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Omgevingsvergunning BVBA Novus Construct, de heer Descheemaecker Luc en Gurickx Michael, 
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Zedelgem – 1ste afdeling Zedelgem - sectie B nrs. 0920c2, 0920e2, 0920b2, 0920a2 en 0920d2 - 
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De aanvraag werd digitaal ingediend op 8 juni 2022 door BVBA Novus Construct, de heer Descheemaecker Luc 
en Gurickx Michael, Scheepsdalelaan 60, 8000 Brugge.

De aanvraag betreft het bouwen van 5 woningen.

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 5 juli 2022.

De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein: De Pleyne 29, 31, 33, 35 en 37, 8210 Zedelgem – 1ste afdeling 
Zedelgem - sectie B nrs. 0920c2, 0920e2, 0920b2, 0920a2 en 0920d2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag 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. Stedenbouwkundige basisgegevens:
De aanvraag is volgens het gewestplan Brugge-Oostkust (koninklijk besluit van 5 februari 1979) gelegen in 
woonuitbreidingsgebied. In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 5.1.1 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1972 over de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de 
gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt: 
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 geen 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 in het RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge (definitief vastgesteld op 4 
februari 2011) in een zone zonder voorschriften.
De aanvraag is niet gelegen in een BPA.
De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling met nr. 643-3 op naam van Novus 
Projects NV – De Heer Luc Descheemaecker, goedgekeurd op 21 december 2017 en wijkt af van de 
voorschriften van de verkaveling. Volgens artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex kunnen er na openbaar 
onderzoek, beperkte afwijkingen toegestaan worden
De aanvraag voldoet aan de voorschriften van het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 met een 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
 
2. Historiek:
Volgende vergunningen zijn relevant:
Op 21 december 2017 werd in beroep een verkavelingsvergunning afgeleverd door de deputatie.
 
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag:
De aanvraag is gelegen in De Pleyne, in een recent ontwikkelde verkaveling, nabij het centrum van Zedelgem. 
De omgeving wordt gekenmerkt door vrijstaande en gekoppelde ééngezinswoningen. 
De aanvraag betreft het bouwen van 5 woningen op evenveel loten. 
Lot 21 betreft een halfopen woning met inpandige garage, lot 22 een gesloten woning met inpandige garage, lot 
23 een halfopen woning met carport en buitenberging, lot 24 een halfopen woning met carport en lot 25 een 
halfopen woning met buitenberging. De carports bevinden zich op de toegestane locatie betreffende het 
verkavelingsplan. De buitenbergingen worden gesitueerd in de daarvoor bestemde zone voor koeren en 
hovingen. De bouwdiepte van de woningen bedragen 9,82 m, 10,8 m, 10,9 m en 11,9 m. De woningen bestaan 
uit één volle bouwlaag, een bouwlaag onder het hellend dak van 45 graden en een zolderverdieping. De 
hoofdvolumes van lot 22 en 23 worden afgewerkt in roodbruin genuanceerde gevelsteen. De overige volumes 
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worden uitgevoerd in wit genuanceerd metselwerk. De aanwezige buitenbergingen worden uitgevoerd in zwart 
geolied hout. De dakbedekking wordt gerealiseerd in rustieke pannen. In de voorgevels zijn er dakkapellen 
aanwezig, aan de achterzijde zijn er dakvlakramen. Aan de achterzijde, en dus niet zichtbaar vanop openbaar 
domein, worden er zonnepanelen geplaatst. De nokhoogtes liggen op 8,64 m, 9,13 m, 9,59 m, 9,72 m of 9,97 m, 
de kroonlijsthoogte ligt op 4,52 m. De hoogte van de aanwezige carports en buitenbergingen ligt op 2,92 m. In 
de voortuinzone wordt er een groene invulling voorzien, samen met verharding die afwatert op eigen terrein of 
waterdoorlatend is. Qua volumevorming en materialisatie sluit deze groepswoningbouw aan bij de bestaande 
ontwikkeling van de verkaveling en vormt de groep woningen op zich één architecturaal geheel.
 
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar:
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 2 
augustus 2022 tot en met 1 september 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen 
bezwaarschriften ontvangen. 
 
5. Adviezen:
Provincie West-Vlaanderen, Dienst Waterlopen heeft advies uitgebracht op 17 augustus 2022. De eindconclusie 
van het advies is voorwaardelijk gunstig.  
De Watergroep heeft advies uitgebracht op 8 juli 2022. De eindconclusie van het advies is voorwaardelijk 
gunstig.  
 
