
Uittreksel uit de notulen van de 
deputatie van de provincie West-
Vlaanderen
dd. 10/11/2022

Aanwezig:  DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 80.
BEROEP_LAATSTE_AANLEG - OMV_2021120528 - Omgevingsvergunning verlenen voor het 
aspect afbreken van bestaande gebouwen met bestaande infrastructuur en heroprichten van 
een kantoor- en dienstengebouw met onder- en bovengrondse parking en infrastructuur., 
gelegen te Ingelmunster

OMGEVINGSVERGUNNING 
Sectie Beroepen
Nr. 36007/167/B/2022/337
OMV2021120528

DE DEPUTATIE VAN WEST-VLAANDEREN,

Gelet op artikel 2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005; 

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en 
hun uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het besluit van de deputatie van 6/12/2018 waarbij delegatie wordt verleend voor het 
horen van partijen inzake beroepen over omgevingsvergunningsaanvragen; 

Gelet op het beroep ingesteld door :
1. BVBA OCKIER ADVOCATEN - tav mters OCKIER LUDO & DE LANGE ERLINDE namens 

VANDENDRIESSCHE DAVID Mandelstraat 19, 8770 Ingelmunster
2. VAN THOURNOUT SOPHIE Mandelstraat 14, 8770 Ingelmunster,
tegen de beslissing d.d. 16/05/2022 van het College van Burgemeester en Schepenen te 
INGELMUNSTER houdende vergunning aan DE SOCIETEIT, Karen Monseré, Rino Maes en Koen 
Vandenberghe, Stationsstraat 4, 8770 Ingelmunster, tot afbraak van bestaande gebouwen met 
bestaande infrastructuur en heroprichten van een kantoor- en dienstengebouw met onder- en 
bovengrondse parking en infrastructuur, gelegen Oostrozebekestraat 168, 8770 Ingelmunster

Bespreking van het dossier :

1 DE FEITEN

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen, gelegen Oostrozebekestraat 168 
8770 Ingelmunster, kadastraal bekend INGELMUNSTER 1 AFD/INGELMUNSTER, sectie B, nr(s) 
0955F  3, 0955G  3, sectie C, nr(s) 0746B02, 0746G02.
Het ontwerp voorziet de afbraak van bestaande gebouwen met bestaande infrastructuur en 
heroprichten van een kantoor- en dienstengebouw met onder- en bovengrondse parking en 
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infrastructuur.

Op 4/11/2021 hebben DE SOCIETEIT, Karen Monseré, Rino Maes en Koen Vandenberghe 
Stationsstraat 4, 8770 Ingelmunster, de aanvraag ingediend.

Op 13/12/2021 heeft de gemeente de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

Er is een openbaar onderzoek gehouden van 22/12/2021 tot 20/01/2022.

Er zijn 3 bezwaarschriften ingediend.
De bezwaarschriften handelen over:
De drie bezwaarschriften halen hoofdzakelijk dezelfde argumenten aan zoals:

 Hoogte gebouw: 
o deze zorgt voor een conceptuele niet te verhinderen of te beperken inkijk naar de 

aangrenzende percelen. 
o zorgt voor een nokhoogte die ver boven de eerstelijns gebouwen in de 

Oostrozebekestraat uitsteekt. 
o de vloerpas van het gelijkvloers ligt 1,5m hoger dan de huidige aanwezige gebouwen 

waardoor er sprake is van 5 bouwlagen hoogte 
o zal worden ervaren als 'mastodont' van een gebouw 

 wateraspect 
o grondsamenstelling niet teruggevonden in het dossier of wordt niet besproken en dit 

is van belang om de wijziging op grondwaterniveau te kunnen bepalen tijdens 
bemaling. De achterliggende gronden zijn reeds watergevoelig waardoor het weinig 
waarschijnlijk is dat de zetting zich zal beperken tot 8,22mm. 

o de schade aan de woningen zullen worden verhaald aan de bouwheer, gemeente en 
zijn huidige vertegenwoordigers. 

o de infiltratiecapaciteit wordt betwijfelt

 bemaling: 
o geluidshinder te verwachten door bemalingspomp gedurende 6 maanden 
o waar zal het opgepompt water geloosd worden? Hopelijk niet richting de 

achtergelegen woonwijk gezien deze reeds watergevoelig is. 

 functie gebouw: 
o in aanvraag wordt melding gemaakt van een café/ restaurant/ dancing. Geen dancing 

toegelaten gezien dit zal zorgen voor grote hinder. 
o geen balustrades voorzien op de verschillende bouwlagen. Vraag om dit ook als 

beperkende maatregel op te nemen gezien dit nadien eenvoudig kan geplaatst 
worden en om deze manier een invulling naar woonbestemming te geven. 

 mobiliteit: 
o op heden reeds een mobiliteitsinfarct ter hoogte van het rondpunt. 
o de mobiliteitsstudie zou niet representatief zijn gezien deze werd opgemaakt 

tijdens de coronaperiode waarin telewerk verplicht werd 
 ontsluiting Mandelstraat bij bouw van dit project in combinatie met de geplande 

wegeniswerken in de Nijverheidstraat. Beide projecten dienen voldoende op elkaar 
worden afgestemd zodat de woonwijk in de Mandelstraat steeds bereikbaar blijft.

In een van de bezwaarschriften wordt bijkomend aangehaald dat:
 het ontwerp verwijst naar het overwelven van de gracht om de Mandelstraat te 

verbreden. De overwelving van die gracht wordt niet aanvaard 
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 er 3 peibuizen werden geplaatst op de site om de watertoets kracht bij te zetten. Dit zegt 
immers niets aangezien er geen peilbuis werd geplaatst waar men de wadi's wil leggen. 

 de aanvraag ervoor zorgt dat de verkavelingsvoorschriften van de Mandelstraat worden 
gewijzigd gezien de wadi's worden aangelegd in de groenbuffer van de verkaveling 

 is er nog behoefte aan kantoorruimtes in onze gemeente? 
 ons perceel niet paalt aan de site, maar wij vrezen toch voor inkijk in onze 

living/woonkamer en tuin. 
 vrees voor meer verkeer in de Mandelwijk. Het is de bedoeling dat het project ontsluit via 

de Oostrozebekestraat en niet richting de Mandelstraat. In het dossier spreekt men van 
75 werknemers terwijl er 122 werkplaatsen zouden zijn het gebouw. Dit lijkt me een 
groot verschil qua aantal wagens die de site zullen willen betreden. Ook het aantal 
bezoekers (15/dag) lijkt ons niet realistisch.

