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directie Ruimte & Mobiliteit 
dienst Omgevingsvergunningen (R)  

Besluit van de Deputatie 

kenmerk 19/b.45-321 - OMV-referentie 2018090868 

betreft OVberoep - Ronse - Derden (Huysman-Caes ; M.O.W.) 

tegen Ateliers Ronse 

RvVB-dossier - bouwen van een woon- en werksite (6 

loodsen en 7 loodsen met loft). 

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit 

van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de 

decreetgeving op de ruimtelijke ordening, hierna VCRO; 

Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, 

hierna OMVD; 

Ateliers Ronse, met als contactadres Waterlelielaan 1 te Gent, heeft een 

aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. 

Deze aanvraag heeft als omgevingsvergunning-referentie: 2018090868. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen te Ronse, Jan van 

Nassaustraat 25, kadastraal gekend 2° afdeling, sectie D, nr. 1500G; 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een woon- en werksite (6 loodsen 

+ 7 loodsen met loft). 

De aanvraag omvat enkel stedenbouwkundige handelingen. 

De aanvraag werd in eerste aanleg behandeld volgens de gewone procedure. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 januari 

2019 de omgevingsvergunning verleend op basis van deze aanvraag; 

Tegen deze beslissing werd per beveiligde zending van 23 februari 2019 

beroep ingesteld door volgende derde: de heer en mevrouw Huysman – Caes, 

Ives-Sabin Maghermanlaan 12 te Ronse. 

Tegen deze beslissing werd per beveiligde zending van 25 februari 2019 

beroep ingesteld door volgende derde: vzw Milieufront Omer Wattez, Dijkstraat 

75 te Oudenaarde. 

De gemachtigde provinciale ambtenaar heeft deze aanvraag op 25 maart 2019 

ontvankelijk en volledig verklaard. 
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Gelet op de replieknota van de heer Francis Charlier, jurist, optredend namens 

de aanvrager. 

Op 4 juli 2019 heeft de deputatie het beroep van de derden verworpen en een 

omgevingsvergunning verleend. 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft bij arrest RvVb-A-2021-0624 van 

4 februari 2021 de beslissing van de deputatie vernietigd. 

Gelet op het verslag van de provinciaal omgevingsambtenaar van 3 mei 2021; 

Dat alle partijen het verslag van de provinciaal omgevingsambtenaar 
toegestuurd kregen, met de mogelijkheid om een schriftelijke repliek te 
bezorgen, en om telefonisch, in conferentiegesprek, gehoord te worden. 

Er werden replieken ontvangen, en geen verzoek om telefonisch gehoord te 
worden. Deze replieken worden aan het slot besproken. 

1.1 Stedenbouwkundige basisgegevens 

- Het terrein ligt binnen de perimeter van het bij KB van 24 februari 1977 

vastgesteld gewestplan Oudenaarde. 

De bouwplaats ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische 

waarde. 

Volgens artikel 5.1.0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 

betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen zijn de 

woongebieden 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. 

In de gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde 

wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere 

voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud. 

- Het terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een BPA of RUP dat de 

bestemming van dit gebied wijzigt noch in een goedgekeurde, niet vervallen 

verkaveling. 

1.2 Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context 

- Het terrein ligt aan de voldoende uitgeruste gemeentewegen Jan Van 

Nassaustraat en Ives-Sabin Maghermanlaan. 

- Het terrein ligt aan de (oud-)geklasseerde waterloop van 2e categorie OS385, 

in beheer van de provincie Oost-Vlaanderen. 
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- Het terrein ligt niet binnen een polder. 

- De aanvraag moet niet voor advies voorgelegd worden aan entiteit van het 

agentschap RO–Vlaanderen, die met de zorg voor het onroerend erfgoed 

belast is. Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale 

beschermingszone, of in een park of een bos. 

1.3 Adviezen eerste aanleg 

1.3.1 Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 

Deze instantie bracht op 5 oktober 2018 voorwaardelijk gunstig advies uit.  

1.3.2 Dienst Integraal Waterbeleid Provincie Oost-Vlaanderen 

Deze instantie bracht op 27 september 2018 voorwaardelijk gunstig advies uit 

(zie watertoets). 

1.3.3 Fluxys 

Deze instantie bracht op 31 augustus 2018 voorwaardelijk gunstig advies uit. 

1.3.4 Interne adviezen 

- dienst Mobiliteit: voorwaardelijk gunstig advies dd. 20 september 2018; 

- Gecoro: gunstig advies dd. 4 september 2018; 

- dienst Lokale economie: voorwaardelijk gunstig advies dd. 29 november 

2018. 

1.3.5 Historiek 

Volgende vergunningen/aanvragen zijn relevant: 

- stedenbouwkundige vergunning 5 juli 2011 voor het slopen van een 

bedrijfsgebouw en drie woningen. 

1.4 Beschrijving van de omgeving en de aanvraag 

Het eigendom is gelegen aan de noordwestelijke rand van het stadscentrum 

van Ronse, binnen een dicht bebouwde omgeving gekenmerkt door de 

aanwezigheid van historisch gegroeide bedrijvigheid verweven met 

woonstraten. Het projectgebied heeft een oppervlakte van ongeveer 6000m² en 

is gelegen op de hoek van de Jan Van Nassaustraat en de Ivan Sabbe-

Maghermanlaan. Op heden is het terrein onbebouwd, voordien bevond zich op 

het perceel de textielfabriek ‘Cyr Cambier’, welke was opgenomen in de 

vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. De fabrieksgebouwen 

werden door de stad gesloopt. Een deel van het perceel (zuidoosten) werd als 

parking aangelegd, en op het zuidwestelijk deel werd een speelpleintje 

ingericht. 

Voorliggende aanvraag beoogt het oprichten van 13 loodsen, waarvan 7 

loodsen met loft. De loodsen worden verdeeld over een 4-tal gebouwentiteiten. 

De oppervlakte van de loodsen varieert van 139m² tot 232m². 

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Vergunningen/adviesvergunningen2013


 p. 4 

./... 

3302928384 

In het noorden wordt een 5m bouwvrije strook ten opzichte van de waterloop 

gevrijwaard. Een eerste gebouw wordt opgericht in L-vorm, op 8m van de 

waterloop. Het gebouw heeft een maximale breedte van 49,20m en is 

maximaal 24m diep. 

In het gebouw worden 5 loodsen voorzien. De 3 loodsen dichts bij de Jan Van 

Nassaustraat gelegen hebben op de verdieping een loft. De bebouwde 

oppervlakte op verdieping bedraagt 37,20m op 9m. Elke loft is voorzien van 

een ruim dakterras. 

Het gedeelte van het gebouw dat niet voorzien is van lofts, heeft een 

kroonlijsthoogte van 6,70m onder plat dak. Het gedeelte met de lofts heeft een 

kroonlijsthoogte vooraan van 7,85m en wordt afgewerkt met een zadeldak (met 

verschillende dakhelling) met nokhoogte 12,60m. 

Op een afstand van 12m ten westen van dit gebouw wordt een gebouw 

ingeplant, aangebouwd tegen de linksaanpalende wachtgevel en tot op 5m van 

de noordelijk gelegen waterloop. Het gebouw is 20m op 34,74m groot. De 

kroonlijsthoogte bedraagt 7,20m, het gebouw wordt afgewerkt met een plat 

dak. Het gebouw telt 3 units.  

Ter hoogte van de parkeerzone en speelplein worden 2 gebouwen opgericht. 

Het meest oostelijke gebouw wordt ingeplant tot op 2,72m van de rooilijn van 

de Jan Van Nassaustraat, en op 4m van de perceelsgrens met de 

parkeerzone. Het gebouw is 25m op 16m groot, de kroonlijsthoogte bedraagt 

7,82m, het geheel wordt afgewerkt met een hellend dak met nokhoogte 

12,57m. 

In het gebouw worden 2 loodsen voorzien. Op de verdieping komen 2 lofts, de 

bouwzone is hier beperkt tot 25m op 9m. Elke loft heeft een ruim dakterras. 

Op 4m ten westen van het gebouw wordt een tweede gebouw met 3 units 

opgericht, eveneens tot op 4m van de voorliggende parking/speelterrein. Het 

gebouw is 31,10m op 16m groot. 

De twee meest rechtse loodsen zijn voorzien van een loft op verdieping, de 

bouwzone is beperkt tot 20,10m op 10,50m. Ook hier heeft elke loft een ruim 

dakterras. Het gedeelte met lofts is 7,85m hoog onder hellend dak met 

nokhoogte 13,19m. Het gedeelte zonder lofts is 6,70m hoog onder plat dak. 

De toegang tot de site wordt genomen via de Ives-Sabin Maghermanlaan. De 

toegangsweg zal worden ingelijfd in het openbaar domein.  