6. Inhoudelijke beoordeling gemeentelijke omgevingsambtenaar:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar van 23 september 2022.

a) Planologische toets:
De aanvraag wijkt af van de geldende stedenbouwkundige voorschriften van de verkaveling. 
Volgens artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex kunnen er na openbaar onderzoek, beperkte afwijkingen toegestaan 
worden:
Er wordt een afwijking aangevraagd betreffende de dakkapellen van loten 21 en 22. Dakkapellen zijn toegelaten 
op voorwaarde dat de gezamenlijke breedte niet meer dan 1/3 van de breedte van het betrokken dakvlak 
bedraagt. 
Indien we het dakvlak van loten 21 en 22 samennemen, heeft het dakvlak een lengte van 5m64 waar twee 
dakkapellen worden gerealiseerd van elk 1m50 breed. Deze 3m is ongeveer de helft van het totale dakvlak en is 
dus groter dan de beoogde 1/3 van de totale breedte. 
Motivering afwijking:
De dakkapellen zijn telkens gesitueerd bij de badkamer, een voldoende brede dakkapel draagt bij aan de betere 
ruimtebeleving van de badkamers. Wanneer we naar het maximale dakprofiel kijken, blijft het volume van de 
dakkapellen binnen het toegelaten profiel indien we de dakkapellen niet als uitbouw beschouwen, maar als de 
toegestane bouwlaag. 
Deze afwijking is bijgevolg aanvaardbaar.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld 
worden dat De Pleyne een voldoende uitgeruste openbare weg is. Verder is het goed niet getroffen door een 
rooilijn.
c) Watertoets (decreet integraal waterbeleid):
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid 
(Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. 
Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de 
watersystemen worden ingeschat. 
Het betrokken goed is gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er dringen zich in het kader van de 
watertoets maatregelen op inzake overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.
Gelet op de aard van de aanvraag, het bouwen van 5 woningen, is het relevant de watertoets uit te voeren.
Er is voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige hemelwaterverordening. 
Lot 21. De dakoppervlakte watert af naar een hemelwaterput van 15.000 liter die overloopt naar een 
infiltratievoorziening van 615 liter met een infiltratie-oppervlakte van 2,88 m2. 
Lot 22. De dakoppervlakte watert af naar een hemelwaterput van 15.000 liter. 
Lot 23. De dakoppervlakte watert af naar een hemelwaterput van 15.000 liter. 
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Lot 24. De dakoppervlakte watert af naar een hemelwaterput van 15.000 liter. 
Lot 25. De dakoppervlakte watert af naar een hemelwaterput van 15.000 liter die overloopt naar een 
infiltratievoorziening van 1.025 liter met een infiltratie-oppervlakte van 3,60 m2. 
Het in de hemelwaterput opgevangen hemelwater wordt hergebruikt voor de toiletten, de wasmachine en de 
buitendienstkranen. Hemelwater van de verharding infiltreert in de naastgelegen eigen bodem of is 
waterdoorlatend. De voorziene hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen compenseren de te verharden 
oppervlakte. Hemel- en afvalwater worden gescheiden afgevoerd tot op de perceelsgrens. 
De aanvraag voldoet aan de voorschriften van het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 met een 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
d) MER-screening:
Het project, dat het voorwerp uitmaakt van deze aanvraag tot vergunning, valt volgens artikel 4.3.2 §2bis en 
§3bis van het decreet m.b.t. de algemene beginselen over milieubeleid van 5 april 1995, en bijlage III van het 
MER-besluit van 10 december 2004, en hun latere wijzigingen, onder bijlage III van voornoemd besluit. De 
aanvraag tot vergunning omvat een M.E.R.-screeningsnota. Deze screeningsnota omvat voldoende gegevens om 
te oordelen dat er geen aanzienlijke negatieve effecten t.a.v. het milieu te verwachten zijn. In toepassing van 
artikel 4.7.17/1 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt geoordeeld dat de opmaak van een 
project-M.E.R. bijgevolg niet noodzakelijk is. 
e) Natuurtoets:
Deze aanvraag veroorzaakt geen vermijdbare schade aan de natuur.
f) Mobiliteit:
Deze aanvraag heeft invloed op de bestaande verkeerssituatie. De aanvraag betreft het bouwen van vijf 
woningen binnen een vergunde, niet-vervallen verkaveling. De aanvraag is gelegen langs De Pleyne, wat een 
lokale weg type 3 betreft met louter erftoegang gezien het doorlopend karakter van de weg. De maximale 
snelheid bedraagt 50 km per uur binnen de afbakening van de bebouwde kom van Zedelgem. De op- en afritten 
worden maximaal gebundeld waardoor er voor vijf woningen slechts drie conflictpunten worden gecreëerd. De 
hinder op het openbaar domein is hierdoor te omschrijven als beperkt. 
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van het gemeentelijk reglement over het ontbreken van 
parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing van 28 november 2019 en voldoet hier niet aan. De loten die een 
bewoonbare oppervlakte hebben van meer dan 140 m2 dienen twee parkeerplaatsen te hebben. In de huidige 
intekening is er voor het lot 25 slechts één parkeerplaats voorzien.
g) Goede ruimtelijke ordening:
De aanvraag wordt getoetst aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2 van de VCRO.
De aanvraag is verenigbaar met de bestaande toestand en de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van de 
omgeving. 
De aanvraag past binnen een goede ruimtelijke ordening en een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. De 
inplanting van de vijf woningen past binnen het groter geheel van de in ontwikkeling zijnde site. De functionele 
inpasbaarheid van de woningen met bijgebouwen past in de verkaveling. De visueel-vormelijke elementen en het 
materiaalgebruik passen in het huidig straatbeeld van de verkaveling. De optimalisatie van het ruimtegebruik van 
de woningen draagt bij tot het gebruiksgenot. De schaal van betrokken project kadert in het groter geheel van de 
site en is aanvaardbaar in de omgeving. Verder is de aanvraag qua hinderaspecten en veiligheid aanvaardbaar in 
deze omgeving. 
De ruimtelijke draagkracht wordt niet overschreden en veroorzaakt geen hinder voor de omliggende percelen.
h) Resultaten openbaar onderzoek:
Er werden geen analoge/digitale bezwaarschriften/opmerkingen ingediend tijdens deze periode.
i) Bespreking adviezen:
Er werd advies gevraagd aan de provincie West-Vlaanderen - Dienst Waterlopen. Er werd een gunstig advies 
verleend onder voorwaarden.
Er werd advies gevraagd aan de Watergroep. Er werd een gunstig advies verleend onder voorwaarden.
Er werd intern advies gevraagd aan de dienst Mobiliteit. Er werd een gunstig advies verleend.
j) Voorwaarden:
- Een ontdubbelde oprit wordt niet toegelaten. Enkel een aaneengesloten dubbele oprit is toegelaten.
 