Deze bezwaren zijn door het college van burgemeester en schepenen als volgt beoordeeld:
De drie bezwaarschriften werden per beveiligde zending verstuurd en ontvangen tijdens de 
looptijd van het openbaar onderzoek. De bezwaarschriften zijn bijgevolg ontvankelijk. De 
omgeving van het project bestaat ten noorden en ten westen uit aaneengesloten 
eengezinswoningen waarbij ook een bandencentrale en een slagerij zijn gevestigd. Deze 
gebouwen bestaan uit één à twee bouwlagen met plat of hellend dak. De woningen bestaande 
uit twee bouwlagen en hellend dak hebben een nokhoogte van 10,1m. De aanliggende 
bandencentrale heeft een bouwhoogte van 4,7m, waarbij het magazijn met hellend dak een 
nokhoogte heeft van 8,82m. De woning Oostrozebekestraat 164A heeft een kroonlijsthoogte van 
2,3m en een nokhoogte van 7,25m. Ten zuiden is een woonwijk gevestigd, bestaande uit open 
bebouwing en bestaande uit woningen van één bouwlaag met hellend dak. Het voorgestelde 
gebouw bestaat uit 4 bouwlagen waardoor deze een heel stuk hoger komt dan de omliggende 
woningen. Het voorgestelde project heeft een vloerpashoogte van 16,7mTAW terwijl de 
vloerpashoogte van de zuidelijk gelegen woning (volgens het terreinprofiel en in dit geval 
Mandelstraat 19) een vloerpashoogte heeft van 13,82mTAW.
Het college van burgemeester en schepenen is van mening dat het op deze locatie, binnen de 
afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied Roeselare en onmiddellijk gelegen langs een 
belangrijke gewestweg zoals de N50, te verantwoorden is om een hoger ruimtelijk rendement na 
te streven. Het klopt dat het gebouw een impact zal hebben op zijn omgeving, maar het gaat om 
een kantoorgebouw met administratief gebruik. Dit betekent dat de impact in hoofdzaak een 
visuele impact zal zijn waarbij de andere hinderaspecten tot het aanvaardbare kunnen herleid 
worden, al dan niet mits het opleggen van de nodige voorwaarden. Het college is van mening 
dat ook de visuele impact niet als onaanvaardbaar kan beoordeeld worden. Door de kwalitatieve 
architectuur in combinatie met de groenaanplant zal het gebouw zich op een voldoende wijze 
inpassen in deze (stedelijke) omgeving.
Wat betreft het wateraspect wordt verwezen naar het punt 'Watertoets'. Hieruit kan worden 
afgeleid dat in het dossier duidelijk de bodemsamenstelling wordt weergegeven, dat er op 
verschillende plaatsen infiltratieproeven werden uitgevoerd en peilbuizen werden geplaatst om 
het grondwaterniveau in kaart te brengen. Het studiebureau beschikt op deze manier over 
voldoende basisgegevens om de nodige berekeningen en oplossingen te bieden. Het 
voorgestelde volume van de hemelwaterput en verschillende wadi's met bijhorende 
overstortsystemen zijn voldoende gedimensioneerd om dit project te kunnen realiseren en 
waarbij rekening werd gehouden met de 100- jarige bui. 
De effectieve bronbemaling maakt geen deel uit van deze aanvraag gezien dit een aspect is op 
niveau van de uitvoering van het project. Voor de bronbemaling zal een afzonderlijk dossier 
moeten worden ingediend en te worden goedgekeurd vooraleer de bemalingswerken aan te 
vangen. Wat betreft de aansluiting van de DWA. De aansluiting die men wil voorzien is op heden 
niet aanwezig. Voor de aansluiting van de DWA op het openbaar rioleringsstelsel dient het advies 
van de rioolwaterbeheerder Fluvius strikt te worden nageleefd.
In het omgevingsloket dient er inderdaad te worden aangeklikt welke functie het gebouw zal 
hebben. Dit zijn echter vaste gegevens die niet kunnen gewijzigd worden. De plannen en de 
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beschrijvende nota moet zorgen voor een verfijndere opsomming. In het dossier is enkel sprake 
van een brasserie en een kantoorruimte. Er wordt in het dossier geen melding gemaakt om op 
deze locatie een dancing te vestigen. Op de grond- en gevelplannen is dit eveneens niet 
waarneembaar. De uitsluiting van dancing kan worden vastgelegd in de bijzondere voorwaarden 
van de beslissing van de vergunningverlenende overheid. 
Doordat er geen balustrades worden voorzien kunnen de dakoversteken niet dienen als 
terrassen. Het is enkel mogelijk om deze zones te betreden in kader van onderhoud. Dit zorgt er 
ook voor dat dit gebouw niet kan omgevormd worden tot een meergezinswoning met bijhorende 
terrassen gezien een private buitenruimte bijdraagt tot de leef- en woonkwaliteit van een 
woonentiteit. Om in de toekomst dergelijke constructies uit te sluiten is het aangewezen om de 
uitsluiting van zowel het plaatsen van de balustrades als het aanvaarden van de woonfunctie op 
te nemen als bijzondere voorwaarden bij de beslissing van de vergunningverlenende overheid. 
Wat betreft de mobiliteit is de bestaande weg, namelijk de weg die de Mandelstraat en de 
Oostrozebekestraat verbindt, op heden onvoldoende uitgerust voor dergelijk project. Het 
ontwerp voorziet een verbreding van deze weg. Door deze weg te verbreden en in combinatie 
met de nutsvoorzieningen wordt een vlotte verbinding gemaakt naar de ondergrondse 
parkeerruimte en de nieuw aan te leggen parkeerruimte ten zuiden van het gebouw. De in en 
uitrit naar deze parkeerzones wordt zodanig aangelegd dat afdraaien naar de zuidelijke gelegen 
woonwijk in de Mandelstraat niet mogelijk is. Het aantal verkeersbewegingen in de Mandelstraat 
zou door dit project niet mogen wijzigen. Op eigen terrein voorziet het project voldoende 
parkeerplaatsen gezien dit in overeenstemming is met de verordening op het aanleggen van 
parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen. De parkeerdruk op het openbaar domein wordt hierdoor 
niet in het gedrang gebracht in zoverre de bovengrondse parkeerplaatsen geen gereserveerde 
plaatsen worden, maar over de verschillende kantoren en andere functies polyvalent kunnen 
ingezet worden. In de mobiliteitstoets bevinden zich de resultaten van een verkeerstelling ter 
hoogte van de ontsluiting op de Oostrozebekestraat, namelijk ter hoogte van het rondpunt. Uit 
deze telling kan worden afgeleid dat er een beperkt aantal momenten zijn waarbij de toerit tot 
de nieuwe ontwikkeling geblokkeerd wordt. Dit is vooral tijdens de avondspits. Weliswaar blijkt 
uit de studie dat de wachtrij aan het rondpunt snel oplost door de goede doorstroming en 
voldoende capaciteit van het rondpunt langs de gewestweg. De veronderstelling dat het een 
kortere week was tijdens de telling waarbij verschillende personen verlof hebben genomen is 
echter suggestief en hiermee kan geen rekening worden gehouden. Er kan worden gesteld dat 
het project voldoende parkeerplaatsen voorziet op eigen terrein en dat de ontsluiting van het 
project zorgt voor een beperkte maar een te aanvaarden impact ter hoogte van de ontsluiting op 
de Oostrozebekestraat en specifiek tijdens de avondspits. Aangezien het agentschap wegen en 
verkeer als wegbeheerder de tellingen en analyse aanvaardt, gaan we er vanuit dat er geen of 
slechts minimale impact te verwachten is.
Het klopt inderdaad dat de Nijverheidstraat zal worden heraangelegd waardoor tijdens de 
werken in de Nijverheidstraat hinder zal zijn voor het op- en afrijden richting de 
Oostrozebekestraat. Beide projecten dienen te worden afgestemd zodat de ontsluiting van de 
wijk in de Mandelstraat en Nijverheidstraat steeds mogelijk is. In de verschillende plannen wordt 
niet aangegeven welke gracht er zal worden overwelft. De verwijzing van de 
bezwaarschriftindiener dat de gracht zal worden gedempt om de Mandelstraat te verbreden klopt 
niet. Alle bestaande grachten behouden hun huidig profiel.
De opmerking dat de wadi's zullen liggen in de groenzone, zoals voorgesteld in het 
verkavelingsplan, is onterecht. Deze uitspraak was wel van toepassing op de vorige aanvraag, 
maar in deze huidige aanvraag wordt de groenzone effectief als groenzone aangelegd. De wadi's 
bevinden zich integraal uit deze groenzone. De bouwheer dient zelf in te staan voor de 
behoeftestudie voor de verkoop van de kantoorruimtes, dit is geen aspect die de gemeente dient 
te ondernemen. Volgens artikel 4.3.1.§2, 1° en 2° van de VCRO dienen wij op het economisch 
aspect geen beoordeling te vellen. 
Er kan worden geconcludeerd dat de twee digitale bezwaarschriften, opgeladen in het 
omgevingsloket op 19 januari 2022, ongegrond worden bevonden.
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Het digitale bezwaarschrift, opgeladen in het omgevingsloket op 20 januari 2022, wordt 
ongegrond bevonden. Er worden in dit bezwaarschrift ook heel wat argumenten aangehaald die 
betrekking hebben op de vorige en ingetrokken aanvraag (OMV_2021002232). Heel wat 
argumenten zijn in deze aanvraag reeds achterhaald waardoor het bezwaarschrift niet is 
gebaseerd op de juiste documenten en plannen.

Het advies van Astrid veiligheidscommissie  was gunstig.
Het advies van het Agentschap voor Wegen en Verkeer was voorwaardelijk gunstig.
Het advies van VMM -watertoets was gunstig.

Het subadvies van De brandweer was voorwaardelijk gunstig.
Het subadvies van Fluvius was gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig.
Het subadvies van Telenet was voorwaardelijk gunstig.
Het subadvies van Aquafin was gunstig.
Het subadvies van De Watergroep was stilzwijgend gunstig
Het subadvies van Proximus was voorwaardelijk gunstig.

Het verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar dd. 3/05/2022 was ongunstig en kan 
samenvattend als volgt worden weergegeven:
…
Planologisch:
…
De aanvraag voldoet niet aan de inrichtingsvoorschriften van het BPA. 

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
Artikel 4.4.9/1.
…

Goede ruimtelijke ordening
..
Zoals hogerop vermeld kadert de aanvraag in de afwijkingsmogelijkheden voor handelingen 
sorterend onder voorschriften van een bijzonder plan van aanleg dat ouder is dan vijftien jaar 
waardoor er toepassing kan worden gemaakt van artikel 4.4.9/1 van de VCRO. Het 
vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een omgevingsvergunning 
afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, voor zover 
dit plan ouder is dan vijftien jaar op het ogenblik van de indiening van de aanvraag. Dit BPA 
vormt een aanvulling op het woongebied of woonuitbreidingsgebied zoals bestemd op het 
gewestplan Roeselare - Tielt.

