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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 123 
van 24 maart 2006 
van VEERLE HEEREN 
 
 
 
Bouw- en verkavelingsvergunningen   -   Watertoets 
 
Bepaalde regelgevingen van andere beleidsdomeinen zoals Leefmilieu hebben een belangrijke impact 
op de geldende regelgeving Ruimtelijke Ordening. Het duinendecreet is hiervan een expliciet 
voorbeeld. Recentelijk is er het decreet integraal waterbeleid, met de watertoets. In uiterste gevallen 
kan een bouw- of verkavelingsvergunning in woongebied of woonuitbreidingsgebied worden 
geweigerd. 
 
In het licht van bovenvermelde problematiek en de interactie tussen de ruimtelijke ordening en 
sectoriële regelgeving, wil ik graag aan de minister volgende vragen stellen. 
 
1. Hoeveel aanvragen van verkavelingsvergunningen werden tot dusver geweigerd op grond van de 

watertoets? 
 
2. Hoeveel hectaren bouwgebied (woonzone) of woonuitbreidingsgebied ligt in van nature 

overstroomd en recentelijk overstroomd gebied, of in gemodelleerd overstromingsgebied? 
 
3. Hoeveel bouwvergunningen werden geweigerd op grond van het decreet integraal waterbeleid? 
 
4. Voor het vrijwillig verdelen van een grond in twee of meer kavels, om ten minste één van deze 

kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar, een erfpacht of opstalrecht te 
vestigen, is ook een verkavelingsvergunning vereist. 

 
Worden de bouwaanvragen die op een verkavelingsakkoord teruggaan, evenzeer door vermelde 
regelingen en decretale bepalingen gevat? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 123 van 24 maart 2006 
van VEERLE HEEREN 
 
 
 
1. Betreffend gegeven wordt door mijn administratie niet statistisch bijgehouden. Zodoende kan op 

betreffende deelvraag geen eenduidig antwoord worden verstrekt. Teneinde u alsnog van 
antwoord te kunnen dienen werd ter zake via de afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen van 
mijn administratie een rondvraag georganiseerd bij de cellen Ruimtelijke Ordening van de 
provinciale afdelingen ROHM. Naar verluidt zou er slechts één geval, waarbij een 
verkavelingsvergunning op die basis werd geweigerd, bekend zijn. 

 
2. Het aantal hectaren met gewestplanbestemming woongebied en woonuitbreidingsgebied betreft 

227.460 ha. Hiervan is 6.094 ha (2,68 %) en  393 ha (0,17 %) respectievelijk gesitueerd in 
recent overstroomd gebied en gemodelleerd overstromingsgebied.  

 
3. Betreffende informatie wordt evenmin door mijn administratie statistisch bijgehouden. Noteer 

ter zake bovendien dat mijn administratie de rechtstreeks door de gemeenten geweigerde 
dossiers niet nakijkt. Voormelde rondvraag leert dat het per provinciale ROHM-afdeling over 
maximaal een vijftal geweigerde dossiers gaat. Veelal worden in casu achteraf  nieuwe 
bouwaanvragen ingediend dewelke voorzien in aangepaste plannen ingediend en die naar 
verluidt, op basis van de aangepaste plannen, veelal wél worden vergund. 

 
4. Het decreet integraal waterbeleid maakt, bij de toepassing van de watertoets, geen onderscheid 

tussen gronden gesitueerd in of buiten verkavelingen.  




