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BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT 
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

De aanvraag ingediend door MATEXI PROJECTS CNSLT -  Fluvius System Operator - Everaerdt 
Conrad  - Tydgat Trui, met als contactadres Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem - 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt - President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk - Eedstraat 47, 9810 
Eke (Nazareth), werd per beveiligde zending verzonden op 15/12/2021.

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 10/01/2022.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Stationsstraat 15 – 17 – 19, Charles de 
Gaullestraat 4 – 6, Collegestraat zn. ,

kadastraal bekend:

2e afdeling, sectie C, nummer 0138 R  2 

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een woonproject van 49 appartementen en 3 
handelsruimtes en een distributiecabine (fluvius), en het bemalen van de bouwput.

De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
- het verkavelen van gronden

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. 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar van de stad Ronse bracht op  een  advies uit.  
Na overweging van dit advies motiveert het College van Burgemeester en Schepenen zijn standpunt 
als volgt:

Bevoegdheid / Rechtsgrond
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende de 

bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 

betreffende het bestuurlijk toezicht;
- Het decreet van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, en 

latere wijzigingen;



- Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, en 
latere wijzigingen;

- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
- Het decreet van de Vlaamse Regering van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid, en latere wijzigingen;
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 

inzake milieuhygiëne (VLAREM II) en de indelingslijst gevoegd als bijlage, en latere wijzigingen;
- Het besluit van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale 

milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (VLAREM III) en latere wijzigingen;
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende rechtspleging voor sommige 

Vlaamse bestuursrechtcolleges (Procedurebesluit);
- Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 

bestuurscolleges (DBRC decreet); 

Relevante documenten 
- De aanvraag van Matexi Projects CNSLT (Tydgat Trui) & Fluvius System Operator (Everaerdt 

Conrad), met adres Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem & Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, 
ingediend op 15 december 2021, houdende het bouwen van een woonproject van 49 
appartementen en 3 handelsruimtes en een distributiecabine (fluvius), en het bemalen van de 
bouwput, gelegen Stationsstraat 15 – 17 – 19, Charles de Gaullestraat 4 – 6, Collegestraat zn., 
kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0138 R  2 ;

- Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 31 maart 2022 met betrekking tot dit 
dossier;

Feiten / context / motivering 

1. ALGEMEEN

1.1 Bestemmingsplannen 
Volgende plannen zijn van toepassing voor het betrokken perceel:

- Gewestplan Oudenaarde (KB 24.02.1977 en wijziging BVR 29.10.1999): woongebied met 
culturele, historische en esthetische waarde

- RUP Afbakening kleinstedelijk gebied (BD 22.12.2008): stedelijk gebied

1.2 Ligging
De bouwplaats is gelegen:

- Langs de Collegestraat: chemin nummer 91 met rooilijnplan KB 05.05.1950
- Langs de Charles de Gaullestraat: gemeenteweg
- Langs de Stationsstraat: gemeenteweg met rooilijnplan volgens de atlas der buurtwegen
- In een centrumgebied volgens het zoneringsplan dd° 09.06.2008. 
- In een zone met lage gevoeligheid (groene zone) voor grondverschuivingen (studie KUL dd° 

28.08.2007).
- In het gezichtsveld van het bedrijfsgebouw ter hoogte van Stationsstraat 26: “Voormalige 

"Imprimerie-Lithografie Du Bon Marché - Antoine Courtin", opgericht in 1881, later "Drukkerij 
Leherte-Courtin", "Papeterie commerciale et industriëlle L. Derenoncourt-Leherte", thans 
"Papeterie-geschenken Derenoncourt". Huidig winkelhuis met neotraditionele bak- en 
hardstenen voorgevel, drie traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak, volgens 



bouwvergunning van 1912. Bovenverdieping met hardstenen kruiskozijnen op doorgetrokken 
dorpels en aflijnende houten kroonlijst op fijne modillons. Boogvormige winkelpui van 1955.
Interieur. Behouden winkelinrichting in art-decostijl uit de jaren 1930 met twee winkelvitrines, 
kamerhoge wandkasten met schuifjes en vitrines en toog, op een koperplaatje gesigneerd: "C. 
Felde, Bruxelles".

1.3 Vergunningenregister
In het vergunningenregister zijn voor hetzelfde perceel volgende dossiers terug te vinden:

- Omgevingsvergunning van 01.07.2019 voor het bouwen van een woonproject van 55 
appartementen en handelsruimte na het slopen van de bestaande bebouwing

- Stedenbouwkundige vergunning van 06.06.1975 voor het verbouwen van een bestaande 
garage

- ARAB: 
• A1/129: garagewerkplaats met spuitcabine en benzinetank 15.02.1949 – 15.02.1979
• A1/123: garagewerkplaats met spuitcabine en benzinetank 23.10.1953 – 23.10.1983
• A1/851: garagewerkplaats met spuitcabine en benzinetank 16.10.1983 – 16.10.1998

1.4 Openbaar onderzoek
De aanvraag diende aan een openbaar onderzoek onderworpen te worden (BVR 25.04.2014):

PV OPENBAAR ONDERZOEK
Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 17 januari 2022 t.e.m. 15 februari 2022.
Het openbaar onderzoek werd aangekondigd door:

- aanplakking in het stadhuis
- aanplakking ter plaatse
- publicatie op de webstek van de stad Ronse
- individuele kennisgeving

Gedurende de periode van openbaar onderzoek lag het dossier (digitaal) ter inzage in het stadhuis 
(loket dienst Omgeving).
Er werden geen bezwaarschriften ingediend.   

