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Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuring verslag 129 d.d. 10 oktober 2019
Goedkeuring huishoudelijk reglement
Aanduiding van de ondervoorzitter
Kennisgeving advies Meerjarenplan De Pinte n.a.v. de voorstelling in OCP op 21 oktober 2019
Stavaza RUP's Centrumbocht en RUP Zevergem - Scheldedorp
Verkaveling Bosstraat 1, slopen hoeve en aanhorigheden, --> verkavelen in 5 loten; ref.
gemeente: 2019/128  formulering advies in besloten gedeelte
7. Verkaveling ’T Kruisken, Azaleastraat, ref gemeente 2019/168 , bijstelling van de verkaveling
8. Varia:
- kennisgeving: duiding beroepsdossier plaatsen van een zendmast Hospicebossen
- vastleggen data 2020
-…
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Verslag
Open gedeelte
1. Goedkeuring verslag 129 d.d. 10 oktober 2019
Het verslag wordt goedgekeurd met de suggestie de verslagen opnieuw te nummeren en de datum telkens te
vermelden met oog op de publieke kennisgeving.
2. Goedkeuring huishoudelijk reglement
Het ontwerp van huishoudelijk reglement werd vooraf aan alle leden van de GECORO bezorgd. Enkel de passages
die nog ter discussie staan worden overlopen.
3. Aanduiding van de ondervoorzitter
Maarten Everaert heeft zich kandidaat gesteld en er is onder de betrokken deskundigen unaniem beslist deze te
steunen. Maarten Everaert wordt dus aangesteld als ondervoorzitter.
4. Kennisgeving advies Meerjarenplan De Pinte n.a.v. de voorstelling in OCP op 21 oktober 2019
Het advies werd aan iedereen op voorhand bezorgd en inmiddels overgemaakt aan de beleidsmedewerker van
het gemeentebestuur.
5. Stavaza RUP's Centrumbocht en RUP Zevergem – Scheldedorp
Mondelinge toelichting door Anja Schepers / schepen Agache; het bestek voor de aanstelling van een ontwerper
voor het RUP Zevergem wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van november. De uiterste inschrijvingsdatum
is vastgelegd op 18 februari 2020. Het is onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
In het RUP Centrumbocht – vernietigingsprocedure RvSt zijn er geen nieuwe elementen.
6. en 7. Bespreking verkavelingsaanvragen Bosstraat en Nazarethstraat, ingediend door Woningbouw
Speybroeck
De secretaris overloopt de verkavelingsvoorstellen aan de hand van een projectie van de plannen. Vervolgens
krijgt iedereen de kans om zijn/haar opmerkingen kenbaar te maken. Het advies wordt in besloten gedeelte
uitgebracht.
7. Varia
- Dossier zendmast Hospicebossen; Anja licht toe dat de provincie het initiatief genomen heeft om met betrokken
gemeenten en de hogere overheid in overleg te treden en de vraag gesteld of dat de gemeente De Pinte hieraan
wenst deel te nemen. De gemeente heeft zich hier ook toe bereid verklaard.
- De data voor 2020 worden als volgt vastgelegd:
30/1; 27/2 = nog onder voorbehoud omwille van de krokusvakantie, mogelijkheid: 20/2; 26/3;
30/4; 28/5; 25/6; 27/8 (optioneel); 24/9; 29/10; 26/11.
- Er wordt verwezen naar het ruimtelijk beleidsplan van de provincie Oost-Vlaanderen dat in opmaak is. Het
bevindt zich in de fase van de conceptnota. Er wordt voorgesteld ook vanuit de GECORO dit plan op te volgen.
Pierre Bogaert zal zich vergewissen over wat er met betrekking tot de inplanting van windmolens wordt bepaald.
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Besloten gedeelte
1. Goedkeuring huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd met volgende wijzigingen:
- Artikel 3 §3 wordt aangepast als volgt: §3. In elke vergadering van de GECORO geeft de secretaris in
samenspraak met de omgevingsambtenaar een stand van zaken of een overzicht van de belangrijkste activiteiten
en beslissingen met een impact op de stedenbouw van de gemeente waarmee haar/zijn dienst te maken heeft
gehad sinds de laatste vergadering.
- Artikel 20: de suggestie tot aanpassing van artikel 20 wordt niet weerhouden: in vergelijking met het vorig HHR
is het al positief dat er een passage in het HHR wordt opgenomen met betrekking tot de organisatie van interne
werkgroepen, de suggestie zou deze werking in een te strak keurslijf steken.
- Artikel 29 en 30 met betrekking tot de presentiegelden: het invullen van de presentiegelden wordt overgelaten
aan het CBS.