7. Conclusie en definitief standpunt van het college van burgemeester en schepenen:

Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, besluit het college van burgemeester en schepenen dat:
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de vergunning kan verleend worden, onder de voorwaarden vermeld onder besluit, artikel 2.

 

Besluit:

Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning af aan BVBA Novus 
Construct, de heer Descheemaecker Luc en Gurickx Michael, Scheepsdalelaan 60, 8000 Brugge.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein gelegen De Pleyne 29, 31, 33, 35 en 37, 
8210 Zedelgem.

Kadastraal gekend als 1ste afdeling Zedelgem - sectie B nrs. 0920c2, 0920e2, 0920b2, 0920a2 en 0920d2.

Met als voorwerp:

bouwen van 5 woningen.

 

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden en/of lasten op:

a) De aanvrager is verplicht het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen via het 
omgevingsloket van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend en dit minstens acht dagen 
voor het aanvatten van de handelingen.

b) Een ontdubbelde oprit wordt niet toegelaten. Enkel een aaneengesloten dubbele oprit is toegelaten.

c) Rekening te houden met het advies van de Watergroep van 8 juli 2022, toegevoegd aan deze beslissing.

d) Rekening te houden met het advies van de provincie West-Vlaanderen dienst Waterlopen van 17 augustus 
2022, toegevoegd aan deze beslissing.

e) Rekening houden met de opgelegde lasten vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 29 juni 2017, 
toegevoegd aan deze beslissing 

f) De bouwheer dient in te staan voor de (her)aanleg van de strook tussen de rand van de rijweg en de rooilijn 
(greppel, boordsteen, voetpad en inritten) langs het volledige tracé palend aan het openbaar domein (voetpad in 
dallen 30/30, opritten in BSS) en dit volgens de regels der kunst (cfr. bepalingen standaardbestek 250 voor de 
wegenbouw).

g) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende aannemers of 
personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten en andere) berokkende schade en zal de 
schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen.  In geval de bouwheer de schade niet herstelt of 
laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal laten opstellen met vordering tot herstel op zijn 
kosten.

h) De rioolaansluitingen moeten uitgevoerd worden door de Watergroep.  Aanvraagformulier terug te vinden op 
de website van de Watergroep en in te dienen op rioolaansluiting@riopact.be.

i) Het gebouw moet voldoen aan de bepalingen in het decreet van 7 mei 2004 met eisen en 
handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat voor gebouwen en tot 
invoering van het energieprestatiecertificaat en haar latere wijzigingen.

j) De werken moeten voldoen aan de bepalingen in het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 met 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
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k) De bouwheer moet de bekendmaking van deze vergunning onmiddellijk aanplakken en er voor zorgen dat 
deze gedurende 30 dagen duidelijk zichtbaar en leesbaar blijft vanaf het openbaar domein. De vergunning mag 
pas uitgevoerd worden als er niet binnen de vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, een 
administratief beroep werd ingediend.

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

m) Conform het decreet, met de beveiliging van woningen door optische rookmelders, goedgekeurd op 1 juni 
2012 en van kracht sinds 1 januari 2013 moet elke nieuw te bouwen woning en elke andere woning waaraan 
renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist, uitgerust zijn met 
voldoende, correct geïnstalleerde rookmelders.  Eventuele specifieke bepalingen, opgenomen in een advies 
vanwege de brandweer, zijn te lezen als aanvullend op de bepalingen in bovenvermeld decreet.

 

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 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 drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

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

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of 
drie 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 in 
kennisstelling van de stopzetting.

§ 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.

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, 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. 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De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, 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 of drie jaar, vermeld in artikel 99, 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 of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, 
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.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende 
beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende 
beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door: 

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie 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° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde; 

6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn 
gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat: 

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt; 

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd 
wordt; 

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste 
administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de 
einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of 
wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 
52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het 
beroepschrift aan:
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1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn 
ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde 
ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending 
van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te 
voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener; 

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die 
beslissing; 

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden; 

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld. 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken: 

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks; 

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht; 

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°. 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het 
decreet van 25 april 2014. 

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. 

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, 
alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier. 

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden. 

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde 
zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft 
ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is. 

