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BEZWAARSCHRIFT 
 

 

 

 

 

De heer en mevrouw X, Y en Z 

voor wie optreedt LDR ADVOCATEN, met name mr. Tom MALFAIT (tom.malfait@ldr.be), advocaat, met 

kantoor te 9000 Gent, Kasteellaan 141 

 

 

 

wenst bij deze haar opmerkingen en bezwaren te laten gelden met betrekking tot: 

de aanvraag van nv DEDEYNE PROJECTS met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem-Petegem,  

Waregemseweg 62B en ondernemingsnummer 0412.945.034 en nv BOUWKANTOOR GUIDO DEDEYNE 

met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 111 een ondernemingsnummer 

0835.828.511 strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een 

groepswoningbouwproject, gelegen te 9990 Maldegem, Brugse Steenweg zn., kadastraal gekend onder 

Maldegem, 3de afdeling, sectie H, nummers 1463F2, 1432H, 1460G en 1460L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu het openbaar onderzoek tot en met 2 september 2021 loopt, is dit bezwaarschrift in elk geval tijdig 

ingediend.  

mailto:tom.malfait@ldr.be
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I. SITUERING 

 

 

1. Voorliggende vergunningsaanvraag heeft betrekking op een project voor groepswoningbouw op een 

terrein gelegen te Brugse Steenweg, 9990 Maldegem, kadastraal gekend onder Maldegem, 3de afdeling, 

sectie H, perceelnummers 1463F2, 1432H, 1460G en 1460L.   

 

Dit groepswoningbouwproject omvat maar liefst 33 eengezinswoningen, 104 wooneenheden in 

appartementen in een parkomgeving, 8 meergezinswoningen, 128 ondergrondse parkeerplaatsen en 61 

bovengrondse parkeerplaatsen (‘parkeerhavens’) en 33 carports bij de eengezinswoningen, nieuwe 

buurtgroenvoorzieningen met grachten en wadi’s én nieuwe wegenis. Het gaat dus onmiskenbaar om een 

grootschalig project.  

 

De aanvraag voorziet bovendien ook in een klasse 2-bemaling.  Bijkomend wordt ook een vergunning 

aangevraagd voor het rooien van bomen. 

 

 

2. Het projectgebied heeft een totale oppervlakte van ongeveer 6,3 hectare en is op vandaag in gebruik als 

akker en grasland. Langs de zuidzijde wordt het gebied begrensd door de Kasteelbeek, een waterloop van 

de tweede categorie. 

 

 

3. Het projectgebied is overeenkomstig het bij KB van 24 maart 1978 goedgekeurde gewestplan Eeklo-

Aalter gelegen in woonuitbreidingsgebied en grenst in het oosten rechtstreeks aan parkgebied. 

 

Kaart Geoloket, aanduiding gewestplan  

 

 

Projectgebied 
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Verder is het projectgebied niet gelegen binnen de perimeter van een BPA of RUP, noch binnen een 

goedgekeurde niet-vervallen verkaveling. 

 

 

4. Op vandaag is het projectgebied een zeer belangrijke groene en open ruimte in Maldegem, onder meer 

ook voor de aanpalende woningen.  

 

Belangrijk hierbij is ook dat een deel van het projectgebied op de biologische waarderingskaart aangeduid 

staat als biologisch zéér waardevol. Een deel bevindt zich bovendien in Natura 2000 habitatgebied. Het is 

dan ook zeer opmerkelijk en onbegrijpelijk dat de vergunningsaanvraag hier niets over zegt.  

 

In de vergunningsaanvraag staat in dit verband enkel (dan nog foutief) het volgende vermeld: 

 

“(…) 

 

Daarenboven is het aanvraagterrein vandaag in agrarisch gebruik (akker, grasland), zonder dat er 

biologisch waardevolle flora aanwezig is.  

 

(…)” 

 

Dit is manifest onjuist. 

 

En er is zelfs nog meer. In de ruime omgeving van de projectsite is er ook een speciale beschermingszone 

gelegen. Het betreft meer bepaald een habitatrichtlijngebied, dat zich ten zuiden van het projectgebied 

situeert. 

 

Kaart Geoloket, aanduiding biologische waarderingskaart  
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Kaart Geoloket, aanduiding Natura 2000 habitatkaart 

 

 

Kaart Geoloket, aanduiding habitatrichtlijngebied 

 

Hoewel dus onmiskenbaar heel wat waardevolle natuur op en rondom de projectsite gelegen is, is de 

vergunningsaanvraag verbazend genoeg zéér summier wat betreft de (beoordeling van de) effecten van het 

project op de natuurwaarden.  

 

Nochtans is algemeen bekend dat bouwwerken, grondwaterbemalingen, het kappen van bomen en de 

uitstoot van verzurende deposities zeer zware effecten kunnen hebben op natuurgebieden in de 

onmiddellijke omgeving.  
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Een gedegen natuurtoets ontbreekt volledig.  

 

 
5. En er is nog meer. Daarnaast is een deel van het projectgebied op vandaag bos. Het bos situeert zich op 

de locatie waar de wegontsluiting is voorzien en zal bijgevolg dienen te worden gerooid indien het project 

zou vergund worden. Het betreft nochtans een biologisch zéér waardevol element volgens de Biologische 

Waarderingskaart (BWK). Door het rooien zal er onomkeerbare schade worden toegebracht aan zéér 

waardevolle natuur.  

 

Ook op dit punt ontbreekt elke gedegen natuurtoets volledig. 

 

Kaart Geopunt, aanduiding digitale boswijzer 2018 

 

 

 

6. De groene omgeving heeft daarenboven niet enkel een belangrijke biologische waarde, maar ook een 

historische, recreatieve en sociaal-culturele waarde. De dreven in het projectgebied vormen een belangrijk 

onderdeel van het beschermde monument en omgeving van het kasteel omwille van de historische en 

sociaal-culturele waarde (MB 09/06/2004): 

 

“De verschillende onverharde en gave dreven, aangelegd samen met het nieuwe kasteel in het 

midden van de 19de eeuw zijn de dragers van de ruimtelijke structuur van het midden 19de-eeuws 

kasteeldomein en bepalen door hun beeldbepalend karakter de wijde omgeving. Door de dreven 

loopt de aanleg van het parkdomein door in het landschap. Hun onverharde karakter laten duidelijk 

de typische zandige bodem van de streek zien. Dit drevenpatroon omvat de zogenaamde Oude 

Kasteeldreef, een naam die nog verwijst naar het vroeger kasteeldomein, met imposante beuken- 

en eikenrijen die het parkbos en het Warandebos in het westen begrenst, de eikendreef die het 

19de-eeuws neerhof met de Brugse Steenweg verbindt in het oosten, de noordelijke beukendreef 
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is de as van het kasteel tussen de omgrachting en de oost-westgeoriënteerde populierendreef 

tussen de Koning Albertlaan en de Kapellestraat.”  

 

Kaart Geopunt, aanduiding onroerend erfgoed 

 

 

7. Volgens de vergunningsaanvraag zou het project niet in overstromingsgevoelig gebied liggen. Ook dit is 

niet correct. De watertoetskaart toont immers duidelijk aan dat een deel van het projectgebied gelegen is 

in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.  

 

Kaart Geopunt, aanduiding watertoets 
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8. Tot slot moet zeker ook worden meegeven dat reeds tot tweemaal toe een project-MER-

ontheffingsverzoek werd ingediend.1 Telkens werd de ontheffing van de verplichting tot het opstellen van 

een project-MER niet toegekend voor Reesinghe, te Maldegem.2  

 

In dit licht is het des te frappanter dat de huidige aanvraag enkel voorziet in een summiere project-m.e.r.-

screeningsnota. 

 

 

II. BEZWAREN & OPMERKINGEN 

 

 

9. Bezwaarindieners menen dat voorliggende aanvraag in elk geval moet worden geweigerd, nu deze 

omgevingsvergunningsaanvraag: 

 

− niet gezien kan worden als een groepswoningbouw;  

− een onjuiste en onderschatte MER-screening omvat zodat de impact op de omgeving en de natuur 

niet correct kan ingeschat worden; 

− niet duidelijk stelt of er een wegenisdossier is ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente 

Maldegem; 

− zorgt voor een waarde- en genotsvermindering van de omliggende woningen; 

− planologisch en stedenbouwkundig onaanvaardbaar is.  