2. Aanduiding van de ondervoorzitter
Dhr. Maarten Everaert wordt aangeduid als ondervoorzitter.

3. Adviezen aanvragen tot omgevingsvergunning
1. Adviesvraag, ’T Kruisken, Azaleastraat, ref gemeente 2019/168 , bijstelling van de
verkaveling
Gecoro besluit in besloten vergadering om de omgevingsvergunningsaanvraag tot bijstelling van de
verkaveling ‘t Kruisken ongunstig te adviseren op basis van volgende redenen:

1.1.

Toetsing aan de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften (hierna GSV). Volgende
afwijkingen t.o.v. de GSV worden vastgesteld:
a)

Op het niveau van de bouwvrije zijtuinstrook

In de aanvraag is deze 3meter breed (uitgezonderd op lot V) en de kroonlijsthoogte begrepen
tussen 3m60 en 6m40. Volgens de GSV dient de zijtuinstrook minimaal 4 meter te bedragen bij
een kroonlijsthoogte van meer dan 3meter.
b)

Aantal bouwlagen (BL) / de nokhoogte der gebouwen

het aantal bouwlagen van de gebouwen en de nokhoogte is niet bepaald in de aanvraag.
Volgens de GSV kunnen maximaal 2BL en een dakverdieping gerealiseerd worden en is de
nokhoogte beperkt tot 11meter.
c)

Wat betreft bijgebouwen

Volgens de aanvraag kan er overal in de zone voor koeren en hovingen een bijgebouw geplaatst
worden onder de volgende voorwaarden: kroonlijsthoogte max3m, nokhoogte max 4m50, plat
dak of hellend dak met hellingsgraad van max. 45° en een oppervlakte van 40m².

VERSLAG GECORO 2019-2024 NR 02 7 NOVEMBER 2019

4

Volgens de GSV wordt een onderscheid gemaakt tussen bijgebouwen die mogelijk zijn in de
bouwvrije zijstrook en alleenstaande tuinbergingen. De kroonlijsthoogte indien gebouwd op
de perceelsgrens is in beide gevallen beperkt tot 2m terwijl de kroonlijsthoogte volgens de
aanvraag max. 3meter mag bedragen, ook op de perceelsgrens. De alleenstaande
tuinbergingen dienen volgens de GSV op minimum 5 meter van het hoofdgebouw geplaatst
worden. De bijgebouwen in de zijdelingse tuinstrook dienen op minimum 8 meter achter de
voorbouwlijn geplaatst met een maximale bouwdiepte van 12 meter.
d)
Loten VIII t/m X bepalen dat de voorbouwlijn op 4 meter achter de rooilijn mag
gesitueerd worden, daar waar de GSV minimaal 5 meter achter de rooilijn voorschrijven.
e)
In de voortuinstroken mogen volgens de verkavelingsvoorschriften ‘reclameborden in
functie van nevenactiviteiten geplaatst worden’. De dimensies en inplanting van de publiciteit
wordt niet voorgeschreven, terwijl de GSV duidelijke restricties inzake het voeren van
publiciteit oplegt (cf. artikel 15, algemene voorschriften GSV).
f)
De GSV schrijven een globale inrichtingsstudie voor voor o.a. nieuwe verkavelingen, er
werd geen inrichtingsstudie in de zin zoals artikel 9 van de algemene voorschriften toegevoegd.