Ter hoogte van het noordwestelijk gelegen gebouw worden 5 parkeerplaatsen 

voorzien. Langs de Jan Van Nassaustraat komen nog 3 parkeerplaatsen. Daar 

wordt tevens voorzien in een volume waarin de HS-cabine, tellerlokalen en 

afvalberging worden ondergebracht. Rond het middenplein komen een 7-tal 

parkings. 

Rondom de gebouwen worden looppaden gerealiseerd. De toegangen tot de 

woonentiteiten bevinden zich alle aan de buitenzijde van het terrein. 

Het maaiveld dient plaatselijk te worden gewijzigd. 
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1.5 Openbaar onderzoek 

Er diende over de aanvraag een openbaar onderzoek gehouden te worden. Er 

werden 4 bezwaarschriften ingediend, en 1 petitie ondertekend door 66 

personen. 

1.6 Motivering beslissing college van burgemeester en schepenen 

"... 

2.2 Toetsing goede ruimteliike ordening 

De toetsing ten opzichte van de goede ruimtelijke ordening is reeds 

grotendeels gebeurd bij de behandeling van de bezwaarschriften onder 1.4. 

Aanvullend kan nog volgende gesteld worden. 

De site is gelegen binnen het stedelijk gebied, palend aan het historisch 

centrum. Ten noorden van de site stroomt de Molenbeek, de belangrijkste 

waterloop van de stad. Historisch gezien heeft dit deel van de stad altijd een 

zeer gemengd profiel gekend, gedomineerd door verschillende textielfabrieken 

die zich geënt hadden op de Molenbeek. Een stedelijke omgeving met een 

dergelijke historiek en opbouw (een afwisseling van grote volumes en kleinere 

percelen) leent zich perfect om plaats te geven aan initiatieven waarbij 

gepoogd wordt om een gebalanceerde functievermenging te realiseren. Dit 

heeft vele voordelen, zoals eerder reeds besproken. 

Het project bestaat uit 13 loodsen van 7 woonentiteiten. De 7 woonentiteiten 

zijn telkens gekoppeld aan een loods. De woningen zijn logisch qua opbouw en 

functioneel ingericht. Ze zijn toegankelijk langs de buitenzijde van het project 

en beschikken elk over een zuidgericht dakterras. De leefruimtes geven telkens 

uit op het zuidgericht terras. De slaapkamers (telkens 3 per entiteit) bevinden 

zich aan de noordzijde. De woningen zijn kwalitatief en kunnen op voldoende 

wijze verlicht en verlucht worden. 

De loodsen zijn gericht naar het binnenplein en worden bediend via een nieuw 

aan te leggen stuk openbaar domein dat ontsluit via de Yves-Sabin 

Maghermanlaan. Ze zijn functioneel ingericht en hebben een oppervlakte die 

varieert van 139m² tot 232m² . Het gaat om kleinschalige activiteiten die 

verenigbaar (moeten) zijn met de woonfunctie. In de voorwaarden bij de 

vergunning dient bepaald te worden over welke functies dit meer bepaald kan 

gaan. 

De site is logisch qua opbouw. Het architecturaal concept is aanvaardbaar en 

sluit aan bij de bestaande context en historiek van de site. Het project 

domineert niet en past zich aan aan de bestaande bebouwingstructuur qua 

gabariet en volumetrie. Het behoud van de speeltuin (grotendeels) en de 

parking is belangrijk voor de inpasbaarheid van het project in de buurt. 

… 

De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden: 

1. In de loodsen kunnen enkel activiteiten ondergebracht worden die 

verenigbaar zijn met de woonfunctie. Volgende activiteiten zijn toegestaan: 

- (kleine/ambachtelijke) productiebedrijven maximaal Vlarem klasse 3  

- ateliers van beeldend kunstenaars 

- dienstverlenende bedrijven, met uitsluiting van logistieke bedrijven en winkels 

Een loutere opslagfunctie is niet toegestaan. De loodsen kunnen evenmin 

gebruikt worden voor het stallen van voertuigen (caravans, old timers...). Een 

betoncentrale is tevens uitgesloten. 

2. De woningen kunnen niet onafhankelijk functioneren van de loods waar ze 

bij horen. 
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3. De werken kunnen slechts aanvangen: 

a) nadat de lijnrichting ter plaatse is aangeduid door de zorgen van de 

technische dienst van de stad Ronse (tel.: 055/23.27.62). 

b) nadat de aansluiting van het private rioleringsstelsel op de openbare 

riolering en de eventuele plaatsing van een IBA werd aangevraagd bij TMVW 

– Aquafoon - 078/35.35.99. De kosten voor deze werken zijn ten laste van 

de aanvrager. 

c) nadat een nauwkeurige staat en plaatsbeschrijving werd opgemaakt 

van de openbare infrastructuur (verharding, boordstenen, voetpad, 

parkeerplaatsen en andere aanhorigheden) waarlangs de nodige materialen 

zullen aangevoerd worden; deze staat en plaatsbeschrijving dient 

voorgelegd te worden aan de technische dienst van de stad. 

d) nadat het eventueel verlagen van de boordsteen, het eventueel 

aanpassen van het voetpad, het eventueel overwelven van de open gracht 

en het eventueel verharden van de groenzone werd aangevraagd bij de 

bevoegde technische dienst van de stad Ronse (tel.: 055/23.27.59). De 

kosten voor deze werken zijn ten laste van de aanvrager. 

e) nadat het eventueel verlagen van de boordsteen, het eventueel 

aanpassen van het voetpad, het eventueel overwelven van de open gracht 

en het eventueel verharden van de groenzone werd aangevraagd bij de 

Administratie Wegen en Verkeer; (te contacteren: Mac Coppens, 

telefoonnummer: 055/46.03.40). De kosten voor deze werken zijn ten laste 

van de aanvrager. 

f) nadat de nodige gegevens zijn opgevraagd omtrent de ligging van alle 

nutsleidingen (riolering, water, gas, elektriciteit,... enz.) bij de technische 

dienst van de stad Ronse of de desbetreffende nutsmaatschappijen. 

4. Voor een inname van het openbaar domein (plaatsen van 

container/stelling/bouwmaterialen) dient de bouwheer of zijn aannemer een 

vergunning aan te vragen bij de dienst mobiliteit (signalisatie@ronse.be of 

055/232.753). Deze aanvraag dient ten laatste 1 maand voor aanvang van de 

werken ingediend te worden. 

5. Bij bodemverzet van grote hoeveelheden (>250 m³ ) dient rekening 

gehouden te worden met de grondverzetregels (hoofdstuk 10 van het Vlarebo). 

Hier dient een attest bekomen te worden. 

6. Wanneer uit de bodem verontreinigde grond wordt uitgegraven moet er een 

melding gedaan worden bij OVAM 

7. De bepalingen en voorwaarden van het besluit dd. 27.09.2018 van de 

Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, dat integraal deel uitmaakt van 

deze vergunning, dienen stipt nageleefd te worden. 

8. De bepalingen en voorwaarden van het advies dd. 31.08.2018 van de nv 

Fluxvs, dat integraal deel uitmaakt van deze vergunning, dienen stipt nageleefd 

te worden. 

9. De bepalingen en voorwaarden van het brandpreventieverslag dd. 

05.10.2018 van de brandweerdienst (BVLAR), dat integraal deel uitmaakt van 

deze vergunning, dienen stipt nageleefd te worden. 

10. Gelet op het programma van maatregelen in de archelologienota 

bekrachtigd op 1 augustus 2018 met referentienummer https://id.erfeoed. 

net/archeologie/ archeologienotas/8175 zijn er geen bijkomende maatregelen 

met betrekking tot archeologisch erfgoed noodzakelijk voor zover de geplande 

werken en bodemingrepen worden uitgevoerd zoals beschreven in de 

bekrachtigde archeologienota. 

11. Wegenis (beslissing gemeenteraad dd. 17 december 2018) 
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11.1 De uitvoering van alle werken (wegenis, riolering, buffering,...) dient te 

gebeuren conform het standaardbestek 250 v 3.1. (en wijzigingen) 

11.2 De uitvoering van de werken dient te gebeuren conform de procedure 

overheidsopdrachten 

11.3 De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 

vereiste proeven (op gebruikte materialen, boren van kernen,...) en camera-

inspectie van de riolering 

11.4 De resultaten van de proeven en inspectie dienen bezorgd te worden 

aan het stadsbestuur Ronse, evenals het asbuiltdossier van de werken 

(digitaal dwg + op papier) 

11.5 Na de definitieve oplevering van de werken dient de wegenis kosteloos 

overgedragen te worden aan de Stad Ronse 

11.6 Buffervoorziening: het onderhoud en de instandhouding van de buffer is 

voor rekening van de verguninghouder, haar eventuele rechtsopvolgers of de 

vereniging van mede-eigenaars van het binnengebied 

11.7 De aanleg en voorziening van alle nutsvoorzieningen door en ten laste 

van de vergunninghouder 

11.8 Openbare verlichting: er dient een voorstel van armaturen ter 

goedkeuring voorgelegd te worden aan het stadsbestuur. Nadien dient de 

openbare verlichting eveneens kosteloos overgedragen te worden aan de 

stad Ronse 

12. Volgende adressen kunnen worden toegekend: […] 

..." 