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de 
aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt 
voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke 
doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.
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Sabine Vermeire
Algemeen directeur

Annick Vermeulen
Burgemeester

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT
Sabine Vermeire
Algemeen directeur

Annick Vermeulen
Burgemeester
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ADVIES m.b.t. DE WATERTOETS  
WET BETREFFENDE DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN van 28 december 1967 

(B.S. van 26 maart 1968) 

 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING 5 JULI 2013 – GEWESTELIJKE 
STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, 

INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN EN GESCHEIDEN LOZING VAN 

AFVALWATER EN HEMELWATER.  

(B.S. van 8 oktober 2013) 

 DECREET INTEGRAAL WATERBELEID van 18 juli 2003 

(B.S. van 14 november 2003) 

 UITVOERINGSBESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 20 juli 2006 

(B.S. 1 november 2006) 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING 12 DECEMBER 2014 tot wijziging van diverse 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006  

(B.S. 12 januari 2015) 

 DECREET WIJZIGING WET OP ONBEVAARBARE WATERLOPEN INZAKE MACHTIGINGEN van 
23 maart 2012   

(B.S. 30 april 2012) 

DECREET WIJZIGING VAN DIVERSE BEPALINGEN VAN HET DECREET BETREFFENDE 
INTEGRAAL WATERBELEID van 19 juli 2013  

(B.S. 01 oktober 2013) 

Het uitvoeringsbesluit (art. 5 § 1) van de Vlaamse regering bepaalt de adviesinstantie die 

overeenkomstig artikel 8 § 3, van het DIWB advies dient uit te brengen over 

vergunningsaanvragen. 
… de provincie als de vergunningsplichtige activiteit waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft, plaatsvindt 

in of in de nabijheid van een onbevaarbare waterloop van tweede categorie, die onder hun respectievelijke beheer 

valt, dan wel het oppervlaktewater in kwestie in die waterloop wordt verzameld; 

Artikel 13 van hoofdstuk 6 van de gewestelijk stedenbouwkundige verordening 

hemelwater (5 juli 2013 – B.S. 8 okt. 2013) biedt het vergunningverlenende 

bestuursorgaan afwijkingsmogelijkheden. 
Het vergunningverlenende bestuursorgaan kan bij de beoordeling van de aanvraag in uitzonderlijke gevallen 

afwijkingen toestaan van de verplichtingen van dit besluit als dat om specifieke redenen met betrekking tot de 
mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken verantwoord of noodzakelijk is; … 

PROVINCIALE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE HET OVERWELVEN VAN 
BAANGRACHTEN van 6 maart 2008 

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van 

de gemeente Zedelgem 
 

Sint-Andries, 

 

 

Onze ref.: 

1061/2022/057/WAT01 

Uw ref.: 

OMV 2022078666 (PIV 1) 

Betreft:    ZEDELGEM 

 

Advies aanvraag 

omgevingsvergunning van  

Novus Construct. 

Bijlagen:   1. Uittreksel Atlas van de waterlopen (overstromingsgevoeligheid) 

        

 

 

 Contactpersoon: 

 

Aurélie Vercruysse 

 

E aurelie.vercruysse@ 

west-vlaanderen.be 
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Administratieve gegevens: 

Gemeente ZEDELGEM 

Waterloop Plaatsebeek van 2de categorie met nr. WH.10. 

Beheerd door: Provinciebestuur van West-Vlaanderen 

Provinciehuis Boeverbos 
Dienst Waterlopen 

Koning Leopold III – laan 41 
8200 St-Andries (Brugge) 

Ligging De Pleyne lot 21-25, 8210 Zedelgem 

Aanvrager 

 

Novus Construct 

Scheepsdalelaan 60 

8000 Brugge 

Ontwerp Groepswoningbouw voor 5 woningen. 

 

Beschrijving van de vergunningsaanvraag: 

De aanvraag omvat de groepswoningbouw voor 5 woningen. 

De aanvraag omvat volgende bijkomende verharding: 

- 5 woningen                      ca. 451,40 m² (1) 

1. Wordt per woning opgevangen in een hemelwaterput van 15 000 liter. Lot 25 en lot 21 voorzien 

in een bijkomende infiltratievoorziening op eigen terrein ( respectievelijk 1025 liter / 3,6 m² en 
615 liter/2,88 m²) voorzien van een overloop naar de riolering van de verkaveling. Loten 22-

23-24 voorzien een rechtstreekse aansluiting van de overloop van de regenwaterput op de 
riolering. 

De aanvraag omvat geen aanzienlijke reliëfwijziging. 

Gegevens en Bemerkingen 

Met betrekking tot de watertoets 

1) Het project grenst niet rechtstreeks aan een ingeschreven waterloop van 2de categorie. 

2) De aanvraag ligt in het afstroomgebied van de Plaatsebeek, een ingeschreven waterloop van  
2de categorie met nr. WH.10. 

3) Uit de meest recente pluviale + fluviale overstromingskaart (bron VMM) blijkt dat het project ligt in 
effectief overstromingsgebied (zie bijlage). De pluviale overstromingen bij buien T100 (huidig 
klimaat en 2050) geven respectievelijk overstromingspeilen van +10,12 mTAW en +10,22 
mTAW (oftewel waterdieptes van resp. 0,19 m en 0,29 m). 

4) Er dient overstromingsveilig gebouwd te worden. Er dient rekening gehouden te worden met 
overstromingspeil +10,12 mTAW (T100 – huidig klimaat) -> met de huidige 

terreinprofielen kan hierover geen uitsluitsel worden gegeven, gezien deze niet in mTAW 
zijn opgemeten.  