Aangezien de aanvraag op diverse cruciale elementen afwijkt van de GSV en de GSV erop gericht zijn de
woonkwaliteiten en omgevingskwaliteiten te vrijwaren dient uit de toetsing aan de GSV besloten dat de
aanvraag onvoldoende de vrijwaring van deze kwaliteiten garandeert.

1.2.

De kavels bieden onvoldoende garanties op woon-en leefkwaliteit en getuigen van een
inefficiënt ruimtegebruik

De verkavelingsvoorschriften bevatten onvoldoende garanties inzake woon-en leef-kwaliteiten:
Door de te grote kaveldiepte van loten V t/m X en in het geval dat de 2 kavels bijeengenomen
worden en de regel van een verhardingsgraad van 1/3 van de totale oppervlakte van het perceel toe te
passen + ook nog de mogelijkheid om het volledige onbebouwde deel van het perceel in
waterdoorlatende verhardingen aan te leggen ten behoeve van opritten, paden, parkeerplaatsen etc. is
er geen enkele garantie op voldoende ‘onverharde groene ‘ buitenruimte wat de woon-en leefkwaliteiten van de verkaveling negatief beïnvloedt: visueel is groen aantrekkelijk, terwijl een dergelijk
hoge verhardingsgraad afbreuk doet aan het groene karakter, bovendien zorgt groen letterlijk en
figuurlijk voor zuurstof in de verkaveling, hetgeen met een dergelijk hoge verhardingsgraad dus ook
dreigt verloren te gaan. In dit verband dient de bestaande toestand en ook de richtnormen inzake
groene ruimte en de mogelijkheid tot aanplant van hoogstambomen binnen woonparkgebied in
rekening te worden genomen: momenteel is het te verkavelen gebied een groene oase in de
onmiddellijke omgeving, omgeving die reeds dens bebouwd is. Deze resterende bouwruimte zou beter
gericht op het overwegend groene karakter kunnen ingericht worden dan in het voorstel het geval is:
de aanvraag vertoont immers een te grote ‘footprint’ wat bebouwde ruimte en verhardingsgraad
betreft. De voorgeschreven gebouwtypologie en een kavelinrichting is gericht op een ‘uitgespreide’
verhardingsgraad in plaats van een compacte verhardingsgraad en compact bouwvolume wat vanuit
oogpunt vrijwaring van het groene karakter meer aangewezen is.
De loten I t/m IV zijn te ondiep in vergelijking tot de diepte van het lot V: door de rechtstreekse
gerichtheid van de bouwzone van lot V op de tuinen en woningen van de loten III en VI zijn er
onvoldoende garanties inzake vrijwaring van de woon-en leefkwaliteiten, meer bepaald op vlak van
zichten en privacy - op betrokken loten.

De verkavelingsvoorschriften en kavelinrichting getuigt van een inefficiënt (en onveilig) ruimtegebruik
-

Er is een inefficiënt ruimtegebruik op het niveau van verhouding tuinzone / bouwzone:
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De heel diepe tuinen van loten V t/m X getuigen van een inefficiënt ruimtegebruik. Volgend uit de
verkavelingsvoorschriften is deze zone ofwel quasi volledig te verharden (mede door dat de
waterdoorlatende verhardingen niet mee gerekend moeten worden bij de ‘verhardingsgraad’) of
middels een schraal gazon ten behoeve van de privatieve kavels aan te leggen. Teneinde de woon-en
leef-kwaliteiten te vrijwaren zou beter zijn de verhardingsgraad aan banden te leggen en meer (hoog)
opgaand- en gemeenschappelijk- groen in te brengen.
De mogelijkheid om ieder lot van een afzonderlijke oprit (links of rechts van de woning) te
voorzien getuigt ook van een inefficiënt en onveilig ruimtegebruik: door de opritten op die wijze, per
lot, te voorzien verhoogt het risico op ongevallen door manoeuvrerende auto’s ter hoogte van de
individuele opritten met de fietsers en voetgangers in de straat: beter zou zijn om het aantal op-en
afritten te beperken door bvb. op het niveau van de verkaveling in gezamenlijke parkeergelegenheid te
voorzien ofwel minstens de opritten per twee aanleunende percelen te bundelen.
De mogelijkheid om slechts één bouwlaag, i.e. op het gelijkvloers, te mogen bouwen én de
mogelijkheid van het samenvoegen van twee loten tot 1 lot getuigt eveneens van een inefficiënt
ruimtegebruik.