 

 

10. De bezwaarindieners wensen ook te wijzen op het feit dat er ook totaal geen maatschappelijk 

draagvlak bestaat, en ook nooit is geweest, voor een dergelijk project.  

 

Reeds sinds 1999 voeren vele Maldegemnaars actie voor het behoud van dit waardevol gebied. In 1999 

weigerde het College van Burgemeester en Schepenen dan ook een verkavelingsvergunning in Reesinghe 

na het indienen van meer dan 80 bezwaarschriften.  

 

In 2003 resulteerde een petitieactie voor het behoud van Reesinghe in 1.600 handtekeningen.  

 

In 2006 werden 616 officiële suggestiebrieven voor het behoud van Reesinghe ingediend in het kader van 

het gemeentelijk structuurplan Maldegem. 

  

Ook  huidige acties zoals de Red Reesinghe-petitie3 tonen aan dat er een grote tegenkanting is tegen het 

project. Bovendien wordt opnieuw verwacht dat er een groot aantal bezwaarschriften zal worden 

ingediend. Nu reeds blijkt dat met uitzondering van de aanvragers niemand in Maldegem achter dit project 

op die locatie staat en dat ongezien veel bezwaren zullen worden ingediend. 

 
1 https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg6121.pdf; 
https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg5964.pdf  
2 https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthbsl5964.pdf; 
https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthbsl6121.pdf.  
3 https://www.petities.com/redreesinghe; https://www.facebook.com/groups/reesinghe. 

https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg6121.pdf
https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg5964.pdf
https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthbsl5964.pdf
https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthbsl6121.pdf
https://www.petities.com/redreesinghe
https://www.facebook.com/groups/reesinghe
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II.1. GEEN GROEPSWONINGBOUW 

 

 

11. Het project betreft een zogenaamd groepswoningbouwproject. Het is de bedoeling het gehele project 

op te richten door middel van één omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, 

waarbij de aanvragers zich ertoe verbinden om alle woningen gelijktijdig op te richten door middel van een 

gemeenschappelijke werf. Daarbij zouden de woningen via één werf worden gerealiseerd.  

 

 

12. Uit het aanvraagdossier blijkt echter niet of het de bedoeling is om eerst de woningen te bouwen en 

pas daarna te verkopen. Het is immers niet voldoende om aan te tonen dat de woningen ‘samen’ zullen 

worden opgericht. Eigenaars moeten tevens kunnen aantonen dat het de bedoeling is om de gezamenlijke 

oprichting aan de verkoop te laten voorafgaan. De woningen moeten eerst volledig worden gebouwd en 

gerealiseerd en mogen pas daarna worden verkocht. De chronologie tussen bouwen en verkopen is, zoals 

ook blijkt uit de parlementaire toelichting van artikel 20 van het Decreet van 11 mei 2012 houdende 

wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en wijziging van de 

regelgeving wat de opheffing van het agentschap Ruimtelijke Ordening betreft, beslissend voor de 

toepasselijkheid van de verkavelingsvergunningsplicht.  

 

Enkel wanneer duidelijk blijkt dat de aanvrager de bedoeling heeft om eerst de woningen op te richten om 

deze pas nadien te verkopen, kan een stedenbouwkundige vergunning voor groepswoningbouw zonder 

voorafgaande verkavelingsvergunning worden verleend. Dit principe werd ook bevestigd door de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen (zie in die zin onder meer RvVb 19 juli 2016, nr. A/1516/1360 en RvVb 1 

september 2017, nr. UDN/1718/0001). 

 

De omgevingsvergunning voor de stedenbouwkundige handelingen kan dus in elk geval niet worden 

verleend zonder dat eerst een omgevingsvergunning voor de verkaveling is verleend. 

 

  

II.2. ONTOEREIKENDE PROJECT-M.E.R.-SCREENINGSNOTA 

 

 

13. De vergunningsaanvrager erkent zelf dat voorliggend project valt onder bijlage III van het Project-MER-

besluit en dus principieel project-m.e.r.-screeningsplichtig is. Het project zou vallen onder de rubrieken 10b, 

1d, 10j en 10e van bijlage III.  

 

De vergunningsaanvrager beweert echter niet te verwachten dat er aanzienlijke milieueffecten kunnen 

ontstaan ten gevolge van het project en duidt dit ook als zodanig aan op het aanvraagformulier. Hierbij 

verwacht de vergunningsaanvrager zelf dat er mogelijke effecten zullen zijn op mobiliteit, het milieu of de 

menselijke gezondheid, luchtkwaliteit, geluid of trillingen en onroerend erfgoed, maar hij concludeert 

onder verwijzing naar een aantal dossierstukken dat er geen aanzienlijke milieueffecten mogelijk zouden 

zijn. 



 

9 

 

 

14. Dit is niet ernstig. Een grondige lezing van deze stukken in combinatie met de feitelijke en juridische 

situatie ter plaatse leidt immers onvermijdelijk tot de conclusie dat er minstens onvoldoende onderzoek 

werd gevoerd naar de potentiële aanzienlijke milieueffecten. De project-m.e.r.-screeningsnota is op dit vlak 

dan ook ontoereikend.  

 

Dit blijkt onder meer uit volgende effectengroepen: 

 

a. water 

 

15. Een project-m.e.r.-screeningsnota heeft tot doel om het vergunningverlenend bestuur te informeren 

en toe te laten te beoordelen of het voorgenomen project al dan niet significante milieueffecten kan 

hebben, en bijgevolg, of de opmaak van een project-MER is vereist. Het is derhalve essentieel dat de 

project-m.e.r.-screeningsnota zorgvuldig, volledig en correct wordt opgemaakt. 

 

In de voorliggende project-m.e.r.-screening staat niet een te lezen dat het voorliggend project gelegen is in 

overstromingsgevoelig gebied. Dit is opmerkelijk, aangezien een deel van het project zich situeert in 

mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Uit het inplantingsplan kan worden afgeleid dat de nieuwe 

wegenis komt te liggen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Uiteraard moet de m.e.r.-screeningsnota 

de nodige informatie bevatten die relevant is voor de watertoets en moeten in voorkomend geval desnoods 

milderende maatregelen worden voorgesteld. 

 

Aangezien de projectaanvraag er gewoon van uitgaat dat het project niet in overstromingsgevoelig gebied 

ligt, is er totaal geen rekening gehouden met de mogelijke negatieve gevolgen op het watersysteem. De 

aanvraag voorziet geen enkele maatregel om de negatieve gevolgen te vermijden en brengt de mogelijke 

impact zelfs niet in kaart. De project-m.e.r.-screeningsnota steunt bijgevolg op een verkeerd uitgangspunt 

inzake de ligging van de aanvraag in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is bovendien uiterst 

onvolledig. 

 

Ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft al bevestigd dat een gebrekkige watertoets leidt tot een 

gebrekkige project-m.e.r.-screeningsnota. De waterproblematiek maakt zonder meer een essentieel 

milieuaspect van de aanvraag uit (RvVb 28 augustus 2018, nr. RvVb/A/1718/1238). Alleen al om die reden 

moet de vergunning worden geweigerd. 

 

Bovendien dient de watertoets niet enkel de nadelige effecten op de waterhuishouding te onderzoeken, 

maar ook ieder nadelig effect voor een menselijke activiteit, waaronder de schadelijke effecten op de 

eigendom van omwonenden (RvVb 6 augustus 2019, nr. RvVb/A/1819/1272). Gelet op het feit dat in de 

project-m.e.r.-screeningsnota staat te lezen dat ‘bij hevige regen, bestaat de kans dat niet alle hemelwater 

ter plaatse kan worden vastgehouden’, had dit zeker verder moeten worden onderzocht. Het is niet 

duidelijk welk effect dit zal hebben op de eigendom van omwonenden, waaronder bezwaarindieners. In het 

licht van de rechtspraak van de  Raad voor Vergunningsbetwistingen, moest dit element evident ook 

worden onderzocht. Ook dit is op zich reeds voldoende reden om de vergunning te weigeren. 



 

10 

 

Uit het bovenstaande volgt dat de watertoets niet correct is uitgevoerd. Krachtens artikel 4.3.1, §1, 4° VCRO 

moet de vergunning bijgevolg worden geweigerd. 

