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1 INLEIDING EN SITUERING 

1.1 INLEIDING 
1.1.1 Algemeen 

Deze nota bevat de aanvraag tot een planologisch attest ten behoeve van het bedrijf Johan 
Remmery bvba. Het planologisch attest wordt opgemaakt cfr. art. 4.4.24 en volgende van de 
VCRO. 
Deze aanvraag werd opgemaakt door studiebureau Adoplan, Oudenaardsesteenweg 344, 8500 
Kortrijk (www.adoplan.be). 

1.1.2 Oplossing bieden i.f.v. recentelijk voorwaardelijk positief planologisch 
attest waarbij de gevraagde loods werd geweigerd 
Voor onderhavig bedrijf, gelegen binnen de gemeenten Ardooie en Pittem, werd zowel door 
Ardooie (d.d. 25/02/2019) als door Pittem (d.d. 30/01/2019) een voorwaardelijk positief 
planologisch attest afgeleverd.  

De aanvraag planologisch attest voorzag in de bestendiging van het bedrijf, de uitbreiding van 
een loods voor houtbewerking (korte termijnvisie) en het voorzien van streekeigen groen als buffer 
tussen de bedrijvigheid en de aanliggende woningen. 

De bestendiging van het bedrijf werd voorwaardelijk goedgekeurd door beide gemeenten maar 
de korte termijnbehoefte -nieuwe loods die gelegen is op het grondgebied van Ardooie- werd 
echter geweigerd. De voornaamste reden hiervoor was dat de gevraagde loods te diep insnijdt in 
het achterliggende landschappelijk waardevol agrarisch gebied en dat dit landschappelijk 
ongepast is. Er werd geoordeeld dat de gevraagde uitbreiding niet compact is en dat er zowel 
ruimtelijk als visueel de link met de N50 ontbreekt.  

Onderhavige aanvraag wenst hiervoor een oplossing te bieden. De aanvraag voorziet in een 
nieuwe compacte loods die aansluit op de bestaande schaverij langs straatzijde. De noodzakelijke 
oppervlakte van de loods blijft hierbij ongewijzigd als in deze recentelijke aanvraag. Met 
onderhavige aanvraag wordt eveneens tegemoetgekomen aan de voorwaarden die gesteld 
werden i.f.v. het bestendigen van de bedrijvigheid. 

1.1.3 Geen bijkomende aanzienlijke milieu-effecten t.a.v. de vorige 
aanvraag tot planologisch attest 
Het programma blijft hetzelfde als in de vorige aanvraag tot planologisch attest (2019) met dat 
verschil dat de aangevraagde bedrijfsloods in huidige aanvraag compacter zal worden opgericht 
aansluitend aan de bestaande schaverij vooraan het bedrijfsperceel. De perimeter van het plan is 
gelijk aan de vorige aanvraag.  
Onderhavige aanvraag heeft een positief effect t.a.v. de vorige aanvraag voor wat betreft het 
landschap. Gelet op het feit dat onderhavige aanvraag voorziet in een gekoppelde loods vooraan 
het groen ingebufferde bedrijfsperceel wordt het achterliggende open agrarisch landschap 
gevrijwaard.  
Gelet op de – in uitvoering van het planologisch attest dd. 16.01.2012 – bestaande bufferzone van 
10m breed, beplant met hoogstammige bomen (vooraan met een hoogte van circa 5m, opzij met 
een hoogte van circa 6 à 7m), is de uitbreiding geenszins zichtbaar van aan de straatzijde, noch 

http://www.adoplan.be/
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vanuit het achterliggend landschap.  De uitbreiding heeft bijgevolg geen enkele visuele impact tot 
gevolg. 
Voor wat betreft de overige onderzochte disciplines kent het plan geen wijzigingen.  
Gelet op de beperkte wijzigingen t.a.v. de voorgaande aanvraag, waarbij de perimeter van het 
plan niet gewijzigd werd, wordt de verkregen ontheffing tot opmaak plan-MER uit de vorige 
aanvraag opnieuw aangewend.  
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1.2 SITUERING 
De activiteiten van het bedrijf Johan Remmery bvba bestaan uit het vervaardigen van (ruw) hout 
naar massieve plankenvloeren en samengestelde plankenvloeren. 

Het bedrijf bevindt zich in de Brugsesteenweg 12 te 8740 Pittem / Ardooie.  
 
Contactgegevens bedrijf: 
Johan Remmery bvba 
Brugsesteenweg 12 
8740 Pittem 
 
Tel. 051/48.85.98 
johan.remmery@telenet.be 
http://www.parketschaverijremmery.com 
Contactpersoon: dhr. Johan Remmery, zaakvoerder 

1.3 JURIDISCHE OMKADERING 
Art.4.4.24 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt dat een planologisch attest vermeldt 
of een bestaand, hoofdzakelijk vergund en niet-verkrot bedrijf behouden kan blijven op de plaats 
waar het gevestigd is. Het planologisch attest vermeldt, rekening gehouden met de uitspraak over 
het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden, of een procedure tot opmaak of wijziging van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan of een plan van aanleg zal worden opgestart. 
 
Het planologisch attest kan worden aangevraagd door- en voor een bedrijf dat voldoet aan één 
van volgende voorwaarden: 

1) Het bedrijf is onderworpen aan de milieuvergunnings- of meldingsplicht, vermeld in het 
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning; (de milieuvergunning is in bijlage 
gevoegd aan het dossier) 

2) Het bedrijf betreft een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf. 

Johan Remmery bvba heeft een milieuvergunning (met als voorwerp: boomzagerij met bijhorende 
houtopslag verder te exploiteren en uit te breiden). Het bewijs hiervan is in bijlage bijgevoegd. 
Bijgevolg kan voor het bedrijf een aanvraag tot een planologisch attest gebeuren.  

1.4 AANVRAAGFORMULIER 
Het aanvraagformulier is in bijlage opgenomen. 

mailto:johan.remmery@telenet.be
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2 HISTORIEK EN HUIDIGE ACTIVITEITEN 

2.1 HISTORIEK 
Het bedrijf werd reeds bijna 60 jaar geleden op de huidige locatie -namelijk langsheen de 
Brugsesteenweg te Pittem- opgestart. Het bedrijf werd opgericht door Albert Remmery, de vader 
van de huidige zaakvoerder Johan Remmery. De huidige zaakvoerder is bij zijn vader beginnen 
werken eind de jaren 70. Sedert 2000 heeft hij de zaak overgenomen van zijn vader en heeft hij 
het statuut van zaakvoerder. Sinds 2017 is de zoon van de huidige zaakvoerder ook werkzaam in 
het bedrijf. De andere zoon zal eveneens toetreden tot het bedrijf. Hierdoor is de continuïteit in 
de toekomst verzekerd.  
 

Het bedrijf kende gedurende de laatste 60 jaar een stelselmatige uitbreiding op de huidige locatie.  
 

Dit kan aangetoond worden aan de hand van de bouwvergunningen. Het bekwam er de nodige 
bouwvergunningen voor het bouwen van de woning (1959), het bouwen van een werkplaats 
(1960), het aanbouwen van een werkplaats (1964) het verbouwen van de woning (+ aanbouw 
bureau’s) (1968), het verder uitbreiden van de bedrijfsgebouwen (1981) en het bouwen van een 
open stapelplaats (1986).  
 

Vervolgens werd voor het bedrijf d.d. 08/09/2010 een voorwaardelijk goedgekeurd planologisch 
attest afgeleverd door de gemeente Pittem en d.d. 16/01/2012 voor wat betreft de gemeente 
Ardooie. 

Deze aanvraag behelsde, voor wat betreft de volledige bedrijfssite (gelegen in Ardooie + Pittem), 
het verharden van het achterliggende terrein om hout te kunnen stapelen en aan lucht te laten 
drogen, inclusief de aanleg van een groen- en waterbuffer. Daarnaast werd op korte termijn een 
uitbreiding van de bestaande schaverij gevraagd, de bouw van een nieuw afdak palend aan de 
bestaande schaverij en een beperkte uitbreiding van de loods waar het hout in droogkamers 
gedroogd wordt. 
 

Als gevolg van dit afgeleverde planologisch attest verkreeg het bedrijf nog de volgende 
stedenbouwkundige vergunningen: 

• d.d. 07/12/2011: uitbreiden van een loods en bouwen van een afdak (op het deel van het 
bedrijfsperceel gelegen in de gemeente Pittem); 

• d.d. 07/05/2012: terrein aanlegwerken achteraan op het bedrijfsperceel (op het deel van 
het bedrijfsperceel gelegen in de gemeente Ardooie). 

 

Na het goedgekeurde planologische attest werd noch door de gemeente Ardooie noch door de 
gemeente Pittem een RUP opgemaakt. Hierdoor bleef het bedrijf zonevreemd.  
 

Recentelijk werd aan het bedrijf een nieuw voorwaardelijk goedgekeurd planologisch attest 
afgeleverd (d.d. 30/01/2019 voor wat betreft de gemeente Pittem en d.d. 25/02/2019 voor wat 
betreft de gemeente Ardooie). 
 

De aanvraag voorzag in de bestendiging van het bedrijf, de uitbreiding van een loods voor 
houtbewerking en het voorzien van streekeigen groen als buffer tussen de bedrijvigheid en de 
aanliggende woningen. De uitbreiding van de loods werd niet goedgekeurd gezien de te diepe 
insnijding in de achterliggende open ruimte en het gemis aan zowel ruimtelijke als visuele link met 
de N50.  
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2.2 HUIDIGE ACTIVITEITEN 
De activiteiten op de site bestaan enerzijds uit het opslaan en stockeren van (ruw) hout en 
anderzijds uit het productieproces van (ruw) hout naar massieve plankenvloeren en 
samengestelde plankenvloeren. 
 

Op de bedrijfssite worden er op heden 2 verschillende soorten producten geproduceerd: 

1) massieve plankenvloeren; 
2) samengestelde plankenvloeren. 