Zoals vermeld in het artikel 4.4.9/1 van de VCRO kunnen geen afwijkingen worden toegelaten 
voor bijzondere plannen van aanleg die voorzien in stedenbouwkundige voorschriften voor 
agrarisch gebied, ruimtelijk kwetsbaar gebied of recreatiegebied in afwijking van het gewestplan 
of voor gebieden die in uitvoering van artikel 5.6.8 van deze codex aangeduid zijn als 
watergevoelig openruimtegebied. 
De voorschriften van het BPA hebben betrekking op een sportpark. Deze functie kan in een 
woongebied worden voorzien als een openbare nutsvoorziening. Artikel 5.1.0 van het KB van 28 
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 
gewestplannen bepaalt namelijk dat de woongebieden bestemd zijn voor wonen, alsmede voor 
handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen 
van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden 
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare 
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. De bijhorende 
omzendbrief van 8 juli 1997 stelt duidelijk dat als openbare nutsvoorzieningen kunnen worden 
gezien, die inrichtingen, voorzieningen en activiteiten die gericht zijn op de bevordering van het 
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algemeen belang, en ten dienste staan van elkeen. Dit is het geval met een sportpark die in 
functie staat van het algemeen belang en elkeen. Bovendien neemt dit een uiterst kleine 
oppervlakte in van het ganse woongebied en woonuitbreidingsgebied waarin dit gelegen is zodat 
er geen onverenigbaarheid is met de omgeving

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd en gezien bovenstaande kan er toepassing 
worden gemaakt van artikel 4.4.9/1 van de VCRO. Het toepassen ervan impliceert niet dat de 
toetsing aan de goede ruimtelijke ordening niet meer dient te gebeuren. Deze toets dient nog 
steeds te gebeuren volgens artikel 4.3.1.§2, 1° en 2° van de VCRO. Volgens artikel 4.3.1.§2, 1° 
en 2° van de VCRO dient een aanvraag te worden beoordeeld met inachtneming van de 
volgende beginselen: Het gevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan 
de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, 
de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke 
elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf en op hinderaspecten, gezondheid, 
gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen en in het bijzonder met inachtneming van de 
doelstelling van artikel 1.1.4. van de VRCO. Vervolgens houdt het vergunningverlenende 
adviesorgaan rekening bij de beoordeling van het aangevraagde met de in de omgeving 
bestaande toestand, doch het kan ook beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot 
de aandachtspunten, vermeld in 1° in rekening brengen. ‘Ruimtelijke draagkracht wordt 
gedefinieerd als het vermogen van de ruimte om, nu en in de toekomst, menselijke activiteiten 
op te nemen zonder dat de grenzen van het ruimtelijk functioneren worden overschreden. 
Vertrekken vanuit de draagkracht van de ruimte betekent behoedzaamheid in de relatie 
menselijke activiteiten - ruimtelijke ontwikkeling. Bij duurzaam gebruik van de ruimte brengt 
men een maximaal toelaatbare belasting in rekening. Er worden voorwaarden opgelegd aan het 
ruimtegebruik. Draagkracht is evenwel plaats-, situatie- en soms tijdsgebonden’.

Functionele inpasbaarheid: 
De aanvraag voorziet een kantoorfunctie op de verschillende bouwlagen en een horecafunctie op 
de gelijkvloerse bouwlaag. Dergelijke functies zijn eigen aan een centrumomgeving en zijn 
functioneel te aanvaarden in een woongebied. De voorgestelde parkeerzones en bijhorende 
wadi's en overige omgevingsaanleg zijn in het kader van het project en zijn bijgevolg eveneens 
functioneel inpasbaar. De voorgestelde wegenis en groenbuffer worden aangelegd in de zones 
die worden aangehaald in het BPA of in de verkaveling waardoor deze eveneens functioneel 
inpasbaar zijn in deze gemengde woonomgeving. Het aanleggen van de groenbuffer op een 
talud doet daar geen afbreuk aan.

De mobiliteitsimpact: 
Door de omvang van het project zal er een bijkomende impact zijn op het mobiliteitsaspect. Dit 
project sluit aan op de gewestweg N357 (Oostrozebekestraat). Voor de fietsers- en voetgangers 
is dit project vlot bereikbaar via de centrumstraten van de gemeente of via de nieuw aan te 
leggen fiets- en wandelverbinding die noord-zuid is georiënteerd. Deze nieuwe fiets- en 
wandelverbinding is voldoende breed voor het nodige gebruik. Verderop in de 
Oostrozebekestraat is een bushalte gelegen (470m loopafstand) waarbij het ook mogelijk is om 
het kantoorgebouw met het openbaar vervoer te bereiken. 
De bestaande wegenis is voldoende gedimensioneerd voor auto's en vrachtwagens waarbij voor 
dit project enkel bijkomend autoverkeer tot stand wordt gebracht. Vrachtverkeer wordt beperkt 
tot de leveringen voor de gelijkvloerse horecazaak. 
Op heden is de bestaande weg, namelijk de weg die de Mandelstraat en de Oostrozebekestraat 
verbindt onvoldoende uitgerust voor dergelijk project. Het ontwerp voorziet een verbreding van 
deze weg. Door deze weg te verbreden en in combinatie met de nutsvoorzieningen wordt een 
vlotte verbinding gemaakt naar de ondergrondse parkeerruimte en de nieuw aan te leggen 
parkeerruimte ten zuiden van het gebouw. De in- en uitrit naar deze parkeerzones wordt 
zodanig aangelegd dat afdraaien naar de zuidelijke gelegen woonwijk in de Mandelstraat niet 
mogelijk is. 
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Het project voorziet een publiek toegankelijke ruimte, namelijk een brasserieruimte en 
verschillende kantoorruimtes. Deze hebben een gezamenlijke oppervlakte van 3.265,42m² 
(gelijkvloerse bouwlaag: brasserie 196,46m² + kantoorruimte 745,16m², kantoorruimte verdiep 
1: 983,44m², kantoorruimte verdiep 2: 752,78m², kantoorruimte verdiep 3: 587,58m²). 
Volgens de gemeentelijke verordening dient er minimaal 95 parkeerplaatsen op eigen terrein te 
worden gerealiseerd en 65 fietsstal plaatsen. Het project voorziet over 44 ondergrondse 
parkeerplaatsen en 21 fietsstalplaatsen en 51 bovengrondse autostaanplaatsen en 44 
fietsstalplaatsen. De normen en het aantal parkeervoorzieningen voor auto en fiets zijn in 
overeenstemming met de verordening. Om een polyvalent en maximaal gebruik van de 
bovengrondse autostaanplaatsen te garanderen is het aangewezen om deze niet toe te wijzen 
per kantoor te reserveren. 
De bezoekers of gebruikers van dit gebouw worden allemaal richting de Oostrozebekestraat 
geleid. Een keerbeweging vanuit zowel de ondergrondse als bovengrondse parking richting de 
zuidelijk gelegen Mandelstraat is niet mogelijk. In de mobiliteitstoets bevinden zich resultaten 
van een verkeerstelling ter hoogte van de ontsluiting op de Oostrozebekestraat, namelijk ter 
hoogte van het rondpunt. Uit deze telling kan worden afgeleid dat er een beperkt aantal 
momenten zijn waarbij de toerit tot de nieuwe ontwikkeling geblokkeerd wordt. Dit is vooral 
tijdens de avondspits. Weliswaar blijkt uit de studie dat de wachtrij aan het rondpunt snel oplost 
door de goede doorstroming en voldoende capaciteit van het rondpunt langs de gewestweg. 
Deze verkeersstudie werd ook door het Agentschap Wegen en Verkeer aanvaard. 
Er kan worden gesteld dat het project voldoende parkeerplaatsen voorziet op eigen terrein en 
dat de ontsluiting van het project zorgt voor een beperkte maar een te aanvaarden impact ter 
hoogte van de ontsluiting op de Oostrozebekestraat en specifiek tijdens de avondspits.