1.5 Adviezen
Verplichte externe adviezen (BVR dd° 25.04.2014):

- ASTRID-veiligheidscommissie, 
o Advies gevraagd op 10.01.2022
o advies dd° 25.01.2022, gunstig

Nutsmaatschappijen:
- Proximus,

o Advies gevraagd op 10.01.2022
o advies dd° 28.02.2022, voorwaardelijk gunstig

- Farys,
o Advies gevraagd op 10.01.2022
o advies dd° 14.01.2022, gunstig

- Telenet,
o Advies gevraagd op 10.01.2022
o advies dd° 11.01.2022, voorwaardelijk gunstig



- Fluvius,
o Advies gevraagd op 10.01.2022
o Geen advies (mede-aanvrager)

Interne adviezen:
- Technische dienst, 

o Advies gevraagd op 10.01.2022
o advies dd. 12.01.2022, voorwaardelijk gunstig:

▪ Er moet zoveel mogelijk geparkeerd worden op de bouwwerf zelf of langs 
de Collegestraat. Tevens moeten bouwmaterialen en andere 
benodigdheden voor het afbreken en opbouwen van het project aan- en 
afgevoerd worden via de Collegestraat, met de nodige zorg voor het 
behoud van de nieuwe aangelegde verharding, om zo de Stationsstraat te 
ontlasten van zwaar verkeer.  Er dient een staat van bevinding (openbaar 
domein) opgemaakt te worden voorafgaand aan de werken.  

▪ De platte daken die als groendaken worden ingericht, moeten vanaf de 5e 
verdieping vervangen worden door een gewoon plat dak met opvang van 
hemelwater. Volgens het bijgevoegde dakenplan bedraagt de 
gezamenlijke horizontale dakoppervlakte vanaf de 5de verdieping en 
hoger van het totale project 680 m². Volgens de stedelijke verordening 
hemelwater moet een hemelwaterput van minimum 34.000 liter 
geplaatst worden met een aansluiting op een aanzuigleiding met het oog 
op hergebruik.

▪ Indien in de toekomst de daken niet langer als groendak worden gebruikt, 
dient alsnog het hemelwater van de dakoppervlakte te worden 
opgevangen en te worden hergebruikt.

▪ De bouwplaats wordt getroffen door de rooilijn/achteruitbouwlijn van de 
Collegestraat (KB 05.05.1950) daarom dient de grond gelegen langs de 
Collegestraat tussen de perceelsgrens aan de straatzijde en de rooilijn vrij 
en onbelast (vrij van alle constructies) en zonder kosten afgestaan te 
worden aan de stad Ronse voor de start van de werken.

▪ Riolering: De bouwheer dient voorafgaand aan de werken bij de 
technische dienst van de stad Ronse de beschikbare gegevens op te 
vragen met betrekking tot de ligging van de rioolaansluitingen gezien 
deze niet in planvorm bestaan en aldus ook niet via KLIP kunnen bekomen 
worden.  Indien de ligging van de rioolaansluitingen niet bekend is bij de 
technische dienst zal de bouwheer de bestaande rioolaansluitingen op 
private grond zelf opzoeken en beveiligen tijdens de sloop- en of 
bouwwerken, zodat er geen beton of grout in de riolering terecht komt. 

▪ Zowel de RWA-overloop als de DWA-uitlaat mogen op de rooilijn 
maximaal 0.50m onder het maaiveld/voetpad geplaatst worden.

- Hulpverleningszone BVLAR, 
o Advies gevraagd op 10.01.2022
o advies dd. 23.02.2022, voorwaardelijk gunstig:

De Hulpverleningszone geeft een gunstig brandpreventieverslag mits naleving van 
de vermelde voorwaarden in het verslag.
De uitgebrachte adviezen zijn niet van beperkende aard op de bestaande 
voorschriften die van toepassing kunnen zijn. Tevens zijn zij uitsluitend opgesteld 
in functie van de meegedeelde inlichtingen.
Bij eventuele wijzigingen van welke aard ook, dient de brandweer telkens 
opnieuw te worden geraadpleegd.



- Mobiliteit, 
o Advies gevraagd op 10.01.2022
o advies dd. 04.02.2022, ongunstig advies:

Minimaal dient de parkeerbehoefte voor de bewoners afgedekt te worden op eigen 
terrein en aldus dienen 49 parkeerplaatsen voor auto’s voorzien te worden. Voor 
fietsen dienen 7 extra fietsstelplaatsen voorzien te worden zodat er in totaal 
minimaal 92 fietsstelplaatsen zijn voor de bewoners in een overdekte en afgesloten 
fietsenstalling. Dit kan eventueel door in een deel van de fietsenstalling een 
fietsparkeersysteem op 2 niveaus te voorzien.

- Gecoro,
o Advies gevraagd op 10.01.2022
o Geen advies ontvangen binnen de wettelijk gestelde termijn

- Lokale economie, 
o Advies gevraagd op 10.01.2022
o Geen advies ontvangen binnen de wettelijk gestelde termijn

- Huisvesting,
o Advies gevraagd op 10.01.2022
o Geen advies ontvangen binnen de wettelijk gestelde termijn

1.6 EPB
De aanvraag betreft het bouwen van een woongebouw waarin energie verbruikt wordt om een 
binnenklimaat te realiseren voor mensen en waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling (met 
architect) vereist is. Er zal dus moeten voldaan worden aan de EPB-regelgeving.

1.7 Milieueffectenrapportage
De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage I van de 
Europese richtlijn 85/337/EEG. 
De aanvraag heeft tevens geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage II bij 
de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten.  
De aanvraag heeft wel betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het 
project-m.e.r.-besluit (BVR van 01-03-2013, publicatie BS 29-04-2013), namelijk onder:

- rubriek 10b stadsontwikkelingsprojecten
Als gevolg hiervan werd een projectmer-screeningsnota gevoegd bij het aanvraagdossier.  Er kan 
akkoord gegaan worden met de elementen aangegeven binnen de projectmer-screeningsnota.   
Het project zal geen aanzienlijke milieueffecten veroorzaken, waardoor de opmaak van een MER niet 
vereist is.  

1.8 Watertoets
Het perceel ligt niet in een recent overstroomd gebied of een risicozone voor overstromingen.
Door de voorgestelde werken komt er zowel verharde oppervlakte als dakoppervlakte bij. 
Het merendeel van de daken zijn groendaken, die zorgen voor een natuurlijke buffering die geraamd 
kan worden op 35 liter/m². De afvoeren van de groendaken en  de verharde oppervlakken worden 
aangesloten op een buffervat met een buffercapaciteit van 35.000 liter. Dit buffervat wordt met een 
debietpomp aangesloten op de openbare riolering. Wegens ligging in niet-infiltratiegevoelig gebied 
wordt een afwijking gevraagd voor de volgens de gewestelijke verordening gevraagde 
infiltratievoorzieningen. Het buffervolume wordt uitgerust met een afvoerbegrenzer (bekomen door 



de debietpomp). De afvoerbegrenzer wordt zo ingesteld dat max. 1,8 l/s (10l/s/hectare) wordt 
geloosd op de openbare riolering conform de verordening van de stad Ronse.