 

b. biodiversiteit  

 

16. Op het vlak van de effecten op de biodiversiteit is de m.e.r-screeningsnota opnieuw zéér summier. 

Andermaal ontbreken fundamentele gegevens om te kunnen spreken van een volwaardige screening.  

 

Zo staat in de nota begrens te lezen dat de bestaande bomen, die geveld moeten worden om de nieuwe 

toegangsweg tot het project te realiseren, biologisch zéér waardevol zijn.  

 

Bovendien wordt ook niet vermeld welke bomen (beuken, populieren, …) op welke precieze locatie precies 

zullen worden gerooid. De nota vermeldt hierover enkel het volgende:  

 

“Habitatverlies ten gevolge 22 te rooien bomen op 600 m2”.   

 

Een van de maatregelen die zouden worden ingezet om de invloed op de biodiversiteit zo veel mogelijk te 

beperken is (eigen aanduiding): 

 

“het vrijhouden van de wortelzone rond de beuken van alle activiteiten aan de werf: geen opslag 

van bouwmaterialen, geen uitgravingen of ophogingen, geen manouevers door werfverkeer. Een 

strook van 10 m langs de beukendreef wordt tijdens de wegeniswerken ontoegankelijk gemaakt 

vanuit het projectgebied”.  

 

Bij de besprekingen van de effecten staat bij wortelschade het volgende te lezen (eigen aanduiding):   

 

“Wortelschade. Beukenbomen langs de beschermde dreef bij het kasteel kunnen schade 

ondervinden door aanleg van de wegenis. Ten aanzien van de populierendreef (Kappellestraat) 

wordt geen wortelschade verwacht gezien ingrepen voldoende afstand houden ten aanzien van de 

bomen. Ingrepen in de bodem (incl. de werfzone) blijven echter buiten de zone van de 

kroonprojectie van de beuken (10m). Tijdens de aanlegfase en erna worden de bomen die mogelijk 

een effect ondervinden goed opgevolgd en indien nodig wordt een boomchirurg betrokken om de 

schade te herstellen. Het project veroorzaakt geen aanzienlijk effect.” 

 

In de nota staat dus te lezen dat ingrepen buiten de zone van de kroonprojectie van de beuken (10 meter) 

zal gebeuren. Uit het plan kan echter worden opgemaakt dat de wegenis binnen de 10 meter van de 

beukendreef zal worden aangelegd. Het aanleggen van wegenis gaat uiteraard gepaard met uitgravingen 

en werfverkeer. Het aanleggen van een weg dient bovendien te worden gezien als een constructie in de zin 

van artikel 4.1.1, 3° VCRO. De beoordeling in de nota is op dit punt bijgevolg foutief. Daarenboven vermeldt 

de nota zelf dat de beuken mogelijk schade kunnen oplopen door de werkzaamheden. Als maatregel wordt 

voorgesteld om deze schade te herstellen door een boomchirurg.  
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Vergravingen leiden echter tot onherroepelijke schade aan de boomwortels van de beuken en uiteindelijk 

dus ook aan de bomen zelf. Het herstellen van deze schade door een boomchirurg is niet mogelijk en het 

voorstellen van dergelijke maatregel getuigt bovendien van weinig deskundigheid ter zake. 

 

Ook is onvoldoende onderzocht geweest of het project nadelige effecten zal hebben op de populierendreef. 

De nota zegt op dat vlak enkel dat ten aanzien van de populierendreef geen wortelschade wordt verwacht 

gezien de ingrepen zich op voldoende afstand zouden situeren ten aanzien van de bomen. In die zin moet 

erop worden gewezen dat de constructies van de loten 11, 18 en 19 zich nochtans in de onmiddellijke 

omgeving van deze dreef bevinden. Uit de nota blijkt niet duidelijk welke afstand men in acht moet nemen 

om geen wortelschade toe te brengen aan deze bomen. Het blijkt ook niet duidelijk uit de nota of dit wel is 

onderzocht.  

 

 

17. En er is nóg meer. De dreven zijn daarenboven beschermd als monument omwille van hun historische 

en socioculturele waarde. De effectenbeoordeling gaat dan ook voorbij aan het actief- en het 

passiefbehoudsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat men een monument moet onderhouden en in stand 

houden enerzijds en dat men geen schade mag toebrengen anderzijds. De nota vermeldt in tegendeel zelf 

dat de beuken schade kunnen ondervinden door de werken (eigen aanduiding): 

 

“Beukenbomen langs de beschermde dreef bij het kasteel kunnen schade ondervinden door aanleg 

van de wegenis.” 

 

 Dit gaat uiteraard manifest in tegen het actief- en passiefbehoudsbeginsel, zoals verankerd in artikel 6.4.1 

en volgende van Decreet Onroerend Erfgoed. Krachtens artikel 4.3.3 VCRO moet de vergunning ook om die 

reden worden geweigerd.  

 

 

18. Voor de realisatie van ondergrondse parkeervoorzieningen is verder bemaling nodig. Uit de 

bemalingsstudie blijkt dat rekening houdend met het voorgestelde bemalingsconcept ter hoogte van zowel 

de beukendreef als de populierendreef, een grondwaterverlaging wordt verwacht.  

 

De aanwezige beuken zijn zéér gevoelig aan verdroging. Dit effect wordt nog versterkt door de 

klimaatverandering. Het betreft daarenboven ook een zandbodem, welke zeer gevoelig is aan 

grondwaterschommelingen. De bemalingsstudie is niet correct uitgevoerd, aangezien de informatie die 

gebruikt werd onvoldoende is om op basis hiervan een correcte inschatting te maken van de impact van de 

bemaling op de bomen.  

 

Om een correctie inschatting te kunnen maken van de bemaling op de bomen, moeten meer actuele 

metingen over een langere periode (in ieder seizoen) gebeuren. Dit staat ook zo te lezen in de beoordeling 

van een eerder ontheffingsverzoek.4   

 

 

 
4 https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthbsl6121.pdf, 6. 

https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthbsl6121.pdf
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19. Een ander potentieel effect zijn de diverse verstoringen van het project op de in de omgeving 

aanwezige beschermde planten– en diersoorten. In de project-m.e.r.-screeningsnota ontbreekt eveneens 

een gedegen soortentoets.  

 

In de nota staat enkel het volgende te lezen met betrekking tot de diverse verstoringen op de aanwezig 

beschermde soorten: 

 

“Het kappen van bomen wordt voorzien buiten het broedseizoen, om te vermijden dat nesten van 

vogels vernietigd worden. 

 

(…) 

 

Winst of verlies van leefgebied. Het project veroorzaakt geen relevant verlies van leefgebied 

akkervogels: de nabije bomenrijen zijn voor akkervogels weinig interessant. Er is winst voor soorten 

van tuinen en parken. Het project veroorzaakt geen aanzienlijk verlies van leefgebied. 

 

(…) 

 

Versnippering. Het project is gelegen aan de rand van bebouwd gebied en is in de bestaande situatie 

in agrarisch gebruik. Het project veroorzaakt geen versnippering van waardevolle vegetaties of 

leefgebieden voor soorten. 

 

Barrièrewerking. Er is beperkt negatief effect van barrièrevorming door lichtwerking. Voor 

tuinsoorten verhoogt de connectiviteit. Het project veroorzaakt geen aanzienlijk effect.” 

 

De screening vermeldt niet welke dier- en plantensoorten in het projectgebied voorkomen. Het is de 

evidentie zelve dat de effecten nooit zorgvuldig in kaart kunnen worden gebracht indien niet eens wordt 

nagegaan welke soorten er voorkomen. Alleen al door het ontbreken van dergelijke fundamentele gegevens 

kan er nooit sprake zijn van een volwaardige screening. Het is aan de vergunningsaanvrager om zich op 

hoogte te stellen van de natuurwaarden alsook van de kwetsbaarheid en de mogelijke gevolgen van de 

ingrepen. 

 

In het kader van een eerdere aanvraag is er een project-mer ontheffingsverzoek gemaakt, waarin wel staat 

te lezen dat het gebied rijk is aan belangrijke natuurwaarden.5 

 

“Aanwezige soorten in het gebied   

Op basis van de aanwezige leefgebieden, wordt verwacht dat soorten van bosranden, tuinen en 

parken aanwezig zijn. Soorten gebonden aan open gebieden worden niet verwacht, daarvoor is het 

projectgebied te rijk aan dreven en bossen. Dat blijkt ook uit de waarnemingen. Soorten van open 

landbouwgebied worden wel waargenomen in de meer open landbouwgebieden ten noorden 

(langs E34) en ten westen maar niet in het projectgebied. 