Productieproces massieve plankenvloeren 

Voor het maken van massieve plankenvloeren wordt het volgende productieproces doorlopen: 

a) Vers gezaagd eikenhout wordt aangevoerd vanuit Frankrijk en de Ardennen. Deze pakken 
hout worden gestapeld in open lucht gedurende een periode van 6 maanden zodat het hout 
winddroog wordt. Hierbij daalt de vochtigheidsgraad van het hout tot ongeveer 30%; 

b) Plaatsing van deze pakken hout in een droogkamer achteraan op de bedrijfssite. Het hout 
droogt hier gedurende een periode van 3 weken zodat het hout vochtvrij wordt; 

c) Stockage van het gedroogde hout -onder het afdak vooraan het bedrijfsperceel- in afwachting 
van verdere verwerking; 

d) Verwerking van het gestockeerde gedroogde hout tot een onafgewerkte plankenvloer. Deze 
verwerking verloopt via arsenale machines in de grote loods op het voorste deel van het 
bedrijfsperceel; 

e) Afwerking van de plankenvloer met een beschermende laag olie. Deze afwerking verloopt in 
de recent aangebouwde loods vooraan op het bedrijfsperceel; 

f) Opslag in de droogkamer in afwachting van afhaling. 

Productieproces samengestelde plankenvloeren 

Deze samengestelde plankenvloeren zijn opgebouwd uit een multiplex onderlaag waarop een 
dunne laag eikenhout verlijmd wordt. Het productieproces voor deze vloeren brengt heel wat 
meer werk met zich mee dan zijn massieve variant. Voor het maken van samengestelde 
plankenvloeren wordt het volgende productieproces doorlopen: 

a) Vers gezaagd eikenhout wordt aangevoerd vanuit Frankrijk en de Ardennen, deze pakken hout 
worden gestapeld in open lucht gedurende een periode van 6 maanden zodat het hout 
winddroog wordt. Hierbij daalt de vochtigheidsgraad van het hout tot ongeveer 30%; 

b) Verzaging van het vers eikenhout in 3 dunne lagen; 
c) Plaatsing van deze verzaagde eikenhoutenplanken in een droogkamer achteraan op de 

bedrijfssite. Het is immers noodzakelijk dat deze verzaagde planken op een zeer constante 
temperatuur bewaard worden om kromtrekken door de geringe dikte te vermijden. Bij gebrek 
aan een geïsoleerde ruimte moet hiervoor de droogkamer aangewend worden. I.f.v. hiervan 
wordt 1/3 van de droogkamers ingenomen. Hierdoor daalt de droogcapaciteit van het bedrijf 
met 1/3; 

d) Aanvoer en stockage van multiplex i.f.v. de onderlaag van de samengestelde plankenvloeren. 
De multiplex moet droog bewaard worden. Bijgevolg bevindt de stockage van de multiplex 
eveneens in de droogkamer achteraan op de bedrijfssite; 
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e) Verlijming van de multiplex onderlaag en de eikenhouten bovenlaag. Deze verlijming vindt 
plaats in de recent vooraan aangebouwde loods en verloopt via een dubbele pers in 
combinatie met droogrekken; 

f) Verdere verwerking van de verlijmde planken in de grote loods op het voorste deel van het 
bedrijfsperceel; 

g) Oliën van de verlijmde planken in de recent vooraan aangebouwde loods; 
h) Opslag in de droogkamer achteraan op het bedrijfsperceel in afwachting van ophaling. 

De stapels hout die gedurende 6 maanden buiten op het terrein gestapeld staan, staan gestapeld 
op een verharding in beton. Dit is noodzakelijk om milieuredenen en om het manoeuvreren van 
de vrachtwagens en heftrucks mogelijk te maken (geen moddervorming tijdens winter waardoor 
ook de openbare weg proper blijft).  
 

Tussen het bedrijfsgebouw en de bedrijfswoning werd er een bureel opgericht. In dit bureel staat 
1 bureau opgesteld voor de administratie van de aankoop en de verkoop van materialen. 
 

Het deel van het bedrijfsperceel dat voorzien wordt voor de uitbreiding is momenteel verhard met 
beton en situeert zich achteraan op de bedrijfssite, aansluitend aan de stockage voor droog hout. 
Rondom dit achterste deel van de bedrijfssite werd reeds een buffer aangeplant met een breedte 
van 10m. 
 

Het personeelsbestand bestaat uit 4 voltijdse equivalenten, inclusief de zaakvoerder. 
 

Tot voor 10 jaar was de vraag naar parket verdeeld in 80% massief en slechts 20% samengesteld.   
 

Vandaag is dit omgekeerd.  
De laatste 2 jaar is de vraag naar productie van massieve vloeren met circa ¾° verminderd ten 
voordele van de meerlaagse vloeren. 
Het bedrijf is dan ook, teneinde rendabel te blijven, verplicht om deze trend te volgen. 
Verder is deze trend op ecologisch vlak eveneens positief gelet op het feit dat de houtkap hierdoor 
wordt gedempt. In het kader hiervan wordt trouwens gekozen voor het gebruik van 
watergedragen lijm (de zogenaamde “koude lijm op waterbasis”). De voorwaarde is evenwel dat 
het verlijmen gebeurt in een verwarmde loods (+/- 15°). 
 

Verder wenst het bedrijf zich toe te spitsen op het thermisch behandelen van Europees hout, 
gezien de grote vraag hiernaar gelet op het feit dat tropisch hout duur is en er naar betaalbare 
alternatieven wordt gezocht. Belangrijk verder is het feit dat de behandeling milieuvriendelijk is, 
gelet op het feit dat de verhitting (tot 220°) enkel gebeurt door toevoeging van hitte en stoom. 
 

De noodzaak tot uitbreiding, via het bouwen van een nieuwe loods voor houtbewerking, is 
bijgevolg tweeledig:  

• Door een verschuiving van de vraag van massieve plankenvloeren naar samengestelde 
plankenvloeren is bijkomende ruimte nodig om de bestaande productieprocessen te 
kunnen optimaliseren. De productie van de samengestelde plankenvloeren vraagt 
bovendien meer ruimte; 

• Een tweede ruimtevraag betreft een nieuwe productiemethode (thermische behandeling) 
om inlands hout voor buitengebruik (terrassen, gevelbekleding) duurzaam te maken. 

(zie verder onder hoofdstuk 5 ‘Ruimtelijke noden’). 
 

Met andere woorden, het bedrijf wenst milieuvriendelijk in te spelen op de gewijzigde 
marktomstandigheden. 
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3 BESTAANDE TOESTAND 

De beschrijving van de bestaande toestand gebeurt op macro-, meso- en microniveau. Op macro- 
en mesoniveau wordt de site beschreven binnen zijn omgeving. Op microniveau wordt de 
invulling van het bedrijfsperceel zelf weergegeven.  

3.1 MACRO- EN MESONIVEAU 
Het bedrijf is deels gelegen op het grondgebied Pittem en deels op het grondgebied Ardooie. De 
gemeenten zijn gelegen in centraal West-Vlaanderen en liggen tussen de stedelijke gebieden van 
Roeselare en Tielt. Volgens het RSV behoren Ardooie en Pittem tot het buitengebied. Door de 
ligging tussen de stedelijke gebieden van Roeselare en Tielt en door de aanwezigheid van een 
aantal grote infrastructuren (wegen, bedrijven,…) is het landelijk gebied in de omgeving van het 
bedrijf sterk versnipperd.    

Het bedrijf is gelegen in dit versnipperd gebied. Volgende grote wegen doorkruisen dit gebied: 

• N50: Brugse Steenweg geselecteerd als secundaire weg type II; 
• N37:  Ringbaan Robert De Paepe geselecteerd als primaire weg II. 

De N50 waarlangs het bedrijf gelegen is, vormt de verbinding tussen Brugge en Kortrijk. Deze weg 
kent het uiterlijk van een steenweg. Het vormde in het verleden een aantrekkelijke vestigingsplaats 
voor tal van bedrijven en handelszaken. In Pittem zijn o.a. volgende grootschalige bedrijven 
gevestigd langs de N50: Neon Elite, Wienerberger steenbakkerij en het bedrijventerrein t.h.v. 
kruising N50-N37 (Rijseleinde-molen).  

Op mesoniveau is het bedrijf gelegen in een cluster die bestaat uit woningen en bedrijven.   

Ten noorden van het bedrijf is een woning gelegen.  

Ten zuiden van het bedrijf bevinden zich in dezelfde cluster: 

• Bedrijf Carubin gespecialiseerd in de productie van rubberartikelen. Dit bedrijf heeft 
recentelijk uitgebreid; 

• Bedrijf Verheust gespecialiseerd in de ontwikkeling van machine besturingen voor allerlei 
toepassingen. 

Laatstgenoemde bedrijven werden opgenomen in het sectoraal BPA van Pittem. Ze werden 
bestendigd en kregen uitbreidingsmogelijkheden. Ondanks het feit dat ook het bedrijf Johan 
Remmery bvba in deze cluster gelegen is werd het niet opgenomen in het sectoraal BPA. Het 
werd opgenomen in de inventaris van de zonevreemde bedrijven maar het BPA werd voor dit 
bedrijf echter niet uitgewerkt. Er werd echter in geen enkel verslag een reden gevonden voor de 
niet-opname. Er wordt vermoed dat de moeilijke administratieve procedure de oorzaak is en dit 
omdat het bedrijf gelegen is op het grondgebied van 2 gemeenten. 

Langsheen de overzijde van de Brugsesteenweg bevinden zich 5 woningen. 

Het bedrijf wordt ontsloten via de N50. De breedte van het perceel langs de straatzijde is ongeveer 
44 meter. Het bedrijf heeft 2 toegangen tot het openbaar domein. Op deze manier kunnen 
vrachtwagens op het bedrijfsterrein circuleren waardoor ze niet achterwaarts het bedrijfsterrein 
dienen af te rijden op de N50. Dit verhoogt in belangrijke mate de verkeersveiligheid. 
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Figuur: Situering op mesoniveau 
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3.2 MICRONIVEAU 
Het microniveau bestaat uit de beschrijving van de bedrijfssite (zie plan bestaande toestand). 

3.2.1 Bedrijfssite 

Het totale plangebied kent een oppervlakte van ongeveer 11.320 m² cfr. het GRB. De feitelijke 
perceelsgrens langs de westzijde van het plangebied komt echter niet overeen met de 
perceelsgrens cfr. het GRB. Hierdoor is het plangebied in de feitelijke toestand ca. 320 m² kleiner 
dan de oppervlakte cfr. het GRB.  

Het plangebied kent bijgevolg in de feitelijke toestand een oppervlakte van ongeveer 11.000 m² 
en is wordt reeds volledig ingenomen i.f.v. de bedrijvigheid. 