1.7 Argumentatie appellant, hier de derde-beroepinsteller Milieufront Omer Wattez 

Appellant haalt volgende argumenten aan: 

1. versnippering van de Molenbeekvallei en gebieden van het VEN 

Door bebouwing toe te staan in de natuurlijke beekvallei van de 

Molenbeek wordt versnippering in de vallei versterkt. 

Het aangevraagde heeft daarnaast ook een negatieve impact op het 

visueel-vormelijk aspect van de het uitzicht van de beekvallei; 

2. verlies aan overstroombare ruimte 

Door het aangevraagde project gaat ruimte voor water verloren. Er moeten 

dan ook compensatiemaatregelen worden opgelegd. De betrokken site ligt 

naast de Molenbeek en ligt nog steeds dusdanig laag dat hier een 

overstromingsrisico is, ook al zijn er de voorbije jaren geen overstromingen 

geweest. Bovendien ligt de betrokken grond even hoog/laag als de vlakbij 

gelegen gronden die op de kaart welk als overstromingsgevoelig staan 

aangeduid; 

3. niet in overeenstemming met de directe omgeving en 

gewestplanbestemming 

De direct omgeving bestaat deels uit woningen en een school, in deze 

buurt is de bedrijvigheid reeds dermate hoog dat het aangevraagde de 

ruimtelijke draagkracht sterk zal overschrijden, het evenwicht aan functies 

in dit woongebied wordt sterkt verstoord. 

- mobiliteitsaspect: het project zal bijkomend verkeer genereren; 

- het bestaande stuk open ruimte biedt een verademing voor de dens 

bebouwde woongebied, door het maximaal opvullen van het terrein is er 

nauwelijks nog ademruimte of groene ruimte over voor de mensen uit de 

directe omgeving. 

Appellant stelt dat de verwijzing van het college in de beslissing naar 

Utexbel geen deugdelijk element is, daar dit een zonevreemd bedrijf is dat 
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heel wat hinder veroorzaakt en ruimtelijk gezien slecht gelegen is. 

Bovendien dient bij de bepaling van mogelijke milieueffecten rekening 

gehouden met dit bestaand bedrijf. 

De Molenbeek vormt geen harde grens maar een zachte grens die in geen 

geval dienstig kan zijn als buffer voor de bewoning ten noorden en 

noordoosten. 

1.8 Argumentatie appellant, hier de derde-beroepinsteller de heer en mevrouw 

Huysman-Caes 

Appellant schetst vooreerst de gelopen procedure en voorgeschiedenis. 

Inhoudelijk haalt appellant volgende argumenten aan: 

1. onverenigbaarheid met het gewestplan 

De realisatie van een cluster van 13 ateliers komt neer op de inplanting 

van een “verdoken vorm van ambachtelijke zone”. Zowel een 

gewestplanwijziging als RUP om het woongebied te herbestemmen tot een 

“regionaal bedrijventerrein” werden reeds meermaals vernietigd door de 

Raad van State. Er werd bij de beoordeling van voorliggende aanvraag 

geen rekening gehouden met de omvang van de gebouwen dat in totaal 

2438m² beslaat, noch met de potentiële hinder zoals toename verkeer, 

tekort aan parkeergelegenheid, verdwijnen open ruimte en groen, 

geluidshinder en overstromingsgevaar.  

Voorliggende aanvraag geeft aanleiding tot een overwicht aan 

bedrijvigheid tegenover de woongelegenheid op die locatie; 

2. de stad Ronse is in deze zaak rechter en partij 

De stad is zelf organisator van het project; 

3. het stadsbestuur miskent de wensen van haar burgers; 

4. moeilijk te herstellen nadelen voor de omwonenden: 

• toename van de verkeersdrukte:  

de Maghermanlaan is nu reeds zeer druk bereden, er mag verwacht 

worden dat er een groot aantal extra wagens bijkomen 

Dit heeft ook gevolgen voor de verkeersveiligheid van de zwakke 

weggebruiker, temeer daar de in/uitrit schuin over het schoolgebouw 

van methodeschool Serafijn zal uitkomen; 

• verlies aan parkeerplaatsen: 

er is nu reeds een tekort aan parkeerplaatsen in de buurt, het project 

voorziet in zeer weinig parkeerruimte, het openbare parkeerterrein is 

in tegenstelling tot hetgeen de stad beweert, regelmatig druk bezet en 

te klein om het nu reeds aanwezige verlies van de talrijke 

parkeerplaatsen te compenseren, laat staan de bijkomende wagens 

op te vangen; 

• geluidshinder 

er zal sprake zijn van geluidsoverlast, er is weliswaar een beperking 

voorzien voor activiteiten klasse 3 maar er bestaat geen strikte 

oplijsting van welke bedrijven tot klasse 3 behoren en de afweging 

ervan bij vergunningsaanvragen ligt bij het stadsbestuur…; 

• verdwijnen open ruimte en groen 

er is al zo weinig groen in het stadscentrum, het zou beter zijn de open 

ruimte te behouden en aangenamer te maken door de aanplant van 

extra bomen; 

• verhoogd risico op overstroming 

in het verleden kwam bij hevige regenval op de bewuste locatie 

overstroming voor. 
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5. een ontsluiting via de Maghermanlaan is overbodig 

Het terrein is gelegen langs de Jan van Nassaustraat, waar ter hoogte van 

de bouwplaats geen woonfunctie meer aanwezig is, dit in tegenstelling tot 

de Maghermanlaan, dat volledig bebouwd is met woningen; 

6. er werden foute keuzes gemaakt op vlak van mobiliteit 

Aangezien de bestaande toegangsweg Jan van Nassaustraat (verlengde 

Parkstraat) toch moet behouden blijven voor de brandweer, is het 

onbegrijpelijk dat deze straat niet behouden blijft als in/uitrit voor het 

project. Bovendien dient deze straat ook als toegang tot 2 poorten van het 

naastgelegen bedrijf Utexbel.  

De Maghermanlaan trekt reeds veel verkeer aan, door de aanwezigheid 

van het bedrijf Utexbel (met zwaar vrachtverkeer), de aanwezigheid van 

talrijke winkels,… 

Appellant toont aan dat er eenvoudigere alternatieven zijn ter ontsluiting 

van de bouwplaats; 

7. een uniek gelegen stuk woongebied gaat verloren 

de realisatie van het project betekent het stilleggen van elke 

stadsontwikkeling in dit westelijk deel begrepen tussen de Zonnestraat en 

de Maghermanlaan. Nochtans is deze locatie uitermate geschikt voor een 

woonontwikkeling omwille van de nabijheid van talrijke voorzieningen.  

Bijkomend is het niet geloofwaardig dat de 7 voorziene lofts ook effectief 

zullen bewoond worden door de eigenaars van de ateliers.  

Tenslotte is er geen nood aan bijkomende ateliers in Ronse; 

8. het dossier is onvolledig en bevat onduidelijkheden 

1.9 Adviezen beroep 

1.9.1 Dienst Integraal Waterbeleid provincie Oost-Vlaanderen 

Deze instantie gaf op 29 maart 2019 te kennen het advies uitgebracht in eerste 

aanleg te blijven handhaven.  

1.9.2 Advies college van burgemeester en schepenen 

Het college van burgemeester en schepenen bracht op 13 mei 2019 gunstig 

advies uit. 

2.   Motivering 2  

2.1 De watertoets 

Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of in (mogelijk) 

overstromingsgevoelig gebied noch in een risicozone voor overstroming. Het 

project paalt aan de waterloop nr. OS385.  

Er wordt voldaan aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering 

van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Elke 

unit watert af naar een hemelwaterput met hergebruik. De overlopen van deze 

hemelwaterputten alsook het hemelwater afkomstig van de verharde 

grondoppervlakte worden aangesloten op een buffervoorziening met 

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Vergunningen/adviesvergunningen2013
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vertraagde afvoer. Deze buffer heeft een capaciteit van 173m³ en wordt 

voorzien van een knijpleiding diameter 110mm. 

De voorziene dimensies voldoen tevens aan het provinciaal beleidskader 

wateradviezen.  

Er kan worden geoordeeld dat geen schadelijk effect voor het watersysteem te 

verwachten is. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal 

waterbeleid worden niet geschaad. 

2.2 Archeologietoets 

Bij deze aanvraag is een door Onroerend Erfgoed op 2 augustus 2018 

bekrachtigde archeologienota gevoegd, met id  

https://id.erfgoed.net /archeologie /archeologienotas/8175.  

