

2° het beroep is ingegeven door: 

  a) 
een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, in het geval van een 
omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit; 

  b) 
een voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, in het geval van een andere omgevingsvergunning, dan de 
vergunning vermeld in punt a); 

3° 
het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, 
opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek. 
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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. 
 
 
 

Namens het college: 
 
 
Pauline Everaert 

Waarnemen Algemeen directeur 

 
      
   Gino Devogelaere 

Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 
Anzegem, 18 juli 2019 

 

 

 

 

Pauline Everaert 

Vr de Algemeen directeur m.v. 

Clusterhoofd Personeel & Organisatie 

Gino Devogelaere 
 

Burgemeester
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Handtekening(en) 
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