Het plangebied is als volgt opgebouwd: 

1) Bedrijfswoning met tuin: 310 m² 
a) Waarvan bedrijfswoning: 105 m²; 
b) Waarvan tuin: 205 m². 

 
2) Bedrijfsgebouwen (excl. afdak stockage droog hout): 1.760 m² 

a) Waarvan schaverij: 1.180 m²; 
b) Waarvan bureel: 70 m²; 
c) Waarvan garage: 20 m²; 
d) Waarvan gebouw achteraan i.f.v. drogerij en stockage droog hout: 490 m². 

 
3) Afdak stockage droog hout: 440 m² 

 
4) Verhardingen (voor circulatieruimte, parking en opslag in open lucht) (beton): 6.085 m² 

 
5) Groenbuffer met geïntegreerde waterbuffer: 2.390 m² 

a) Waarvan groenbuffer: 2.025 m²; 
b) Waarvan waterbuffer: 365 m². 

 
6) Electriciteitscabine: 15 m² 

3.2.2 Mobiliteit 

Het bedrijf is gelegen langs de N50 (Brugsesteenweg), een secundaire weg type II. De N50 
(Brugsesteenweg) vormt de verbinding tussen Brugge en Kortrijk.  

Drie personeelsleden komen met de wagen naar het werk. Daarnaast rijden er per dag nog 
gemiddeld 2 vrachtwagens (voor de levering van hout) en 5 bestelwagens (voor het afhalen van 
parket/paletten/kisten) van en naar het bedrijf. 

Het mobiliteitsprofiel van het bedrijf overstijgt niet de functie van een secundaire weg type II 
(verzamelfunctie op het bovenlokale niveau primeert). 

 
  



 



Aanvraag planologisch attest Johan Remmery bvba te Ardooie en Pittem

0 15 30 45 60 75 m

Datum: juni 2019
Schaal: 1/1.500

Situering op de luchtfoto (d.d. 25/02/2018)

Bron: Informatie VlaanderenBron: Informatie Vlaanderen

Perimeter aanvraag

LegendeLegende



 



Aanvraag planologisch attest Johan Remmery bvba te Ardooie en Pittem
Fotoreportage 

F1 F2 F3

F4 F5 F6

Zicht op het wegprofiel van de Brugsesteenweg t.h.v. het 
plangebied

Zicht op het plangebied vanaf de Brugsesteenweg Zicht op de noordelijk aanpalende woning

Zicht op de bedrijfsloods vooraan het perceel Zicht op de noordelijke toegang tot het plangebied en het 
afdak i.f.v. stockage droog hout

Zicht  vanaf de Kasteelstraat op de noordelijke achterzijde van 
het plangebied



Fotoreportage 

F7 F8 F9

F10 F11 F12

Zicht  vanaf de Kasteelstraat op de zuidelijke achterzijde van het 
plangebied

Zicht op de noordelijke toegangsweg vanaf de Brugsesteenweg Zicht op zuidelijke toegangsweg vanaf de Brugsesteenweg en 
aanliggende parkeerzone

Zicht op de zuidelijke toegangsweg richting de Brugsesteenweg Zicht op de noordelijke toegangsweg vanaf de bedrijfssite en 
het afdak i.f.v. de stockage van droog hout

Zicht vanaf achterzijde bedrijfsperceel op loods i.f.v. schaverij

Aanvraag planologisch attest Johan Remmery bvba te Ardooie en Pittem



Fotoreportage 

F13 F14 F15

F16 F17 F18

Zicht op achterzijde bedrijfssite, zijnde de zone tussen de schaverij en de 
drogerij

Zicht op de drogerij Zicht vanaf achterzijde bedrijfssite op de verharde buitenruimte

Zicht op de waterbuffer langs de achterzijde van het 
plangebied

Zicht op de waterbuffer langs de achterzijde van het 
plangebied

Zicht op de waterbuffer langs de achterzijde van het 
plangebied

Aanvraag planologisch attest Johan Remmery bvba te Ardooie en Pittem
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4 JURIDISCHE TOESTAND 

4.1 BESTEMMING 

4.1.1 Gewestplan 

Het bedrijf situeert zich volgens het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979 en latere 
wijzigingen) binnen een landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

 
Figuur: Situering t.a.v. het van toepassing zijnde gewestplan 

4.1.2 BPA / RUP / verkaveling 

Het bedrijf bevindt zich niet binnen een BPA, noch binnen een RUP, noch binnen de perimeter 
van een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling.  Na het goedgekeurde planologische attest 
werd noch door de gemeente Ardooie noch door de gemeente Pittem een RUP opgemaakt. 
Hierdoor bleef het bedrijf zonevreemd. 

4.1.3 Voorwaardelijk positief planologisch attest – gemeente Pittem d.d. 
08/09/2010 + Ardooie d.d. 16/01/2012 

Voor het bedrijf werd d.d. 08/09/2010 een voorwaardelijk goedgekeurd planologisch attest 
afgeleverd door de gemeente Pittem en d.d. 16/01/2012 voor wat betreft de gemeente Ardooie. 

Deze aanvraag behelsde, voor wat betreft de volledige bedrijfssite (gelegen in Ardooie + Pittem), 
het verharden van het achterliggende terrein om hout te kunnen stapelen en aan lucht te laten 
drogen, inclusief de aanleg van een groen- en waterbuffer. Daarnaast werd op korte termijn een 
uitbreiding van de bestaande schaverij gevraagd, de bouw van een nieuw afdak palend aan de 
bestaande schaverij en een beperkte uitbreiding van de loods waar het hout in droogkamers 
gedroogd wordt. 

De gemeente Pittem verleende op 08/09/2010 een voorwaardelijk goedgekeurd planologisch 
attest i.f.v. deze aanvraag. De bestendiging werd gunstig geadviseerd. De korte termijn werd 
voorwaardelijk gunstig geadviseerd. De korte termijn, voor wat betreft het grondgebied Pittem, 
behelsde naast de bestendiging in het uitbreiden van een afdak en de uitbreiding van het 
bedrijfsgebouw met 200m², aansluitend bij de bestaande bebouwing. 
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De volgende voorwaarde werd door de gemeente Pittem aan dit voorwaardelijk goedgekeurd 
planologisch attest gekoppeld: 

• Langs de noordzijde dient een streekeigen haag te worden voorzien met een hoogte van 
2m (max. 1m ter hoogte van de voortuinstrook). Deze dient te worden aangelegd binnen 
het eerstvolgend plantseizoen na het verlenen van het positief planologisch attest. 
Desgevallend kan aansluitend aan deze haag langs de zijde van het bedrijf nog een 
geluidswerend scherm worden voorzien. 

Op heden werd hier een houten geluidsscherm opgericht in onderlinge afspraak met de 
aanpalende eigenaar / bewoners. 

De haag, die als voorwaarde werd opgelegd, wordt nog aangeplant. 

De gemeente Ardooie besliste op 16/08/2010 over deze aanvraag. Door de gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar werd echter beroep aangetekend tegen het besluit van het CBS. 
Na overleg werd beslist om de beslissing omtrent het planologisch attest in te trekken in het 
college d.d. 16/01/2012. In datzelfde college d.d. 16/01/2012 werd een nieuwe beslissing genomen 
omtrent het planologisch attest. Hierbij werd de bestendiging van het bedrijf op de huidige locatie 
goedgekeurd. De korte termijnvisie werd door de gemeente Ardooie voorwaardelijk 
goedgekeurd. 

De volgende voorwaarde werd door de gemeente Ardooie aan dit voorwaardelijk goedgekeurd 
planologisch attest gekoppeld: 

• De korte termijn visie werd goedgekeurd onder de voorwaarde van aangepast plan 
waarbij er een buffer voorzien wordt van 10 meter en waarbij de waterbuffer achteraan 
het terrein verplaatst werd. 

 

 

 

 
Figuur: Plan gewenste toestand op lange termijn cfr. voorwaardelijk goedgekeurd planologisch attest  
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4.1.4 Voorwaardelijk positief planologisch attest - gemeente Pittem 
(30/01/2019) en Ardooie (25/02/2019) 

Voor onderhavig bedrijf, gelegen binnen de gemeenten Ardooie en Pittem, werd zowel door 
Ardooie (d.d. 25/02/2019) als door Pittem (d.d. 30/01/2019) een voorwaardelijk positief 
planologisch attest afgeleverd.  

De aanvraag planologisch attest voorzag in de bestendiging van het bedrijf, de uitbreiding van 
een loods voor houtbewerking en het voorzien van streekeigen groen als buffer tussen de 
bedrijvigheid en de aanliggende woningen. 

De bestendiging van het bedrijf werd voorwaardelijk goedgekeurd door beide gemeenten maar 
de korte termijnbehoefte -nieuwe loods die gelegen is op het grondgebied van Ardooie- werd 
echter geweigerd. De voornaamste reden hiervoor was dat de gevraagde loods te diep insnijdt in 
het achterliggende landschappelijk waardevol agrarisch gebied en dat dit landschappelijk 
ongepast is. Er werd geoordeeld dat de gevraagde uitbreiding niet compact is en dat zowel 
ruimtelijk als visueel de link met de N50 ontbreekt.  

Onderhavige aanvraag wenst hiervoor een oplossing te bieden en voorziet in een nieuwe 
aansluitende en compactere locatie van de loods. De noodzakelijke oppervlakte van de loods blijft 
hierbij ongewijzigd als in deze recentelijke aanvraag.  

Hierbij wordt een antwoord gegeven op de bemerking van de Deputatie zoals naar voorgebracht 
naar aanleiding van de vorige (recente) aanvraag planologisch attest, en waarbij de Deputatie stelt 
dat het bedrijf diende te onderzoeken of de houtbewerkingsprocessen niet geconcentreerd 
kunnen worden op het eerste gedeelte van de bedrijfssite, aansluitend bij de bebouwde 
omgeving. 