De schaal, het ruimtegebruik en bouwdichtheid en visueel-vormelijke elementen: 
Zoals hogerop beschreven bevindt dit project zich in de nabijheid van eengezinswoningen en 
handelszaken. Deze hebben een bouwdiepte van 10m tot 26m en bestaan uit één à twee 
bouwlagen met hellend of plat dak. De woningen bestaande uit twee bouwlagen en hellend dak 
(bouwblok Oostrozebekestraat 203 tot en met 213) hebben een nokhoogte van 10,1m. De 
aanliggende bandencentrale heeft een bouwhoogte van 4,7m, waarbij het magazijn met hellend 
dak een nokhoogte heeft van 8,82m. De woning Oostrozebekestraat 164A heeft een 
kroonlijsthoogte van 2,3m en een nokhoogte van 7,25m. Ten zuiden is een woonwijk gevestigd, 
bestaande uit open bebouwing en bestaande uit woningen van één bouwlaag met hellend dak. 
Het voorgestelde project voorziet een losstaand gebouw met een breedte van 45,25m, een 
diepte van 35,2m en een hoogte van 4 bouwlagen (17,6m hoogte). Ondanks de nodige groene 
inkleding zal dit gebouw uittorenen ten opzichte van de nabij gelegen en verder gelegen 
gebouwen en in combinatie met de voorgestelde bouwdiepte zal dit zorgen voor een schaalbreuk 
ten opzichte van de nabije en ruimer gelegen omgeving. Het voorgestelde project heeft een 
vloerpas hoogte van 16,7mTAW terwijl de vloerpashoogte van de achtergelegen woning (in dit 
geval Mandelstraat 19) een vloerpashoogte heeft van 13,82mTAW. Dit wil zeggen dat het 
kantoorgebouw dan nog eens 2,88m hoger wordt gebouwd dan de zuidelijke gelegen woning 
waardoor de schaal van het project een niet te onderschatten impact zal hebben ten opzichte 
van die zuidelijk gelegen eengezinswoningen, bestaande uit één bouwlaag met hellend dak. Een 
gebouw van dergelijke omvang zorgt voor een te grote schaalbreuk en is ruimtelijk niet te 
aanvaarden in deze omgeving. Ditzelfde project zou in een bedrijvenpark met woningen op 
grotere afstand wel uitermate inpasbaar zijn. Op dit terrein is een dergelijk omvangrijk project 
moeilijk te aanvaarden. Een project met één bouwlaag minder en van beperktere omvang kan 
eventueel worden aanvaard. 
Door de zuidelijk gelegen groenbuffer te voorzien op een talud wordt een bijkomende buffer 
geboden om de inkijk van de parking naar de zuidelijk gelegen tot het minimale te beperken. De 
aanleg van de groenbuffers zijn in overeenstemming met de indeling of aanduiding op het 
verkavelingsplan. Het aanleggen van een talud met daarop de groenbuffer doet hieraan geen 
afbreuk. 
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Het gebruik van de voorgestelde gevelmaterialen zijn eigen aan dergelijke kantoorgebouwen. 
Eveneens wordt de gehele zone in een groen kader omgeven wat de inpasbaarheid dan weer ten 
goede komt.

Cultuurhistorische aspecten: 
Aan de overzijde van de Oostrozebekestraat is een erfgoedobject gekend in de inventaris van 
bouwkundig erfgoed. Het gaat hier over een bouwkundig element 'Sociale huisvesting in 
tuinwijkconcept' waarbij de erfgoedwaarden zijn na te gaan via de volgende link: 
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51245. Door de bouw van het project wordt er geen 
afbreuk gedaan aan de aanwezig erfgoedwaarden van deze gebouwen.

Bodemreliëf: 
Het bodemreliëf zal men wijzigen ten behoeve van het plaatsen van een kelderruimte, het 
aanleggen van wegenis, parkeerplaatsen, aanleg van verschillende wadi's, aanleg van talud en 
afwateringsgeul tussen talud en zuidelijke perceelsgrens. Dit zorgt ervoor dat men ongeveer 
4908m³ aarde zal afvoeren. De aanleg van de ondergrondse constructie mag er geenszins voor 
zorgen dat er een permanente drainage optreedt met lagere grondwaterstanden tot gevolg. Een 
dergelijke permanente drainage is immers in strijd met de doelstellingen van het decreet 
integraal waterbeleid waarin is opgenomen dat verdroging moet voorkomen worden, beperkt of 
ongedaan gemaakt. De ondergrondse constructie dient dan ook uitgevoerd te worden als 
volledig waterdichte constructie en zonder kunstmatig drainagesysteem. Voor de aanleg van de 
kelderverdiep zal een bronbemaling nodig zijn. Echter bevat de aanvraag enkel een verwijzing 
naar de meldingsplicht van deze bronbemaling omdat dit een aspect is op niveau van de 
uitvoering. Voor de bronbemaling zal een afzonderlijk omgevingsvergunningsdossier- of melding 
moeten worden ingediend en te worden goedgekeurd vooraleer de bemalingswerken aan te 
vangen. De afwateringsmogelijkheden van de zuidelijke gelegen woningen blijven gegarandeerd 
door de aanleg van een afwateringsgeul tussen het talud en de zuidelijke perceelsgrens. 
Eveneens zal de aangelegde parking afwateren richting de wadi's en niet richting de zuidelijk 
gelegen tuinzones van de private woningen. Voor het wateraspect wordt verwezen naar het punt 
'Watertoets'. Hieruit kan worden afgeleid dat de werken geen negatieve impact hebben om het 
bestaande watersysteem en dat de aanpalende eigendom niet in het gedrang worden gebracht 
wat betreft het wateraspect. Mits het naleven van voorwaarden is de voorgestelde wijziging aan 
de bodem ruimtelijk te aanvaarden. 

Hinderaspecten: 
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden bezwaren, opmerkingen of standpunten 
ingediend. Deze werden reeds hogerop geëvalueerd. Er werd geconcludeerd dat deze 
bezwaarschriften deels gegrond worden bevonden voor wat betreft de schaal en omvang van het 
gebouw waarbij door de aanwezig functie op de verschillende verdiepen een onaanvaardbare 
inkijk zal zijn op de nabijgelegen woningen. 

Gebruiksgenot: 
Het voorzien van een kantoorruimte en bijhorende brasserie zal bijdragen tot een gevarieerd 
aanbod in de kern van de gemeente. Het bouwen van een kantoorgebouw van dergelijke 
omvang zorgt er evenwel voor dat het gebruiksgenot voor de zuidelijke nabij gelegen woningen 
in het gedrang wordt gebracht. 

Veiligheid in het algemeen: 
Tijdens de looptijd van deze vergunningaanvraag werd ook advies gevraagd aan brandweerzone 
Midwest – dienst preventie. Er werd een voorwaardelijk gunstig advies verleend. Hierdoor 
kunnen we afleiden dat, mits het naleven van de voorwaarden, de veiligheid voor bezoekers, 
bewoners en overige gebruikers van dit gebouw en omliggende gebouwen voldoende is. 
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Conclusie: Er kan worden geconcludeerd dat er voldoende oplossingen worden geboden om de 
mobiliteits-, parkeer- en waterproblematiek tot het minimale te beperken en tot het 
aanvaardbare te houden. Echter is het voorgestelde gebouw van zodanige omvang en hoogte 
dat deze zal zorgen voor een schaalbreuk ten opzichte van de nabije en ruimere omgeving.

In zitting van 19 april 2022 heeft de gemeenteraad de ligging, de breedte en de uitrusting van 
de gemeenteweg zoals voorzien op de plannen, goedgekeurd evenals de opname in het 
openbaar domein.

Op 16/05/2022 beslist het college van burgemeester en schepenen tot vergunning van de 
aanvraag.
De motivering luidt als volgt: 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar van 3 mei 2022 en volgt het standpunt van de omgevingsambtenaar niet 
en omwille van de volgende reden:
Het college van burgemeester en schepenen is van mening dat het op deze locatie, binnen de 
afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied Roeselare en onmiddellijk gelegen langs een 
belangrijke gewestweg zoals de N50, te verantwoorden is om een hoger ruimtelijk rendement na 
te streven. 
Waar de omgevingsambtenaar van mening is dat, behoudens voor de schaalbreuk ten opzichte 
van de omgeving, de andere hinderaspecten wel tot het aanvaardbare werden herleid, is het 
college van burgemeester en schepen van mening dat de impact van het project door de 
kwalitatieve architectuur en de voorziene groenaanplant wel aanvaardbaar is in deze omgeving. 
Het college van burgmeester en schepenen is van mening dat het project een positieve bijdrage 
levert aan de verhoging van het ruimtelijk rendement, zoals omschreven in artikel 4.3.1 §2 van 
de VCRO en dat deze redementsverhoging gebeurt met voldoende respect voor de kwaliteit van 
de omgeving en derhalve in de omgeving, zoals hierboven omschreven, verantwoord is. 
Voor de overige elementen kan het besluit van de omgevingsambtenaar bijgetreden worden.

Volgende voorwaarden worden onder meer opgelegd:
 Geen dancing of danscafé toegelaten op deze site. 
 De geluidsterkte van de brasserie dient zich te beperken tot achtergrondmuziek 

(≤85dB(A)LAeq, 15min) 
 De nieuwe bomen dienen een plantmaat te hebben van minimaal 14/16 en dienen te 

worden geplant in het eerst volgende plantseizoen na het wind- en waterdicht afwerken 
van het gebouw 

 De normbepalingen van hoofdstuk III van de gewestelijke verordening inzake 
toegankelijkheid dienen te worden nageleefd.