Voor betrokken project werd de watertoets uitgevoerd volgens de doelstellingen van artikel 1.3.1.1. 
van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 5 juni 2018 
en de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en 
de stedelijke verordening inzake hemelwater (gemeenteraad 30.01.2012), goedgekeurd door de 
Bestendige Deputatie dd. 29.03.2012 en van kracht sinds 01.07.2012.
Het ontwerp is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 1.3.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 5 juni 2018 onder volgende voorwaarden:

- Het advies van de stedelijke technische dienst moet gevolgd worden.  Platte daken die als 
groendaken worden ingericht, moeten vanaf de 5e verdieping vervangen worden door een 
gewoon plat dak met opvang van hemelwater. Volgens het bijgevoegde dakenplan bedraagt 
de gezamenlijke horizontale dakoppervlakte vanaf de 5de verdieping en hoger van het totale 
project 680m². Volgens de stedelijke verordening hemelwater moet een hemelwaterput van 
minimum 34.000 liter geplaatst worden met een aansluiting op een aanzuigleiding met het 
oog op hergebruik.

Mits voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarde kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het 
schadelijk effect beperkt is.

1.9 Grondverschuivingstoets
Volgens de gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen (studie van de KULeuven dd. 28.08.2007 
met betrekking tot massabewegingen in de Vlaamse Ardennen) is het perceel van de aanvraag 
gelegen in een zone met laag risico (groene zone) voor grondverschuivingen. Er kan redelijkerwijze 
aangenomen worden dat de vooropgestelde werkzaamheden geen activering van 
grondverschuivingen en/of een andere bodemdegradatie met zich mee zullen brengen.

1.10 Archeologie
Voor de aanvraag is geen bekrachtigde archeologienota vereist.

2. BEOORDELING STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

2.1 Toetsing stedenbouwkundige voorschriften en decretale beoordelingselementen
- De werken binnen de aanvraag zijn in overeenstemming met de voorschriften van de 

geldende bestemmingsplannen zoals vermeld in punt 1.1.
- Er vindt geen ontbossing plaats.
- De werken en handelingen zijn niet in tegenstrijd met direct werkende normen, doelstellingen 

of zorgplichten binnen andere beleidsvelden, zoals blijkt uit de ingewonnen adviezen.
- De bouwplaats is gelegen aan een voldoende uitgeruste weg die op het ogenblik van de 

aanvraag reeds bestaat.
- De aanvraag is, voor zover controleerbaar en afleesbaar van de plannen, niet in tegenstrijd 

met de regelgeving inzake toegang van personen met een functiebeperking tot openbare 
wegen en tot voor publiek toegankelijke gebouwen.  De aanvrager dient erover te waken dat 
er bij verdere uitwerking en concrete realisatie van de aanvraag geen toestand ontstaat die in 
tegenstrijd is met de geldende verordeningen.

- Het perceel wordt getroffen door de rooilijn van de Collegestraat.  Het project houdt rekening 
met dit gegeven.  



2.2 Toetsing goede ruimtelijke ordening
Het aangevraagde is gelegen in een gebied dat geordend wordt door het gewestplan Oudenaarde, en 
is conform de voorschriften, die geacht worden de goede ruimtelijke ordening weer te geven.

A) Situering en omschrijving van de werken
De projectsite omvat de terreinen langs de Stationsstraat 15 – 17 en 19, de Charles De Gaullestraat 4 
en 6 en de Collegestraat.  De oude gebouwen (een verouderde garage (werkplaats), een leegstaande 
handelsruimte, enkele woningen en appartementen) werden inmiddels afgebroken, op basis van de 
vergunning van 1 juli 2019.  Op dit moment liggen de terreinen er braak bij.       
Voorliggende aanvraag betreft het bouwen van 49 appartementen met 3 handelsruimtes, 
ondergrondse parking en distributiecabine.

B) functionele inpasbaarheid
Het projectgebied bevindt zich in het centrum van de stad, in het winkelcentrumgebied 
(Stationsstraat) en op een boogscheut van het station van Ronse (multimodale knoop).  De site 
bevindt zich dichtbij alle voorzieningen en is bijgevolg uitermate geschikt voor een dergelijke 
ontwikkeling.  
Op het gelijkvloers aan de kant van de Stationsstraat is een handelsactiviteit voorzien (3 
handelsruimtes, in totaal 323m²).  De commerciële ruimte in de Stationsstraat maakt aansluiting op 
de commerciële functie die de as Stationsstraat - Jean-Baptiste Guissetplein - Abeelstraat - Franklin 
Rooseveltplein reeds heeft.
Aan de Charles De Gaullestraat en de Collegestraat worden meergezinswoningen voorzien welke 
functioneel aansluiten bij de reeds bestaande bebouwing in beide straten die vooral gekenmerkt 
worden door woningen en een schoolgebouw. Op de hoek van de Collegestraat met de 
Oudstrijderslaan bevinden zich aan de ene zijde reeds een meergezinswoning met 9 verdiepingen en 
aan de overstaande zijde een meergezinswoning met 4 verdiepingen.
Het wonen en het aan wonen verwante functies zijn volledig in overeenstemming met de 
bestemming van het perceel en zijn tevens functioneel inpasbaar in de omgeving.

C) cultuurhistorische aspecten 
De bouwplaats en de voormalige bebouwing is niet opgenomen in de inventaris van het bouwkundig 

erfgoed en is evenmin beschermd als monument. De bestaande gebouwen voldeden niet langer aan 

de huidige normen naar isolatie en leefbaarheid en werden dan ook gesloopt. 

D) bodemreliëf
De aanvraag gaat niet gepaard met een wijziging van het reliëf van de bodem. 
Ophogingen en uitgravingen op het perceel dienen beperkt te blijven tot de strikt noodzakelijke 
niveauwijzigingen voor het oprichten van de gebouwen, voor de toegang tot de gebouwen en 
parkeerplaatsen en terraszones.