De volgende voorwaarden werden aan dit voorwaardelijk goedgekeurd planologisch attest 
gekoppeld: 

Ardooie: 

• Het bedrijf kan behouden worden op de plaats waar het gevestigd is mits: 
o Realisatie van de groenbuffer volgens het aangepast plan van het vorig 

planologisch attest. 
• Het bedrijf kan zich niet ontwikkelen volgens de gevraagde ontwikkelingsmogelijkheden 

op korte termijn 

Pittem 

• Het bedrijf kan behouden worden op de plaats waar het gevestigd is mits: 
o De vergunde toestand van de voortuinstrook dient onverminderd verwezenlijkt te 

worden cfr. de verleende stedenbouwkundige vergunning namelijk oprit, parking 
en passende groenaanleg en mag geen stapelplaats zijn; 

o Langs de noordzijde dient een streekeigen haag te worden voorzien met een 
hoogte van 2m (max. 1m ter hoogte van de voortuinstrook). Deze dient te worden 
aangelegd binnen het eerstvolgend plantseizoenen na het verlenen van het 
positief planologisch attest. Desgevallend kan aansluitend aan deze haag langs 
de zijde van het bedrijf nog een geluidswerend scherm worden voorzien. 

 

 

 



 



 

AANVRAAG PLANOLOGISCH ATTEST | ARDOOIE + PITTEM JUNI 2019 14 

4.2 VERGUNNINGEN 
Voor het plangebied werden geen verkavelingsvergunningen afgeleverd. 

Volgende stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd binnen de perimeter van dit RUP 
(zie plan juridische toestand): 

• 02/09/1959: Machtigingsbesluit tot bouwen van een woonhuis, Baan Brugge – Kortrijk; 
• 06/05/1960: Machtigingsbesluit tot bouwen werkplaats, Baan Brugge – Kortrijk; 
• 27/03/1964: Bouwvergunning voor het bouwen van een werkplaats; 
• 20/09/1968: bouwvergunning voor een verbouwing aan het woonhuis (+aanbouw 

bureau); 
• 02/09/1981: Bouwvergunning voor het uitbreiden van bedrijfsgebouwen; 
• 18/12/1986: Bouwvergunning voor het bouwen van een open stapelplaats; 
• 28/01/1999: Weigering bouwvergunning voor het plaatsen van een uithangbord; 
• 07/12/2011: Stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een loods en het 

bouwen van een afdak; 
• d.d. 07/05/2012: terreinaanlegwerken achteraan op het bedrijfsperceel (deel van het 

bedrijfsperceel gelegen in de gemeente Ardooie). 

Volgende milieuvergunningen werden uitgereikt: 

• 05/10/2000: milieuvergunning i.f.v. de exploitatie en verdere uitbreiding van een 
boomzagerij met bijhorende houtopslag. 

Conclusie: 

Het bedrijf is volledig vergund zowel wat betreft functie als gebouwen. Ook de verhardingen en 
de opslag in open lucht zijn als volledig vergund te beschouwen.  

Wat de opmerking van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke Planning, uitgebracht 
naar aanleiding van vorige (recente) aanvraag planologisch attest, betreft, inzake de 
vergunningstoestand van de open stapelplaats die op heden gebruikt wordt als droogkamer, kan 
gesteld worden dat – in toepassing van artikel 3.1 2° Vrijstellingsbesluit - zijn vrijgesteld van 
vergunning: “ Handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume 
aan zijgevels, achtergevels en daken. “. 

 

Nu, hoe dan ook – en zelfs indien deze werken vergunningsplichtig zouden zijn, certe quod non – 
heeft men hier nog steeds te maken met een hoofdzakelijk vergund bedrijf in toepassing van artikel 
4.1.1 4° VCRO, hetwelk het hoofdzakelijk vergund karakter als volgt definieert: “ Een 
stedenbouwkundige vergunningstoestand, waarbij geldt dat:  
a) Bedrijven en hun constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien de voor een normale 

bedrijfsvoering noodzakelijke constructies vergund of vergund geacht zijn, ook wat de functie 
betreft; 

b) (…) “. 
Het bedrijf voldoet ontegensprekelijk aan deze definitie. 

 

4.2.1 Conclusie 

Het bedrijf is op deze locatie gevestigd sedert 1960; het betreft hier bijgevolg een historisch 
gegroeid bedrijf. Het is er bijgevolg aanwezig van voor de inwerkingtreding van het gewestplan. 
Noch bij de inkleuring van het gewestplan, noch na de eerder afgeleverde planologische attesten 
in 2010/2012 en 2019 werd het bedrijf zone-eigen gemaakt. Het betreft nochtans een volledig 
vergund bedrijf zowel naar functies als naar gebouwen.  
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5 RUIMTELIJKE NODEN 

5.1 NOODZAAK TOT UITBREIDING 
De noodzaak tot uitbreiding via het bouwen van een nieuwe loods voor houtbewerking is 2-ledig: 

1)  Door een verschuiving van de vraag van massieve plankenvloeren naar samengestelde 
plankenvloeren is bijkomende ruimte nodig om de bestaande productieprocessen te kunnen 
optimaliseren. De productie van de samengestelde plankenvloeren vraagt immers meer 
ruimte.  
 

Immers, de vraag naar parket was tien jaar geleden verdeeld in 80% massief en slechts 20% 
samengesteld.  De laatste twee jaar is de productie van massieve vloeren met circa ¾° 
verminderd en vervangen door meerlaagse vloeren. 
Alle grondstoffen hiervoor worden droog aangevoerd en moeten droog, en in 
geklimatiseerde loodsen, worden opgeslagen. 
Voor de verwerking zijn ook meer machines nodig. 
 

Dit betekent dan ook dat er minder oppervlakte nodig is om buiten hout te stapelen in functie 
van het winddroog worden, zodat – gelet op deze gewijzigde marktsituatie – een antwoord 
wordt gegeven op de vraagstelling in het advies van de Provincie West-Vlaanderen naar 
aanleiding van de aanvraag vorig planologisch attest, en waarbij de vraag werd gesteld of het 
bedrijf nog over voldoende opslagcapaciteiten openlucht zou beschikken om het 
aangevoerde hout vanuit Frankrijk en de Ardennen winddroog te maken.   
Trouwens, de luchtfoto’s waarnaar wordt verwezen, dateren van een twee- tot drietal jaar 
terug, en zijn – gelet op de gewijzigde marktomstandigheden – niet meer relevant. 
Deze problematiek was uiteraard nog niet aan de orde naar aanleiding van de opmaak van 
het eerste planologisch attest zoals goedgekeurd in 2010 en 2012, en kon uiteraard evenmin 
voorspeld worden.  
 

2) Een tweede ruimtevraag betreft een nieuwe productiemethode (thermische behandeling) om 
inlands hout voor buitengebruik (terrassen, gevelbekleding) duurzaam te maken.  
 

1) Optimalisatie huidige productieprocessen 
a) Ruimtenood voor het persen, verlijmen en oliën van plankenvloeren. 

Deze ruimtenood vloeit voort uit het dubbel gebruik van éénzelfde ruimte, zijnde de recentelijk 
aangebouwde loods vooraan (zie plan).  

Binnen deze loods vooraan worden enerzijds de massieve plankenvloeren geolied en anderzijds 
worden hier de samengestelde plankenvloeren geperst, verlijmd en geolied. Het plaatsgebrek 
wordt bijgevolg veroorzaakt door de combinatie van beide productieprocessen. 

Binnen deze loods kampt het bedrijf aan plaatsgebrek omdat de machines in lijn moeten staan 
i.f.v. het oliën / afwerken van de massieve plankenvloeren. Het betreffen 4 machines met een 
totale lengte van 11 lopende meter. Nadat het oliën van de massieve plankenvloeren voltooid is, 
moet het bedrijf deze machines opnieuw allemaal uit elkaar halen omdat er anders onvoldoende 
plaats is om te werken aan het persen en verlijmen van de samengestelde plankenvloeren. 

Bij niet gebruik van deze machines (i.f.v. oliën en afwerken van massieve plankenvloeren) worden 
deze allemaal onder het afdak geplaatst. Dit brengt veel problemen met zich mee waaronder 
tijdverlies en degradatie van de machines.  
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Om het bedrijfsproces te kunnen optimaliseren, met voldoende ruimte voor alle machines voor 
het oliën en afwerken (massieve + samengestelde plankenvloeren), voor het verlijmen 
(samengestelde plankenvloeren) en voor het persen (samengestelde plankenvloeren), is het van 
belang dat alle machines blijvend kunnen opgesteld staan.  

Gelet op het feit dat wordt gekozen voor watergedragen lijm (koude lijm op waterbasis), hetwelk 
veel milieuvriendelijker is dan de warme variant die samengesteld is op basis van solventen, dient 
het verlijmen te gebeuren in een verwarmde loods (+/-15°). 

Hiervoor is een oppervlakte nodige van ongeveer 400 m².  

Deze activiteiten kunnen niet ondergebracht worden in de schaverij (groot bedrijfsgebouw) omdat 
in dit gebouw ruwe planken gezaagd en geschaafd worden. Hierdoor wordt veel stof 
geproduceerd. Hierdoor kan binnen deze ruimte niet verlijmd of geolied worden omdat de 
stofdeeltjes zullen leiden tot een gebrekkige afwerking.  

b) Ruimtenood voor het drogen en persen van samengestelde plankenvloeren 

Het droogproces van samengestelde parketvloeren vraagt een grote ruimte inname binnen een 
geïsoleerd gebouw. De planken bij samengestelde plankenvloeren zijn immers van geringe dikte 
en kunnen kromtrekken indien zij niet op een zeer constante temperatuur bewaard worden. 
Momenteel wordt hierdoor de droogkamer achteraan het bedrijfsperceel aangewend bij gebrek 
aan voldoende andere ruimte die op een constante temperatuur kan gehouden worden. I.f.v. het 
drogen van de samengestelde plankenvloeren is er eveneens een oppervlakte nodig van ongeveer 
400m². 

Door de groei van de vraag naar samengestelde plankenvloeren heeft het bedrijf eveneens nood 
aan een tweede pers. Door het huidige plaatsgebrek is het voorlopig ondenkbaar om een tweede 
pers te voorzien. De noodzakelijke ruimte hiervoor wordt geraamd op ongeveer 350m². 

 

2) Ruimtenood i.f.v. productie nieuw product; zijnde thermisch behandeld hout voor 
buitengebruik (terrassen en gevelbekleding) 

Doordat het gebruik van tropisch hout i.f.v. terrassen en gevelbekleding duur is en ecologisch niet 
verantwoord is, is er steeds meer vraag naar betaalbaardere alternatieven.  