 …

Per beveiligde zending, verstuurd op respectievelijk 17/06/2022 en 18/06/2022 stellen 
1. BVBA OCKIER ADVOCATEN - tav mters OCKIER LUDO & DE LANGE ERLINDE namens 

omwonende VANDENDRIESSCHE DAVID Mandelstraat 19, 8770 Ingelmunster
2. omwonende VAN THOURNOUT SOPHIE Mandelstraat 14, 8770 Ingelmunster,

beroep in bij de deputatie.

Het beroep 1 is als volgt gemotiveerd:
- De afwijking op het BPA is niet gerechtvaardigd en ongegrond.
- Onvoldoende tegemoetkoming aan overstromingsgevoeligheid van het gebied – milieu-

effecten onvoldoende onderzocht (schending m.e.r.)
- Mobiliteitshinder
- Zicht – en lichthinder
- Onaanvaardbare Inkijk
- Geen ruimtelijke inpasbaarheid – schaalbreuk
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Het beroep 2 is als volgt gemotiveerd:
- Strijdigheid met van toepassing zijnde voorschriften.
- De toetsing aan een goede ruimtelijke ordening werd niet correct uitgevoerd/ 

schaalbreuk met omgeving.
- Geen behoeftestudie verricht.
- De veronderstelde rendementsverhoging werd onvoldoende gemotiveerd.
- Schending privacy van omwonenden.
- Aantasting gebruiksgenot woningen binnen woonwijk.
- Er wordt een gebouw in tweede bouwlijn van de woonwijk gerealiseerd.
- Het kantoorgebouw zal fungeren als uitkijktoren.
- Wateroverlast is er een terugkerend probleem.
- Ontsluiting van de site, verkeer en mobiliteitseffecten.
- Gevaar van intensieve bemaling.
- Het sloopopvolgingsdossier klopt niet.

Deze beroepen werden, conform artikel 58 van het omgevingsvergunningsdecreet op 
15/07/2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Tevens werd het college van burgemeester en schepenen en in voorkomend geval de 
adviesinstanties zoals vermeld in de artikelen 35 tot en met 37 Omgevingsbesluit, opnieuw om 
advies verzocht.

Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen was voorwaardelijk gunstig.
Het advies van Astrid veiligheidscommissie  was gunstig.
Het advies van het Agentschap voor Wegen en Verkeer was voorwaardelijk gunstig.
Het advies van VMM -watertoets was voorwaardelijk gunstig.
Het subadvies van Inter (Toegankelijk Vlaanderen)  was gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig.

De provinciale omgevingsambtenaar heeft overeenkomstig art. 63/1 omgevingsdecreet op 
07/10/2022 een verslag opgemaakt. 

Er werd gevraagd om gehoord te worden. De partijen werden uitgenodigd voor de hoorzitting 
van 18/10/2022 en werden gehoord in hun middelen door de gedeputeerde Bart Naeyaert:

36007/167/B/2022/337
OMV 2021120528

Zaal 4 (Jelleke)
10.20 uur

Ingelmunster Aanvrager: DE SOCIETEIT
Raadgever:  LDR Mter Vansteenkiste Ruben    

 De heer Rino Maes  à één van de 
aanvragers à 
 rino@maesconceptimmo.be 

 De heer Filip Demey à  infrabureau 
Demey à filip@demey.be 

De heer Ruben Vansteenkiste à  LDR advocaten 
à ruben.vansteenkiste@ldr.be

Beroeper: 
1) VANDENDRIESSCHE DAVID

davau6@gmail.com

2) VAN THOURNOUT SOPHIE
1. Sophie.vanthournout@sgr26.be
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2. cyreke68@gmail.com

Raadgever:  
1) BV / BVBA OCKIER ADVOCATEN - tav mters 
OCKIER LUDO & DE LANGE ERLINDE

mr. Aurélie WALRAEVE loco mr. Ludo OCKIER – 
raadslieden
info@ockier-advocaten.be

CBS: verontschuldigd

afbraak van bestaande gebouwen met bestaande 
infrastructuur en heroprichten van een kantoor- 
en dienstengebouw met onder- en bovengrondse 
parking en infrastructuur.

Ligging: Oostrozebekestraat 168 8770 
Ingelmunster

BI Ockier

Eigenaar Mandelstraat 19
Ten noorden plaats van aanvraag
Grootschalig project
BPA Mandel Oost: oprichting sportpark, één bouwlaag
Natuurlijk hellend terrein: gebouw komt één bouwlaag hoger te liggen dan woning BI
Is dus vijf bouwlagen
Grondige afweging maken van de goede ruimtelijke ordening
Ruimtelijk rendement mag niet ten koste van de ruime omgeving
Zicht- en lichthinder
Niet in centrum gelegen: onaanvaardbare impact voor de omwonenden

BI Van Thournout

Aanzienlijke schaalbreuk met omgeving
Strijdig met omzendbrief gewestplan: geen goede ruimtelijke ordening
Goa ongunstig
Vloerpas komt veel hoger dan onze woningen
Beter in te planten in een bedrijventerrein met woningen op grotere afstand

AV

Voor zuidelijk deel is er een verkaveling van 1991 (van na BPA)
Verkavelingsvoorschriften volgen: groene zone met berm
CBS: voldoet aan verkavelingsvoorschriften
Verordening toegankelijkheid: wordt aangepast, louter interne verbouwingen
Oude verloederde site hergebruiken
Voldoende maatregelen genomen om hinder te vermijden
Is kantoorcomplex dus niet dag in dag uit hinder
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Eerste aanvraag ingediend en terug ingetrokken
Geluisterd naar de noden van de buren en aangepast
Waterneutraal project
Mobiliteit goed onderzocht en alles via Oostrozebekestraat
1500m² op perceel van 7000m²: minder dan bestaande toestand
In de hoogte werken
Niet bouwen op plaats van de loods: veel verder van de woningen

2 GELDENDE WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

De aanvraag is volgens het gewestplan Roeselare – Tielt (d.d. 17/12/1979 + wijz) deels gelegen 
in een woonuitbreidingsgebied en deels in woongebied.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in 
een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor 
sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, 
voor agrarische bedrijven.
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover 
ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de 
bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het 
geval, ofwel die overheid gen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen 
heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is 
aangegaan door de promotor.

De aanvraag is gelegen binnen de perimeter van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
Afbakening Regionaal stedelijk gebied Roeselare (d.d. 21/11/2008)

De aanvraag ligt in een BPA Mandel Oost (d.d. 17/06/1985)

De aanvraag is eveneens deels gelegen binnen een niet-vervallen verkaveling, goedgekeurd 
door het college van burgemeester en schepenen op 1 maart 1991. Gekend met als referentie 
55/36007/483/2.

Gemeentelijke Verordeningen:
- stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en 

fietsstalplaatsen van 17 december 2013. 

3 MER-SCREENING

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een project dat voorkomt op de lijst van Bijlage III 
bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01/03/2013 inzake de nadere regels van de 
project-m.e.r.-screening, meer bepaald 
punt 10 b) Infrastructuurprojecten, stadsontwikkelingsprojecten. De aanvraag betreft immers de 
bouw van een kantoor- en dienstengebouw
punt 10 e) aanleg wegen

In toepassing van artikel 20 van het Omgevingsvergunningsdecreet dd. 25/04/2014 dient het 
aanvraagdossier vergezeld te zijn van een project-m.e.r.-screeningsnota (PrMS). Deze nota 
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werd in de beslissing van het college van burgemeester en schepenen inhoudelijk beoordeeld. 
De conclusie luidt als volgt: 

Bij de aanvraag werd een project-m.e.r.-screeningsnota gevoegd. In deze nota worden 
de mogelijke effecten van het project om de omgeving beschreven. Deze werden reeds 
aangehaald in het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek. Naar aanleiding van 
deze beschrijving kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen aanleiding 
geeft tot aanzienlijke milieugevolgen.

In het beroepschrift wordt gesteld dat het effect op milieu, meer bepaald de waterhuishouding, 
onvoldoende werd onderzocht.

Het doel van de screeningsnota bestaat erin om na te gaan of de aanvraag in zijn geheel 
aanleiding zal geven tot aanzienlijke milieueffecten. Uiteindelijk wordt er enkel geoordeeld of de 
opmaak van een MER nodig is of niet.