E) de schaal, de visueel-vormelijke elementen, de gezondheid, en het gebruiksgenot
De voorliggende aanvraag betreft het bouwen van een woonproject van 49 appartementen en 3 

handelsruimtes na het slopen van de bestaande bebouwing.



Het project bestaat uit 3 delen:

Blok A

Blok A wordt ingeplant langs de Stationsstraat tot op de rooilijn en tot op beide zijdelingse 

perceelgrenzen, en heeft een gevelbreedte van 36m67 en een maximale bouwdiepte van 26m55.  

Door het verdwijnen van de oorspronkelijk vergunde garages is dit een stuk minder dan voorheen, 

waardoor meer ruimte vrijkomt op het binnenterrein.  

Dit volume heeft een maximale bouwhoogte van 20m55 en wordt afgewerkt met trapsgewijze 

(naargelang het aantal verdiepingen) platte daken. 

Op het gelijkvloers zijn 3 handelsruimte van iets meer van 100m² voorzien, en tevens een 

appartement.  Het volume wordt voorzien van een trappenhal aan de kant van de Stationsstraat en 2 

liftkokers met bijhorende trappenhallen centraal in het nieuwbouwvolume.  Aan de binnenzijde, 

haaks op dit volume, wordt een berging voorzien voor 85 fietsen.

Dit bouwblok omvat 16 zuid-westgerichte appartementen met zicht op de binnentuin en 1 

penthouse.  Het kleinste appartement heeft een bruto vloeroppervlakte van 101,48m² en het ruimste 

appartement heeft een bruto vloeroppervlakte van 146,15m². 

De appartementen zijn allen voldoende groot en kunnen afdoende verlucht en verlicht worden. De 

opbouw en schikking is voldoende logisch en leesbaar en alle appartementen beschikken over een 

privatieve buitenruimte in de vorm van een terras.

De gevels van het bouwblok A wordt afgewerkt met (licht)grijs en bruin genuanceerde 

parementsteen, grijs geschuurde arduin en donkergrijze beplanking. Het schijnwerk heeft een 

antracietgrijze kleur.



Blok B

Blok B wordt ingeplant langs de Charles de Gaullestraat tot op de rooilijn en tot op beide zijdelingse 

perceelgrenzen, heeft een gevelbreedte van maximaal 7m27 op het gelijkvloers en11m93 op de 

verdiepingen en een maximale bouwdiepte van 16m76 op het gelijkvloers (inclusief fietsenberging en 

trappenhal) en 14m75 op de verdiepingen. Dit volume heeft een maximale bouwhoogte van 11m91 

en wordt afgewerkt met een plat dak.

Het gelijkvloers biedt plaats voor een HS-cabine, een lokaal voor tellers, een lift met bijhorende 
trappenhal en een fietsenberging. Tevens wordt op het gelijkvloers een onderdoorgang met een 
maximale breedte van 4m48 gecreëerd. De weg doorheen de site kan beschouwd worden als 
‘brandweg’ die ook gebruikt kan worden voor het aan- en afvoeren van goederen van de nieuw 
voorziene handelsruimte. Deze trage weg krijgt zijn toegang vanuit de Charles De Gaullestraat en zijn 
uitgang in de Collegestraat.
Verdiepingen 1 en 2 van dit bouwblok bieden plaats voor in totaal 4 appartementen. 

Het kleinste appartement heeft een bruto vloeroppervlakte van 69,39m² en het ruimste appartement 

heeft een bruto vloeroppervlakte van 69,92m². 

De appartementen zijn allen voldoende groot en kunnen afdoende verlucht en verlicht worden.  De 

opbouw en schikking is voldoende logisch en leesbaar.  

De voorgevel van het bouwblok B wordt afgewerkt met rood genuanceerde parementsteen en 

schijnwerk in antracietgrijze kleur.

De achtergevel van bouwblok B bestaat uit wit zichtbeton, een lichtgrijs genuanceerde 

parementsteen en antracietgrijs schrijnwerk.

Blok C

Blok C wordt ingeplant langs de Collegestraat tot op de linker zijdelingse perceelgrens en op 5m16 van 

de rechter zijdelingse perceelgrens, en heeft een gevelbreedte van 30m23 (inclusief in en uitrit van 

ondergrondse parkeergarage) en een maximale bouwdiepte van 23m50. Dit volume heeft een 

maximale bouwhoogte van 17m93 en wordt afgewerkt met trapsgewijze (naargelang het aantal 

verdiepingen) platte daken. 



Het gelijkvloers biedt plaats aan de in en uitrit van de ondergrondse parkeergarage, een inkomhal met 

circulatieruimten, een lift met bijhorende trappenhal en 5 appartementen.

Verdiepingen 1 tot en met 5 van dit bouwblok bieden plaats voor in totaal 23 appartementen. 

Het kleinste appartement heeft een bruto vloeroppervlakte van 70,82m² en het ruimste appartement 

heeft een bruto vloeroppervlakte van 120,18m². 

De appartementen zijn allen voldoende groot en kunnen afdoende verlucht en verlicht worden. De 

opbouw en schikking is voldoende logisch en leesbaar en alle appartementen beschikken over een 

privatieve buitenruimte in de vorm van een terras.

De gevels van het bouwblok A wordt afgewerkt met (licht)grijs en bruin genuanceerde 

parementsteen, grijs geschuurde arduin en donkergrijze beplanking. Het schijnwerk heeft een 

antracietgrijze kleur.

De aanvraag voldoet aan de voorwaarden dat een appartement een minimum bruto vloeroppervlakte 

van 65 m² moet hebben en dat de gemiddelde bruto vloeroppervlakte 75 m² moet zijn.

De 3 bouwblokken worden voorzien van een ondergrondse garage die een in- en uitrit heeft langs de 

Collegestraat.  Deze ondergrondse garage biedt plaats aan 37 auto´s (=0.75 parkeerplaatsen per unit) 

en wordt voorzien van infrastructuur om de integratie van elektrische laadpunten mogelijk te maken. 

Daarnaast worden ook 3 ‘publieke’ parkeerplaatsen bovengronds voorzien gelegen aan de 

Collegestraat. 1 van deze plaatsen wordt voorbehouden voor een deelauto.  