Het bedrijf wenst bijgevolg naast de productie van massieve plankenvloeren en samengestelde 
plankenvloeren eveneens thermisch behandeld hout voor buitengebruik te produceren.  

Hiervoor wordt inlands essen en populier gebruikt. Het hout wordt eerst gedroogd in de 
droogkamers en nadien verhit tot 200°C. Dit verwijdert alle suikers en voedingsstoffen uit het hout 
zodat het niet langer kan aangetast worden door insecten en schimmels.  

Door dit procédé wordt weinig duurzaam hout, dat bovendien een zeer korte groeitijd kent, 
omgevormd tot een zeer duurzaam en stabiel product (transformatie van een houtsoort met 
duurzaamheidsklasse 5 naar klasse 1 (=evenwaardig met tropisch hout)). 

Belangrijk te vermelden is het feit dat dit procédé ook zeer milieuvriendelijk is gezien er enkel een 
toevoeging gebeurt van hitte en stoom. Van chemische additieven is er geen sprake. 

De machine die hiervoor noodzakelijk is, is 18m lang en 6m breed. Om goed te kunnen werken 
(invoer en uitvoer van hout via heftrucks) wordt de noodzakelijke ruimte hiervoor geraamd op 
300m².  

Na dit procedé zal het hout geprofileerd worden in de grote centrale loods vooraan op het 
bedrijfsperceel.  

Opslag in afwachting van afhaling zal dan verlopen in de stockageplaats voor het massieve hout, 
zijnde onder het recentelijk gebouwde afdak. 
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5.2 WIJZE VAN UITBREIDING 
5.2.1 Korte termijn (<2 jaar) 

Uitbreiding van een loods voor houtbewerking en voorzien van streekeigen groen als buffer tussen 
de bedrijvigheid en de aanliggende woningen (zie plan gewenste toestand) 

Deze loods is noodzakelijk i.f.v. de optimalisatie van de huidige productie en i.f.v. de productie 
van thermisch behandeld hout voor buitengebruik (terrassen, gevelbekleding). 

De noodzakelijke oppervlakte i.f.v. de optimalisatie van de huidige productie wordt geraamd op 
ca. 1.150 m² terwijl de noodzakelijke oppervlakte i.f.v. de productie van thermisch behandeld hout 
geraamd wordt op ca. 300m². Beide ruimtenoden worden in één compact gebouw voorzien. 

De loods kan opgericht worden binnen het bestaand bedrijfsperceel en wordt ruimtelijk 
geïntegreerd in zijn omgeving opgericht. De nieuwe loods zal compact en gekoppeld worden 
opgericht aansluitend bij de bestaande schaverij vooraan het bedrijfsperceel. De koppeling zal 
gebeuren via een uitbreiding van het afdak (zie volgend punt).  

Door de uitbreiding vooraan op het bedrijfsperceel te voorzien -gekoppeld aan de bestaande 
schaverij vooraan het perceel- blijft de landschappelijke impact op het achterliggende agrarisch 
gebied beperkt. Op dergelijke manier sluit de uitbreiding aan op de reeds bebouwde ruimte, 
conform het vorige advies van de Provincie West-Vlaanderen. 

De bouwhoogte wordt hierbij beperkt tot een maximale bouwhoogte van 6m en ter hoogte van 
het nieuw op te trekken bedrijfsgebouw bevindt zich reeds een ruime groenbuffer van 10m breed, 
met een hoogte schommelend tussen de 5m (vooraan) en 6 à 7m (opzij). Er is dus geen sprake 
van enige “visuele impact”. Eveneens wordt het nieuwe gebouw gekoppeld opgericht aan de 
bestaande schaverij met aanpalend afdak. Hiertoe wordt een verlenging van het afdak voorzien. 

De bedrijvigheid wordt landschappelijk ingekleed met ruime groenbuffers. Achteraan zijn dit 
groenbuffers met een minimale breedte van 10m. Vooraan wordt dit, gelet op de beperkte breedte 
van de toegangen, herleid tot een groene haag, cfr de voorwaarden uit het voorwaardelijk 
goedgekeurde planologisch attest (2019). 

Verlenging van het afdak i.f.v. een droge circulatie van hout naar de nieuwe loods 

I.f.v. het mogelijk maken van een droge circulatie van het hout is het noodzakelijk dat het 
bestaande afdak verlengd wordt. Hierbij vormt het nieuwe deel een koppeling tussen de schaverij 
en de nieuwe loods i.f.v. houtbewerking. Het afdak wordt opgericht met open wanden gelet op 
het feit dat er steeds een onderdoorgang noodzakelijk blijft i.f.v. de circulatie van vrachtverkeer 
op het eigen terrein. De uitbreiding van het afdak zal een oppervlakte kennen van ongeveer 310m² 
en kent een gelijke breedte en hoogte als het reeds bestaande afdak dat gebruikt wordt i.f.v. de 
stockage van droog hout. 

Aanleg voortuinstrook cfr. laatst vergunde toestand 

In de voorwaarden van het laatst afgeleverde voorwaardelijk positief planologisch attest werd 
gesteld dat de voortuinstrook ingericht dient te worden cfr. de laatst vergunde toestand. Dit wil 
zeggen dat er in de voortuinstrook 5 parkeerplaatsen worden ingericht. Deze parkeerplaatsen 
dienen voorzien te worden van een landschappelijke groeninkleding. I.f.v. de ruimtelijke integratie 
van de bedrijfssite in het straatbeeld is het niet langer wenselijk dat de voortuinstrook als 
stapelplaats wordt aangewend.  

5.2.2 Lange termijn (<10 jaar) 
Er zijn geen uitbreidingsvragen op lange termijn. 
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5.2.3 Wijze van uitbreiding komt tegemoet aan de verleende adviezen van 
Departement Omgeving en Provincie West-Vlaanderen 

Departement Omgeving 

Het departement omgeving stelt dat: 

“Het oprichten van deze loods van 1510 m²; diep insnijdend in landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied is landschappelijk ongepast. Dergelijke uitbreiding heeft geen ruimtelijke 
of visuele link meer met de N50 en kan niet beschouwd worden als een compacte 
uitbreiding. De inplanting is visueel storend en nefast voor de aanwezige landschappelijke 
kwaliteiten.” 

Met voorliggende aanvraag wordt hier aan tegemoet gekomen. De uitbreiding van 
bedrijfsgebouwen wordt aansluitend op de gebouwen vooraan het perceel voorzien. Het 
betreft de meest compacte uitbreiding die mogelijk is. Het nieuwe gebouw dringt niet 
verder het landschap in dan het bestaande gebouw t.h.v. de zuidelijke grens. De 
bouwhoogte blijft beperkt zodat de impact beperkt blijft. Rondom het perceel bevindt zich 
een groenbuffer. Deze werd aangeplant na het eerste planologische attest en is 
ondertussen volgroeid. De groenbuffer heeft t.h.v. het gebouw een breedte van minstens 
10 meter met een hoogte van 6 à 7m zodat het gebouw geen visuele impact tot gevolg 
heeft, noch van straatzijde, noch vanuit het open achterliggend gebied. 

Provincie West-Vlaanderen 

Net als het Departement Omgeving heeft de provincie West-Vlaanderen bezwaren tegen 
de grote landschappelijke impact. Met de gewijzigde inplanting wordt hier aan tegemoet 
gekomen.  

Daarnaast worden vragen gesteld of het bedrijf nog over voldoende opslagcapaciteit in 
open lucht zal beschikken na de bouw van de loods.  

De uitbreiding van de loods gebeurt in de noordoostelijke hoek van het terrein. Op 
onderstaande luchtfoto (bron: geopunt.be) is te zien dat het materiaal dat er opgestapeld 
is, relatief beperkt is. Een betere schikking zal leiden tot een efficiënter ruimtegebruik. Het 
stapelen in rijen zal de ruimte betere benutten in plaats van de huidige situatie waarbij 
alles gestapeld is rond een centrale ‘koer’.   

Bovendien, en zoals hierboven reeds aangegeven, is de productie van massieve vloeren 
in de laatste twee jaar met ¾° verminderd en vervangen door meerlaagse vloeren die 
een ander procédé vergen. De grondstoffen van deze meerlaagse vloeren worden droog 
aangevoerd en moeten droog, en in geklimatiseerde loodsen, worden opgeslagen.   

De wijziging in deze marktomstandigheden heeft dan ook tot gevolg dat er nog voldoende 
opslagcapaciteit in openlucht aanwezig blijft in functie van het winddroog maken van het 
aangevoerde hout uit Frankrijk en de Ardennen in functie van de massieve vloeren. 

Wat betreft het “hoofdzakelijk vergund karakter” kan verwezen worden naar hetgeen 
hierboven is gesteld. 
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Figuur: situering op de luchtfoto – huidige stapeling in open lucht 
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5.3 MOBILITEIT 
Het plan gaat in hoofdzaak over een verdere optimalisatie van de huidige productie. Er wordt 
geen sterke toename van het verkeer verwacht: 

Mobiliteitsprofiel per werkdag Huidig mobiliteitsprofiel Toekomstig mobiliteitsprofiel 

Werknemers 3 personenwagens 4 personenwagens 

Lichte vracht (bestelwagens) 5 bestelwagens 7 bestelwagens 

Zware vracht 2 vrachtwagens 2 tot 3 vrachtwagens 

Het bedrijf is gelegen langs de N50 (Brugsesteenweg), een secundaire weg type II. De N50 
(Brugsesteenweg) vormt de verbinding tussen Brugge en Kortrijk. Het mobiliteitsprofiel van het 
bedrijf overstijgt niet de functie van een secundaire weg type II (verzamelfunctie op het 
bovenlokale niveau primeert).  
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6 VERANTWOORDING VAN DE UITBREIDING 

6.1 AFWEGING RUIMTELIJKE DRAAGKRACHT 
Bij de afweging van de ruimtelijke draagkracht wordt de impact van het bedrijf afgewogen t.o.v. 
de kenmerken van de omgeving.  