5) Elke inname van het overstromingsvolume dient gecompenseerd te worden, en dit op 
eigen terrein. 

De pluviale overstromingskaart is gebaseerd op het hoogtemodel van vóór de wijzigingen 

op het terrein, met name van vóór de infrastructuurwerken m.b.t. de verkaveling (= ref. 
31040/12315/V/2015/26). In deze uitgevoerde infrastructuurwerken werd reeds 
compensatie voorzien voor de zone, welke volgens de pluviale overstromingskaart 
werden ingenomen door water. Door het voorzien van deze compensatie in deze 
infrastructuurwerken kan verondersteld worden dat er voldoende beschermmaatregelen 
zijn genomen om dergelijke waterproblematiek binnen de projectcontour van deze 

aanvraag en in de directe omgeving van deze aanvraag teniet te doen.  
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6) Om schadelijke effecten te vermijden en te compenseren zijn, uit het oogpunt van onze 
terreinkennis met betrekking tot het afwaartse gebied, volgende voorwaarden van toepassing: 

De verkaveling is ontworpen met een collectief buffervolume (ref. 31040/12315/V/2015/26). 
Alle verhardingen en de compensatie voor het ingenomen overstromingsgebied worden 
opgevangen door dit collectief buffervolume.  

7) De aanvrager dient de nodige aandacht te besteden dat de handelingen met een mogelijke impact 
op de plaatselijke waterhuishouding, zoals het wijzigen van het reliëf, met de nodige zorg worden 

uitgevoerd zodat er geen (bijkomende) schadelijke effecten ontstaan voor de directe 
omgeving/aanpalende percelen. De uitgevoerde handelingen mogen met andere woorden geen 
verslechtering betekenen voor de plaatselijke waterhuishouding. 

 

Uittreksel Pluviale/Fluviale overstromingskaart 
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Advies Dienst Waterlopen met betrekking tot de watertoets en de waterlopen:  
 

Het advies van onze dienst is VOORWAARDELIJK GUNSTIG.   
 
Met het volgen van de onderstaande voorwaarden zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op 
het watersysteem:  
 

• Er dient overstromingsveilig gebouwd te worden cfr. de hierboven vermelde bepalingen.  
 

Zie onderstaande link voor meer info inzake wateradvies 

 

Hoogachtend, 

Namens de deputatie, 

 

 

 

  

 

 

De directeur, 

Ing. Jan Vandecavey 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/wonen-langs-een-waterloop-wateradvies
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A. Gegevens van de aanvrager 
Novus Construct 
 

 

 
B. Situering en onderwerp van aanvraag 

Het onderwerp voor de aanvraag van dit advies is gelegen in Zedelgem, De Pleyne  29. 
(Volgens Geopunt  ->    infiltratiegevoelige bodem). 
 
 
Het betreft de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een “groepswoningbouw: Bouwen van 
5 ééngezinswoningen”. 
 
 
 

C. Zoneringsplan VMM. 
Volgens het zoneringsplan ligt het perceel in een “centraal gebied” wat inhoud dat:  
 
Het betreft een geoptimaliseerd gebied. Er is een openbaar rioleringsstelsel aanwezig ter hoogte 
van uw perceel. Dit stelsel is aangesloten op een collector (zuiveringsinstallatie) van Aquafin. 
Het betreft een gescheiden rioleringsstelsel. Het privaat rioleringsstelsel dient te voldoen de eisen 
gesteld onder punt D. 
 
 
 

D. Toetsing van de aanvraag aan het zoneringsplan en rioleringsreglement. 
Raadpleging van de plannen openbare riolering geeft aan dat er een riolering in deze straat 
aanwezig is.  
Het betreft een gescheiden stelsel (DWA en RWA worden apart afgevoerd). De openbare riolering 
RWA/DWA is voorzien en is gravitair aangelegd.  
 
 
Er zijn wachtaansluitingen  aanwezig ter hoogte van de rooilijn. Er kan worden voorzien in de 
aansluiting van de private riolering op deze bestaande aansluiting. Er dient in geen nieuwe 
aansluiting te worden voorzien.  
 
 
 
Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een 
ééngezinswoning/meergezinswoning/bedrijfspand/… dient voldaan te worden aan het 
rioleringsreglement en de gewestelijke verordening voor hemelwater alsook aan de eisen gesteld 
van het zoneringsplan, waarvan hieronder bijkomende uitleg is. 
 
 
 
 
 

1. Legende: 
DWA: huishoudelijk afvalwater 
 Grijs water: huishoudelijk afvalwater sanitair (bv. wasmachine, vaatwas, …) 
 Zwart water: huishoudelijk afvalwater wc’s 
RWA: hemelwater 
Gescheiden rioleringsstelsel: een dubbel rioleringsstelsel met scheiding van RWA en DWA. 
Gemengd rioleringsstelsel: een rioleringsstelsel waar RWA en DWA samen worden afgevoerd. 
IBA: individuele behandeling voor afvalwater in rode cluster. 
 
 
 
 



   

2. Oranje Cluster: centraal gebied: er is een rioleringsstelsel aanwezig. 
Wanneer de aanvraag omgevingsvergunning voor nieuwbouw gelegen is in deze cluster dient 

het rioleringsstelsel op privaat domein als volgt te worden uitgevoerd. 