In de ondergrondse garage zijn tevens 4 liftkokers, 2 trappenhallen, lokalen voor bergingen, 

tellerlokalen, een septische put (35.700l), een regenwaterput (20.000l), een buffervolume en 

pompputten voorzien (41.000l).



Door de variatie in hoogte, de inplanting van de gebouwen en het materiaalgebruik ontstaat een fris 
en karaktervol geheel dat visueel een verrijking vormt voor de omgeving. 
De hoogte van de bouwblokken is aanvaardbaar gezien de bestaande bebouwing ook reeds een 
relatief hoge bouwhoogte heeft. Daarenboven is de stationsbuurt de ideale buurt om de beperkte 
ruimte die er is goed te benutten en in de hoogte te gaan bouwen. 
Het ontwerp is qua inplanting, vormgeving en materiaalkeuze inpasbaar in de omgeving. Tevens  zorgt 
het creëren van de commerciële ruimte op de gelijkvloerse verdieping voor een het aanwakkeren van 
de commerciële functie van het Stationsstraat.

F) het ruimtegebruik en de bouwdichtheid,
Het ontwerp voldoet aan alle elementen om aan kwalitatieve verdichting te doen. 
De meeste woongelegenheden nemen licht en uitzicht op het binnenplein die enerzijds een 
ontmoetingsplaats biedt voor de inwoners en die tevens dienst doet als toegang tot garages. 
Ieder appartement beschikt over een voldoende groot terras dat dient als kwalitatieve privatieve 
buitenruimte.
Het ontwerp voorziet 49 appartementen op een perceel met een oppervlakte van 2.389 m². 
Het project heeft een woondichtheid van bijna 205 woningen per hectare. 
Het perceel is gelegen in het stedelijk gebied. Volgens de richtlijnen van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen wordt in een binnengebied een minimale dichtheid van 25 woningen per hectare 
vooropgesteld. Niettegenstaande het hoge cijfer moet rekening gehouden worden met de plaatselijke 
toestand, de ligging van het perceel, de stedenbouwkundige aanleg en de woningdichtheid in de 
buurt. 
Het voorgestelde ontwerp houdt bij zijn opbouw rekening met de aanpalende bebouwing (variatie in 
bouwhoogte om de hinder en impact op de aanpalende bebouwing te minimaliseren) en er is 
voldoende aandacht voor open ruimte.  De open ruimte zal gebruikt worden voor parkeerplaatsen, 
trage verbindingen, terrassen en groen.
Het voorgestelde ontwerp voorziet in een kwalitatieve verdichting op de site.
De woondichtheid en de bebouwde oppervlakte is kleiner dan in het vorig vergunde project op deze 
site.   

G) de mobiliteitsimpact, de hinderaspecten en de veiligheid in het algemeen
Om de Stationsstraat niet te overbelasten wordt de toegang en in- en uitgang van de ondergrondse 
garage van de nieuw ingeplande gebouwen voorzien via de Collegestraat. Daarnaast wordt doorheen 
de site een ‘brandweg’ voorzien die ook gebruikt kan worden voor het aan- en afvoeren van goederen 
van de nieuw voorziene handelsruimtes 02 en 03. Deze trage weg krijgt zijn toegang vanuit de Charles 
De Gaullestraat en zijn uitgang in de Collegestraat.
Opdat de Stationsstraat niet verder belast zou worden,  wordt de toegang tot de ondergrondse 
garage voorzien vanuit de Collegestraat. Deze ondergrondse garage biedt plaats aan 37 auto´s (=0.75 
parkeerplaatsen per unit) en wordt voorzien van infrastructuur om de integratie van elektrische 
laadpunten mogelijk te maken. Daarnaast worden ook 3 ‘publieke’ parkeerplaatsen bovengronds 
voorzien gelegen aan de Collegestraat. 1 van deze plaatsen wordt voorbehouden voor een deelauto.  
In een bovengrondse fietsenberging is plaats voor 85 fietsen + 6 fietsen voor bezoekers in een apart 
lokaal langsheen de De Gaullestraat.      

Volgens het advies van de stedelijke dienst mobiliteit stellen zich volgende problemen:

Fietsenstalling
Er wordt een bovengrondse afgesloten en overdekte fietsenstalling voorzien die plaats biedt aan 85 
fietsen wat net onvoldoende is (92 fietsstelplaatsen nodig). Dit kan opgelost worden door (voor  een 
deel) een systeem te voorzien waarbij fietsen op 2 niveaus boven elkaar kunnen gestald worden. 



➢ Terechte opmerking, er moeten minstens 92 fietsstelplaatsen voorzien worden, temeer ervoor 
geopteerd wordt een lagere parkeernorm toe te passen (zie onder).  Dit kan worden 
opgenomen als voorwaarde bij de vergunning.

Parkeerplaatsen
Er zijn parkeerproblemen te verwachten. Voor de 49 woonentiteiten worden slechts 34 
parkeerplaatsen voorzien op eigen terrein wat ruim onvoldoende is.  Minimaal dient de 
parkeerbehoefte voor de bewoners afgedekt te worden op eigen terrein en aldus dienen 49 
parkeerplaatsen voor auto’s voorzien te worden.
➢ De norm van 1 parkeerplaats per appartement wordt standaard gehanteerd in Ronse, wat niet 

wil zeggen dat er omwille van locatiespecifieke aspecten geen afwijkingen (hoger of lagere 
norm) kunnen gehanteerd worden.  
Op basis van gegevens uit andere steden en gemeenten, en gelet op volgende aspecten:
- de zeer gunstige ligging ten opzichte van het belangrijkste knooppunt van openbaar vervoer in 
Ronse (stationsomgeving)
- de aanwezigheid van bestaande publieke parkings in de nabijheid
- de aanwezigheid van een deelauto op de site zelf
kan een ratio van 0,75 parkeerplaatsen per appartement aanvaard worden.  
 

H) private riolering en hemelwateropvang
De bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en 

de stedelijke verordening inzake hemelwater (gemeenteraad 30.01.2012), goedgekeurd door de 

Bestendige Deputatie dd. 29.03.2012 en van kracht sinds 01.07.2012 zijn van toepassing. 