6.1.1 Aard en schaal van de activiteiten 

Schaal en grootte 

De schaal en grootte van het bedrijf blijft op het lokale niveau. Dit wordt gemotiveerd met 
volgende argumenten: 

• Het bedrijf kan beschouwd worden als een lokaal bedrijf cfr. de definitie van het RSV. Deze 
definitie stelt dat een lokaal bedrijf een be- of verwerkend bedrijf (incl. tertiaire 
dienstverlening) is dat een verzorgend karakter heeft ten aanzien van de omgeving, dat wat 
schaal betreft aansluit bij de omgeving (schaal van de kern, schaal van het stedelijk gebied,…) 
en beperkt is in omvang. Het betreft een bedrijf dat midden West-Vlaanderen bedient. Het 
functioneert hoofdzakelijk lokaal en heeft geen regionale uitstraling. De werkgelegenheid van 
het bedrijf is beperkt tot een lokaal bedrijf; 

• Het bedrijfsperceel wordt met voorliggende aanvraag niet uitgebreid. Bijgevolg is er geen 
inname van open ruimte; 

De uitbreiding voldoet ontegensprekelijk aan de ondertussen decretaal verankerde notie van 
het “ruimtelijk rendement”, zoals vooropgesteld door art. 4.3.1.§2 VCRO. 
“Ruimtelijk rendement” staat voor het intensiever gebruik van de reeds ingenomen ruimte, 
zonder afbreuk te doen aan de leefkwaliteit. 
“Ruimtelijk rendement” heeft betrekking op het reeds ingenomen “ruimtebeslag”, hetgeen in 
casu het geval is gelet op de vergunde verharding alsook het vergund buitenstapelen; 

• Het nieuwe gebouw wordt voorzien op een reeds in beton verharde ruimte die gebruikt 
wordt als opslagplaats voor het drogen van hout; 

• Het nieuwe gebouw wordt gekoppeld opgericht t.a.v. de bestaande schaverij, gelegen 
vooraan op bedrijfssite. Het achterliggende open agrarisch landschap wordt gevrijwaard; 

• De oppervlakte en hoogte van de nieuwe constructies zijn in overeenstemming met de schaal 
van de omgeving. De gewenste uitbreiding (uitbreiding van een loods voor houtbewerking 
met ca. 1.450m² en een hoogte van 6 m) leidt niet tot een schaalbreuk. 

We kunnen concluderen dat de schaal en grootte van de constructies beperkt blijft.  

 

Dynamiek 

De dynamiek die onderhavig bedrijf teweeg brengt blijft beperkt tot het lokale niveau: 

• De tewerkstelling blijft beperkt tot 4 werknemers en 1 zaakvoerder. De beperkte 
tewerkstelling zorgt er voor dat de dynamiek beperkt blijft tot het lokale niveau; 

• De werken zijn vooral bedoeld als optimalisatie van de huidige activiteiten. Enkel het 
thermisch behandelen van hout wordt toegevoegd om de activiteiten te diversifiëren. Deze 
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activiteiten liggen aansluitend bij de bestaande activiteiten en zullen niet leiden tot een 
gewijzigde dynamiek van het bedrijf. Reeds ongeveer 60 jaar is het bedrijf hier gevestigd; 

• Het verder diversifiëren van de activiteiten naar productie van thermisch behandeld hout 
voor buitengebruik (terrassen en gevelbekleding) betreft een noodzaak om het bedrijf 
economisch rendabel te houden, en is bovendien milieuvriendelijk en ecologisch 
verantwoord. 

 

Hinder  

Hinder kan diverse oorzaken hebben. Het kan gaan om geurhinder, geluidshinder, trillingsoverlast, 
lichthinder, luchtverontreiniging (rook, roet of stof), verontreiniging van bodem, oppervlaktewater 
en grondwater of onzorgvuldig omgaan met afvalstoffen. 

De hinder is beperkt. Het bedrijf veroorzaakt geen milieuhinder (geurhinder, lawaaihinder, 
stofhinder of hinder door trillingen, straling of afval) voor de omgeving. Het bedrijf is in het bezit 
van een milieuvergunning (met als voorwerp: boomzagerij met bijhorende houtopslag verder te 
exploiteren en uit te breiden). 

Naar aanleiding van de diverse procedures planologisch attest, stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag, milieuvergunningsaanvraag, werden er geen bezwaren ingediend of 
werden er geen hogere beroepen aangetekend. 

Ten aanzien van de noordelijke buren werd een geluidsdempend scherm aangebracht hetwelk 
nog zal afgewerkt worden met een groenscherm conform de eerdere opgelegde voorwaarden. 

6.1.2 Morfologie van de omgeving 

Het bedrijf maakt deel uit van een open ruimte tussen de stedelijke gebieden van Roeselare en 
Tielt en is versnipperd door de aanwezigheid van een aantal grote infrastructuren (wegen, 
bedrijven,…) is het landelijk gebied in de omgeving van het bedrijf sterk versnipperd.  

Volgende grote wegen doorkruisen dit gebied: 

• N50: Brugse Steenweg geselecteerd als secundaire weg type II; 
• N37:  Ringbaan Robert De Paepe geselecteerd als primaire weg II. Ten noorden van het 

bedrijf is een woning gelegen.  

Langsheen deze wegen zijn grootschalige handels- en bedrijfsactiviteiten ontstaan. Het bedrijf 
bevindt zich in een cluster bestaande uit bedrijven en woningen.  

Ten noorden bevindt zich een ééngezinswoning. 

Ten zuiden van het bedrijf bevinden zich in dezelfde cluster: 

• Bedrijf Carubin gespecialiseerd in de productie van rubberartikelen. Dit bedrijf heeft 
recentelijk uitgebreid; 

• Bedrijf Verheust gespecialiseerd in de ontwikkeling van machine besturingen voor allerlei 
toepassingen. 

Langsheen de overzijde van de Brugsesteenweg bevinden zich 5 woningen. 

Gezien de clustering met de aanpalende bedrijven is de landschappelijke impact beperkt. 
Eveneens wordt de nieuwe loods gekoppeld opgericht aan de bestaande schaverij vooraan het 
bedrijfsperceel. Met onderhavige aanvraag wordt compact uitgebreid. Het achterliggende open 
agrarisch landschap blijft hierbij gevrijwaard. 

Bovendien is de waarde van de omliggende open ruimte beperkt. Het plan werd getoetst aan 
volgende sectorale documenten: 
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Habitat- en vogelrichtlijngebieden; Grote Eenheden Natuur (GEN) of Grote Eenheden 
Natuur in Ontwikkeling (GENO), Natuurverwevingsgebieden.  

Het plangebied en zijn ruime omgeving werden niet opgenomen binnen Vogelrichtlijngebied, 
Habitatrichtlijngebied of VEN-gebied.  

Het meest nabije speciale beschermingszone betreft het GEN-gebied ‘Het Ardooieveld’. Het 
dichtstbijzijnde punt van dit GEN gebied bevindt zich op ca. 0,75 km ten zuiden van het 
bedrijfsperceel. De activiteiten van het bedrijf en de afstand tussen het bedrijf en het GEN-gebied 
zijn van die aard dat er geen impact is op het GEN-gebied. 

Er kan echter niet gesteld worden dat de toekomstige activiteiten een negatieve invloed zullen 
uitoefenen op deze gebieden. Gelet op het feit dat het plangebied zich op minimaal 0,75 km van 
deze gebieden bevindt en gelet op het feit dat het plangebied geen visuele connectie heeft met 
deze gebieden, noch hinderlijke activiteiten uitvoert, kan gesteld worden dat de toekomstige 
activiteiten geen negatieve invloed zullen uitoefenen op deze gebieden. 

 
Figuur: Situering t.a.v. vogel- en habitatrichtlijngebieden 
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Figuur: Situering t.a.v. VEN-gebieden 

 

Biologische waarderingskaart 

De biologische waarderingskaart geeft aan dat noch op het bedrijfsperceel noch aangrenzend 
biologisch waardevolle elementen voorkomen. Grenzend aan de noordzijde van de achterzijde 
van het plangebied vinden we een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle 
elementen, het betreft een soortenarm permanent cultuurgrasland met bermen en 
perceelsranden en een bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg. 

Het plangebied situeert zich eveneens niet in -of grenzend aan- een faunistisch belangrijk gebied. 

 

 
Figuur: Situering op de biologische waarderingskaart 
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Landschappelijke waarde 

Beschermd onroerend erfgoed 

Binnen en grenzend aan het plangebied komen er geen beschermde monumenten, stads- en 
dorpsgezichten, cultuurhistorische landschappen of archeologische sites voor. Het plangebied ligt 
evenmin in een belangrijke zichtrelatie tot beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten, 
cultuurhistorische landschappen of archeologische sites.  

Vastgestelde inventarissen 

Binnen en grenzend aan het plangebied vinden we geen elementen uit de vastgestelde 
inventarissen. Het dichtstbijzijnde element uit de vastgestelde inventarissen betreft een relict uit 
het bouwkundig erfgoed, zijnde een hoeve uit het tweede kwart van de 19e eeuw (op oudere site), 
gelegen in Kasteelstraat 4 te Ardooie (ID 207867). Dit relict bevindt zich ongeveer 100m 
noordwaarts van het bedrijfsperceel. 

 
Figuur: situering op de vastgestelde inventarissen 

Het bouwen van een bedrijfsgebouw op de bestaande bedrijfssite zal geen impact hebben op het 
bouwkundige erfgoed. De afstand blijft ruim; het bedrijfsgebouw is beperkt in hoogte en er is 
reeds een groenbuffer met een breedte van ca. 10 m aanwezig.  

Wetenschappelijke inventarissen 

Binnen en grenzend aan het plangebied vinden we geen elementen uit de wetenschappelijke 
inventarissen. Het dichtstbijzijnde element uit de wetenschappelijke inventarissen betreft een relict 
uit het bouwkundig erfgoed, zijnde een hoeve uit het tweede kwart van de 19e eeuw (op oudere 
site), gelegen in Kasteelstraat 4 te Ardooie (ID 207867). Dit relict bevindt zich ongeveer 100m 
noordwaarts van het bedrijfsperceel. 

 
Figuur: situering op de wetenschappelijke inventarissen 

 

Door het ontbreken van waardevolle landschappen en/of cultureel erfgoed en gelet op de 
kleinschaligheid van het plan worden geen effecten verwacht op het landschap en cultureel 
erfgoed. 
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Topografie 

Het volledige bedrijfsperceel en zijn omgeving is nagenoeg vlak (hellingspercentage van 0 tot 5%). 
Het volledige plangebied bevindt zich op een hoogte van ca. 28,5m TAW. 

