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MEDEDELING
VAN AFGIFTE OMGEVINGSVERGUNNING

VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN NIEUWPOORT OP 15 mei 2018
aan: BVBA Algemene Ondernemingen Van Tornhaut, met als adres Steenweg op Deinze 122, 9880 Aalter.
betreffende: Bronbemaling
gelegen: Robert Orlentpromenade 11, 8620 NieuwpoortRobert Orlentpromenade 9, 8620 Nieuwpoort
kadastrale omschrijving:

Afdeling Sectie Grondnummer
NIEUWPOORT 2 AFD E 0174A  2

De Secretaris,

Benoit WILLAERT.

BELANGRIJK BERICHT:
Tegen de beslissing is administratief beroep mogelijk bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, provinciehuis Boeverbos, Koning 
Leopold III-laan 41, 8200 Brugge, binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na aanplakking van deze mededeling. Op straffe 
van onontvankelijkheid dient het beroep aangetekend verstuurd te worden en dient tijdig een bewijs van betaling van een 
dossiervergoeding van € 62,50 bijgevoegd te worden (rekeningnummer provincie 091-0131312-03; IBAN : BE21 0910 1313 1203, BIC: 
GKCCBEBB), overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 4.7.21. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
en het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2009 (zie uittreksel hieronder:)
Uittreksel uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.21. §1. (…)
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1° de aanvrager van de vergunning; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing; 
3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij 

beschikken over een duurzame en effectieve werking overeenkomstig de statuten;
(…)
§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1° voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd 

betekend; 
2° voor wat betreft het beroep ingesteld door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of door de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, 

eerste lid : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend; 
3° voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na deze van aanplakking. 
§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie. 

Art.1.1.2. 3° beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen:
a) een aangetekend schrijven,
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs,
c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager van de vergunning en aan het college van 
burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn. Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs 
bezorgd van deze beveiligde zending aan de aanvrager en aan het college. 
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te zijn van het bewijs dat een 
dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, (…). De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie. (rekeningnummer provincie 091-0131312-03; 
IBAN : BE21 0910 1313 1203, BIC: GKCCBEBB)
(…)
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de beroepsbeslissing aan de aanvrager. 

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2009
ART. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en bevat: 
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en mailadres; 
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing; 
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing. 
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de 
bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder of nadelen. 
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift 
tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad. 
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid. 
§2. (…)
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld in 
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is. 
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt aan het 
beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd. 
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in staat om het dossier aan te vullen. De 
ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin 
wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt 
dat tot de onontvankelijkheid van het beroep. 
ART. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De overtuigingsstukken worden door de indiener van het 
beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven. 
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, 
§4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het 
kopiëren van de overtuigingsstukken niet toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.