Het perceel is volgens het zoneringsplan gelegen in een centrumgebied waarbinnen volgende 

voorschriften van toepassing zijn:

- een gescheiden rioleringsstelsel (RWA en DWA) is verplicht.
- een regenwaterput met hergebruik is verplicht.
- een voorzuivering via een septische put is verplicht voor elke woning.
- afhankelijk van het aanwezig openbaar rioleringsstelsel in de straat dienen er twee 

aansluitingen te worden gerealiseerd of moeten de RWA en de DWA voorbij de rooilijn worden 
samengevoegd tot één aansluiting.

Het ontwerp stelt het volgende private rioleringsplan voor:

Er wordt een gescheiden stelsel DWA/ RWA voorzien. Het merendeel van de daken zijn groendaken, 

die zorgen voor een natuurlijke buffering die geraamd kan worden op 35 liter/m². De afvoeren van de 

groendaken en verharde oppervlakken worden aangesloten op een buffervat met een buffercapaciteit 

van 35.000 liter. Dit buffervat wordt met een debietpomp aangesloten op de openbare riolering. De 



andere daken worden aangesloten op regenwaterputten voor hergebruik. 1 regenwaterput van 

20.000L zal gebruikt worden voor de bewatering van de binnentuin. Een 2de regenwaterput van 

20.000L zal de handelsruimte voorzien van water voor toiletten en kuiswater. 

Wegens ligging in niet-infiltratiegevoelig gebied wordt een afwijking gevraagd voor de volgens de 

gewestelijke verordening gevraagde infiltratievoorzieningen. Het buffervolume wordt uitgerust met 

een afvoerbegrenzer (bekomen door de debietpomp). De afvoerbegrenzer wordt zo ingesteld dat max. 

1,8 l/s (10l/s/hectare) wordt geloosd op de openbare riolering conform de verordening van de stad 

Ronse. De septische putten ‘alle wateren’ worden gedimensioneerd voor alle huishoudelijke 

afvalwater volgens het toegelaten I.E. Er worden 2 septische putten ‘alle wateren’ voorzien (gebouw 

C: 35.000 liter, gebouw A-B 35.700L) waarvan de overloop aangesloten wordt op een pompput waar 

een pompinstallatie aansluiting maakt op een controleput met terugslagklep waarna er op de 

openbare riolering aangesloten wordt. Zowel de aansluiting van DWA als RWA op de openbare 

riolering wordt voorzien in de Charles De Gaullesstraat.

Het advies van de stedelijke technische dienst terzake dient gevolgd te worden.  Dit wordt als 
voorwaarde opgenomen bij de vergunning. 

3. BEOORDELING INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

3.1 Beschrijving van de aangevraagde IIOA

➢ Distributiecabine voor het openbare elektriciteitsnet

De volgende Vlarem rubrieken zijn van toepassing: 12.2.1°

Rubriek Omschrijving Aantal Eenheid Klasse 

12.2.1° Transformatoren (gebruik van) met een 
individueel nominaal vermogen van 100 kVA 
tot en met 1.000 kVA. De transformatoren 
vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en 
rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2.

630,00 KVA 3  



➢ Bemaling van de bouwput

De volgende Vlarem rubrieken zijn van toepassing: 53.2.2°a)

Rubriek Omschrijving Aantal Eenheid Klasse 

53.2.2°a) Winning van grondwater: Bronbemaling voor 
bouwkundige werken of openbare 
nutsvoorzieningen m.i.v. terugpompingen, in 
ander gebied dan vermeld in punt 1°, met een 
netto opgepompt debiet v. max. 30.000m³ per 
jaar

10.000 m³/jaar 3  

4. CONCLUSIE
De aanvraag is onder voorwaarden en mits het uitvoeren van lasten voor vergunning vatbaar.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het
leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de
gevraagde activiteit mits naleving van de gepaste milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden beperkt op basis van de voorgaande overwegingen.

Het College van Burgemeester en Schepenen sluit zich aan bij de standpunten geformuleerd binnen het 
verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 31 maart 2022;  

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 11-04-2022 
HET VOLGENDE:

Artikel 1:

De aanvraag (2021/338) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonproject van 
49 appartementen en 3 handelsruimtes en een distributiecabine (fluvius), en het bemalen van de bouwput, gelegen 
Stationsstraat 15 – 17 – 19, Charles de Gaullestraat 4 – 6, Collegestraat zn., aangevraagd door Matexi Projects CNSLT 
(Tydgat Trui) & Fluvius System Operator (Everaerdt Conrad), wordt vergund;

Deze omgevingsvergunning geldt voor de volgende rubrieken van de VLAREM indelingslijst: 

Rubriek Omschrijving Aantal Eenheid Klasse 

12.2.1° Transformatoren (gebruik van) met een 
individueel nominaal vermogen van 100 
kVA tot en met 1.000 kVA. De 
transformatoren vallend onder de 
toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 
19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2.

630,00 KVA 3  



53.2.2°a) Winning van grondwater: Bronbemaling 
voor bouwkundige werken of openbare 
nutsvoorzieningen m.i.v. 
terugpompingen, in ander gebied dan 
vermeld in punt 1°, met een netto 
opgepompt debiet v. max. 30.000m³ per 
jaar

10.000 m³/jaar 3  

Artikel 2: De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur voor wat betreft het stedenbouwkundig 
luik en de rubriek 12.2.1°.  Voor wat betreft de rubriek 53.2.2°a) geldt de termijn zoals bepaald in de bijzondere 
voorwaarden.

Artikel 3:
Aan de vergunning worden volgende voorwaarden verbonden: 

1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN

1.1 De werken kunnen slechts aangevangen worden: 
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 Farys - 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 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.

1.2 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.

1.3 Bij bodemverzet van grote hoeveelheden (>250 m³) dient rekening gehouden te worden met de 
grondverzetregels (hoofdstuk 10 van het Vlarebo).  Wanneer uit de bodem verontreinigde grond wordt 
uitgegraven moet er een melding gedaan worden bij OVAM.

1.4 De bepalingen en voorwaarden van het brandpreventieverslag dd. 23.02.2022 van de hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen, dat integraal deel uitmaakt van deze vergunning, dienen stipt nageleefd te worden.