 
5 https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg6121.pdf, 56. 

https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg6121.pdf
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Zoogdieren die in de ruime omgeving zijn waargenomen zijn haas, mol, veldmuis, aardmuis (dmv 

resten in kerkuilbraakballen), ree, steenmarter, hermelijn (verkeerslachtoffer K. Albertlaan). Van 

de vleermuizen zijn naast gewone dwergvleermuis ook laatvlieger, rosse vleermuis en 

franjestaart waargenomen. 

• rosse vleermuis ten N en W van het kasteelpark. Deze soort heeft mogelijk 

dagverblijven in boomholtes in het park of in de laanbomen in het projectgebied. In 

een klein bosje juist ten noorden van het projectgebied zag ik een boomholte op 31 

juli die mogelijk gebruikt wordt. 

• Laatvlieger is een gebouwbewonende soort en wordt ook ten N en W van het 

kasteelpark gezien 

• Een Franjestaart werd eenmalig waargenomen in de populierenrij ten noorden van de 

nieuwe woonontwikkeling. 

 

Volgende vogelsoorten zijn in het gebied “Maldegem Batswerve” (waarin het projectgebied ligt) 

zijn waargenomen: kerkuil, buizerd (vooral langs A11), gaai, roodborst, zwartkop, zanglijster, 

houtduif, ekster, kuifmees (naaldhoutbestanden), tjiftjaf, kauw, stormmeeuw, winterkoning, 

torenvalk (vooral langs A11 en niet in projectgebied) goudhaan (naaldhoutbestanden), 

pimpelmees, vink, boomkruiper, grote bonte specht, koolmees, zwarte mees 

(naaldhoutbestanden) en holenduif. Echte akkervogels van open gebieden zoals patrijs, kievit, 

blauwe kiekendief (wintergast) en kemphaan (doortrekker) worden in de omgeving van het 

projectgebied waargenomen maar niet in het projectgebied zelf.” 

 

De screeningsnota vermeldt onder meer dat het kappen van bomen wordt voorzien buiten het 

broedseizoen, om te vermijden dat nesten van ‘vogels’ worden vernield. Het is niet duidelijk om welke soort 

nesten het gaat en van welke vogelsoorten. Indien het om jaarrond beschermde nesten gaat, worden deze 

nesten jaarrond beschermd omdat ze dienen als permanente verblijfplaats (artikel 14 Soortenbesluit). 

 

Volgens de eerdere ontheffingsaanvraag komt ook de rosse vleermuis voor in het gebied en is hij al 

waargenomen in boomholten. Van de rosse vleermuis is geweten dat hij boomholten niet alleen gebruikt 

als schuilplaats, maar ook als plaats om zijn winterslaap te houden. De boomholte wordt dus het hele jaar 

door gebruikt.6 De nota heeft geeft nergens aan dat werd onderzocht wat de impact is van het kappen van 

de bomen op de rosse vleermuis. De rosse vleermuis is nochtans een categorie 3 soort. Onder de categorie 

3 vallen de soorten van bijlage 4 Habitatrichtlijn. Deze soort wordt het meeste beschermd onder het 

Soortenbesluit.  

 

Daarnaast zullen ook licht- en geluidhinder een rol spelen, zowel tijdens de aanleg- als exploitatiefase. Zo 

kan er lokaal een verstoring zijn van lichtschuwe vleermuizen. Dit is evenmin onderzocht. 

 

Bovendien komen er in de projectzone ook nog talrijke andere beschermde dier- en plantensoorten voor, 

zoals de rode bosmier, waarbij de impact op deze soorten totaal niet werd onderzocht.  

 
6 https://www.natuurpunt.be/pagina/faqs-over-vleermuizen-en-covid-19.  

https://www.natuurpunt.be/pagina/faqs-over-vleermuizen-en-covid-19
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Door er zonder in concreto onderzoek of studiewerk van uit te gaan dat er geen effecten voor de 

biodiversiteit mogelijk zouden zijn, is de project-m.e.r.-screening totaal ontoereikend om aanzienlijke 

milieueffecten uit te sluiten. 

 

De discussie over de natuurimpact van het project is overigens niet enkel relevant in het licht van de 

screening van de aanzienlijke milieueffecten maar ook in het licht van de natuurtoets van artikel 16 van het 

Natuurdecreet, de verscherpte natuurtoets van artikel 26bis van het Natuurdecreet en de soortentoets 

vervat in artikel 9 en 10 van het Soortenbesluit. 

 

 

20. Ten slotte gaat het project ook volledig voorbij aan de eigen emissies van polluenten, en in het bijzonder 

aan de impact van de NOx-emissies (stikstof). Er ontbreekt een beoordeling in het kader van de PAS 

(Programmatorische Aanpak Stikstof) in de aanvraag, minstens is het onduidelijk aangezien dit in elk geval 

ontbreekt op het loket en niet het voorwerp uitmaakt van het openbaar onderzoek. 

 

Het project gaat gepaard met een aanzienlijk residentieel en niet-residentieel programma, waarbij zowel 

de voorziene woonfuncties als de andere functies een zekere stikstofemissie genereren (onder andere ook 

door de centrale verwarming, de bouwactiviteiten en het bijkomende verkeer).  

 

Die stikstofemissies zijn niet onbelangrijk in het licht van het vermijden van stikstofdeposities in de 

omliggende natuur, in het bijzonder in het dichtstbij gelegen habitatrichtlijngebied ‘Bossen en heiden van 

zandig Vlaanderen: oostelijk deel’ (op amper 3 km van de bouwplaats) en het zuur eikenbos dat biologisch 

zéér waardevol is (en zich zelfs op de bouwplaats bevindt).  

 

De Vlaamse Regering keurde op 23 april 2014 de besluiten over de specifieke instandhoudingsdoelstellingen 

(S-IHD) definitief goed. Tegelijkertijd werden ook afspraken gemaakt over een programma om de 

hoeveelheid stikstof in Natura 2000-gebieden te doen dalen. Een te hoge stikstofdepositie vormt immers 

een groot probleem om de instandhoudingsdoelstellingen te realiseren in Vlaanderen7.  

 

In Vlaanderen slaat er immers al te veel stikstof neer op de Europees beschermde habitats, waardoor de 

kwaliteit van deze habitats sterk achteruitgaat8. Daardoor komt het verlenen van vergunningen aan 

bedrijven die te veel stikstof uitstoten in het gedrang. Om te vermijden dat vergunningen moeten worden 

geweigerd, werd de Programmatische Aanpak Stikstof, of kortweg PAS, in het leven geroepen.  

 

De Programmatische Aanpak Stikstof is een pakket aan maatregelen die de hoge stikstofconcentraties in de 

lucht moet doen dalen, de Europese natuur in tussentijd extra moet beschermen door herstelmaatregelen 

en tegelijkertijd een kader moet bieden voor vergunning van activiteiten die stikstof uitstoten. Dat er zo 

minder stikstof in onze waterlopen en lucht terechtkomt, kan bovendien enkel positief zijn voor onze eigen 

gezondheid.  

 

De PAS steunt op twee pijlers om de doelen van onze Natura 2000 zeker te stellen:  

 

 
7 A. GEERAERTS, De programmatische aanpak stikstof in een notendop, Mechelen, Natuurpunt 2014, 7.  
8 A. GEERAERTS, De programmatische aanpak stikstof in een notendop, Mechelen, Natuurpunt 2014, 16. 
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1. een extra daling van stikstofdepositie, en; 

2. ecologische herstelmaatregelen voor stikstofgevoelige natuur.  

 

Hoewel geen van beide pijlers al werd gerealiseerd in het Vlaams Gewest, kan in afwachting geen nieuwe 

uitbreiding van inrichtingen worden toegestaan die extra stikstof veroorzaken, hoe klein ook9. De 

kritische drempels zijn immers op vandaag al overschreden, en de instandhoudingsdoelstellingen worden 

niet gehaald, zodat elke bijkomende stikstofdepositie moet worden vermeden om de 

instandhoudingsdoelstellingen niet in het gedrang te brengen. Het staat immers vast dat in (bijna) alle 

speciale beschermingszones in Vlaanderen de neerslag van stikstof al veel te hoog is en de 

instandhoudingsdoelstellingen niet worden gehaald! 