De gevraagde werken stemmen overeen met deze nota. 

Zo een vergunning verleend wordt, dient als voorwaarde opgelegd te worden 

dat de bekrachtigde archeologienota, al dan niet met voorwaarden, en het 

Onroerenderfgoeddecreet moeten worden nageleefd. 

2.3 De MER-toets 

Artikel 4.3.1. van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 

inzake milieubeleid vereist dat bepaalde projecten aan een 

milieueffectrapportage worden onderworpen. 

Huidige aanvraag omvat een project dat is opgenomen in de lijsten van bijlage 

I, II of III van het MER-besluit van 10 december 2004. 

Bij de aanvraag is een MER-screening gevoegd. Hieruit blijkt dat voor het 

project geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn. Het project is niet 

gelegen in een groene of watergevoelige bestemming. Het project is niet 

gelegen in een kwetsbaar gebied of in de nabijheid van kwetsbare gebieden. 

De beoogde bebouwing is een voortzetting van in de omgeving bestaande 

ruimtelijke invulling, zonder opmerkelijke afval-, verontreiniging-, risico- of 

hindercreatie. 

De site wordt ontsloten via de Ives-Sabin Laghermanlaan naar de N60. Binnen 

het project wordt voldoende aandacht besteed aan de trage weggebruiker door 

het voorzien van verschillende fiets- en voetpaden. 

Gelet op de beoogde invulling van een reeds volledig bebouwde omgeving, 

kunnen in alle redelijkheid de bevindingen in de screeningsnota aangenomen 

worden en wordt geoordeeld dat het project geen aanzienlijke milieueffecten 

kan veroorzaken. 

2.4 Resultaten openbaar onderzoek & Bespreking 

De bezwaren werden door het college van burgemeester en schepenen als 

volgt samengevat en beoordeeld: 

http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/Stappen_screening_milieueffectrapportage_130711
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“De bezwaarschriften kunnen als volgt samengevat worden: 

1. Mobiliteit 

a. De ateliers zullen zorgen voor extra verkeer. 

b. De toegangsweg zal zorgen voor gevaarlijke situaties omdat er veel 

voetgangers, fietsers en kinderen voorbij komen. 

c. De beschikbare parkeerruimte zal afnemen aangezien het project voorziet 

in zeer weinig eigen parkeerruimte. Er verdwijnen parkeerplaatsen door het 

uitbreiden van het tweerichtingsverkeer. 

2. Functie 

a. Het betreft een verdoken vorm van ambachtelijke zone die niet 

verenigbaar is met de geldende gewestplanbestemming (woongebied met 

culturele, historische en esthetische waarde) 

b. De ruimtelijke draagkracht zal (nog meer) overschreden worden met een 

bijkomende cluster van 13 ateliers, aangezien er reeds tal van 

bedrijfsactiviteiten aanwezig zijn in de directe nabijheid; 

c. De vrijgekomen ruimte na de sloop van de voormalige fabrieksgebouwen 

enkel opgewaardeerd kan worden met nieuwe woningen. 

d. Er is geen nood aan bijkomende ateliers in Ronse. Overal staan kleine 

ateliers leeg (voormalige textielateliers). 

e. Het inplanten van loodsen en ateliers zal de waarde en kwaliteit van de 

aanpalende openbare ruimte (speelplein) sterk doen dalen. 

f. Er wordt gekozen voor prestigeprojecten en economische belangen boven 

gezondheid en sociale cohesie. 

g. Er blijft nauwelijks nog wat ademruimte of groene ruimte over voor de 

buurt. 

h. De 7 voorziene woningen zullen niet bewoond worden door de eigenaars 

van de ateliers, of gewoon leeg staan. 

i. Dit project kan een precedent vormen om ook naburige sites om te zetten 

naar een ambachtelijke functie 

3. Hinder 

a. De activiteiten zullen geluidshinder met zich meebrengen 

4. Overstromingen 

a. Dit project zal aanleiding geven tot nieuwe overstromingen. De site ligt in 

een van nature overstroombare zone (Molenbeekvallei). 

5. Onduidelijkheden dossier 

a. De locatie wordt aangegeven als Jan Van Nassaustraat, maar de enige 

toegang ligt langs de Ives-Sabin Maghermanlaan. 

b. In het dossier wordt vermeld dat de site gelegen is in een regionaal 

bedrijventerrein, dit klopt niet. 

c. Het stuk openbare weg in het verlengde van de Parkstraat wordt 

opgebroken en vervangen, zonder vermelding wie eigenaar wordt en wie de 

kosten draagt 

d. Er is onduidelijkheid omtrent de perceelsgrenzen en de 

huidige/toekomstige eigendomsstructuur, in het bijzonder ter hoogte van de 

nieuwe toegangsweg 

BESPREKING BEZWAARSCHRIFTEN 

1. Mobiliteit 

a. Ongegrond, mits het nader bepalen van de toegelaten functies  

Aangezien het terrein op vandaag onbebouwd is zal het project inderdaad 

zorgen voor extra verkeer ten opzichte van de hedendaagse situatie. De vraag 

is evenwel in hoeverre dit verkeer buitensporig is en van die aard is dat de 

draagkracht van de omgeving daardoor overschreden is. 

Het gaat over 7 woonentiteiten en 13 loodsen. Gelet op de omvang van de 
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loodsen - de oppervlakte varieert van 139m² tot 232m²- gaat het om 

kleinschalige activiteiten. Omwille van de ligging moet de invulling van de 

loodsen, qua activiteit, verenigbaar zijn met de woonfunctie. Dit impliceert dat 

verkeersgenererende activiteiten (logistiek of zuiver commercieel/winkelruimte) 

op deze locatie uitgesloten zijn. De site mikt op kleinschalige bedrijvigheid, 

activiteiten die niet hoeven afgezonderd te worden op een ambachtelijke zone 

of bedrijventerrein. In de verantwoordingsnota is sprake van een 

'betoncentrale', maar zoiets kan op deze plaats niet toegelaten worden. 

Het mobiliteitsconcept, zoals uiteengezet in de verantwoordingsnota en de 

project-MER-screeningsnota wordt gevolgd. Het project zoals aangevraagd zal 

weliswaar voor meer verkeer zorgen, maar niet van die aard dat er een 

onverenigbaarheid ontstaat met de omliggende woonfunctie. Ook een invulling 

met louter woningen, zoals gesuggereerd door diverse bezwaarindieners, zou 

meer verkeer genereren dan vandaag het geval is. Op een dergelijk terrein, 

binnenstedelijk woongebied, zou het kunnen gaan over 40 tot 50 bijkomende 

woonentiteiten (rekening houdende met de dichtheid van het woonweefsel in 

de buurt, en de voorgestelde woondichtheid binnen lopende, actuele projecten 

in het stedelijk gebied). Een uitsluitend residentieel project zorgt evengoed, of 

zelfs voor nog meer verkeersbewegingen per dag, dan de voorgestelde 

invulling. 

b. Ongegrond - De toegangsweg voor gemotoriseerd verkeer (ontsluiting 

loodsen) werd voorzien in het meest zuidwestelijk punt van de site.  

Voetgangers en fietsers kunnen ook via de Jan van Nassaustraat het terrein 

bereiken. 

In vergelijking met de Jan van Nassaustraat leent de Ives-Sabin 

Maghermanlaan zich veel beter om gemotoriseerd verkeer van en naar het 

hoger wegennetwerk te leiden. De Maghermanlaan is breder dan de Jan van 

Nassaustraat en is op vandaag ook uitgerust/ingericht om dit verkeer te 

dragen. Op het traject tussen de site en César Snoecklaan (via de 

Maghermanlaan) staan slechts 7 woningen. Bij elk ander alternatief qua 

ontsluiting passeert het verkeer langs meer tot veel meer woningen. En deze 

bevinding staat ook los van het feit of het nu gaat om een zuiver residentieel 

project, dan wel een gemengd project met loodsen. 

Het stuk van de Maghermanlaan waar de meeste oversteekbewegingen 

(woningen-school-speelplein-parking) gebeuren - dat is het stuk tussen de de 

Mérodestraat en de Jan van Nassaustraat - wordt maximaal ontzien door de 

ontsluiting te realiseren in het uiterste zuidwesten van het projectgebied. In dit 

deel van de Maghermanlaan zijn ook voetpaden aanwezig aan beide zijden 

van de straat, waardoor ook na realisatie van het voorgesteld project een 

veilige passage mogelijk blijft. 

c. Ongegrond - Het advies van de mobiliteitsambtenaar (dd. 21 september 

2018) wordt gevolgd wanneer gesteld wordt dat er geen parkeerproblemen te 

verwachten zijn. Op de hoek van de Maghermanlaan en de Jan van 

Nassaustraat bevindt zich een publieke parking (terrein van 15a) waar nog veel 

parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Ook op de luchtorthofoto's (periode 2011-

2017) kan vastgesteld worden dat de parking nauwelijks gebruikt wordt. 