 
Figuur: Situering op de hellingenkaart 

 

Overstromingsgevoeligheid en gecategoriseerde waterlopen 

Het plangebied situeert zich niet binnen een overstromingsgevoelig gebied. Grenzend aan de 
noordzijde van de achterzijde van het plangebied vinden we een mogelijk overstromingsgevoelig 
gebied.  

In de omgeving komen geen gecategoriseerde waterlopen voor. De meest nabije waterloop 
betreft een waterloop van tweede categorie (REGCODE: WL.7.10.12.1 ). Deze waterloop bevindt 
zich ca. 350 m ten noordoosten van het plangebied. 

Het bedrijfsgebouw wordt voorzien op een reeds verharde oppervlakte. Hierdoor zal de verharde 
oppervlakte niet toenemen en dient geen bijkomende infiltratiecapaciteit voorzien te worden. 
Deze werd reeds voorzien met de aanleg van een waterbuffer in 2012. 

 

   
Figuur: Situering t.a.v. overstromingsgevoelige gebieden  

 

6.1.3 Conclusie 

Gelet op het feit dat het bedrijf nagenoeg geen hinder genereert en dat de kwaliteit en waarde 
van de omgeving beperkt is, kan gesteld worden dat de ruimtelijke draagkracht niet overschreden 
wordt. Eveneens wordt de nieuwe loods gekoppeld opgericht aan de bestaande schaverij vooraan 
het bedrijfsperceel. Er wordt compact uitgebreid waarbij het achterliggende open agrarisch 
landschap gevrijwaard blijft, en de ruimtelijke en visuele link met de N50 behouden blijft. 
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6.2 PLANOLOGISCH VERANTWOORDING 
6.2.1 Vlaams niveau: Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

De gemeenten Pittem en Ardooie behoren tot het buitengebied.  Het buitengebied is het gebied 
in Vlaanderen waarin de open (onbebouwde) ruimte overweegt. De ruimtelijke structuur ervan 
wordt bepaald door de natuurlijke en agrarische structuur, de nederzettingsstructuur en de 
infrastructuur.   
Het buitengebied dient men te vrijwaren van verdere versnippering en verbrokkeling van haar 
structuur. Door gerichte structuur ondersteunende maatregelen, zowel naar natuur, bos en 
landbouw als naar woon- en werkfunctie toe, moet de eigenheid van het buitengebied gevrijwaard 
worden. 
Bestaande bedrijven die niet gelegen zijn op bedrijventerreinen, maken deel uit van de 
economische structuur, hetzij op Vlaams niveau, hetzij op niveau van de provincie, hetzij op 
gemeentelijk niveau. De ontwikkelingsperspectieven van bedrijven en economische activiteiten 
buiten de bedrijventerreinen worden vooral bepaald door de aard en het karakter van het bedrijf 
zelf en nog meer door de ruimtelijke draagkracht van de omgeving.  
Volgende principes staan voorop bij de beoordeling van de ontwikkelings- en 
uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bedrijven buiten de bedrijventerreinen: 
• Een maximale verweving van economische activiteiten met de activiteiten in haar (bebouwde 

of onbebouwde) omgeving wordt nagestreefd; goed nabuurschap moet het uitgangspunt 
vormen.  
Het bedrijf ‘Johan Remmery bvba’ is historisch gegroeid en is verweven met het bebouwd 
weefsel van zijn onmiddellijke omgeving. De verwevenheid uit zich ook doordat het met de 
twee bedrijven (die bestendigd werden via een sectoraal BPA) ten zuiden van Johan Remmery 
bvba een kleine cluster vormt. In het noorden en aan de overzijde van de Brugsesteenweg 
bevinden zich woningen.  

• Alle mogelijkheden en voorzieningen voor ontwikkeling op de bestaande locatie worden 
uitputtend aangewend. 
De aanvraag voorziet in de uitbreiding van een loods voor houtbewerking. Deze zal zich 
situeren binnen het huidige bedrijfsperceel op een bestaande gebetonneerde verharding. Het 
bedrijfsperceel breidt met onderhavige aanvraag niet uit. 

Er wordt gebouwd op het bestaande ruimtebeslag zodat de aanvraag naadloos aansluit bij 
de decretaal verankerde principes van het “ruimtelijk rendement” (zie hierboven). 

• De ruimtelijke implicaties bij een herlocalisatie worden afgewogen tegenover de ruimtelijke 
implicaties van een ontwikkeling op de bestaande locatie. 
Een herlocalisatie voor dit bedrijf is niet mogelijk. Het bedrijf heeft immers een grote oppervlakte 
nodig voor het opslaan en drogen van hout maar genereert slechts een beperkte toegevoegde 
waarde. Er worden slechts vijf personen te werk gesteld. De investering om een groot 
bedrijfsperceel aan te kopen is niet realistisch. Ondanks het feit dat het een lokaal bedrijf betreft 
kan het bedrijf zich niet vestigen op een lokaal bedrijventerrein wegens de te grote ruimte-
inname (meer dan 5.000m²).  

Bovendien werd reeds in diverse eerdere aanvragen planologisch attest, door de 
vergunningsverlenende overheden, alsook door de adviserende instanties, geoordeeld dat 
het bedrijf op de huidige locatie kan worden behouden.  
Meer bepaald, en in het laatst recent aangevraagde planologisch attest, wordt in het advies 
van de Provincie West-Vlaanderen uitdrukkelijk het volgende gesteld: 
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“ De Deputatie stelt voor dat het bedrijf onderzoekt of de houtbewerkingsprocessen niet 
geconcentreerd kunnen worden op het eerste gedeelte van de bedrijfssite, aansluitend bij de 
bebouwde omgeving. “.  Hieraan wordt met huidige aanvraag volledig tegemoet gekomen. 

• Er wordt ten aanzien van de ontwikkeling van de economische activiteit een maximale 
beleidszekerheid en beleidscontinuïteit nagestreefd zowel in ruimte als in tijd. 
Het betreft een historisch gegroeid bedrijf. Het is reeds bijna 60 jaar geleden op de huidige 
locatie opgestart. Hiervoor werden stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd en 
bekomen. Er werd in eerdere aanvragen planologisch attest, zowel door de 
vergunningsverlenende overheid alsook door de adviserende instanties, geoordeeld dat het 
bedrijf op huidige locatie kan behouden blijven. Er werd in 2000 een milieuvergunning 
verkregen tot 2020.   
Bovendien is de bedrijfscontinuïteit verzekerd door het feit dat de twee zonen in het bedrijf 
zijn ingeschakeld. 
 

6.2.2 Provinciaal niveau: provinciaal ruimtelijk structuurplan 
In het PRS wordt de gewenste structuur opgesplitst in deelstructuren.  

Volgende deelstructuren zijn van belang: 

Gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid 

De beleidsdoelstellingen voor deze deelstructuur zijn de volgende: 

• De bestaande ruimtelijke economische structuur versterken en optimaliseren. 

De volgende doelstellingen staan hierbij voorop: 

o De geo-economische ligging van West-Vlaanderen en de bestaande 
verkeersinfrastructuur optimaal benutten voor potentiële ontwikkelingen van 
bedrijvigheid; 

o Een kwalitatief en kwantitatief ruimtelijke aanbodbeleid voorzien voor bedrijvigheid; 
o Bedrijven buiten de bedrijventerreinen evalueren en optimaliseren. Bestaande 

bedrijven kunnen buiten bedrijventerreinen verweven zijn met andere functies als de 
impact op de omgeving beperkt blijft. Deze impact laat zich voelen op drie domeinen: 
de ruimte, het milieu en het verkeer. Naast deze domeinen van impact spelen ook 
sociaal- en bedrijfseconomische criteria een rol bij de beoordeling van de 
ontwikkelingsperspectieven deze bedrijven. 
 

• De eigenheid van de streek versterken door endogene ontwikkelingen en ontwikkelingen en 
clustervorming ondersteunen. De dynamiek en de aard van de bedrijvigheid verschillen in 
West-Vlaanderen van regio tot regio. De endogene ontwikkelingen (o.a. het lokale 
ondernemerschap) en de clustervorming moeten ruimtelijk ondersteund worden enkel als de 
impact op de omgeving toelaatbaar is; 

• Geen nieuwe zonevreemde bedrijven creëren. 

 

Evaluatiecriteria voor de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande bedrijven buiten 
bedrijventerreinen 

Ruimtelijke impact 

Ruimtebeslag, schaal van het bedrijf ten 
opzichte van de omgeving 

De schaal van het bedrijf ‘Johan Remmery bvba’ is 
in overeenstemming met de schaal van de 
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omgeving. De hoogte (7 à 8m) en grootte van de 
gebouwen staan niet in schril contrast met de 
omgeving. 

Situering in het landschap en voorkomen 
van het bedrijf 

Het bedrijf situeert zich in een cluster van 
woningen en bedrijven. De achterste tip van het 
bedrijf ligt in het achterliggend agrarisch gebied. 
Het agrarisch gebied heeft echter een geringe 
landschappelijke waarde. 

De uitbreiding sluit aan bij de bestaande vergunde 
bedrijfsgebouwen en vormt er één compact 
geheel mee. De uitbreiding situeert zich 
bovendien op het voorste gedeelte van het 
perceel aansluitend bij de N50. 

Gelet op het bestaande 10m-brede groenscherm, 
is er geen enkele “visuele impact” ten aanzien van 
de straat, noch ten aanzien van het omringend 
open gebied. De bouwhoogtes blijven beperkt. 

Situering t.o.v. beschermde monumenten, 
landschappen en dorpsgezichten, of 
bakens in het landschap 

In de omgeving van het bedrijf komen geen 
beschermde monumenten, landschappen of 
dorpsgezichten voor. Het ligt evenmin in een 
zichtrelatie tot dergelijke monumenten. 

Historiek van het ruimtegebruik Het bedrijf is op de huidige locatie reeds aanwezig 
sedert 1959. Het verkreeg hiervoor de nodige 
stedenbouwkundige vergunningen. Het bedrijf 
was er reeds 20 jaar werkzaam alvorens het 
gewestplan werd goedgekeurd en het in 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied kwam 
te liggen.   

Milieuimpact 

Milieuhinder De milieuvergunning vermeld dat de geluids- en 
trillngshinder in de werkplaats beperkt zijn tot de 
dagperiode; dat ook de aanvoer van hout enkel 
overdag gebeurt; dat de poorten en deuren van 
de werkplaats tijdens het uitvoeren van de 
luidruchtige werkzaamheden gesloten worden en 
dat de werkplaats gelegen is langs de drukke 
verkeersweg en dat de geluidsproductie van de 
inrichting niet als hinderend kan worden aanzien. 

