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Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag verkavelingsvergunning ingediend door de
cvba Kleine Landeigendom, Carlier Erik, met adres Pliniuswal 1 bus 2 te 3700 Tongeren, ontvangen.
Een resultaat van het volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek werd afgegeven op 22 maart 2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bloesemstraat 6, 8, 10, Burgemeester
Scheperslaan 1, 3, 5, 10, De Kommik 1,3, 5, en Kanaalstraat 34 te 3770 Riemst en met als kadastrale
omschrijving 4de afdeling Vroenhoven, sectie A, nrs. 32283/deel en 322D3/deel.
Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een deel van twee percelen in 4 loten voor halfopen
bebouwing en 7 loten voor open bebouwing.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de
terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de
uitvoeringsbesluiten.
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Riemst neemt op 22 juni 2017 volgende
beslissing:
Het overwegende gedeelte ervan luidt als volgt:
Stedenbouwkundige basisgegevens uit plannen van aanleg
Lioginfl volgens de plannen van aanleg en bijhorende voorschriften
Overwegende dat er voor het gebiedsdeel waarin de percelen begrepen zijn geen bijzonder plan van aanleg
bestaat;
Overwegende dat er voor het gebiedsdeel waarin de percelen begrepen zijn het gemeentelijk.ruimtelijk
uitvoeringsplan "Wilder" bestaat, goedgekeurd op 26 juni 2008;
Overwegende dat de percelen niet gelegen zijn binnen het gebied van een behoorlijk vergunde verkaveling;
Overwegende dat het perceel gelegen is binnen woonuitbreidincjsqebied volaens het bij Koninklijk
besluit van 5 april 1977 aoedaekeurd aewestplan Sint-Truiden - Tonaeren;
Overwegende dat het gebruik van deze gebieden geregeld wordt in het inrichtingsbesluit van 28 december
1972;
Bepalina van het plan dat van toepassina is op de aanvraaa
Oven/vege,nde dat het goed niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van
aanleg;
Overwegende dat het goed niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurde verkaveling;
Overwegende dat het goed gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan;
Overeenstemminci met de plannen
Overwegende dat de voorgestelde bestemming hiermee in overeenstemming is;
Afwijkingsbepalinaen
fff . . .

Verordeningen:
///
Andere zonerinascjegevens van het goed
(gegevens i.v.m. ligging in of langs gewest- of provincieweg, monument, landschap, stads- en dorpsgezicht,
archeologische site, polder, watering, ruilverkaveling, waterloop, spoorlijn, nutsSeiding, vogefrichtlijn- of
Ramsargebied, cfuinengebi'ed, waterwinningsgebied,...)
///



Externe adviezen
(Verplichte of facultatieve adviezen voortvloeiende uit het decreet of uit andere wet- of regelgeving)
Overwegende het gunstig advies van de cvba Infrax te Hasselt van 29 maart 2017 met kenmerk
rbhg/phA/K2017-0437 (zie bijlage);
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de gemeentelijke dienst Milieu Riemst van 12 mei 2017
(zie bijlage);
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de cvba Infrax te Hasselt van 4 april 2017 met kenmerk
D0000264062 (zie bijlage);
Het openbaar onderzoek
Overwegende dat de aanvraag niet valt onder de aanvraag stedenbouwkundige vergunningen die moeten
openbaar gemaakt worden volgens artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000
betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning- en
verkavelingsaanvragen, gewijzigd bi] besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2001 en 8 maart 2002;
Richtlijnen en omzendbrieven
///
Historiek
(voorafgaande besprekingen, vroegere aanvragen en beslissingen, attesten, beroepen, bouwmisdrijven,
herstelverordeningen, vonnissen en arresten, Raad van State,...)
/// •

Beschrijvinfl van de bouwplaats, de omgevinfl en het project
(o.a. eventuele gelijkaardige aanvragen of precedenten in de omgeving
Overwegende dat de aanvraag het verkavelen van een deel van twee percelen in 4 loten voor halfopen
bebouwing en 7 loten voor open bebouwing beoogt;
Watertoets
Overwegende dat het voorliggende project een beperkte oppervlakte heeft en niet gelegen is in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid kan geoordeeld worden dat er
geen schadelijk effect wordt veroorzaakt;
Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
Overwegende dat de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar op 15 juni 2017 de aanvraag als volgt
heeft geadviseerd (zie bijlage):