 

Europa heeft in 1992 op basis van de Habitatrichtlijn aan haar lidstaten opgelegd om bepaalde soorten en 

habitats te beschermen en opnieuw gezond te maken, zodat hun voortbestaan verzekerd is. De lidstaten 

moeten hiervoor instandhoudingsdoelen formuleren voor de habitats en soorten uit de bijlagen van de 

Habitatrichtlijn die op hun grondgebied voorkomen. Het gaat hier voor habitats bijvoorbeeld om doelen 

naar areaal, oppervlakte en kwaliteit van habitats.  

 

Stikstofuitstoot vormt een grote bedreiging om deze instandhoudingsdoelstellingen of IHD’s te halen. In 

Vlaanderen slaat er te veel stikstof neer op onze Europees beschermde habitats, waardoor de kwaliteit van 

deze habitats achteruitgaat door verzuring. Om de instandhoudingsdoelstellingen te halen, moet er dus een 

drastische daling in de hoeveelheid stikstofneerslag komen. Door geen vergunning toe te kennen, wordt er 

minstens een status quo bereikt inzake stikstofdepositie10.  

 

Aangezien er momenteel al te veel stikstofdeposities zijn en daardoor een verslechtering van de Natura 

2000 habitats wordt veroorzaakt, zou de overheid voor geen enkele activiteit die (extra) stikstof uitstoot, 

een vergunning of hervergunning mogen goedkeuren. Juridisch gezien is er geen ruimte meer voor extra 

activiteiten die stikstof uitstoten. 

 

Bovendien ligt het project in een zone waar de totale stikstofdeposities reeds zéér hoog liggen.  

 

Aangezien de voortoets niet aanwezig is in de aanvraag, minstens niet aanwezig is op het Omgevingsloket, 

dient erop te worden gewezen dat het in het kader van ‘het stikstofarrest’ belangrijk is dat er een in 

concreto beoordeling van de mogelijke betekenisvolle effecten moet gebeuren en dat het bijgevolg niet 

volstaat te verwijzen naar het PAS-significantiekader (RvVb van 25 februari 2021, nr. A/2021/0697).    

 

21. Los van de natuurimpact, zullen de emissies van stikstof, fijn stof en andere polluenten door het 

aangevraagde project onmiskenbaar ook leiden tot een zekere gezondheidsimpact onder de bevolking. De 

luchtkwaliteit is op vandaag al ondermaats, wat met de realisatie van dergelijk project zal leiden tot 

grote(re) gezondheidseffecten. 

 

 

 
9S. SLIWA en J. VERHEEKE, “Na Nederland ook Vlaanderen? Stikstof heeft stof tot nadenken…” (noot onder 
RvVb 5 november 2019, nr. RvVb-A-1920-0220), TOO 2020, afl. 1, (80) 88.  
10 A. GEERAERTS, De programmatische aanpak stikstof in een notendop, Mechelen, Natuurpunt 2014, 16. 
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II.3. ZAAK DER WEGEN 

 

 

22. Uit het aanvraagdossier blijkt verder dat het project ook betrekking heeft op de aanleg van nieuwe 

openbare wegenissen.  

 

De omgevingsvergunningaanvraag heeft dan ook ook duidelijk betrekking op “de aanleg, wijziging, 

verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg”, zoals wordt bedoeld in artikel 31 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet.  

 

De omgevingsvergunning kan dan ook enkel verleend worden na de voorafgaandelijke goedkeuring van de 

wegeniswerken door de gemeenteraad.  

 

Het is op basis van het aanvraagdossier onduidelijk of er een wegenisdossier werd ingediend bij de 

gemeenteraad van de gemeente Maldegem. Zo dit niet het geval is, houdt dit een onoverkomelijke 

legaliteitsbelemmering in, die andermaal moet leiden tot de weigering van de vergunning. 

 

 

II.4.  WAARDEVERMINDERING EN GENOTSDERVING OMLIGGENDE WONINGEN  

 

 

23. Evenmin wordt in het aanvraagdossier op enige manier rekening gehouden met de  aanzienlijke 

waardevermindering die de omliggende woningen onvermijdelijk zouden ondergaan door de verlening van 

deze vergunning. Er wordt enkel stilgestaan bij het eigen project. 

 

De omliggende woningen liggen volgens het gewestplan in een woongebied met landelijk karakter. Dit 

landelijk karakter zal de facto volledig verdwijnen door dit project te gunnen.  

 

 

II.5. BETREFFENDE DE PLANOLOGISCHE EN STEDENBOUWKUNDIGE AANVAARDBAARDHEID 

 

 

II.5.1. Planologische onverenigbaarheid 

 

 

24. De digitale gewestplannen werden gecreëerd op basis van de originele gewestplannen. Dit digitaal 

bestand is met de grootste mogelijke zorg samengesteld, met de oorspronkelijke, juridisch geldende 

gewestplannen als basis. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.  

De getoonde informatie kan dus niet beschouwd worden als een ‘voor een eensluidend verklaarde kopie’ 

van de oorspronkelijk gewestplannen (papier). 

 

25. Op het origineel gewestplan - kaart op papier - kan je zien dat het parkgebied van het Kasteel Reesinghe 

ter hoogte van de Brugse Steenweg, richting Kapellestraat, een kleine strook omvat links van de 
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Kasteeldreef.  

 

Deze bosstrook is destijds bewust ingekleurd als parkgebied, mede omdat deze ook terug te vinden is in de 

Atlas van biologische waardevolle gebieden. De aanvraag voorziet om de toegangsweg tot het bouwproject 

aan te leggen in een vastgelegd en erkend parkgebied. Voorts wordt ook een fietsas voorzien die aansluit 

op de aanliggende dreef ten oosten van het projectgebied (parkgebied). 

 

Volgens de omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-

gewestplannen en gewestplannen zijn de parkgebieden groene zones. Zij moeten luidens artikel 14.4.4. in 

hun staat worden bewaard of zijn bestemd om te worden ingericht dat ze, in de al dan niet verstedelijkte 

gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen. 

 

Het is duidelijk dat slechts die werken en handelingen kunnen toegelaten worden, die strikt noodzakelijk 

zijn voor de openstelling, het behoud, de verfraaiing en/of de aanleg van het park. Aldus houdt artikel 

14.4.4. geen absoluut bouwverbod in, maar beperkt het wel de bouwmogelijkheden niettemin aanzienlijk. 

Enkel deze handelingen en werken die behoren of bijdragen tot de inrichting van het parkgebied, zijn er 

toegelaten.  

 

De ontsluiting van een grootschalig woonbouwproject behoort niet tot, en draagt niet bij tot, de inrichting 

van het parkgebied.  

 

Ook kunnen zeer ernstige vragen worden gesteld bij de noodzaak tot het aansnijden van het 

woonuitbreidingsgebied (cf. infra). 

 

Het project is om die reden bijgevolg niet planologisch inpasbaar. 

 

 

II.5.2. Goede ruimtelijke ordening 

 

 

Het project strijdt ook met de goede ruimtelijke ordening en meer bepaald op het vlak van ruimtelijk 

rendement, schaal en mobiliteit, zoals hierna zal worden aangetoond. 

 

a. ruimtelijk rendement 

 

26. Onderhavige aanvraag behelst de aansnijding van een woonuitbreidingsgebied, meer concreet door 

de invulling van een momenteel onbebouwd buitengebied met een grootschalig woonproject met 33 

eengezinswoningen en 104 wooneenheden in appartementen (waaronder 8 meergezinswoningen).  

 

Overeenkomstig artikel 5.1.1 van het Inrichtingsbesluit zijn de woonuitbreidingsgebieden uitsluitend 

bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid niet heeft beslist over de ordening van het 

gebied. 
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Dat woonuitbreidingsgebied kán worden ontwikkeld door middel van een groepswoningbouwproject 

betekent niet dat dit steeds aangewezen is. Naast de overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften 

moet een aanvraag overeenkomstig artikel 4.3.1, §1, 1°, d) VCRO immers ook nog steeds worden getoetst 

aan de goede ruimtelijke ordening. Een gebeurlijke overeenstemming met de gewestplanbestemming 

volstaat met andere woorden niet. 