2. Functie 

a. Ongegrond - Artikel 5.1.0 van het KB van 28 december 1972 'betreffende de 

inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen' 

stelt in dat verband dat alle 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 
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sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor 

toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, 

voorzieningen en inrichtingen mogen worden toegestaan voor zover ze 

verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 

Conform artikel 6.1.2.3 van het KB van 28 december 1972 wordt in 

woongebieden met CHE-waarde de wijziging van de bestaande toestand 

onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van 

het behoud. Voor het overige gelden ook in deze gebieden de regels die in 

woongebieden van toepassing zijn, met inbegrip van de mogelijkheden om 

bedrijven toe te staan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke 

omgeving. Concreet moet er dus uitspraak gedaan worden over de 

'wenselijkheid van behoud' en de 'verenigbaarheid met de onmiddellijke 

omgeving'. 

> Wenselijkheid van behoud 

Het terrein waar het project wordt opgericht is ontdaan van alle bebouwing 

(sinds 2013), zodat er geen beeldbepalende elementen zijn die het onderwerp 

kunnen zijn van een discussie over wenselijk behoud. 

De omgeving rond het projectgebied is bovendien zeer heterogeen en met 

geringe erfgoedwaarden. In de omgeving zijn er geen beschermde 

monumenten of landschappen aanwezig. Aan de overzijde van zowel de Jan 

van Nassaustraat als de Maghermanlaan bevinden zich wel enkele gebouwen 

die opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De woningen 

aan de Maghermanlaan bevinden zich evenwel op ruimte afstand (50m) van 

het projectgebied (bebouwing), gescheiden door een straat en 

speelplein/parking, waardoor er geen sprake is van een negatieve impact. Ter 

hoogte van de Jan van Nassaustraat is de afstand geringer, maar door de 

specifieke architectuur, met de figuur van sheddaken als knipoog naar het 

industriële verleden van de site (voormalige textielfabriek), tracht men 

aandacht te hebben voor het erfgoedverhaal in dit stadsdeel. 

> Verenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving 

De ministeriële omzendbrief van 8 juli 1997 bij de gewestplanvoorschriften stelt 

dat in woongebieden een gunstig woonmilieu moet bestaan, ontstaan of 

gecreëerd kan worden met "een evenwicht tussen woonst, productie, diensten, 

recreatie en natuur". Bedrijven zijn dus niet bij voorbaat uitgesloten in een 

woongebied. Maar het moet gaan om ambachtelijke of kleine bedrijven. Er 

moet rekening gehouden worden met de omvang van de gebouwen en van de 

bedrijvigheid, de potentiële of veroorzaakte hinder voor de omgeving, de 

gerealiseerde omzet, en het aantal tewerkgestelde personen. De bedrijvigheid 

moet verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 

Concreet gaat het over een project met 13 loodsen en 7 woningen. De 

bedoeling is een plaats te geven aan activiteiten die compatibel zijn met een 

woonfunctie, maar waarvoor op vandaag in het bestaande weefsel weinig tot 

geen mogelijkheden zijn. Het gaat over activiteiten die enige ruimte nodig 

hebben, maar te weinig hinderlijk zijn om een inplanting binnen een traditionele 

ambachtelijke zone of bedrijvenzone te verantwoorden. De ruimte is schaars, 

en de ruimte op bedrijventerreinen hoort ter beschikking te staan van 

activiteiten die omwille van hinderaspecten niet in een woongebied 

ondergebracht kunnen worden. Binnen dit project gaat het over activiteiten die 

verenigbaar zijn met een woonfunctie, maar die vaak geen kans krijgen binnen 

een woongebied omdat: hetzij de vereiste ruimte niet beschikbaar is, hetzij de 

vereiste ruimte wel beschikbaar is maar niet als dusdanig aangewend kan 

worden omdat er andere, meer dominante functies zijn (residentieel, 

commercieel) die de ruimte innemen. 



 p. 14 

./... 

3302928384 

De bestaande structuur van dit stadsdeel is zeer heterogeen. Het is een 

woongebied dat zich bevindt net buiten het oude historische centrum, en dat 

doorheen de tijd ingevuld werd met diverse functies, waaronder bedrijvigheid. 

We zien een sterke vermenging van functies (wonen, commercieel, 

bedrijvigheid, dienstverlenende functies) en bouwtypologieën (van grote 

loodsen tot kleine woningen). Op het tracé van de Molenbeek zijn in verleden 

verschillende textielfabrieken opgericht, zo ook op de terreinen van onderhavig 

project. De industriële functie is op vele plaatsen uitgedoofd, maar de 

bebouwingsstructuur/perceelsstructuur is vaak gebleven. Dit biedt kansen voor 

activiteiten die niet thuishoren op een bedrijventerrein (wegens 'te weinig' 

hinderlijk), maar toch ruimte nodig hebben. Het clusteren van een aantal van 

die activiteiten biedt juist kansen om efficiënter om te springen met de 

beschikbare ruimte, omdat infrastructuur gedeeld kan worden. Zo gebeurt dit 

ook bij onderhavig project. Een gelijkaardig initiatief bevindt zich net ten 

noorden van het projectgebied. Daar werd een deel van een oude textielfabriek 

behouden en omgevormd tot een starterscentrum. Ook daar wordt efficiënt 

omgesprongen met de ruimte omdat voorzieningen gedeeld worden (parking, 

sanitaire ruimtes, onthaal). Ook in het starterscentrum gaat het om activiteiten 

die verenigbaar zijn met de woonfunctie en waarbij sprake is van een 

geslaagde mix van functies. Sinds de opening van het starterscentrum werden 

nog geen klachten geregistreerd die wijzen op een onverenigbaarheid met de 

omliggende woonfunctie. Het voorliggend project heeft dezelfde ambitie. 

Essentieel in dit verhaal is de aard van de activiteiten die toegelaten zal 

worden, dit dient nader omschreven te worden, en minstens als voorwaarde bij 

een eventuele vergunning opgenomen te worden. 

Concreet met betrekking tot de verenigbaarheid kan volgende gesteld worden. 

De site paalt in het westen aan een bedrijfscomplex (Utexbel). Het 

voorgestelde project is zowel naar beoogde activiteiten als volumes een stuk 

kleinschaliger dan Utexbel. Er is hoegenaamd geen strijdigheid met de invulling 

van het woongebied aan de westzijde. In het noorden grenst het projectgebied 

aan de terreinen van het starterscentrum. Zoals hoger reeds vermeld mikt het 

voorgesteld project op een gelijksoortige intensiteit als het starterscentrum. De 

impact van het voorgestelde project naar het noorden toe is eveneens 

minimaal. De Molenbeek vormt een harde grens, met aan weerszijden een 

strook open ruimte. Er is geen verbinding met het starterscentrum over de 

Molenbeek. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer gebeurt aan de 

zuidwestzijde, via de Maghermanlaan. Ook visueel is er weinig impact omdat, 

behoudens één geïsoleerde woning, alle woningen op ruim 60m afstand liggen 

van de site, die bovendien lager gelegen is. In de Jan van Nassaustraat staat 

één geïsoleerde woning, op 15m afstand van het projectgebied. Ook deze 

afstand is voldoende om schaduwvorming en inkijk te vermijden. De terrassen 

van de woningen zijn naar het zuiden georiënteerd. Het project is ook zo 

opgevat dat de bedrijvigheid zich richt (toegangspoorten) naar een intern 

binnengebied, en de woningen (toegang, circulatie) naar de buitenzijde, wat 

ook bevorderlijk is voor de impact. 

Het is vooral aan de oostzijde dat de nieuwe gebouwen contact maken met het 

bestaande publiek domein en beleefbaar zullen zijn. Maar ook hier stellen er 

zich geen problemen want aan de overkant van de straat bevindt zich 

eveneens een groot volume/bedrijfsgebouw (Hermes Chocloade), eveneens 

een relict van de oude textielindustrie en een getuige van de vermenging van 

functies die historisch gezien altijd een feit is geweest in dit stadsdeel. Er werd 

bovendien geopteerd om geen gesloten wand op de rooilijn te realiseren, maar 

enige openheid. De gebouwen staan ook iets teruggetrokken ten opzichte van 
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de straat zodat de mogelijkheid bestaat om langs de Jan van Nassaustraat een 

groenstrook te voorzien. De woonentiteiten hebben hun hoofdontsluiting langs 

deze zijde. Ook het traag verkeer (voetgangers en fietsers) wordt in hoofdzaak 

via de Jan van Nassaustraat afgeleid. 