- Volledige scheiding van RWA en DWA tot op de voorste perceelgrens/rooilijn. RWA kan 

mogelijks worden aangesloten op een wadi op eigen terrein, een open gracht mits 

goedkeuring van de beheerder van de gracht. 

- RWA en DWA aansluitingen met diameter 160mm op 0,50m van elkaar ter hoogte van 

de voorste perceelgrens/rooilijn. Tenzij het RWA kan worden aangesloten op een open 

gracht of private wadi. 

 

 

AANSLUITING VUILWATER (DWA) 

- DWA-stelsel dient verplicht aangesloten te worden op het openbare rioleringsstelsel, 

hetzij gemengd of de DWA-afvoerleiding van het gescheiden rioleringsstelsel. 

o Volledige scheiding grijs en zwart water op privaat domein. 

o Zwart water dient verplicht via een individueel voorbehandelingsinstallatie 

(septische put 2.000 liter) te gaan omwille van een duurzame afwatering.  

o Grijs en zwart water worden gekoppeld achter de individuele 

voorbehandelingskamer met reukafsluiter en gezamenlijk naar de rooilijn 

gebracht. 

o Gravitaire kelderaansluitingen zijn niet toegelaten. 

o Afvoerpunten (bv. Klokrooster) die lager liggen dan het peil van de aanpalende 

wegenis dienen voorzien te zijn van een beveiliging tegen terugstroming (bv. 

Terugslagklep). Deze dienen steeds op privaat domein voorzien te zijn. 

o Alvorens de private riolering aan te leggen is het van belang zich te informeren 

bij de rioolbeheerder naar de diepteligging van de hoofriool waarop de 

aansluiting dient te gebeuren. Blijkt dat het aansluitpeil niet haalbaar is op 

privaat domein zal het private stelsel dienen voorzien te zijn van een 

pompinstallatie die het vuilwater naar de aansluiting oppompt. 

o Aansluitingen moeten max. op 80cm onder het peil van de wegenis worden 

aangeboden. Bij afwijkingen van deze diepte dient er eerst een afwijking te 

worden aangevraagd alvorens de aanleg op privaat domein te realiseren.d 

AANSLUITING HEMELWATER (RWA) 

- RWA-stelsel dient conform te zijn met de verordening voor hemelwater en/of voorzien 

te zijn van een hemelwaterput conform de verordening hemelwater met overloop naar 

• een infiltratievoorziening met een inhoud van … liter en opp. … m². 

• een buffervoorziening van …… liter met een vertraagde afvoer met maximaal 

ledigingsdebiet van 20 l/sec per aangesloten ha. met aantonen dat de grond 

geen infiltratie toe laat. 

- De overloop van deze voorzieningen RWA-stelsel wordt aangesloten op een gracht, een 

oppervlaktewater of een infiltratievoorziening onder de vorm van infiltratieputten of 

een wadi. 

- Er dient in een maximale hergebruik te worden voorzien van het opgevangen 

hemelwater voor toepassingen zoals wc’s, wasmachine, buitenkraan, uitgietbak, … 

Er dienen een minimaal aantal aftakpunten te worden voorzien. 

-       Het oppervlaktewater van verhardingen (opritten en terras) dient eveneens aangesloten   

        te worden op de infiltratievoorziening of buffervoorziening tenzij zij rechtstreeks kunnen  

         infiltreren in naastgelegen terreinoppervlakte (bv gazon).  Het hemelwater dient  

         voldoende tijd te hebben om te infiltreren op het eigen terrein. Er mag geen  

         wateroverlast ontstaan ter hoogte van de openbare weg of de aanpalende percelen ten  

         gevolge van afstromend hemelwater.   



   

- De bodem van de infiltratievoorziening mag niet dieper dan 80cm onder het nieuw aan 

te leggen maaiveld worden voorzien, tenzij men kan aantonen dat de gemiddelde 

hoogste grondwaterstand lager ligt. 

De infiltratievoorzieningen mogen in geen geval drainerend werken. De overloop van de 

infiltratievolumes moet zich boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand bevinden. 

Het is steeds aan te raden om te opteren voor een infiltratievoorziening in de vorm van 

een open bekken, zoals een infiltratiekom of wadi. Dit is voordeliger naar aanleg en 

onderhoud toe en infiltreert bovendien het meest effectief.   

Wanneer ondergrondse infiltratievoorzieningen met onderlinge tussenafstanden 

worden voorzien om de infiltratieoppervlakte te vergroten, mag de zijdelingse 

oppervlakte enkel meegeteld worden wanneer de onderlinge afstand tussen de 

kratten/leidingen tweemaal de hoogte is van de in rekening gebrachte hoogte.  

Bij ontwerp en aanleg van de infiltratievoorziening(en) dient  rekening te worden 

gehouden met de VLARIO richtlijnen ondergrondse  infiltratievoorzieningen.    

- Bij aanleg van het private rioleringsstelsel RWA kan best voorzien worden in de plaatsing 

van een terugslagklep op privaat domein. Dit voorkomt dat er terugstroom is vanuit het 

openbaar rioleringsstelsel als dit onder druk komt te staan bij hevige en langdurige 

neerslag. 