1.5 Het private rioleringsstelsel moet voldoen aan volgende voorwaarden:



a) De bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en de 
stedelijke verordening inzake hemelwater (gemeenteraad 30.01.2012), goedgekeurd door de Bestendige 
Deputatie dd. 29.03.2012 en van kracht sinds 01.07.2012 zijn van toepassing.

b) Platte daken die als groendaken worden ingericht, moeten vanaf de 5e verdieping vervangen worden door 
een gewoon plat dak met opvang van hemelwater. Volgens het bijgevoegde dakenplan bedraagt de 
gezamenlijke horizontale dakoppervlakte vanaf de 5de verdieping en hoger van het totale project 680m². 
Volgens de stedelijke verordening hemelwater moet een hemelwaterput van minimum 34.000 liter geplaatst 
worden met een aansluiting op een aanzuigleiding met het oog op hergebruik.

c) Het hemelwater van de verharde oppervlakte en dakoppervlakte moet gebufferd worden in bufferputten met 
een totale inhoud van minimaal 34.000 liter. 

d) Er dient een septische put binnen het rioleringsstelsel voorzien te worden waarop alle WC’s worden 
aangesloten.

e) Er mogen geen onderdelen (leidingen, putten …) van het privaat rioleringsstelsel vóór de rooilijn geplaatst 
worden. Op het openbaar domein mogen slechts één DWA uitlaat en één RWA uitlaat (overloop 
regenwaterput) voorzien worden.

f) De RWA en de DWA dienen plaatselijk tot voorbij de rooilijn te komen om dan te worden samengevoegd tot 
één aansluiting op de straatriolering.

g) Zowel de RWA uitlaat als DWA uitlaat mogen op de rooilijn maximaal 0.50m onder het maaiveld/voetpad 
geplaatst worden.

h) Kelderaansluitingen zijn niet toegelaten.
i) De specifieke voorwaarden van de technische dienst van de stad Ronse inzake de uitrusting en de 

voorzieningen van het algemene private rioleringsstelsel en de aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel 
zijn, eventueel na overleg, van toepassing.

1.6 Het private rioleringsstelsel mag pas aangeaard en/of overdekt worden nadat er een keuring heeft 
plaatsgevonden. Sinds 1 juli 2011 is immers een keuring van de private waterafvoer verplicht vóór de eerste 
ingebruikname, bij belangrijke wijzigingen, na vaststellingen van een inbreuk op de wettelijke voorschriften of bij 
de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein. Deze stedenbouwkundige aanvraag heeft 
betrekking op één van deze gevallen en er moet bijgevolg voor de woning een keuring van de private waterafvoer 
gebeuren.

1.7 De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Gaselwest voor elektriciteit en voor aardgas, inzake “de distributie van elektriciteit en 
gas naar en in appartementsgebouwen” strikt na te leven. Bovendien zijn deze teksten op eenvoudig verzoek 
verkrijgbaar bij de genoemde distributiebeheerder; zij zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de 
distributienetbeheerder www.gaselwest.be.

1.8 De fundering van de nieuw op te richten voorgevel (ter hoogte van de rooilijn) en van de nieuwe 
gemeenschappelijke zijgevelmuren van het hoofdgebouw dienen min. 2m onder het niveau van het plaatselijk 
voetpad aangelegd te worden.

1.9 De bouwheer dient voorafgaand aan de werken bij de technische dienst van de stad Ronse de beschikbare 
gegevens op te vragen met betrekking tot de ligging van de rioolaansluitingen gezien deze niet in planvorm 
bestaan en aldus ook niet via KLIP kunnen bekomen worden.  Indien de ligging van de rioolaansluitingen niet 
bekend is bij de technische dienst zal de bouwheer de bestaande rioolaansluitingen op private grond zelf 
opzoeken en beveiligen tijdens de sloop- en of bouwwerken, zodat er geen beton of grout in de riolering terecht 
komt.

1.10 Het peil van de dorpels van zowel deuren als poorten op het gelijkvloers van de voorgevel mag niet    meer 
dan 35 cm boven het gemiddelde peil van het bestaande maaiveld of het plaatselijk voetpad uitsteken.

http://www.gaselwest.be/


1.11 De gevel mag niet uitspringen buiten de rooi- en bouwlijn van de Stationsstraat en de Charles De Gaullestraat. 

1.12 De nodige voorzorgen dienen genomen te worden om de burgerlijke rechten van de eigenaars van 
aanpalende percelen en voorbijgangers niet te schaden.

1.13 Bij gevelwerken (zijnde reinigingen en/of herstellingen) en/of afbraakwerken dient o.a. een globale 
beveiliging opgetrokken te worden die het vallen van stof en/of van steenslag naar de openbare weg en buren tot 
een minimum beperkt. Bij werken die uitzonderlijk veel stof teweeg brengen zal gezorgd worden voor 
regelmatige bevochtiging van de werfzone.

1.14 Alle bouwmateriaal en puin dienen op geregelde tijdstippen tijdens de werken en in elk geval onmiddellijk na 
het beëindigen van de werken van het terrein en/of het openbaar domein afgevoerd te worden. 

1.15 In de niet rechtstreeks verluchtbare ruimten mogen geen warmwatertoestellen op basis van een vlam 
geplaatst worden indien er geen goede luchttoevoer voor de verbranding en een volwaardige afvoerbuis voor de 
verbrandingsgassen kan gerealiseerd worden (CO –gevaar) (indien in dergelijke ruimte toch een toestel moet 
geplaatst worden voor de warmwatervoorziening op basis van een vlam, dan moet geopteerd worden voor een 
toestel van het type C).

1.16 Conform het decreet, houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, goedgekeurd op 
01.06.2012 en van kracht sinds 01.01.2013 moet de woning uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Meer info: 
https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/rookmelders-zijn-verplicht-woningen-om-
conform-te-zijn

1.17 Tijdens de bouwwerken mogen GEEN bedrijfsvoertuigen worden geparkeerd of gestationeerd langs de 
Stationsstraat. Er moet zoveel mogelijk geparkeerd worden op de bouwwerf zelf of langs de Collegestraat. Tevens 
moeten bouwmaterialen en andere benodigdheden voor het afbreken en opbouwen van het project aan- en 
afgevoerd worden via de Collegestraat, met de nodige zorg voor het behoud van de nieuwe aangelegde 
verharding, om zo de Stationsstraat te ontlasten van zwaar verkeer.