Beroepers tonen niet aan dat er sprake zou zijn van aanzienlijke milieueffecten die nopen tot de 
opmaak van een project-MER. De project-m.e.r.-screening dient te worden onderscheiden van 
de beoordeling ten gronde. Er dient ook benadrukt te worden dat de VMM ook in graad van 
beroep een voorwaardelijk gunstig advies heeft verleend.  
De vaststelling dat de aanvraag geen aanzienlijke milieu-effecten zal doen ontstaan impliceert 
enkel dat er geen MER moet worden opgemaakt en doet geen afbreuk aan het feit dat de 
aanvraag nog steeds moet worden getoetst op het vlak van de verenigbaarheid met de goede 
ruimtelijke ordening, dit voor zover er geen legaliteitsbelemmering wordt vastgesteld.

De conclusie van het college van burgemeester en schepenen inzake de beoordeling van de 
project-m.e.r.-screeningsnota wordt bijgetreden.

4 VERSLAG PROVINCIAAL OMGEVINGSAMBTENAAR (art.63/1 omgevingsdecreet)

De Deputatie heeft kennis genomen van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar. 
De conclusie luidt als volgt:

Het ontwerp voorziet het bouwen van een kantoor- en dienstengebouw met onder- en 
bovengrondse parking en infrastructuur na afbraak van de bestaande bebouwing en 
infrastructuur.

De aanvraag moet getoetst worden aan de bepalingen van het BPA Mandel Oost (d.d. 
17/06/1985). De plaats van de aanvraag is volgens het BPA gelegen in de zone voor 
sportparken met bijhorende voorzieningen (zone 12), de zone voor tuinstroken tussen 
voorgevel en rooilijn (zone 6), de zone voor wegen en daarbijhorende ruimten (zone 9) 
en de zone voor openbaar groen: parken, speeltuinen wegen voor voetgangers (zone 8).
De aanvraag wijkt af van het BPA o.a. voor wat betreft de bestemming.

Op 08/12/2017 werd de Codextrein (het decreet houdende wijziging van diverse 
bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving) goedgekeurd. Een eerste 
deel artikelen is reeds in werking getreden op 30/12/2017.

Met artikel 4.4.9/1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt nu een nieuwe 
afwijkingsmogelijkheid geboden voor het afwijken van voorschriften van een BPA, voor 
zover dit plan ouder is dan 15 jaar op het ogenblik van de indiening van de aanvraag. 
Hoewel er juridisch ruimere afwijkingsmogelijkheden ontstaan, moet de aanvraag echter 
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nog steeds getoetst worden aan de goede ruimtelijke ordening. Een afwijking kan enkel 
toegestaan worden, indien dit ook ruimtelijk aanvaardbaar is.
Bovendien kan voorliggende aanvraag sowieso niet vergund worden op basis van artikel 
4.4.9/1 van de V.C.R.O.
In artikel 4.4.9/1 van de V.C.R.O. wordt namelijk ook expliciet voorgeschreven dat 
afwijkingen niet toegestaan kunnen worden voor wat betreft wegenis, openbaar groen en 
erfgoedwaarden. Binnen zone 8 (zone voor openbaar groen: parken, speeltuinen wegen 
voor voetgangers) wordt o.a. een berm met wintervast groen voorzien en een gracht aan 
zuidzijde van het talud ten behoeve van de afwatering van de achterliggende tuinen van 
de aanpalende percelen.
Volgens het plan inzake de grondoverdracht wordt deze grond overgedragen van de 
gemeente Ingelmunster naar de projectzone. Bijgevolg is er absoluut geen sprake van 
openbaar groen, zoals voorgeschreven in het BPA, zodat deze afwijking niet onder de 
toepassingsmogelijkheden valt van artikel 4.4.9/1 van de V.C.R.O.

De aanvraag is eveneens deels gelegen binnen een niet-vervallen verkaveling, 
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 1 maart 1991. Gekend 
met als referentie 55/36007/483/2.
Zoals ook wordt aangehaald in de nota van de raadsman van de aanvrager, die ingediend 
werd in graad van beroep, verwijzen de verkavelingsvoorschriften naar de voorschriften 
van het BPA Mandel Oost. Aangezien de voorschriften van de verkaveling conform zijn 
aan het BPA Mandel Oost, wijkt de aanvraag ook af van de verkaveling inzake openbaar 
groen. Bijgevolg ontstaat er een legaliteitsbelemmering om de aanvraag te kunnen 
vergunnen en is een verdere beoordeling van de aanvraag aan de overige wettelijke en 
reglementaire bepalingen en aan de goede ruimtelijke ordening irrelevant. Het is dan ook 
louter ten overvloede (niet limitatief) dat nog het volgende aangehaald wordt:

De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de gewestelijke verordening inzake 
toegankelijkheid. In graad van beroep verleende Inter (Toegankelijk Vlaanderen) een 
gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies. Uit dit advies blijkt dat de aanvraag 
momenteel niet voldoet aan alle bepalingen van de gewestelijke verordening inzake 
toegankelijkheid. Bijgevolg ontstaat er op vandaag een bijkomende 
legaliteitsbelemmering om de aanvraag te kunnen vergunnen.

De GOA verleende een ongunstig advies omwille van de hoogte en schaal van het 
gebouw (met inkijk tot gevolg). Dit wordt bijgetreden.

De aanvraag is naast de legaliteitsbelemmeringen ook in strijd met de goede ruimtelijke 
ordening.

Aan de deputatie wordt voorgesteld om de ingestelde beroepen gegrond te verklaren en 
de gevraagde vergunning te weigeren. 

5 MOTIVATIE STANDPUNT DEPUTATIE

De Deputatie sluit zich aan bij het standpunt van de provinciaal omgevingsambtenaar en 
motiveert haar standpunt als volgt:

5A BESCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De plaats van de aanvraag is gelegen in de Oostrozebekestraat 168 in Ingelmunster.
De projectsite helt af van de Oostrozebekestraat richting de Mandelvallei.
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Het betreft een vroegere vlas roterij, die later als manége in gebruik werd genomen. Op heden 
zijn alle gebouwen leeg met uitzondering van 1 loods die gebruikt wordt als berging voor een 
jeugdbeweging.
Ten zuiden van de bouwplaats is een woonwijk gevestigd, bestaande uit open bebouwing en 
bestaande uit woningen van één bouwlaag met hellend dak.
Ten noorden en ten westen komen er naast de eengezinswoningen ook handelszaken voor in de 
omgeving. 

Het ontwerp voorziet het bouwen van een kantoor- en dienstengebouw met onder- en 
bovengrondse parking en infrastructuur na afbraak van de bestaande bebouwing en 
infrastructuur. Op het gelijkvloers wordt ook een brasserie voorzien.
De footprint van het gebouw is ca 45 m breed en 35 m diep.
Het voorgestelde gebouw bestaat uit 4 bouwlagen waardoor deze een heel stuk hoger komt dan 
de omliggende woningen. Vanaf de derde bouwlaag aan de zuidgevel en westgevel worden de 
bouwlagen wel wat teruggetrokken. 
Het voorgestelde project heeft een vloerpashoogte van 16,7mTAW terwijl de vloerpashoogte van 
de zuidelijk gelegen woning (volgens het terreinprofiel en in dit geval Mandelstraat 19) een 
vloerpashoogte heeft van 13,82mTAW. Dit betekent dat er ten opzichte van deze achterliggende 
woning eigenlijk eerder sprake is van 5 bouwlagen.
De gevelvlakken bestaan uit architectonisch beton in combinatie met grote raampartijen.
Ten opzichte van de achterliggende percelen die bebouwd zijn met vrijstaande 
eengezinswoningen bedraagt de minimale afstand ca 36,6 m.

Zowel het ondergronds parkeren als het bovengronds parkeren wordt ontsloten via de 
Mandelstraat. Bij het uitrijden van de parking zal er worden verplicht om links af te slaan. 
Ten zuiden van de site zijn er 45 parkeerplaatsen + 3 mindervalide parkeerplaatsen. Ten 
noorden van de site zijn er 3 parkeerplaatsen waarvan 2 toegankelijke parkeerplaatsen. In totaal 
zijn er 51 bovengrondse parkeerplaatsen. Bovengronds wordt er een fietsenstalling voorzien 
voor 44 fietsen.
Ondergronds worden er 44 parkeerplaatsen voorzien waarvan 1 voor mindervaliden en 21 
fietsenstallingen.

Aansluitend op de zuidelijke gelegen Mandelstraat en de noordelijk gelegen Oostrozebekestraat 
zal een nieuwe fiets- en wandelverbinding worden aangelegd.
Langsheen de perceelgrens van de Mandelstraat bevinden zich 9 knotwilgen die zullen gerooid 
worden om de verbreding van de openbare weg mogelijk te maken. Dit gaat ook gepaard met 
het aanpassen van de rooilijn. 
Verder ten zuiden  (tussen de nieuwbouw en de bovengrondse parking met 48 parkeerplaatsen) 
zullen verschillende wadi’s worden aangelegd. 