1.3.

De voorschriften met betrekking tot de inplanting der hoofd-en bijgebouwen biedt te weinig
garantie op een architecturaal aantrekkelijk en gevarieerd straatbeeld

Door de configuratie van de bebouwbare zone te strak te enten op 4 meter (voor de loten VIII – IX en X)
achter de rooilijn enerzijds en 5 meter (voor de loten I t/m IV, V en VI) achter de rooilijn met bijkomend
nog de mogelijkheid om links of rechts een bijgebouw in de zone voor koeren en hovingen op deze
zelfde afstand achter de rooilijn te plaatsen, wordt geen architecturaal gevarieerd straatbeeld
gestimuleerd, integendeel: door de strakke vastlegging van de voorbouwlijn mét de mogelijkheid om in
diezelfde lijn nog een bijgebouw te plaatsen wordt eerder een monotoon en vrij gesloten straatbeeld
nagestreefd wat in een landelijke context als deze (anders dan in een stedelijke context) geen ruimtelijke
meerwaarde biedt, integendeel: bestaande (groene) kwaliteiten worden eerder negatief beïnvloedt.

1.4.

De aanvraag is niet in overeenstemming met het integraal waterbeleid om redenen:

De verhardingsgraad ligt te hoog: zie onder 1.2.: “de aanvraag vertoont immers een te grote
‘footprint’ wat bebouwde ruimte en verhardingsgraad betreft. De voorgeschreven gebouwtypologie en
een kavelinrichting is gericht op een ‘uitgespreide’ verhardingsgraad in plaats van een compacte
verhardingsgraad en compact bouwvolume” en “Volgend uit de verkavelingsvoorschriften is deze zone
(nvdr: is de zone ‘koeren en hovingen’) na aftrok van de bebouwbare zone quasi volledig te verharden
(mede door dat de waterdoorlatende verhardingen niet mee gerekend moeten worden bij de
‘verhardingsgraad’).
In de verkavelingsvoorschriften wordt verwezen naar de ‘gewestelijke verordening’ in de
toelichting bij het voorschrift 4.9. ‘gescheiden afvoer van hemelwater en afvalwater Per woning dient
een hemelwaterput voorzien te worden waarin de volledige dakoppervlakte wordt opgevangen.
Verplicht hergebruik van hemelwater voor toilet, buitenkraan en kuiswater.’ In de toelichting wordt niet
gespecifieerd om welke gewestelijke verordening het precies gaat, wat het voorschrift volledige
vrijblijvend maakt. Het voorschrift zelf is ook te vrijblijvend en ontoereikend op vlak van integraal
(hemel)waterbeheer: zo druist o.a. de verplichting om de volledige dakoppervlakte in rekening te
brengen bij de dimensionering van de hemelwaterput volledig in tegen de principes van het integraal
waterbeheer, namelijk dat zoveel mogelijk hemelwater op natuurlijke wijze dient gebufferd, op het
niveau van de bedaking is in die zin, het gebruik van groendaken aan te bevelen, dit wordt met het
voorschrift in kwestie niet zo begrepen, niet gestimuleerd en zelfs eerder tegengewerkt. Er wordt
opgemerkt dat de verkaveling geen maatregelen voorstelt ter rechtstreekse infiltratie van het
hemelwater op het individueel perceel noch op het niveau van de verkaveling: nochtans zal de
bijkomende bebouwde oppervlakte ten gevolge van de bijkomende woningen, zonder specifieke
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maatregelen (voorschriften) zorgen voor een negatieve hemelwatertoets of nog: mogelijks aanleiding
geven tot plaatselijke wateroverlast.

1.5.