- Afwatering van inritten naar ondergrondse garage of andere hellende verharde vlakken 

dienen te worden aangesloten op de infiltratievoorziening, afwaarts de hemelwaterput. 

 

 

 

 

ALGEMENE INFO 

- De overloop van eventuele toepassingen van bronbemaling dienen te worden 

aangesloten op een gracht, een oppervlaktewater of een openbare RWA-afvoerleiding 

van het gescheiden rioleringsstelsel. Slechts wanneer voorgenoemde mogelijkheden niet 

aanwezig zijn kan worden aangesloten op het openbaar gemengde rioleringsstelsel. 

Hiervoor dient eerst een vergunning te worden aangevraagd via het omgevingsloket. 

- Voor de aansluiting op de openbare riolering dient voorafgaand een aanvraag tot 

rioolaansluiting te worden ingediend via de website www.riopact.be  ,   'Rioolaansluiting 

aanvragen'.  

- De keuring van de private waterafvoer is verplicht en uit te voeren door een erkend 

keurder: 

» bij nieuwbouw en herbouw van de woning  
» bij het realiseren van een bijkomende huisaansluiting of het plaatsen van een   
   individuele zuivering 
» bij een inbreuk tegen de gelijkvormigheid  
» bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein (tenzij er een  
   conform keuringsattest kan voorgelegd worden van nieuw- of herbouw dat niet   
   ouder is dan 5 jaar)  
» bij een niet-conform keuringsattest 
 

- Rechtstreekse lozingen in geklasseerde waterlopen dienen voorafgaand te worden 

aangevraagd bij de Bestendige Deputatie West-Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

http://www.riopact.be/


   

E. Nazicht van de plannen. 
- Uit controle van de plannen bij de aanvraag omgevingsvergunning blijkt: 

 
Lot 21 

o Er is op privaat domein voorzien in een gescheiden rioleringsstelsel met volledige 
scheiding van RWA en DWA. 

o Het DWA stelsel voorziet in de scheiding van zwart en grijs afvalwater waarbij het 
zwart afvalwater wordt opgevangen in een septische put met inhoud 2000 liter.  Het 
grijs afvalwater wordt gekoppeld op de overloop van de septische put en niet 
aangeboden op de rooilijn. 

o Het RWA stelsel voorziet in de opvang van het hemelwater dat op de verharde 
oppervlakte terecht komt. Dit wordt opgevangen in een regenwaterput met een 
inhoud van 15000 liter. De regenwaterput heeft een overloop naar een 
infiltratievoorziening met een inhoud  615 liter en oppervlakte 2,88 M2.   
De infiltratievoorziening heeft een overloop naar de riolering. 
 
 

Lot 22, 23,24 
o Er is op privaat domein voorzien in een gescheiden rioleringsstelsel met volledige 

scheiding van RWA en DWA. 
o Het DWA stelsel voorziet in de scheiding van zwart en grijs afvalwater waarbij het 

zwart afvalwater wordt opgevangen in een septische put met inhoud 2000 liter.  Het 
grijs afvalwater wordt gekoppeld op de overloop van de septische put en niet 
aangeboden op de rooilijn. 

o Het RWA stelsel voorziet in de opvang van het hemelwater dat op de verharde 
oppervlakte terecht komt. Dit wordt opgevangen in een regenwaterput met een 
inhoud van 15000 liter. De regenwaterput heeft een overloop naar de riolering. 

o Perceel < 250 M2  ->  geen infiltratievoorziening verplicht. 
 
 

Lot 25 
o Er is op privaat domein voorzien in een gescheiden rioleringsstelsel met volledige 

scheiding van RWA en DWA. 
o Het DWA stelsel voorziet in de scheiding van zwart en grijs afvalwater waarbij het 

zwart afvalwater wordt opgevangen in een septische put met inhoud 2000 liter.  Het 
grijs afvalwater wordt gekoppeld op de overloop van de septische put en niet 
aangeboden op de rooilijn. 

o Het RWA stelsel voorziet in de opvang van het hemelwater dat op de verharde 
oppervlakte terecht komt. Dit wordt opgevangen in een regenwaterput met een 
inhoud van 15000 liter. De regenwaterput heeft een overloop naar een 
infiltratievoorziening met een inhoud  1025  liter en oppervlakte 3,60 M2.   
De infiltratievoorziening heeft een overloop naar de riolering. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

F. Conclusie. 
Deze aanvraag kan GUNSTIG worden geadviseerd onder voorwaarden dat:  
 
- Er dient voldaan te zijn aan de punten vermeld onder D en E. 
- Op het ontwerpplan van de privé-waterafvoer  wordt geen advies gegeven op het niveau en 

positie van de privé-waterafvoer, gelieve hiermee rekening te houden :  
- Er zijn wachtaansluitingen aanwezig ter hoogte van de 

                            rooilijn waarop kan aangesloten worden, gelieve het niveau en de positie ervan op te 
                            zoeken zodat u voor geen verrassing staat na aanleg van de private riolering. 

-       Er dient voldaan te zijn aan de verordening voor hemelwater met staving van de   
         afwijking indien noodzakelijk.   