Tussen de parking en de zuidelijke perceelsgrens zal men een talud aanleggen met daarop 
beplanting. De top van het talud heeft een maximale hoogte van 1,5m. Bovenop deze talud zal 
een wintergroen groenscherm aangeplant worden. Tussen het talud en de zuidelijke 
perceelsgrens wordt een afwateringsgeul voorzien.
Ten westen van het gebouw en de fiets- en wandelverbinding voorziet het ontwerp een nieuwe 
elektriciteitscabine. Deze cabine heeft een breedte van 3,45m, een diepte van 2,7m en is 
voorzien van één bouwlaag met plat dak.

Historiek

De vorige aanvraag OMV 2021002232 werd ingetrokken. 

Stedenbouwkundige vergunningen
B/1976/76 - vergunning 17 september 1976 - plaatsen van manège
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5B TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BEPALINGEN

De aanvraag is gelegen binnen de perimeter van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
“Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare”. In de verordenende stedenbouwkundige 
voorschriften van het  gewestelijk RUP staat het volgende vermeld:

…
Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden 
vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande 
bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing …

Bijgevolg moet de aanvraag getoetst worden aan de bepalingen van het BPA Mandel Oost 
(d.d. 17/06/1985). De plaats van de aanvraag is volgens het BPA gelegen in de zone voor 
sportparken met bijhorende voorzieningen (zone 12), de zone voor tuinstroken tussen voorgevel 
en rooilijn (zone 6), de zone voor wegen en daarbijhorende ruimten (zone 9) en de zone voor 
openbaar groen: parken, speeltuinen wegen voor voetgangers (zone 8).
De aanvraag wijkt af van het BPA o.a. voor wat betreft de bestemming.

Op 08/12/2017 werd de Codextrein (het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen 
inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving) goedgekeurd. Een eerste deel artikelen is 
reeds in werking getreden op 30/12/2017.

Met artikel 4.4.9/1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt nu een nieuwe 
afwijkingsmogelijkheid geboden voor het afwijken van voorschriften van een BPA, voor zover dit 
plan ouder is dan 15 jaar op het ogenblik van de indiening van de aanvraag. Hoewel er juridisch 
ruimere afwijkingsmogelijkheden ontstaan, moet de aanvraag echter nog steeds getoetst 
worden aan de goede ruimtelijke ordening. Een afwijking kan enkel toegestaan worden, indien 
dit ook ruimtelijk aanvaardbaar is (zie verder bij de beoordeling van de goede ruimtelijke 
ordening).
Bovendien kan voorliggende aanvraag sowieso niet vergund worden op basis van artikel 4.4.9/1 
van de V.C.R.O.
In artikel 4.4.9/1 van de V.C.R.O. wordt namelijk ook expliciet voorgeschreven dat afwijkingen 
niet toegestaan kunnen worden voor wat betreft wegenis, openbaar groen en erfgoedwaarden. 
Binnen zone 8 (zone voor openbaar groen: parken, speeltuinen wegen voor voetgangers) wordt 
o.a. een berm met wintervast groen voorzien en een gracht aan zuidzijde van het talud ten 
behoeve van de afwatering van de achterliggende tuinen van de aanpalende percelen.
Volgens het plan inzake de grondoverdracht wordt deze grond overgedragen van de gemeente 
Ingelmunster naar de projectzone. Bijgevolg is er absoluut geen sprake van openbaar groen, 
zoals voorgeschreven in het BPA, zodat deze afwijking niet onder de toepassingsmogelijkheden 
valt van artikel 4.4.9/1 van de V.C.R.O.

De aanvraag is eveneens deels gelegen binnen een niet-vervallen verkaveling, goedgekeurd 
door het college van burgemeester en schepenen op 1 maart 1991. Gekend met als referentie 
55/36007/483/2.
Zoals ook wordt aangehaald in de nota van de raadsman van de aanvrager, die ingediend werd 
in graad van beroep, verwijzen de verkavelingsvoorschriften naar de voorschriften van het BPA 
Mandel Oost. Aangezien de voorschriften van de verkaveling conform zijn aan het BPA Mandel 
Oost, wijkt de aanvraag ook af van de verkaveling inzake openbaar groen. Bijgevolg ontstaat er 
een legaliteitsbelemmering om de aanvraag te kunnen vergunnen en is een verdere 
beoordeling van de aanvraag aan de overige wettelijke en reglementaire bepalingen irrelevant. 
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De aanvraag valt onder de toepassing van artikel 5.4.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van 
12 juli 2013. Bijgevolg moet voorafgaand aan het verkrijgen van een vergunning een 
archeologienota opgesteld worden. Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft akte genomen 
van de archeologienota (ID 16818).
Overeenkomstig artikel 5.4.4. van het Onroerenderfgoeddecreet moet het naleven van de 
archeologienota als voorwaarde opgelegd worden.

De Gemeenteraad keurde ‘de zaak der wegen’ goed op 19/04/2022.

De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de gewestelijke verordening inzake 
toegankelijkheid. In graad van beroep verleende Inter (Toegankelijk Vlaanderen) een 
gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies. Uit dit advies blijkt dat de aanvraag momenteel 
niet voldoet aan alle bepalingen van de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid. 

Op 21 oktober 2022 werd een nieuwe projectinhoudversie opgeladen om tegemoet te komen 
aan het ongunstige advies van Inter. Gelet op de bovenstaande afwijkingen en het feit dat het 
aangevraagde te groot is voor de omgeving, wordt er geen uitspraak gedaan over de PIV. 

De watertoets is opgenomen in het decreet integraal waterbeheer van 18 juli 2003, 
gecoördineerd op 15 juni 2018, art. 1.3.1.1. Het bijhorende uitvoeringsbesluit met nadere regels 
voor de toepassing van de toets is in werking sinds 01.11.06.
Volgens artikel 4 par. 3 van dit besluit dient geen waterparagraaf opgenomen te worden in het 
besluit betreffende een vergunningsaanvraag indien deze wordt geweigerd op andere gronden. 
Dit is in deze het geval.

5C BEOORDELING VAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING

De beoordeling van de goede ruimtelijke ordening is irrelevant wegens hoger beschreven 
legaliteitsbelemmeringen. Het is dan ook louter ten overvloede (niet limitatief) dat nog het 
volgende aangehaald wordt:

De GOA verleende een ongunstig advies omwille van de hoogte en schaal van het gebouw 
(met inkijk tot gevolg). Dit wordt bijgetreden.

De projectsite helt af van de Oostrozebekestraat richting de Mandelvallei.
Ten zuiden van de bouwplaats is een woonwijk gevestigd, bestaande uit open bebouwing en 
bestaande uit woningen van één bouwlaag met hellend dak.
Ten noorden en ten westen komen er naast de eengezinswoningen ook handelszaken voor in de 
omgeving. Deze hebben echter een gabariet dat een stuk lager is dan voorliggende aanvraag. 

Het ontwerp voorziet het bouwen van een kantoor- en dienstengebouw met brasserie.
De footprint van het gebouw is ca 45 m breed en 35 m diep.
Het voorgestelde gebouw bestaat uit 4 bouwlagen waardoor deze een heel stuk hoger komt dan 
de omliggende woningen. 
Het voorgestelde project heeft een vloerpashoogte van 16,7mTAW terwijl de vloerpashoogte van 
de zuidelijk gelegen woning (volgens het terreinprofiel en in dit geval Mandelstraat 19) een 
vloerpashoogte heeft van 13,82mTAW. Dit betekent dat er ten opzichte van deze achterliggende 
woning eigenlijk eerder sprake is van 5 bouwlagen. 
Er is dan ook sprake van een enorme schaalbreuk t.o.v. de achterliggende woonwijk. Dit blijkt 
ook duidelijk uit onderstaand terreinprofiel:
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De gevelvlakken bestaan uit architectonisch beton in combinatie met grote raampartijen 
waardoor er onaanvaardbare inkijk zal ontstaan naar de omwonenden toe. Dit is de zuidgevel 
met zeer grote raampartijen die gericht is naar de achterliggende woonwijk:

Zuidgevel

Het feit dat de derde en vierde bouwlaag aan de zuidgevel en westgevel wat teruggetrokken 
worden en dat er hoogstammig groen wordt voorzien alsook een berm met wintervast groen, 
zullen de visuele hinder en de aantasting van de privacy van de omwonenden niet kunnen 
voorkomen.

De aanvraag is naast de legaliteitsbelemmeringen ook in strijd met de goede ruimtelijke 
ordening.

5D CONCLUSIE 

Het ontwerp voorziet het bouwen van een kantoor- en dienstengebouw met onder- en 
bovengrondse parking en infrastructuur na afbraak van de bestaande bebouwing en 
infrastructuur.