Aan de zuid/zuidoostzijde toont het woongebied zich als een dens bebouwd 

stuk woongebied, met verderop andermaal enkele grotere volumes (ook hier 

voormalige textielfabrieken). Tussen het projectgebied en de woningen bevindt 

zich op vandaag een strook (breedte 40m) met daarin een publieke parking en 

een speelpleintje. Beide blijven ook bestaan en zorgen voor enige 

afstand/open ruimte tussen het projectgebied en de meest nabije woningen. 

Aan de westzijde wordt een deel van het speelpleintje ingenomen voor de 

nieuwe toegangsweg. Maar zoals eerder reeds gemotiveerd onder 1b is dit de 

beste oplossing qua mobiliteit, en blijft een veilig gebruik van het openbaar 

domein voor voetgangers en fietsers mogelijk. Het behoud van het speelplein 

(grotendeels) en de parking is essentieel voor het plaatselijke woongebied: ze 

zorgen ervoor dat de inplanting van de nieuwe functies en gebouwen, zoals 

voorzien in deze aanvraag, op een verantwoorde manier kunnen gebeuren. De 

aanwezigheid van deze zone draagt in belangrijke mate bij tot de conclusie dat 

het voorliggend project de ruimtelijke draagkracht niet overschrijdt. 

b. Ongegrond - In een woongebied kunnen ook andere functies een plaats 

krijgen (zie 2.a), op voorwaarde dat ze verenigbaar zijn met de woonfunctie. 

c. Ongegrond - Deze opmerking wordt niet onderbouwd en is bovendien niet 

van stedenbouwkundige aard. Ze wordt bovendien niet onderschreven door de 

dienst lokale economie. 

d. Ongegrond - Het project is zo geconcipieerd dat de bedrijvigheid zich 

centraal afspeelt en de woonfunctie georiënteerd is naar de buitenranden toe. 

Ook architecturaal worden de buitenranden met zorg ontworpen. 

e. Ongegrond - De invulling is evenwichtig en op maat van de bestaande 

plaatselijke structuur, die altijd een hoge graad van functiemenging gekend 

heeft. Een vermenging van functies is juist essentieel om een levendige stad te 

bekomen. Het heeft ook voordelen inzake mobiliteit omdat de afstand tussen 

woon- en werkplek gereduceerd wordt (minder verplaatsingen en de 

verplaatsingen gebeuren op een meer duurzame manier). Het gaat om het 

geven van een plaats aan kleinschalige activiteiten die verenigbaar zijn met 

een woonfunctie. 

In het advies van de dienst lokale economie wordt verwezen naar twee 

documenten waarin gepleit wordt voor een doordachte functiemenging.  

> de leidraad voor bedrijfshuisvesting van het Agentschap Innoveren en 

Ondernemen -juli 2014: 

https://www.vlaanderen.be /nl/publicaties/ detail/ruimte-om -teondernemen-

een-leidraad- voor-lokale-besturen  

> Spazio draaiboek door Voka - mei 2016: 

https://www.voka.be /sites /voka.prod.wunderkraut .be/files/files/ Oost-

Vlaanderen/ Spazio/VOKA draaiboek %20Spazio%20edit.pdf 

f. Ongegrond - Het speelplein en de publieke parking op de hoek van de 

Maghermanlaan en de Jan van Nassaustraat blijven bestaan. Er is ook 

aandacht voor het inrichten van groene randen (Jan van Nassaustraat en 

Molenbeek) en groendaken. 

g. Ongegrond - Dit kan en moet afgedwongen worden binnen het uitgiftebeleid 

(bewoningsverplichting). 

h. Ongegrond - Het is niet uitgesloten dat er gelijkaardige initiatieven komen op 

naburige sites. Maar ook daar gelden dezelfde criteria en zal de 

verenigbaarheid met de woonfunctie aangetoond moeten worden. 
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3. Hinder 

a. Ongegrond - Zoals eerder reeds aangehaald onder 2.a moet het in 

onderhavig project gaan om activiteiten die verenigbaar zijn met de omliggende 

woonfuncties. Activiteiten die buitensporige geluidshinder veroorzaken zijn niet 

toegestaan (vb. schrijnwerkerij). 

4. Overstromingen 

a. Ongegrond - De site ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied. Dat 

de site gelegen is binnen een "van nature overstroombaar gebied" 

(NOG) betekent enkel dat er ter plaatse sedimenten teruggevonden 

worden die ooit afgezet zijn door een rivier bij overstroming, wat 

uiteraard vaak voorkomt bij terreinen die zich situeren naast een 

waterloop. De NOG-kaart maakt abstractie van het tijdstip en de context 

van die overstroming, en is om die reden niet bruikbaar om de feitelijke 

en hedendaagse overstroombaarheid in te schatten. 

5. Onduidelijkheden dossier 

a. Ongegrond - De site is eveneens toegankelijk via de Jan van Nassaustraat 

(voetgangers, fietsers). De toegang voor het gemotoriseerd verkeer in functie 

van de bedrijvigheid bevindt zich inderdaad in de Maghermanlaan. 

b. Gegrond - De site is niet gelegen in een regionaal bedrijventerrein, maar in 

een woongebied met culturele, historische en esthetische waarde. De 

beoordeling gebeurt ten opzichte van de correcte gewestplan bestemming. 

c. Ongegrond - Dit stuk straat wordt afgestoten als openbaar domein en zal 

deel uitmaken van het projectgebied. Er wordt een nieuwe openbare 

toegangsweg voor gemotoriseerd verkeer gecreëerd aan de zuidwestzijde. 

d. Ongegrond - Het project wordt gerealiseerd zoals uitgetekend op de 

bijgevoegde plannen. Dat is binnen het kadastraal perceel sectie D nr. 1500/G. 

Ook het stuk openbaar domein in het verlengde van de Parkstraat (zie 5.c) 

maakt deel uit van het projectgebied.” 

2.5 Wegenis 

De aanvraag omvat de aanleg van nieuwe, openbare wegenis. Het dossier van 

de wegenis werd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2017 

goedgekeurd onder voorwaarden. 

2.6 De juridische toets 

De aanvraag is gelegen in een woongebied met culturele, historische en/of 

esthetische waarde (artikel 6.1.2.3. Inrichtingsbesluit). Het in artikel 6.1.2.3 

opgenomen voorschrift bevat een nadere aanwijzing die aan woongebied 

gegeven kan worden en wijkt voor het overige niet af van het bepaalde in 

artikel 5.1.0 (woongebied) van het besluit. Inrichtingen voor handel, ambacht of 

kleinbedrijf zijn derhalve toegelaten in een woongebied met culturele, 

historische en/of esthetische waarde. 

Bij het beoordelen van de bestaanbaarheid met de bestemming van 

woongebied moet er evenwel rekening gehouden worden met de aard en de 

omvang van het bedrijf, waardoor dat laatste inzonderheid om redenen van 

ruimtelijke ordening niet in het betrokken woongebied kan worden ingeplant, 

ofwel wegens het intrinsiek hinderlijk of storend karakter van het bedrijf, ofwel 

wegens het bijzonder karakter van het woongebied. De beoordeling van de 

verenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving wordt onder het punt ‘goede 

ruimtelijke ordening’ (zie 2.7) besproken. 
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Bij de beoordeling van voorliggend dossier dient de toets van de ‘wenselijkheid 

van het behoud’ gemaakt, omwille van de ligging in woongebied met culturele, 

historische en/of esthetische waarde. De projectsite is gelegen in een 

heterogene omgeving van zowel woningen als bedrijvigheid, de omgeving kent 

weinig erfgoedwaarden. Op het terrein was een voormalige textielfabriek 

aanwezig, welke opgenomen was in de vastgestelde inventaris van het 

bouwkundig erfgoed. Alle bebouwing werd reeds gesloopt, zodat het terrein op 

vandaag geen waardevolle kenmerken vertoont. 

De in de omgeving aanwezige gebouwen welke zijn opgenomen in 

vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, worden niet geïmpacteerd 

door voorliggend ontwerp onder meer door de vrij lage bebouwing. Om die 

reden zijn er geen beeldbepalende elementen waarvan het behoud wenselijk 

is. 

2.7 De goede ruimtelijke ordening 

Voor het betrokken terrein gelden geen specifieke stedenbouwkundige 

voorschriften, opgelegd door een bijzonder plan van aanleg of een verkaveling, 

zodat bij de beoordeling van onderhavig beroep naar de inpasbaarheid en 

verenigbaarheid geen concrete normen of verplichtingen kunnen worden 

gehanteerd. Bijgevolg zijn de specifieke kenmerken en karakteristieken van de 

omgeving van het betrokken terrein doorslaggevend. 

Voorliggende aanvraag beoogt het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw, 

bestaande uit 4 gebouwentiteiten met in totaal 13 loodsen, waarvan 7 loodsen 

met loft. De oppervlakte van de loodsen varieert van 139m² tot 232m². 