    
- Infiltratievoorziening : voor het infiltratievolume en de infiltratieoppervlakte mag enkel 

rekening gehouden worden met het volume en oppervlakte van de voorziening die zich 
boven het gemiddeld hoogste grondwaterpeil bevindt. Er kan niet afgeleid worden uit 
het dossier of aan deze voorwaarde voldaan is omdat de peilen ontbreken.  
De overloop naar de riolering moet zeker boven het gemiddeld hoogste grondwaterpeil 
voorzien  worden.  

     
-      Deze voorwaarden dienen mee opgenomen te worden in de voorwaarden verbonden  

aan de vergunning van deze aanvraag omgevingsvergunning. 
- Dit betreft een advies enkel van toepassing op de riolering en staat los van het advies 

betreffende drinkwaterdistributie en/of waterwinning. 
 
 
 
 
 

Met hoogachting, 
i.o. Jonathan Coorevits  (advies@riopact.be) 

mailto:advies@riopact.be
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Openbare werken - Verkaveling NOVUS nv aan de Loppemsestraat - lasten
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.19 en 4.2.20
- verkavelingsreglementen Imewo goedgekeurd in de zitting van de raad van bestuur van Imewo d.d. 9
december 2014
Aanleiding
- verkavelingsaanvraag op naam van NOVUS nv voor het verkavelen van gronden langs de Loppemsestraat
Procedure
- elke aanvraag tot verkavelen, gelegen langs gemeentewegen die onvoldoende en/of niet aangepast uitgerust
zijn, moet onderworpen worden aan lasten, op te nemen in de verkavelingsvergunning.
Adviezen
INTERN
- eigen dienst: lasten opleggen voor het vollegdig bouwrijp maken van alle percelen uit de verkaveling.
- andere gemeentelijke diensten:
EXTERN
-
Visum
- 2017/OO/
Motivering
- de verkaveling is gelegen langs een gemeenteweg die onvoldoende en/of niet aangepast is voor de daarlangs
voorgestelde verkaveling
- de verkavelaar dient in te staan voor de kosten van de aanleg/uitrusting van alle nodige infrastructuur met het 
oog op het bouwrijp maken van alle percelen en het afwerken van het openbaar domein erlangs
Dossierstukken
- verkavelingsdossier
Besluit
Artikel 1.- Het voorgestelde tracé van de nieuwe rijweg voor de verkaveling langs de gronden van 
de Loppemsestraat te Zedelgem, Kadastraal bekend als volgt: Zedelgem, 1ste afdeling, sectie B, 
Nrs. 428c, 429d, 430b, 430c, 432d, 433c, 434a waarvoor een verkavelingsaanvraag werd ingediend 
door NOVUS nv, Scheepsdalelaan 60, 8000 Brugge, en dat volledig dient uitgerust te worden, 
wordt goedgekeurd.
Artikel 2.- NOVUS nv, Scheepsdalelaan 60, 8000 Brugge, verkavelaar van de gronden aan de Loppemsestraat 
te Zedelgem, kadastraal bekend als volgt: Zedelgem, 1ste afdeling, sectie B, Nrs. 428, 429d, 430b, 
430c, 432d, 433c, 4347, dienen in te staan voor de kosten die het gevolg zijn van de aanpassingen van 
de weginfrastructuur, die hierna bepaald.
Artikel 3.- De verkavelaar dient in te staan voor alle kosten die het gevolg zijn van (niet limitatief opgesomd) 
- het aanleggen van het volledige openbare domein en alle bijhorende elementen;
- de aanleg van de gescheiden riolering en de nodige buffering;
- de volledige heraanleg van het openbaar domein langs de Loppemsestraat vanaf de rand van het fietspad. Een
rioleringsinspectie dient uit te wijzen of de riolering langs de Loppemsestraat al dan niet vervangen en/of
hersteld moet worden;
- De volledige bovenbouw van de bestaande inspectieputten dient vervangen te worden.
Een uitvoeringsdossier dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
Artikel 4.- De verkavelaars hebben de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de
distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas inzake privéverkavelingen strikt na te leven. De verkavelaars
dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten uitvoeren aan de netten beheerd door de
distributienetbeheerders.
Artikel 5.- De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten gebeuren van
het telecommunicatienet van BVBA Telenet (Teledistributie) en dienen hiertoe met deze maatschappij contact
op te nemen voor de opmaak van de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd
worden.
Artikel 6.- De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten uitvoeren aan
het waternet door toedoen van De Watergroep en dienen hiertoe met deze maatschappij contact op te nemen voor
de opmaak van de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te worden.
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Artikel 7.- De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten 
gebeuren van
het telecommunicatienet van PROXIMUS nv en dienen hiertoe met deze maatschappij contact op te nemen voor
de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te worden.
Artikel 8.- De uitgevoerde infrastructuurwerken en de gronden waarop ze gerealiseerd worden die nog niet tot
het openbaar domein behoren, dienen na het uitvoeren van de werken, kosteloos aan de gemeente afgestaan te
worden.
Artikel 9.- Er mag niets verkocht worden, noch te koop gesteld worden van de verkaveling, noch 
zullen stedebouwkundige vergunningen afgeleverd worden, dan nadat de houder van de vergunning 
heeft voldaan aan de opgelegde voorwaarden. Het voldoen aan de opgelegde voorwaarden, dient 
geattesteerd te worden door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 10.- Een afschrift van dit besluit zal aan de stedenbouwkundige vergunning tot verkavelen 
gehecht worden.
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