De aanvraag getuigt niet van een duurzame aanpak

De verkaveling bevat geen specifieke voorschriften inzake het stimuleren of verplicht toepassen van
‘duurzaam bouwen’, duurzame energievoorzieningen noch van duurzame transportvoorzieningen,
nochtans is dit in het licht van de huidige klimaatproblematiek onontbeerlijk.

2. Adviesvraag, Bosstraat 1, slopen hoeve en aanhorigheden --> verkavelen in 5 loten; ref. gemeente:
VV 2019/128

Gecoro besluit in besloten vergadering om de omgevingsvergunningsaanvraag tot verkavelen Bosstraat 1
ongunstig te adviseren op basis van volgende redenen:

2.1.

De aanvraag houdt geen rekening met het bouwkundig waardevol erfgoed

De bestaande hoeve met aanhorigheden is opgenomen in de gewestelijke inventaris van het
bouwkundig erfgoed en op de lokale erfgoedlijst, wat het bouwkundig waardevol erfgoed op het lokaal
niveau onderstreept. Het is niet omdat het (nog) niet tot een wettelijke bescherming is gekomen dat er
totaal geen rekening dient gehouden met het belang van het lokaal erfgoed. Er wordt in dit verband
verwezen naar het advies van de lokale erfgoedraad, namelijk: het maximaal behoud van de hoeve en
aanhorigheden, in het bijzonder wat betreft de waardevolle solitaire lindeboom en het hekken tegenaan
de straat. Het verkavelingsvoorstel met sloop van de hoeve en aanhorigheden druist hier – om evidente
redenen – volledig tegen in.
Het bezwaarschrift wordt wat het behoud van het lokaal erfgoed betreft, op het behoud van de haag
na, dan ook bijgetreden.

2.2.
Toetsing aan de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften (hierna GSV). Volgende
afwijkingen t.o.v. de GSV worden vastgesteld:
a)

Op het niveau van de bouwvrije zijtuinstrook

In de aanvraag is deze 3meter breed (uitgezonderd de zijtuinstrook aan de rechterzijde op lot
1) en de kroonlijsthoogte maximum 6m40. Volgens de GSV dient de zijtuinstrook steeds
minimaal 4 meter te bedragen bij een kroonlijsthoogte van meer dan 3meter.
b)

Wat betreft bijgebouwen

Volgens de aanvraag kan er overal in de zone voor koeren en hovingen een bijgebouw geplaatst
worden onder de volgende voorwaarden: kroonlijsthoogte max3m, nokhoogte max 4m50, plat
dak of hellend dak met hellingsgraad van max. 45° en een oppervlakte van 40m².
Volgens de GSV wordt een onderscheid gemaakt tussen bijgebouwen die mogelijk zijn in de
bouwvrije zijstrook en alleenstaande tuinbergingen. De kroonlijsthoogte indien gebouwd op de
perceelsgrens is in beide gevallen beperkt tot 2m terwijl de kroonlijsthoogte volgens de
aanvraag max. 3meter mag bedragen, ook op de perceelsgrens. De alleenstaande
tuinbergingen dienen volgens de GSV op minimum 5 meter van het hoofdgebouw geplaatst
worden.
De bijgebouwen in de zijdelingse tuinstrook dienen op minimum 8 meter achter de
voorbouwlijn geplaatst met een maximale bouwdiepte van 12 meter.
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c)
In de voortuinstroken mogen volgens de verkavelingsvoorschriften ‘reclameborden in
functie van nevenactiviteiten geplaatst worden’. De dimensies en inplanting van de publiciteit
wordt niet voorgeschreven, terwijl de GSV duidelijke restricties inzake het voeren van
publiciteit oplegt (cf. artikel 15, algemene voorschriften GSV).
d)
De GSV schrijven een globale inrichtingsstudie voor voor o.a. nieuwe verkavelingen, er
werd geen inrichtingsstudie in de zin zoals artikel 9 van de algemene voorschriften toegevoegd.

Aangezien de aanvraag op diverse cruciale elementen afwijkt van de GSV en de GSV erop gericht zijn de
woonkwaliteiten en omgevingskwaliteiten te vrijwaren dient uit de toetsing aan de GSV besloten dat de
aanvraag onvoldoende de vrijwaring van deze kwaliteiten garandeert.