De volumes op zich zijn stedenbouwkundig aanvaardbaar. De volumes zijn qua 

schaal en grootte vergelijkbaar met hetgeen reeds aan bebouwing aanwezig is 

binnen de directe omgeving en integreren zich dan ook binnen de onmiddellijke 

omgeving. Ook naar materiaalgebruik en architecturaal ontwerp past het 

gevraagde binnen het straatbeeld. De hoogte is beperkt tot maximaal 7,85m 

kroonlijst, de bebouwing wordt deels voorzien van een plat dak en deels van 

een hellend dak, verwijzend naar de typerende sheddaken van weleer. 

In de directe omgeving van de bouwplaats bevinden zich verschillende 

gebouwen van gelijkaardige grootte, waaronder bedrijven en 

detailhandelszaken en een school.  

Door de voorgestelde, beperkte oppervlakten van de bedrijfsunits komen geen 

ondernemingen in aanmerking die nood hebben aan grote 

bedrijfsoppervlakten. Verwacht wordt dat de bedrijfsruimtes zullen gehuurd 

worden door lokale bedrijven. Echter, aangezien de aard van de potentiële 

toekomstige huurders niet vastligt, kan ook de hinderlijkheid van hun 

activiteiten thans niet worden ingeschat, noch de relatie tot de omgeving of de 

impact op het milieu, wat een onzekere factor inhoudt. 

Bovendien voorziet de aanvraag in slechts een 15-tal parkeerplaatsen op eigen 

terrein. Dit lijkt onvoldoende voor een totaal van 13 bedrijfjes, rekening 

houdende met het gegeven dat naast personeel ook bezoekers te verwachten 

zijn én het gegeven dat bijkomend ook 7 woonentiteiten worden voorzien. Ook 

wordt geen ruimte voorzien voor het stationeren van bestelwagens/lichte 
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vrachtwagens, het argument van aanvrager dat deze in de loodsen zelf moeten 

gestald worden, overtuigt niet. Door het ontoereikend aantal parkeerplaatsen 

zal deze problematiek op het openbaar domein worden afgewenteld, in het 

bijzonder het openbare parkeerpleintje, dat omwille van de dense bebouwing 

van smalle rijwoningen langs de Maghermanlaan en Jan van Nassaustraat, 

onontbeerlijk is. 

Ook ontbreekt het aan fietsenstalling, omwille van de lokale dimensie van de 

bedrijfjes is het realistisch dat verschillende werknemers met de fiets zullen 

komen en er bijgevolg dient geïnvesteerd in kwalitatieve fietsenstalling. 

Ook naar ontsluiting van de bedrijfjes kan worden gesteld dat onvoldoende is 

onderzocht of de Maghermanlaan de bijkomende verkeersgeneratie van 13 

bedrijfjes zal kunnen dragen, gelet op de reeds drukke afwikkeling als gevolg 

van het aanwezige bedrijf Utexbel, de school en de detailhandelszaken. Het 

bijkomend voorzien van 13 bedrijfsunits zal ontegensprekelijk een invloed 

hebben op zowel het aantal als de frequentie van vervoersbewegingen langs 

de Margermanlaan. Aanvrager toont onvoldoende aan dat de Maghermanlaan 

deze bijkomende mobiliteitslast zal kunnen dragen.  

Tenslotte dient geoordeeld dat het ontwerp in onvoldoende groenaanleg 

voorziet. Behoudens wat schaamgroen, komen geen groenvoorzieningen voor.  

Zoals appellanten terecht opmerken, stelt zich de vraag of bijkomende 

bedrijvigheid wel gewenst is op deze plek. In de onmiddellijke omgeving 

bevindt zich reeds een overwicht aan bedrijvigheid waardoor het aangevraagde 

de ruimtelijke draagkracht zal overschrijden, het evenwicht aan functies in dit 

woongebied wordt met voorliggende aanvraag sterkt verstoord. Een 

woonontwikkeling, waarbij voldoende openbaar groen wordt gerealiseerd voor 

de dens bebouwde buurt, lijkt meer aangewezen. Op die manier kan terug 

zuurstof in de buurt worden geblazen, in tegenstelling tot voorliggend ontwerp, 

dat eerder een verstikkend effect zal hebben voor de woningen in de directe 

omgeving. 

2.8 Replieken naar aanleiding van het verslag poa en/of de hoorzitting 

De aanvrager stelt onder meer dat voor wat betreft de hinderlijkheid met de 

dienst Economie van de stad Ronse werd overlegd om na te gaan hoe deze 

onzekerheid kan worden weggenomen, er werd voorgesteld om de toegelaten 

activiteiten te beperken tot activiteiten behorende tot klasse III van het Vlaams 

Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM), dat geen ventilatoren 

of afzuiginstallaties op het dak toegelaten worden teneinde geluidsoverlast te 

voorkomen, dat de stad Ronse het afwegingskader van VOKA als leidraad 

gebruikt om na te gaan of een bepaalde activiteit wenselijk is, teneinde 

voorafgaand een objectief kader te kunnen hanteren, dat alle overige normen 

omtrent geluid en hinder van toepassing zodanig dat er geen mogelijkheid is 

om a priori te kunnen spreken over hinder, dat de activiteiten die hier verwacht 

worden en wenselijk zijn, het type stadsateliers betreft of maakateliers met 

beperkte impact qua geluid en verkeer voor de omgeving, dat door gebruik te 

maken van het afwegingskader en rekening houdende met het feit dat het 

steeds klasse III activiteiten betreft, de hinderlijkheid van de activiteiten meer 

dan voldoende kan ingeschat worden waardoor deze kritiek niet langer 

gegrond is, dat op vlak van mobiliteit er door de NV Ateliers Ronse nog een 
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bijkomende mobiliteitstoets werd opgesteld om de mobiliteitsimpact nog beter 

in kaart te kunnen brengen, dat deze mobilteitstoets aantoont dat de 

ingeschatte verkeersgeneratie voor het project vrij beperkt is, dat het 

parkeeraanbod op het terrein in combinatie met de onderbenutte publieke 

parking naast de projectsite ruimschoots voldoende zal zijn om de 

parkeerbehoefte op te vangen, dat de auteur van de mobiliteitsstudie ten slotte 

nog vermeld dat noch de verkeersleefbaarheid, noch de verkeersveiligheid 

negatief beïnvloed wordt door het project, dat er geen nood blijkt aan een 

aparte fietsstalling aangezien de fietsen in de loodsen zelf kunnen gestald 

worden, dat een bijkomende aparte fietsenstalling eenvoudig kan voorzien 

worden op het pleintje bij de inrit van de site. 

De stad stelt onder meer dat wat de vermeende hinder betreft de POA 

klaarblijkelijk uit het oog verliest dat het aangevraagde zich situeert in een 

woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde, waarbinnen 

ambacht en kleine bedrijven toelaatbaar zijn als complementaire functies, dat 

de gewestplanbestemming behouden blijft en steeds afdwingbaar zal blijven 

t.a.v. de activiteiten die in het aangevraagde beoefend zullen worden, dat 

handhavend kan opgetreden worden, dat afhankelijk van de exploitatie de 

toepasselijke (algemene, sectorale of bijzondere) milieuvoorwaarden de 

mogelijke hinder zullen beperken, zodat de kritiek van de POA wat dit betreft 

manifest voorbarig is en geenszins betrekking heeft op de aanvraag in kwestie, 

die uitsluitend stedenbouwkundige handelingen omvat, dat volgende 

voorwaarden kunnen worden opgenomen in de omgevingsvergunning: Er 

worden geen activiteiten toegelaten die horen tot klasse 1 of 2 van het Vlaams 

Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM); en Er worden op het 

dak geen ventilatoren of afzuiginstallaties toegestaan, dat wat de vermeende 

mobiliteitsoverlast betreft de aanvraag een toename van verkeer met zich 

meebrengt t.o.v. de huidige, onbebouwde situatie, dat dit ook geldt voor een 

woonproject op de site, dat de POA de bevindingen van de MER-

screeningsnota aannam, zodat kan geoordeeld worden dat het project geen 

aanzienlijke milieueffecten kan veroorzaken, dat de POA hiermee zelf erkent 

dat de parkeergelegenheid en de laad- en losmogelijkheden op het perceel 

toereikend zijn, zodat de kritiek die hier verderop in het verslag op geleverd 

wordt, weinig ernstig is, dat de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar deze 