 

 

27. De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met inachtneming van de 

beginselen opgesomd in artikel 4.3.1, §2 VCRO: 

 

“§ 2. De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met 

inachtneming van volgende beginselen :  

 

1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van 

aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de 

mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke 

elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, 

gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de 

doelstellingen van artikel 1.1.4;  

 

2° het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde 

rekening met de in de omgeving bestaande toestand, doch het kan ook de volgende aspecten in 

rekening brengen:  

a) beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, vermeld in 

punt 1° ;  

b) de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement voor zover: 

1) de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving; 

2) de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is; 

  

3° indien het aangevraagde gelegen is in een gebied dat geordend wordt door een ruimtelijk 

uitvoeringsplan, een gemeentelijk plan van aanleg of een omgevingsvergunning voor het 

verkavelen van gronden waarvan niet op geldige wijze afgeweken wordt, en in zoverre dat plan of 

die vergunning voorschriften bevat die de aandachtspunten, vermeld in 1°, behandelen en regelen, 

worden deze voorschriften geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven. 

Het vergunningverlenende bestuursorgaan kan gemotiveerd beslissen dat bepaalde voorschriften 

van verkavelingen ouder dan vijftien jaar, zoals bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, c), of 

voorschriften van bijzondere plannen van aanleg ouder dan vijftien jaar, waarvan op grond van 

artikel 4.4.9/1 op rechtsgeldige wijze kan worden afgeweken, nog steeds de criteria van goede 

ruimtelijke ordening weergeven.” 

 

Uit artikel 4.3.1, §2 VCRO blijkt dat het uitganspunt bij de beoordeling van de overeenstemming met de 

goede ruimtelijke ordening steeds de in de omgeving bestaande toestand is.  
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Sinds de inwerkingtreding van de Codextrein kan ook rekening worden gehouden met de bijdrage van het 

gevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement. Deze bepaling kan echter geen vrijgeleide 

vormen om eender waar, en zonder enige motivering, grootschalige projecten in te planten die sterk 

afwijken van de in de omgeving bestaande toestand. 

 

Ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft al meermaals bevestigd dat bij de toepassing van de 

mogelijkheid tot het verhogen van het ruimtelijk rendement is vereist dat nog steeds rekening wordt 

gehouden met de concrete kenmerken van de omgeving en dat het eindresultaat steeds een duurzame 

ruimtelijke ordening dient op te leveren (zie bijvoorbeeld in die zin een arrest van 17 september 2019 (nr. 

A/1920/0061): 

 

“De vergunningverlenende overheid moet bij deze beoordeling rekening houden met ‘de in 

omgeving bestaande toestand’, maar kan ook rekening houden met de bijdrage van het 

aangevraagde project aan de verhoging van het ruimtelijk rendement. Daarbij gelden de vereisten 

dat de rendementsverhoging de ruimtelijke kwaliteit van de woon- en leefomgeving niet in het 

gedrang mag brengen en dat de rendementsverhoging binnen die betrokken omgeving 

verantwoord is. Het criterium van het ruimtelijk rendement werkt in twee richtingen en kan zowel 

worden toegepast om verdichtingsprojecten op geschikte locaties te vergunnen, als om 

verdichtingsprojecten op plekken die daarvoor niet geschikt zijn, tegen te gaan. 

 

Het toepassen van de mogelijkheid tot het verhogen van het ruimtelijk rendement vereist dat in de 

beoordeling van de verenigbaarheid van het project met de goede ruimtelijke ordening rekening 

wordt gehouden met de concrete kenmerken van de omgeving, om te bepalen of het bouwperceel 

een zwaar bouwprogramma toelaat (bijvoorbeeld grotere dichtheid, grotere bouwhoogte, andere 

functies) dan wel een minder zwaar bouwprogramma (bijvoorbeeld ruimte voor groen, minder 

grote dichtheid, lagere bouwhoogte, behoud van waardevolle gebouwen), zoals de decreetgever 

stelt in de geciteerde parlementaire voorbereiding. 

 

De decreetgever benadrukt dat de afwijking van de bestaande ordening altijd goed moet worden 

gemotiveerd met concrete gegevens die de afwijking verantwoorden. Het eindresultaat moet 

altijd een duurzame ruimtelijke ordening opleveren.  

 

Het afwijken van de bestaande ordening voor het verhogen van het ruimtelijk rendement moet dus 

steeds gekaderd worden in de context van het streven naar een duurzame ruimtelijke ordening 

in de zin van artikel 1.1.4 VCRO en moet aan de hand van concrete gegevens over de omgeving en 

het aangevraagde project uitdrukkelijk en zorgvuldig worden gemotiveerd.” 

(eigen aanduiding) 

 

Uit dit arrest blijkt ook dat de principes van het ruimtelijk rendement in twee richtingen kunnen werken. In 

bepaalde gevallen kan het aangewezen zijn om een verdichtingsproject te realiseren en in andere gevallen 

net om minder te bouwen en daarentegen meer aandacht te besteden aan het behoud van de groene 

ruimte. 
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28. In voorliggend geval is het duidelijk dat een ontwikkeling van het betrokken buitengebied niet 

wenselijk is, en al zeker niet met een dergelijk grootschalig project bestaande uit 33 eengezinswoningen en 

104 wooneenheden in appartementen.  

 

Vooreerst moet worden herhaald dat het projectgebied deels gelegen is in mogelijk overstromingsgevoelig 

gebied. Door de toename van de bebouwde en verharde ruimte zal de waterhuishouding evident nog meer 

onder druk komen te staan, met bijkomende hinder voor de bestaande omgeving én de toekomstige 

bewoners tot het gevolg. 

 

Het onbebouwd buitengebied fungeert op vandaag als een belangrijk waterbergend en -bufferend volume 

en het is wenselijk om deze functie en derhalve het onbebouwd karakter van het gebied te behouden. 

Minstens is het niet aangewezen om een grootschalig project te realiseren met tal van gebouwen en 

verhardingen zoals voorzien in onderhavige aanvraag 

 

Dit geldt te meer nu het buitengebied wegens haar onbebouwd karakter fungeert als een groene long 

binnen het verstedelijkt gebied.. Deze vormt als het ware een uitloper van het rechts aanpalend 

parkgebied. Merk hierbij ook op dat een deel van het projectgebied op de biologische waarderingskaart is 

aangeduid als biologisch zéér waardevol.  

 

Uit bovenstaande blijkt dat het niet wenselijk is om het betrokken buitengebied aan te snijden, laat staan 

met een grootschalig verdichtingsproject.  

 

 

29. Ook moet rekening worden gehouden met de beleidsmatige gewenste ontwikkelingen.   

 

30. In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (oktober 2006) informatief gedeelte staat het volgende 

te lezen over het open ruimtegebied: 

 

“Parkgebieden: binnen de kern van Maldegem komen twee parkgebieden voor namelijk het St-

Annapark en het Kasteelpark van Reesinghe. Het kasteelpark van Reesinghe en de omliggende 

kleinere bossen zijn waardevolle eenheden. Ze bestaan vooral uit dennenaanplanten.11 

 

(…) 

 

De groengebieden binnen het centrum: Het Sint-Annapark en het Kasteeldomein van Reesinghe.Het 

woonweefsel in Maldegem wordt onderbroken door het Sint-Annapark. Het parkdomein is gelegen 

rond het kasteel St-Anna. Aan de randen van het park bevinden zich het zwembad en jeugdlokalen 

(speelpleinwerking) in combinatie met een kinderopvanginstelling. Het park vormt een aangename 

voetgangers- en fietsweg tot op de Markt van Maldegem. Het kasteel van Reesinghe ligt aan de 

rand van het centrum. Ten noorden van de Brugse Steenweg bevindt zich het eigenlijke 

kasteeldomein en ten zuiden van de weg ligt het overige bos van Reesinghe aangekocht door de 

 
11 https://www.maldegem.be/informatief-gedeelte-grs-maldegem, 53. 

https://www.maldegem.be/informatief-gedeelte-grs-maldegem
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gemeente. Beide groenpolen dragen bij tot een aangename woonomgeving en ze zorgen voor 

gebieden van rust binnen het centrum van Maldegem.”12 

 