". ..Overwegende dat het project voorkomt op de lijst gevoegd als bijlage til van het besluit van
de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (en latere wijzigingen) houdende vaststelling van
de categorieën van projecten onderworpen aan mitieueffectrapportage; dat een project-
milieueffectrapportage-screeningsnota werd toegQvoegd; dat hieruit blijkt dat de mogelijke
miiieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn;
Overwegende dat het perceel gelegen is in een goedgekeurde verkaveling en dat de
bestemming hiermee in overeenstemming is;
Overwegende het gunstige en voonwQardelijk gunstige advies van de cvba Infrax;
Overwegende het voonvaardelijk gunstige advies van de gemeentelijke dienst Milieu.
Overwegende dat het voorstel het verkaveten betreft van eert deel van twee percelen in 4 loten
voor halfopen bebouwing en 7 loten voor open bebouwing;
Overwegende dat het voorstel gelegen is in het RUP Wilder; dat he.t verkavetingsplan in
overeenstemming is met het RUP;
Overwegende dat de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP van toepassing zijn; dat
de voorschriften, opgesteld door de ontwerper, niet van toepassing zijn;
Overwegende dat per woning een maximaal bouwvolume geldt van 550m3;
Overwegende dat de voorwaarden van de gemeentelijke dienst Milieu niet volledig in
overeenstemming zijn met het RUP; dat, om de uniformiteit van het toetsingskader in het
volledige plangebied van het RUP te garanderen, de voorgestelde voorwaarden niet worden
overgenomen;
Overwegende dat het voorstel zich ruimtelijk goed inpast in de omgeving;
Overwegende dat het voorstel de goede ruimtelijke ordening niet schaadt.
GUNSTIG voor het verkavelen van een deel van twee percelen in 4 loten voor halfopen
bebouwing en 7 loten voor open bebouwing mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan;

de voorwaarden uit het advies van de cvba Infrax moeten gevolgd worden.
de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Wilder zijn van toepassing.
de stedenbouwkundige voorschriften, door de ontwerper gevoegd bij de aanvraag, zijn
niet van toepassing.

per woning geldt een maximaal bouwvolume van 550m3."



Beoordeling van de goedejTuEmtelijke ordening
(technisch-stedenbouwkundige evaluatie)
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Riemst volledig kan
instemmen met het gemotiveerd voorwaardelijk gunstig advies van 15 juni 2017 van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar; dat ook kan ingestemd worden met de overwegingen die geleid hebben tot

. dit advies;
Algem ene co nel usie
(samenvatting en besluitvorming)
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is, en kan gebracht worden door het
opleggen van voorwaarden, met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening, alsook dat hef
voorgestelde ontwerp bestaanbaar is met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke
omgeving.

Het beschikkende gedeelte ervan luidt als volgt:
Advies en eventueel voorstel van voorwaarden
GUNSTIG voor het verkavelen van een deel van twee percelen in 4 loten voor halfopen bebouwing en
7 loten voor open bebouwing.
Voorwaarden:

de voorwaarden uit het advies van de cvba Infrax moeten gevolgd worden,

de stedenbouwkundige voorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Wilder"
zijn van toepassing,
de stedenbouwkundige voorschriften, door de ontwerper gevoegd bij de aanvraag, zijn niet van
toepassing,
per woning geldt een maximaal bouwvolume van 550ma.

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 22
JUNI 2017 HET VOLGENDE;

Het college van burgemeester en schepenen geeft de verkavelingsvergunning af aan de cvba< Kleine
Landeigendom, Carlier Erik.

Deze verkavelingsvergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
de voorwaarden uit het advies van de cvba Infrax moeten gevolgd worden,

de stedenbouwkundige voorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Wilder"
zijn van toepassing,

de stedenbouwkundige voorschriften, door de ontwerper gevoegd bij de aanvraag, zijn niet van
toepassing,
per woning geldt een maximaal bouwvolume van 550m3.

Het college van burgemeester en schepenen zendt op dezelfde dag een afschrift van deze vergunning aan:

• de aanvrager te Tongeren,
• de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar te Hasselt,
• De cvba Infrax te Hasselt.

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

Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Art. 4.7.19.

§2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een periode van dertig
dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de gemeente'onmiddellijk op de
hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud als naar de vorm, aanvullende
vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen'. . .

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien dagen te
rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artike! 4.7.21, §2, een
gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.