aanvraag onderzocht, dat 16 parkeerplaatsen voorzien worden op eigen 

terrein, en dat rekening houdend met het feit dat (1) de bewoners van de lofts 

ook de gebruikers van de loodsen zullen zijn, (2) het project in het centrum 

gelegen is, met veel mogelijkheden om gebruik te maken van openbaar 

vervoer en (3) er niet enkel parking op eigen terrein voorzien wordt, maar er 

ook nog beschikbare parkeerplaats is op de openbare parking op de hoek van 

de J. Van Nassaustraat en de Maghermanlaan, met voldoende zekerheid kan 

aangenomen worden dat er geen parkeerproblemen te verwachten zijn, dat de 

POA met enkele losse stellingen beweert dat er onvoldoende 

parkeergelegenheid zou zijn, dat er nochtans een uitgebreide toets werd 

doorgevoerd door de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar, waarin deze wél 

concreet ingaat op de parkeerbehoefte en -gelegenheid, en die inhoudelijk niet 

weerlegd wordt door de POA, dat een bijkomende fietsenstalling zo nodig als 

voorwaarde kan opgelegd worden, dat er wel degelijk afdoende onderzocht is 

langs welke route de ontsluiting best zou gebeuren, dat de aanvrager een 

moibiliteitstoets liet opmaken, waaruit blijkt dat de effecten op dat vlak beperkt 

zijn, dat er ruime groenstroken voorzien worden langsheen de Molenbeek en 

de Jan Van Nassaustraat, en dat ook het volledige plein aan de 
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Maghermanlaan groen blijft, dat de mogelijkheid bestaat om bv. intensievere 

groenschermen te voorzien, hetgeen eventueel als vergunningsvoorwaarde 

opgelegd kan worden, dat het project in kwestie reeds een doorwaadbaar 

geheel voorziet, dat omzoomd is door groenstroken én waarbinnen wel degelijk 

woongelegenheden voorzien zijn, dat het project ten onrechte wordt afgedaan 

als een te ‘dens’ project, terwijl de POA in hetzelfde verslag wél oordeelt dat de 

volumes qua schaal en grootte aanvaardbaar zijn en vergelijkbaar zijn aan de 

bestaande bebouwing in de directe omgeving, en ook naar materiaalgebruik en 

architecturaal ontwerp passen in het straatbeeld, dat het verslag manifest 

tegenstrijdig is door vervolgens te stellen dat het aangevraagde de ruimtelijke 

draagkracht zou overschrijden en het evenwicht tussen de functies in dit 

gebied zou verstoren, dat het hier een uiterst heterogeen stadsdeel betreft in 

termen van structuur, functies en bouwtypologieën, waarbij niet in te zien valt 

op welke wijze een gemengd woon- en werkproject niet inpasbaar zou zijn, dat 

reeds groen voorzien wordt en ook de open ruimte aan de straatzijdes 

behouden blijft. 

De neergelegde mobiliteitstoets concludeert qua Ontsluiting: 

De ingeschatte verkeersgeneratie voor het project is vrij beperkt (10-tal 

voertuigbewegingen op de piekuren) en zal enkel een impact hebben op een 

deel van de Yves-Sabin Maghermanlaan. Door het enkelrichtingsverkeer in de 

Ives-Sabin Maghermanlaan vanaf de Mérodestraat in de richting van de Jan 

Van Nassaustraat, wordt de site voor de beide richtingen via de Ives-Sabin 

Maghermanlaan ontsloten naar de N36f César Snoecklaan. Zolang de N60 

Gent – Oudenaarde – Ronse niet is doorgetrokken richting Wallonië, fungeert 

de N36f César Snoecklaan als doorgaande route. 

qua Parkeren: 

De geraamde parkeerbehoefte is ruimer dan het geplande aanbod op het 

terrein zelf. Naast het project is echter een onderbenutte publieke parking 

gelegen van een 50-tal plaatsen, die vandaag enkel ’s avonds en ’s nachts 

wordt gebruikt door bewoners uit de buurt. Deze parking zal overdag 

ruimschoots de overblijvende parkeerbehoefte opvangen. 

en qua Verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid: 

Door de duidelijke keuze voor de ontsluiting van het project op het brede deel 

van de Yves-Sabin Maghermanlaan, waar slechts een zestal woningen 

gelegen zijn over een afstand van 450m, en ook het regionaal bedrijf Utexbel 

ontsluit (en dat heel wat meer verkeer veroorzaakt), kan er moeilijk gesproken 

worden van een verslechtering van de verkeersleefbaarheid door voorliggend 

project. 

Door de toegang niet aan de Jan Van Nassaustraat, maar aan de Ives-Sabin 

Maghermanlaan te voorzien, verandert er ook niets qua verkeersveiligheid. Het 

stuk van de Maghermanlaan waar de meeste 

voetgangersoversteekbewegingen (woningen-school-speelplein-parking) 

gebeuren - wordt maximaal ontzien. In dit deel van de Maghermanlaan zijn ook 

voetpaden aanwezig aan beide zijden van de straat, waardoor ook na realisatie 

van het voorgesteld project een veilige passage mogelijk blijft. 

De naar aanleiding van het verslag en/of de hoorzitting geformuleerde 

replieken zijn niet van die aard dat deze een gewijzigd standpunt ten opzichte 

van dat van de provinciaal omgevingsambtenaar, dat bijgetreden wordt 

verantwoorden. 
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De deputatie kan zich niet vinden in het standpunt van de POA en oordeelt 

aansluitend bij de visie van de stad Ronse die het beste de noodwendigheden 

kent van de stad aan woon en bedrijfsruimten, dat zoals de stad terecht 

aangeeft hier ook ruimte is voor bedrijfsunits . Weliswaar is het voorliggend 

voorstel te dens en is er met huidig voorliggend voorstel sprake van een te 

hoge ruimtelijke bezetting. Een ander voorstel waarbij de ruimtelijke 

draagkracht niet wordt overschreden komt wel in aanmerking. Daarom 

suggereert de deputatie om minstens één of meerdere loodsen of één of 

meerdere loodsen met loft te schrappen om zo te kunnen voorzien in 

voldoende parkeermogelijkheden voor personeel en bezoekers en voor meer 

groen dat zowel voor de toekomstige bewoners, en als buffer ten opzichte van 

de omliggende woningen zal dienst doen.  

De deputatie is van oordeel dat bedrijfsunits hier op zich niet meer verkeer 

generen dan woningen. De bedrijfsunits worden immers veelal ingenomen 

doorzelfstandige ondernemers zoals bouwbedrijven die zich ‘s morgens en ‘s 

avonds naar een werf begeven. Hetgeen ruimschoots werd aangetoond in de 

voorgelegde  mobiliteitstoets. Des te meer is dit hier het geval omdat 

combinatie tussen woonvorm en bedrijfsunit wordt gemaakt.  

2.9 Conclusie 

Op basis van de aanvraag met omgevingsvergunning-referentie 2018090868 

ingediend door Ateliers Ronse dient de omgevingsvergunning te worden 

geweigerd.  

3.   Besluit 

Artikel 1: Op basis van de aanvraag met omgevingsvergunning-referentie 2018090868 

ingediend door Ateliers Ronse wordt een omgevingsvergunning geweigerd. 

Artikel 2: De beslissing dient te worden bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, 

Afdeling 3 van het OVB. 

Hou rekening met volgende wettelijke bepalingen, relevant na een beslissing 

van de deputatie: 

Omgevingsvergunningen zijn uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 (beslissingen in eerste 
aanleg) en 55 (beslissingen in beroep) van het Omgevingsvergunningsdecreet. 

Bekendmaking 

De beslissing dient te worden bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het OVB. 

Beroepsmogelijkheden laatste aanleg 

Tegen een beslissing genomen in laatste aanleg kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen 
beschreven in artikel 105 van het Omgevingsvergunningsdecreet, beroep worden ingediend bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen ( Ellips-gebouw, Koning Albert II – laan 35 bus 81, 1030 Brussel, www.rvvb.be ) 

uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning  

Artikel 105.  

§ 1. De uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing betreffende een omgevingsvergunning, genomen in laatste 
administratieve aanleg, of de aktename of de niet-aktename van een melding, vermeld in artikel 111, kan 
bestreden worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, vermeld in titel IV, hoofdstuk VIII, van de 
VCRO. 
§ 2. Het beroep kan worden ingesteld door: 
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder, de exploitant of de persoon die de melding heeft verricht; 
2° het betrokken publiek; 
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3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties, vermeld in artikel 24 of in artikel 42 of bij zijn afwezigheid 
zijn gemachtigde, als die instantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies 
werd verzocht; 
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte 
niet om advies werd verzocht; 
5° ...; 
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde; 
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn 
gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat; 
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn 
gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat. 
De persoon aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem nadelige vergunningsbeslissing niet heeft 
bestreden door middel van het daartoe openstaande georganiseerd administratief beroep bij de bevoegde 
overheid, vermeld in artikel 52, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om zich tot de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen te wenden. 
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. 

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 ruimtelijke ordening. 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.  

 Gent, 10 juni 2021 

namens de Deputatie: 

De provinciegriffier, De gouverneur-voorzitter, 
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