In het richtinggevend gedeelte wordt aangegeven dat het bedoeling is om de open ruimte in zijn waarde 

te behouden en te versterken: 

 

“Doel is nu om deze open ruimte in zijn waarde te behouden en gebiedsgewijs te versterken. Het 

samengaan van natuur en landbouw bestaat erin dat er voor beide componenten voldoende en 

kwaliteitsvolle (productie)-ruimten voorzien worden. In bepaalde gebieden zal hierbij meer het 

accent gelegd worden op natuurbehoud en –ontwikkeling, terwijl in andere gebieden de 

landbouwfunctie domineert. Prioritair is het streven naar een duurzame, aantrekkelijke 

omgeving.13 

 

(…) 

 

Volgende parkgebieden worden geselecteerd als ecologische waardevolle (kasteel-) parkgebieden 

op lokaal niveau: 1. Reesinghe 2. Prinseveld14 

 

(…) 

 

De open ruimte rond Maldegem bezit heel wat kwaliteiten. Complementair met de kernversterking 

wordt een beleid gevoerd van bescherming van de hoofdfuncties van de open ruimte, nl. natuur, 

bos en landbouw. De ruimtelijke structuur van het wonen in de open ruimte wordt behouden maar 

wordt niet substantieel uitgebreid.15 

 

(…) 

 

Toch zijn er nog tal van relicten aanwezig zoals oude bomenrijen, hoevecomplexen, kapelletjes, enz. 

die een directe aanwijzing geven over het verleden. Bovendien zijn deze relicten op bepaalde 

plaatsen nog in hun oorspronkelijke samenhang aanwezig. Op die manier bieden ze ons als het 

ware een ‘venster’ op het verleden. Zaak is nu om de bestaande relicten in hun gaafheid, 

herkenbaarheid en samenhang te behouden en waar mogelijk de verloren gegane relicten of 

relaties tussen relicten te herstellen. Ook bij het beoordelen van nieuwe ontwikkelingen zal de 

landschappelijke structuur als toetskader fungeren.16 

 

(…) 

 

Het beleid in de open ruimte verbindingen is gericht op het weren van nieuwe bebouwing (= geen 

nieuwe bouwpercelen creëren; landbouwers moeten wel hun bebouwing kunnen uitbreiden) en op 

 
12 https://www.maldegem.be/informatief-gedeelte-grs-maldegem, 89. 
13 https://www.maldegem.be/richtinggevend-gedeelte-grs-maldegem, 15. 
14 https://www.maldegem.be/richtinggevend-gedeelte-grs-maldegem, 22. 
15 https://www.maldegem.be/richtinggevend-gedeelte-grs-maldegem, 25. 
16 https://www.maldegem.be/richtinggevend-gedeelte-grs-maldegem, 73. 

https://www.maldegem.be/informatief-gedeelte-grs-maldegem
https://www.maldegem.be/richtinggevend-gedeelte-grs-maldegem
https://www.maldegem.be/richtinggevend-gedeelte-grs-maldegem
https://www.maldegem.be/richtinggevend-gedeelte-grs-maldegem
https://www.maldegem.be/richtinggevend-gedeelte-grs-maldegem
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het waarborgen van de ruimtelijke relatie tussen de verbonden gebieden. Volgende gebieden 

worden geselecteerd als open ruimte corridors op lokaal niveau: − Open ruimte corridor tussen 

Donk en Maldegem.17  

 

(…)  

 

Te behouden puntrelicten Puntrelicten bestaan uit afzonderlijke objecten met hun onmiddellijke 

omgeving. Het zijn dikwijls bouwkundige elementen met een bijzondere erfgoedwaarde, zoals 

monumenten. Niet alleen het bouwkundig erfgoed behoort tot deze categorie maar ook alle 

bijzondere landschapselementen. Het beleid ten aanzien van deze puntrelicten richt zich op het 

behoud en de versterking van de zichtbaarheid ervan (bvb. vrijwaren van bebouwing in de 

zichtassen) 6. Kasteel van Reesinghe.18 

 

(…) 

 

Streven naar een compacte kern. Binnen de afbakening van de kern van Maldegem dient zoveel 

mogelijk gestreefd te worden naar een compacte vorm. Het is dus aangewezen een verder 

verdichting van het bebouwd weefsel te concentreren binnen dit gebied De open ruimte rond de 

kern dient behouden te blijven of geaccentueerd te worden.19 

 

(…) 

 

Kasteelpark Reesinghe en het St-Annapark als groengebieden binnen het verstedelijkt gebied. Het 

kasteelpark van Reesinghe heeft door zijn deels privaat karakter een veel beperktere recreatieve 

rol. Deze recreatieve rol zal in de toekomst niet verder gestimuleerd worden. De natuurfunctie zal 

wel verder ontwikkeld worden. Een efficiëntere invulling van het parkgebied volgens het 

gewestplan moet leiden tot een uitbreiding en verbinding van de bosgebiedjes ten noorden van het 

kasteelpark. Het gebied moet toegankelijk blijven via het historisch drevenpatroon.”20 

 

In het richtinggevend deel wordt de ruimtelijke visie op de ontwikkeling weergegeven. De overheid mag 

van het richtinggevend deel niet afwijken, behalve ingevolge onvoorziene ruimtelijke behoefte van de 

verschillende maatschappelijke activiteiten. Het open ruimtegebied Reesinghe moet bijgevolg behouden 

blijven. 

 

 

31. Het Meerjarenplan Maldegem 2020-2025 toont ook aan dat een ontwikkeling van het gebied niet 

wenselijk is, aangezien Maldegem reeds een overaanbod kent van ongeveer 7% van het woningbestand. 

Een gezonde woningdynamiek kent slechts een overaanbod van 3%.21  

 

 
17 https://www.maldegem.be/richtinggevend-gedeelte-grs-maldegem, 76.  
18 https://www.maldegem.be/richtinggevend-gedeelte-grs-maldegem, 77. 
19 https://www.maldegem.be/richtinggevend-gedeelte-grs-maldegem, 79. 
20 https://www.maldegem.be/richtinggevend-gedeelte-grs-maldegem, 81. 
21 https://www.maldegem.be/meerjarenplan-2020-2025-documentatie, 43. 

https://www.maldegem.be/richtinggevend-gedeelte-grs-maldegem
https://www.maldegem.be/richtinggevend-gedeelte-grs-maldegem
https://www.maldegem.be/richtinggevend-gedeelte-grs-maldegem
https://www.maldegem.be/richtinggevend-gedeelte-grs-maldegem
https://www.maldegem.be/meerjarenplan-2020-2025-documentatie
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Voorts staat in hetzelfde Meerjarenplan te lezen dat het niet wenselijk is om de overtollige 

woonuitbreidingsgebieden te ontwikkelen in het kader van de betonevolutie.22  

 

“Pak de overtollige woonuitbreidingsgebieden aan door ruimtelijke uitvoeringsplannen om te 

zetten tot bouwvrij agrarisch gebied. Bevries grote uitbreidingsgebieden voor een lange tijd.” 

 

Reesinghe is bij uitstek een zeer waardevol open ruimtegebied in Maldegem. Bovendien ontvangt de 

gemeente Maldegem van 2020 tot 2025 een bedrag van 4,3 miljoen euro uit het Openruimtefonds. 

 

 

32. Voorts wil Vlaanderen ook niet dat het gebied wordt ontwikkeld. Reeds sinds 2001 – naar aanleiding 

van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – werd het behoud van het gebied ‘Rezinge’ als landbouw- en 

natuurgebied als prioritaire actie opgenomen in de ruimtelijke visie AGNAS. De visie geeft op hoofdlijnen 

aan welke gebieden behouden blijven voor landbouw en waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling 

of bosuitbreiding. Ze vormt bovendien de basis voor de opmaak van gewestelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen. 

 

In de visie staat te lezen dat het de bedoeling is om het mozaïeklandschap met ruimte voor grondgebonden 

landbouw, grasland- en bosontwikkeling te behouden en zelfs te versterken. 

 

Ruimtelijke visie AGNAS: kaart 9 – gewenste ruimtelijke structuur Noordelijk Zandig Meetjesland 

(westelijk) 

 

 

De gewenste ruimtelijke structuur is de volgende: 

 

“-Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur, bos en/of 

natuurverweving hebben.  