2.3.

De kavels bieden onvoldoende garanties op woon-en leefkwaliteit en getuigen van een
inefficiënt ruimtegebruik

De verkavelingsvoorschriften bevatten onvoldoende garanties inzake woon-en leef-kwaliteiten:
Door de te grote kaveldiepte en in het geval dat de 2 kavels bijeengenomen worden en de regel
van een verhardingsgraad van 1/3 van de totale oppervlakte van het perceel toe te passen + ook nog de
mogelijkheid om het volledige onbebouwde deel van het perceel in waterdoorlatende verhardingen aan
te leggen ten behoeve van opritten, paden, parkeerplaatsen etc. is er geen enkele garantie op voldoende
‘onverharde groene ‘ buitenruimte wat de woon-en leef-kwaliteiten van de verkaveling negatief
beïnvloedt: visueel is groen aantrekkelijk, terwijl een dergelijk hoge verhardingsgraad afbreuk doet aan
het groene karakter, bovendien zorgt groen letterlijk en figuurlijk voor zuurstof in de verkaveling,
hetgeen met een dergelijk hoge verhardingsgraad dus ook dreigt verloren te gaan. De ruimte zou beter
gericht op het overwegend groene karakter kunnen ingericht worden dan in het voorstel het geval is:
de aanvraag vertoont immers een te grote ‘footprint’ wat bebouwde ruimte en verhardingsgraad
betreft. De voorgeschreven gebouwtypologie en een kavelinrichting is gericht op een ‘uitgespreide’
verhardingsgraad in plaats van een compacte verhardingsgraad en compact bouwvolume wat vanuit
oogpunt vrijwaring van het groene karakter meer aangewezen is. In dit verband en in relatie tot het
waardevol bouwkundig erfgoed en de aangetoonde waarde van de solitaire boom verdient aanbeveling
dat de waardevolle groenelementen, waaronder de lindeboom en andere waardevolle bouwkundige
elementen geïntegreerd worden in het verkavelingsontwerp. Omwille van de oriëntatie zouden
terrassen aan de voorzijde i.p.v. aan de achterzijde van de woningen meer aangewezen zijn. De
typologie van een ‘woonerf’ met integratie van voornoemde elementen zou hier bijgevolg meer op zijn
plaats zijn (zie hieronder).

De verkavelingsvoorschriften en kavelinrichting getuigt van een inefficiënt (en onveilig) ruimtegebruik:
-

Er is een inefficiënt ruimtegebruik op het niveau van verhouding tuinzone / bouwzone:

De diepe tuinen getuigen van een inefficiënt ruimtegebruik. Volgend uit de verkavelingsvoorschriften is
deze zone ofwel quasi volledig te verharden (mede door dat de waterdoorlatende verhardingen niet
mee gerekend moeten worden bij de ‘verhardingsgraad’) of middels een schraal gazon ten behoeve van
de privatieve kavels aan te leggen. Teneinde de woon-en leef-kwaliteiten te vrijwaren zou beter zijn de
verhardingsgraad aan banden te leggen en meer (hoog) opgaand- en gemeenschappelijk- groen in te
brengen: het behoud en de integratie van de waardevolle lokale erfgoedelementen kan hierin een
belangrijke rol spelen. Een ontwerp van verkaveling of een typologie van een ‘woonerf’ waarbij er in een
U-vorm rond de boom gebouwd wordt, met 2 bouwlagen en eventueel een woonlaag onder hellend dak
(maximale kroonlijsthoogte van 6,40 meter en nokhoogte van 11meter zou hier beter op zijn plaats zijn.
De mogelijkheid om slechts één bouwlaag te mogen bouwen én in dit geval in hoofdorde, de
mogelijkheid van het samenvoegen van twee loten tot 1 lot getuigt eveneens van een inefficiënt
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ruimtegebruik. In dit verband dient opgemerkt dat de voorschriften niet overeen met het
verkavelingsplan: op het verkavelingsplan staat het lot bedoeld voor open bebouwing aangeduid als lot
nr. 1, terwijl in de voorschriften lot nr. 5 bestemd wordt voor een open eengezinswoning. De verkaveling
kan zo niet goed gelezen en beoordeeld worden.