1.18 Het afval moet worden verzameld in ondergrondse containers die periodiek worden leeggemaakt door een 
gespecialiseerde firma.

1.19 De fietsenstalling voor eigen bewoners dient ruimte te bieden aan minstens 92 fietsen.  Dit kan opgelost worden 
door (voor  een deel) een systeem te voorzien waarbij fietsen op 2 niveaus boven elkaar kunnen gestald worden.

1.20 Minstens één van de bovengronds voorziene parkeerplaatsen dient te worden voorbehouden voor een deelauto.  
Er dient ook effectief minstens één deelauto ter beschikking te zijn op het terrein van dit project.    

1.21 BUSNUMMERS/ADRESSEN
Onderhavige aanvraag geeft aanleiding tot het ontstaan van meerdere nieuwe adressen. Volgende adressen kunnen 
toegekend worden: 

straatzijde Stationsstraat

commerciële ruimte 1 Stationsstraat 15

commerciële ruimte 2 Stationsstraat 17

commerciële ruimte 3 Stationsstraat 19

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/rookmelders-zijn-verplicht-woningen-om-conform-te-zijn
https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/rookmelders-zijn-verplicht-woningen-om-conform-te-zijn


binnenkoer wooncomplex
gebouw palend aan Collegestraat

gelijkvloers Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Collegestraat 
2

app 22: 2/0001
app 25: 2/0002
app 26: 2/0003
app 24: 2/0004
app 23: 2/0005

app 27: 2/0101
app 28: 2/0102
app 31: 2/0103
app 32: 2/0104
app 30: 2/0105
app 29: 2/0106

app 33: 2/0201
app 34: 2/0202
app 37: 2/0203
app 38: 2/0204
app 36: 2/0205
app 35: 2/0206

app 39: 2/0301
app 40: 2/0302
app 41: 2/0303
app 43: 2/0304
app 42: 2/0305

app 44: 2/0401
app 45: 2/0402
app 47: 2/0403
app 46: 2/0404

app 48: 2/0501
app 49: 2/0502

binnenkoer wooncomplex
gebouw palend aan Charles De Gaullestraat

gelijkvloers Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Collegestraat 
4

/ app 19: 4/0101
app 18: 4/0102 

app 21: 4/0201
app 20: 4/0202

/ / /

binnenkoer wooncomplex
gebouw palend aan Stationsstraat (inkom links)

gelijkvloers Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Collegestraat 
6

/ app 2: 6/0101
app 3: 6/0102

app 6: 6/0201
app 7: 6/0202

app 10: 6/0301
app 11: 6/0302

app 14: 6/0401 /

binnenkoer wooncomplex
gebouw palend aan Stationsstraat (inkom rechts)

gelijkvloers Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Collegestraat 
8

app 1: 8/0001 app 4: 8/0101
app 5: 8/0102

app 8: 8/0201
app 9: 8/0202

app 12: 8/0301
app 13: 8/0302

app 15: 8/0401
app 16: 8/0402

app 17: 8/0501

De afzonderlijke busnummers voor de verschillende woonentiteiten kunnen slechts effectief in gebruik genomen 
worden nadat een controle ter plaatse werd doorgevoerd (nazicht van afzonderlijke tellers, postbussen en huisbellen, 
conform de verordening betreffende het toekennen van huisnummers, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 
18.10.1993) en nadat werd vastgesteld dat de werken werden uitgevoerd conform de goedgekeurde plannen. 
De vergunninghouder zal hiertoe gehouden zijn om na het beëindigen van de werken (het oprichten van de woning) 
contact op te nemen met de dienst Omgeving.

2. MILIEUVOORWAARDEN 
2.1 Algemene voorwaarden Vlarem II
Hoofdstuk 4.1.: algemene voorschriften



2.2 Sectorale voorwaarden Vlarem II 
Hoofdstuk 5.12: elektriciteit
Hoofdstuk 5.53: winning van grondwater

2.3 Bijzondere voorwaarden 
1) De bronbemaling kan toegestaan worden voor de duur van de werken en voor zover technisch noodzakelijk 

voor de uitvoering van de bouwwerken. 
2) De start- en einddatum van de bemaling wordt per mail gemeld aan de dienst Omgeving van de stad met 

vermelding van het adres en dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren de dag voor de opstart en de dag 
van de beëindiging van de bemaling. 
Het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven gemelde dient aan de 
dienst Omgeving te worden gemeld.

3) Bij de start van de bemaling wordt de beginstand van de debietmeter doorgegeven aan de dienst Omgeving 
met vermelding van het adres en dossiernummer. Bij het beëindigen van de bemaling wordt op dezelfde wijze 
de eindstand van de debietmeter doorgegeven.

4) Vóór en tijdens de bemaling moet er een peilbuis aanwezig zijn om de grondwaterstand te meten.
5) Het grondwater mag onttrokken worden tot maximaal 0,5 meter onder het beoogde uitgravingspeil voor de 

plaatsing van de constructie.
6) De bemalingen moet sonde gestuurd zijn. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het peil laag genoeg 

staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan. Uiterlijk de dag van de opstart 
van de bemaling wordt aan de dienst Omgeving van de stad het attest of bewijs van gebruik van de sonde 
gestuurde installatie overgemaakt.

7) De exploitant meldt de bemaling op de website www.werfwater.be.

Artikel 4:
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:

1) De bouwplaats wordt getroffen door de rooilijn/achteruitbouwlijn van de Collegestraat (KB 05.05.1950) 
daarom dient de grond gelegen langs de Collegestraat tussen de perceelsgrens aan de straatzijde en de rooilijn 
vrij en onbelast (vrij van alle constructies) en zonder kosten afgestaan te worden aan de stad Ronse voor de 
start van de werken.

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

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.

http://www.werfwater.be/


§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk 
van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, 
vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie 
van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering 
kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 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.

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:
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.

Namens het college van burgemeester en schepenen:

Julien VANDENHOUCKE
Algemeen Directeur

i.o. Jan FOULON
Schepen
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