 

-Rondom park- en bosgebieden is sprake van de kenmerkende, door dreven of dreefrestanten 

benadrukte, geometrische ontginningsstructuur, met een ruimtelijke mozaïek van kleinere bossen 

 
22 https://www.maldegem.be/meerjarenplan-2020-2025-documentatie, 88-90. 

https://www.maldegem.be/meerjarenplan-2020-2025-documentatie
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en landbouwgronden. Verspreid komen ecologisch waardevolle graslanden en kleine 

landschapselementen voor.  

 

-Deze afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur-, en landschapselementen wordt behouden. 

Er wordt gestreefd naar het behoud, ecologische opwaardering en landschappelijke herstel van de 

aanwezige bos-, natuur-, en landschapselementen. Een beperkte kwantitatieve versterking van 

bos- en natuurwaarden is mogelijk.  

 

-Binnen het netwerk van bos-, natuur-, en landschapelementen is er ruimte voor behoud en 

ontwikkeling van de grondgebonden landbouw. Via stimulerende maatregelen wordt het beheer 

van deze elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige 

natuur- en landschapswaarden.”23 

 

 

33. Huidige vergunningsaanvraag is evenmin in overeenstemming met het Vlaams beleid inzake de 

bouwshift. Op 9 december 2020 werd in het Vlaams Parlement een voorstel van decreet ingediend tot 

wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat de woonuitbreidingsgebieden 

betreft. 

 

Het doel van het voorstel is om de woonuitbreidingsgebieden niet meer te ontwikkelen en ze - indien ze 

niet omgezet worden tot open ruimte - onder een stolp te plaatsen tot 2040. Op die manier beoogt de 

Vlaamse overheid om de open ruimte te vrijwaren en de mobiliteit beter te beheersen. 

 

Kortom, de met onderhavige aanvraag beoogde ontwikkeling van het betrokken open buitengebied met 

een grootschalig woonproject is niet wenselijk. Deze ontwikkeling stemt niet overeen met de huidige 

principes van het duurzaam ruimtegebruik, noch met de beleidsprincipes uit het meerjarenplan. Bijgevolg 

moet worden geoordeeld dat de aanvraag de toets met de goede ruimtelijke ordening niet kan 

doorstaan. 

 

 

34. Afgezien van het bovenstaande stellen de bezwaarindieners vast dat de aanvraag de draagkracht van 

het perceel en de omgeving in elk geval overstijgt en aanleiding zal geven tot diverse vormen van hinder. 

Ook om deze reden kan de aanvraag de toets met de goede ruimtelijke ordening niet doorstaan en komt 

deze derhalve niet voor vergunning in aanmerking. 

 

 

b. schaal 

 

35. De nieuwbouw is ook qua schaal geenszins passend met de onmiddellijke omgeving.  

 

De aanvraag omvat 33 eengezinswoningen, meer dan 100 appartementen en 8 meergezinswoningen. 

 

 
23 https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/RuimtelijkevisieAGNAS20042009.pdf, 
44. 

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/RuimtelijkevisieAGNAS20042009.pdf


 

25 

De eengezinswoningen in open bebouwingsvorm omvatten 1 à 2 bouwlagen en worden afgewerkt met een 

hellende of platte dakvorm. De meergezinswoningen beschikken over 3 en 4 bouwlagen, afgewerkt met 

een hellende of platte dakvorm.  

 

Op heden wordt het onmiddellijke straatbeeld enkel gekenmerkt door ééngezinswoningen. Volgens de 

aanvraag zouden in de ruime omgeving meergezinswoningen voorkomen.  

 

De vergunningverlenende overheid dient in de eerste plaats rekening te houden met de ordening in de 

onmiddellijke omgeving. Deze beoordeling dient in concreto te geschieden en uit te gaan van de bestaande 

toestand. De ordening in de ruime omgeving is daarbij minder doorslaggevend en mag er alleszins niet toe 

leiden dat de ordening in de onmiddellijke omgeving, die de plaatselijk aanleg het meest bepaalt, buiten 

beschouwing wordt gelaten.  

  

De inrichting van 8 meergezinswoningen is in elk geval niet passend qua schaal met de onmiddellijke 

omgeving.  

 

 Inrichtingsplan (links) – visualisatie project (rechts) 

 

Ook het totaalproject hoort qua schaal niet op deze locatie thuis. 

 

c. mobiliteit 

 

36. Vooreerst wordt de mobiliteitsimpact schromelijk onderschat in de aanvraag. Meer nog, enig degelijk 

onderzoek naar de mobiliteitseffecten ontbreekt volledig.  

 

De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van maar liefst 104 wooneenheden, 33 eengezinswoningen 

en 8 meergezinswoningen. In de groepswoningbouw wordt plaats voorzien voor 222 wagens. Gelet op het 

feit dat het parkeeraanbod veel hoger ligt dan de parkeerbehoefte, zal bovendien niet alleen het autobezit, 

maar ook het autogebruik worden gestimuleerd.  

 

De verkeersafwikkeling gebeurt slechts via één toegangsweg van 5 meter breed.  

 

De mobiliteitsimpact mag niet zomaar worden geminimaliseerd. De effectenbeoordeling geeft reeds zelf 

aan dat er sprake zal zijn van een significante toename van het verkeer langs de Brugse Steenweg. Zo zullen 
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enkel al tijdens het drukste spitsuur ongeveer 81 autoverplaatsingen op één uur worden gegenereerd. 

Gelet op de beperkte breedte van de straat is ook het risico op conflicten tussen de verschillende 

weggebruikers (auto’s, voetgangers, fietsers, …) reëel. 

 

In de mobiliteitstoets wordt kort aangegeven dat er een mogelijke ontsluiting is van de polikliniek Zeno via 

interne wegenis groepswoningbouw. Aangezien deze polikliniek ook ontsluit via de projectsite heeft dit 

evident ook een impact op de verkeersstromen en moet dit ook op dat vlak besproken worden. Er wordt 

echter enkel vermeld dat dit slechts een beperkte impact zou hebben op de doorstroming. Deze beperkte 

impact moet uiteraard samen worden gezien met de reeds significante impact van de groepswoningbouw 

(cumulatieve effecten). Dit is echter niet mee in rekening gebracht om de verkeersgeneratie te berekenen. 

 

Volgens de mobiliteitstoets zou er, ondanks de significante toename van het verkeer langs de Brugse 

Steenweg, nog voldoende capaciteit zijn op de Brugse Steenweg.  In de mer-ontheffingsaanvraag, die kadert 

in een eerdere aanvraag, staat nochtans duidelijk vermeldt dat het verkeer langs de Brugse Steenweg 

doorheen de hele dag is vertraagd.24 Dit geeft aan dat er reeds een enorme bestaande verkeersdruk is op 

deze weg.  

 

Bijkomend verkeer zal zorgen voor structurele filevorming. 

 

Onderstaande afbeelding toont onder meer aan dat de Brugse Steenweg reeds verzadigd is. Bijkomende 

druk op deze weg is onwenselijk. 

 

Kaart Google Maps, aanduiding typisch verkeer 

 

 

 

De projectsite wordt ontsloten voor de fietsers via de Brugse Steenweg, een verbinding voor langzaam 

verkeer en de toegangsweg. De verbinding voor langzaam verkeer sluit aan op de omliggende dreven. Deze 

dreven zijn onverhard. Het betreffen aardewegen. Dit is niet alleen uitermate onpraktisch voor de vele 

fietsers, maar doet bovendien afbreuk aan het beschermd karakter van de dreven. 

 

 
24 https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg6121.pdf, pagina 51. 

projectgebied 

https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg6121.pdf
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Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt dan ook dat de aanvraag om tal van redenen niet inpasbaar is in de 

omgeving en derhalve de toets met de goede ruimtelijke ordening niet kan doorstaan. De aanvraag komt 

ook op dit punt niet voor vergunning in aanmerking. 

 

 

Om deze redenen wordt dan ook aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd rekening te 

willen houden met alle bovenstaande opmerkingen en bezwaren bij de verdere beoordeling van de 

voorliggende aanvraag en de bezwaarindieners kennis te willen geven van het tussengekomen besluit. 

 

 

 

Voor de bezwaarindieners, 2 september 2021 

Hun raadsman,  

  

  

 

 

 

Tom MALFAIT 

tom.malfait@ldr.be 
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