2.4.
De voorschriften met betrekking tot de inplanting der hoofd-en bijgebouwen biedt te weinig
garantie op een architecturaal aantrekkelijk en gevarieerd straatbeeld
Door de configuratie van de bebouwbare zone te strak te enten op 9 meter achter de rooilijn met
bijkomend nog de mogelijkheid om links of rechts een bijgebouw in de zone voor koeren en hovingen
op deze zelfde afstand achter de rooilijn te plaatsen, wordt geen architecturaal gevarieerd straatbeeld
gestimuleerd, integendeel: door de strakke vastlegging van de voorbouwlijn mét de mogelijkheid om in
diezelfde lijn nog een bijgebouw te plaatsen wordt eerder een monotoon en vrij gesloten straatbeeld
nagestreefd wat in een landelijke context als deze (anders dan in een stedelijke context) geen ruimtelijke
meerwaarde biedt, integendeel: bestaande (groene) kwaliteiten worden eerder negatief beïnvloedt.

2.5.

De aanvraag is niet in overeenstemming met het integraal waterbeleid om redenen:

De verhardingsgraad ligt te hoog: zie onder 1.2.: “de aanvraag vertoont immers een te grote
‘footprint’ wat bebouwde ruimte en verhardingsgraad betreft. De voorgeschreven gebouwtypologie en
een kavelinrichting is gericht op een ‘uitgespreide’ verhardingsgraad in plaats van een compacte
verhardingsgraad en compact bouwvolume” en “Volgend uit de verkavelingsvoorschriften is deze zone
(nvdr: is de zone ‘koeren en hovingen’) na aftrok van de bebouwbare zone quasi volledig te verharden
(mede door dat de waterdoorlatende verhardingen niet mee gerekend moeten worden bij de
‘verhardingsgraad’).
In de verkavelingsvoorschriften wordt verwezen naar de ‘gewestelijke verordening’ in de
toelichting bij het voorschrift 4.9. ‘gescheiden afvoer van hemelwater en afvalwater Per woning dient
een hemelwaterput voorzien te worden waarin de volledige dakoppervlakte wordt opgevangen.
Verplicht hergebruik van hemelwater voor toilet, buitenkraan en kuiswater.’ In de toelichting wordt niet
gespecifieerd om welke gewestelijke verordening het precies gaat, wat het voorschrift volledige
vrijblijvend maakt. Het voorschrift zelf is ook te vrijblijvend en ontoereikend op vlak van integraal
(hemel)waterbeheer: zo druist o.a. de verplichting om de volledige dakoppervlakte in rekening te
brengen bij de dimensionering van de hemelwaterput volledig in tegen de principes van het integraal
waterbeheer, namelijk dat zoveel mogelijk hemelwater op natuurlijke wijze dient gebufferd, op het
niveau van de bedaking is in die zin, het gebruik van groendaken aan te bevelen, dit wordt met het
voorschrift in kwestie niet zo begrepen, niet gestimuleerd en zelfs eerder tegengewerkt. Er wordt
opgemerkt dat de verkaveling geen maatregelen voorstelt ter rechtstreekse infiltratie van het
hemelwater op het individueel perceel noch op het niveau van de verkaveling: nochtans zal de
bijkomende bebouwde oppervlakte ten gevolge van de bijkomende woningen, zonder specifieke
maatregelen (voorschriften) zorgen voor een negatieve hemelwatertoets of nog: mogelijks aanleiding
geven tot plaatselijke wateroverlast.

2.6.

De aanvraag getuigt niet van een duurzame aanpak

De verkaveling bevat geen specifieke voorschriften inzake het stimuleren of verplicht toepassen van
‘duurzaam bouwen’, duurzame energievoorzieningen noch van duurzame transportvoorzieningen,
nochtans is dit in het licht van de huidige klimaatproblematiek onontbeerlijk.
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