De aanvraag moet getoetst worden aan de bepalingen van het BPA Mandel Oost (d.d. 
17/06/1985). De plaats van de aanvraag is volgens het BPA gelegen in de zone voor 
sportparken met bijhorende voorzieningen (zone 12), de zone voor tuinstroken tussen voorgevel 
en rooilijn (zone 6), de zone voor wegen en daarbijhorende ruimten (zone 9) en de zone voor 
openbaar groen: parken, speeltuinen wegen voor voetgangers (zone 8).
De aanvraag wijkt af van het BPA o.a. voor wat betreft de bestemming.

Op 08/12/2017 werd de Codextrein (het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen 
inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving) goedgekeurd. Een eerste deel artikelen is 
reeds in werking getreden op 30/12/2017.

Met artikel 4.4.9/1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt nu een nieuwe 
afwijkingsmogelijkheid geboden voor het afwijken van voorschriften van een BPA, voor zover dit 
plan ouder is dan 15 jaar op het ogenblik van de indiening van de aanvraag. Hoewel er juridisch 
ruimere afwijkingsmogelijkheden ontstaan, moet de aanvraag echter nog steeds getoetst 
worden aan de goede ruimtelijke ordening. Een afwijking kan enkel toegestaan worden, indien 
dit ook ruimtelijk aanvaardbaar is.
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Bovendien kan voorliggende aanvraag sowieso niet vergund worden op basis van artikel 4.4.9/1 
van de V.C.R.O.
In artikel 4.4.9/1 van de V.C.R.O. wordt namelijk ook expliciet voorgeschreven dat afwijkingen 
niet toegestaan kunnen worden voor wat betreft wegenis, openbaar groen en erfgoedwaarden. 
Binnen zone 8 (zone voor openbaar groen: parken, speeltuinen wegen voor voetgangers) wordt 
o.a. een berm met wintervast groen voorzien en een gracht aan zuidzijde van het talud ten 
behoeve van de afwatering van de achterliggende tuinen van de aanpalende percelen.
Volgens het plan inzake de grondoverdracht wordt deze grond overgedragen van de gemeente 
Ingelmunster naar de projectzone. Bijgevolg is er absoluut geen sprake van openbaar groen, 
zoals voorgeschreven in het BPA, zodat deze afwijking niet onder de toepassingsmogelijkheden 
valt van artikel 4.4.9/1 van de V.C.R.O.

De aanvraag is eveneens deels gelegen binnen een niet-vervallen verkaveling, goedgekeurd 
door het college van burgemeester en schepenen op 1 maart 1991. Gekend met als referentie 
55/36007/483/2.
Zoals ook wordt aangehaald in de nota van de raadsman van de aanvrager, die ingediend werd 
in graad van beroep, verwijzen de verkavelingsvoorschriften naar de voorschriften van het BPA 
Mandel Oost. Aangezien de voorschriften van de verkaveling conform zijn aan het BPA Mandel 
Oost, wijkt de aanvraag ook af van de verkaveling inzake openbaar groen. Bijgevolg ontstaat er 
een legaliteitsbelemmering om de aanvraag te kunnen vergunnen en is een verdere 
beoordeling van de aanvraag aan de overige wettelijke en reglementaire bepalingen en aan de 
goede ruimtelijke ordening irrelevant. 

De GOA verleende een ongunstig advies omwille van de hoogte en schaal van het gebouw 
(met inkijk tot gevolg). Dit wordt bijgetreden. Er is sprake van een enorme schaalbreuk met de 
omgeving die bestaat uit ééngezinswoningen.

De aanvraag is naast de legaliteitsbelemmeringen ook in strijd met de goede ruimtelijke 
ordening.

De beroepen worden gegrond verklaard en de omgevingsvergunning wordt geweigerd. 

Gelet op het verslag van Gedeputeerde Sabien Lahaye - Battheu gegeven in zitting van heden;

BESLUIT:

Artikel 1: De beroepen ingesteld door :
1. BVBA OCKIER ADVOCATEN - tav mters OCKIER LUDO & DE LANGE ERLINDE namens 

VANDENDRIESSCHE DAVID Mandelstraat 19, 8770 Ingelmunster
2. VAN THOURNOUT SOPHIE Mandelstraat 14, 8770 Ingelmunster,

tegen de beslissing d.d. 16/05/2022 van het College van Burgemeester en Schepenen te 
INGELMUNSTER houdende vergunning aan DE SOCIETEIT, Karen Monseré, Rino Maes en Koen 
Vandenberghe, Stationsstraat 4, 8770 Ingelmunster, tot afbraak van bestaande gebouwen met 
bestaande infrastructuur en heroprichten van een kantoor- en dienstengebouw met onder- en 
bovengrondse parking en infrastructuur, gelegen Oostrozebekestraat 168, 8770 Ingelmunster 
worden ontvankelijk en gegrond verklaard. 

De omgevingsvergunning wordt geweigerd.

Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt per beveiligde zending aan iedere belanghebbende partij 
bezorgd.
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AANDACHT!

 Tegen deze beslissing is een jurisdictioneel beroep mogelijk bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II – laan 35 bus 81, 1030 Brussel.

Uittreksel uit het decreet betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 105. § 1. De uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing betreffende een omgevingsvergunning, 
genomen in laatste administratieve aanleg, of de 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.

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.

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.

Uittreksel uit het Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging 
van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges. (DBRC)

Art. 21. § 1. Het rolrecht dat verschuldigd is per verzoekende partij bij de indiening van een 
verzoekschrift tot vernietiging, bedraagt 200 euro.
Het rolrecht dat verschuldigd is per verzoekende partij bij de indiening van een verzoekschrift tot 
schorsing, ingediend conform artikel 40, § 1 of § 2, bedraagt 100 euro.
(…)

§ 4. Collectieve verzoekschriften geven aanleiding tot het betalen van zoveel malen het recht als er 
verzoekende partijen zijn. 
(…)
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Uittreksel het Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging 
voor sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges.

Art. 8. §1. De partijen bezorgen aan het College alle verzoekschriften en processtukken met een 
beveiligde zending, op straffe van onontvankelijkheid.

Art. 2, 8°DBRC: beveiligde zending: een van de volgende 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;

Art. 13. Het beroep (…) wordt bij verzoekschrift ingediend.

Art. 14. Het verzoekschrift wordt gedagtekend en door de verzoeker of zijn raadsman ondertekend.

Art. 15. Het verzoekschrift bevat, minstens de volgende gegevens:
1° de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoeker en de gekozen woonplaats 
in België, en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
2° in voorkomend geval, de naam en het adres van de verweerder;
3° het voorwerp van het beroep of bezwaar;
4° een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
5° een inventaris van de overtuigingsstukken.

Art. 16. De verzoeker voegt in voorkomend geval de volgende documenten bij het verzoekschrift:
1° een afschrift van de bestreden beslissing of een verklaring van de verzoeker dat hij niet in het 
bezit is van een dergelijk afschrift;
2° als de verzoeker een rechtspersoon is en hij geen raadsman heeft die advocaat is, een afschrift 
van zijn geldende en gecoördineerde statuten en van de akte van aanstelling van zijn organen, alsook 
het bewijs dat het daarvoor bevoegde orgaan beslist heeft in rechte te treden;
3° de schriftelijke volmacht van zijn raadsman als hij geen advocaat is;
4° de overtuigingsstukken die in de inventaris zijn vermeld en overeenkomstig die inventaris 
genummerd zijn.
(…)

Art. 58. Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt de verzoeker een afschrift van het 
verzoekschrift ter informatie aan de verweerder en in voorkomend geval aan de begunstigde van de 
bestreden
beslissing.
(…)

Voor meer info over procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u terecht op de 
website: https://www.dbrc.be/raad-voor-vergunningsbetwistingen . 

Verval en afstand van de omgevingsvergunning
Uittreksel uit het decreet betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 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;
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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.
Artikel 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.
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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.
Artikel 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 archeologienota waarvan akte is genomen overeenkomstig artikel 5.4.8 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de nota waarvan akte is genomen 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.

Mededeling 
Verwerking van uw gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming EU 2016/679 
(AVG).

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich 
bevinden het gemeentebestuur waar u de aanvraag hebt ingediend, maar ook bij de provincie en de 
gewestelijke overheid die bevoegd zijn voor omgevingsvergunningen. De gegevens worden gebruikt 
voor de behandeling van uw dossier en voor statistieken en beleidsondersteuning. Conform de AVG 
heeft U rechten, waaronder het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de 
verbetering ervan aan te vragen. Alles over u rechten en hoe deze uit te oefenen leest u op 
www.west-vlaanderen.be/privacy.

Beslissing: Vergunning weigeren 

De provinciegriffier De gouverneur-voorzitter
Geert Anthierens Carl Decaluwé
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Handtekening(en)  
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