Door het verschuiven naar samengestelde 
vloeren, en de hieraan gekoppelde procédés, 
alsook het thermisch behandelen van inlands 
hout, gebeurt het productieproces op een 
ecologische en milieuvriendelijke manier.  

Openbare nutsvoorzieningen Alle openbare nutsvoorzieningen noodzakelijk 
voor het bedrijf zijn aanwezig. 
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Verkeersimpact 

Verkeershinder Gezien het geringe mobiliteitsgenererend karakter 
van het bedrijf (3 vrachtwagens, 7 bestelwagens 
en 4 wagens per dag) en de ligging langs een 
secundaire weg type II is er geen verkeershinder.  

Bereikbaarheid Het bedrijf is gelegen aan een secundaire weg 
type II met een goede ontsluiting richting E403. 

Clustergebonden karakter; afzetmarkt Het betreft een kleinschalig bedrijf dat massieve 
plankenvloeren en samengestelde plankenvloeren 
produceert voor lokale schrijnwerkers, 
parketleggers en groothandelszaken.  

Ontsluiting door openbaar vervoer Er is een bushalte net voor het bedrijf.  

Sociaal- en bedrijfseconomische criteria 

Investeringen Het bedrijf heeft gedurende de afgelopen 60 jaar 
stelselmatig de bebouwing uitgebreid. In 2000 
werd in het kader van de 
milieuvergunningsaanvraag investeringen 
gemaakt om in orde te zijn met deze wetgeving.  

Productieproces De technologie en de organisatie van het 
productieproces is doordacht. Men wenst in de 
toekomst dit productieproces kwalitatiever in te 
richten en eveneens thermisch behandeld hout 
voor buitengebruik te produceren (terrassen en 
gevelbekleding). Hiervoor is het noodzakelijk de 
loods voor houtbewerking uit te breiden binnen 
het bestaande bedrijfsperceel. 

De productieprocessen zijn ecologisch 
verantwoord en milieuvriendelijk. 

Beschikbaarheid gebouwen Alle bedrijfsgebouwen zijn in gebruik. Elke 
vierkante meter wordt ingezet om hout te 
bewerken en om hout te kunnen stockeren om het 
te drogen. De gebouwen vooraan worden 
gebruikt voor het eigenlijke productieproces. De 
open loods achteraan en het afdak aansluitend 
aan het hoofdgebouw wordt gebruikt voor het 
drogen van hout.  

Tewerkstelling Het bedrijf genereert geen aanzienlijke 
tewerkstelling (familiebedrijf) maar trekt toch een 
beperkt aantal werknemers aan uit Pittem. 
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Gewenste ruimtelijke structuur verkeer en vervoer 

De N50, waarlangs het bedrijf gelegen is, werd geselecteerd als secundaire weg type II. Op deze 
wegen primeert de verzamelfunctie op het bovenlokale niveau. In tegenstelling tot de secundaire 
wegen I vervullen deze wegen hoofdzakelijk een verzamelende en ontsluitende functie voor de 
verschillende vervoersmodi autoverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer, grotendeels op het 
bovenlokale niveau. Zij zijn slechts in tweede instantie verbindend. Het toegang verlenen neemt 
hier nog meer toe dan in de categorie secundair I. 

 

Gewenste natuurlijke, agrarische en landschappelijke structuur 

Inzake de gewenste natuurlijke, agrarische en landschappelijke structuur zijn er in de onmiddellijke 
omgeving van het bedrijf geen selecties uit het PRS gelegen.  
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6.2.3 Gemeentelijk niveau: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Pittem + 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ardooie 
Het voorste deel van het plangebied bevindt zich binnen de gemeente Pittem, het achterste deel 
van het bedrijfsperceel, waar de uitbreiding voor de loods voor houtbewerking wordt voorzien, 
bevindt zich binnen de gemeente Ardooie. 

 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Pittem 

De gemeente Pittem beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (d.d. 
08.11.2008).  

Beleid zonevreemde bedrijven (GRS pg. 31 RD) 

Op het grondgebied van de gemeente bevinden zich nog 75 zonevreemde bedrijven. Hiervoor 
dienen er gebiedsgerichte oplossingen geformuleerd te worden. Uitgangspunt voor dit 
gebiedsgericht beleid is de draagkracht van de omgeving. Het afwegingskader wordt gevormd 
door de verschillende deelruimte.  

Concreet stelt het GRS (pg. 32 RD) dat bestaande vergunde bedrijven langs de N50 kunnen 
bestendigd worden. Uitbreiding is mogelijk voor zover de bedrijfsactiviteiten niet storend zijn voor 
de omgeving. De landschappelijke integratie van de bedrijven is belangrijk. Bij stopzetting van de 
bedrijfsactiviteiten kunnen nieuwe bedrijfsactiviteiten opgestart worden onder dezelfde 
randvoorwaarden.  

Het bedrijfsperceel van ‘Johan Remmery bvba’ is voorzien van een ruime groenbuffer rondom het 
bedrijfsperceel (min. 10m breed) zodat het bedrijf optimaal landschappelijk geïntegreerd wordt 
binnen zijn omgeving. 

Zoals hierboven aangetoond, zijn de bedrijfsactiviteiten niet storend voor de omgeving. Het bedrijf 
vormt een cluster met een aantal andere bedrijven (opgenomen in het Sectoraal BPA) en een 
aantal woningen ten noorden en aan de overzijde van de straat. Naar aanleiding van de diverse 
procedures die reeds zijn doorlopen, werd nooit enig bezwaarschrift ingediend. Het bedrijf 
beschikt over een milieuvergunning klasse 1 zoals afgeleverd door de Deputatie, waartegen geen 
hoger beroep werd ingesteld. 

 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ardooie 

De gemeente Ardooie beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (d.d. 
08.05.2008).  

Beleid zonevreemde bedrijven (GRS pg. 126) 

Voor (zonevreemde) bedrijvigheid in de open ruimte worden ontwikkelingsperspectieven (zowel 
voor bestaande activiteiten als voor de uitbreiding ervan) geformuleerd in functie van de 
draagkracht van het gebied.  Deze regionale bedrijven vormen een essentieel onderdeel van de 
economische structuur van Ardooie. Hun ruimtebehoeften en ontwikkelingsperspectieven worden 
onderzocht en geformuleerd in functie van het bereikbaarheidsprofiel (zie ook “gewenste 
verkeers- en vervoersstructuur), de draagkracht van de omgeving, en de landschappelijke 
inpassing. 

Wanneer herlocalisatie van (zonevreemde) bedrijven nodig is, gebeurt deze bij voorkeur op de 
bedrijventerreinen langs de verdichte en versterkte zone N37. 

Nieuwe bedrijven in de open ruimte zijn niet toegelaten, ook niet binnen bestaande gebouwen. 
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De bestaande bedrijven in de open ruimte kunnen beperkt uitbreiden indien voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden (GRS pg. 135): 

• De hinder voor de omgeving is niet groter (liefst kleiner) dan de eventuele bestaande hinder; 
De activiteit die het bedrijf ‘Johan Remmery bvba’ wenst te voorzien van de uitbreiding van 
een loods voor houtbewerking. De voorziene uitbreidingen vinden plaats binnen de 
bestaande bedrijfssite, gekoppeld aan de bestaande schaverij vooraan het bedrijfsperceel.  
Er wordt bijgevolg gebruik gemaakt van het bestaande ruimtebeslag, en dit in het kader van 
de decretaal verankerde notie van het “ruimtelijk rendement”.   
De uitbreiding wordt compact gehouden zodat het achterliggende open agrarisch landschap 
gevrijwaard blijft. Het bedrijfsperceel zal met onderhavige aanvraag niet uitbreiden. De 
bedrijfsactiviteiten zullen plaats vinden binnen gesloten gebouwen. 
Er wordt geopteerd voor ecologische en milieuvriendelijke productieprocessen. 
De activiteiten zullen niet leiden tot bijkomende hinder. 

• De landschappelijke integratie verbeterd wordt; 
De uitbreiding vindt plaats binnen het bestaande bedrijfsperceel, op een bestaande 
betonverharding. Rondom de voorziene uitbreiding is reeds een ruime groenbuffer aanwezig 
van minimaal 10 m breed. De nieuwe loods wordt gekoppeld opgericht aan de schaverij 
vooraan het perceel. De uitbreiding verloopt compact zodat het achterliggende open agrarisch 
landschap gevrijwaard blijft. 

• De eventuele nieuwe activiteit verwant (aanvullend) is aan de bestaande; 
De nieuwe activiteit die voorzien wordt betreft de productie van thermisch behandeld hout 
voor buitengebruik (terrassen en gevelbekleding) Deze activiteit ligt volledig in lijn met de 
bestaande activiteiten (productie van massieve en samengestelde plankenvloeren). 

• Het mobiliteitsprofiel afgestemd is op het bereikbaarheidsprofiel. 
Het geringe mobiliteitsgenererend karakter van het bedrijf (3 vrachtwagens, 7 bestelwagens en 
4 wagens per dag) in combinatie met het bereikbaarheidsprofiel van de Brugsesteenweg 
(secundaire weg type II) stelt geen enkel probleem.   

’t Veld  is in het PRS geselecteerd als openlucht groen domein en natuuraandachtzone. Dit 
domein is gelegen op 400m van het bedrijf ‘Johan Remmery bvba’. De gemeente onderschrijft 
de verdere uitbouw van het domein. De gemeente stelt een uitbreiding voor aan de oostzijde 
van het domein tussen Kasteelstraat en Bloemgatstraat en niet in de noordelijke richting 
(richting bedrijf ‘Johan Remmery bvba’).  

Met onderhavige aanvraag breidt het bedrijfsperceel niet uit.  
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6.2.4 Conclusie 
Op basis van bovenstaande argumenten kan geoordeeld worden dat de aanvraag in 
overeenstemming is met de beleidskaders zoals vertolkt in de respectievelijke Ruimtelijke 
Structuurplannen, meer bepaald met de principes die vooropstaan bij de beoordeling van de 
ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bedrijven.  
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7 CONCLUSIE 

De aanvraag betreft het diversifiëren van de activiteiten van het bedrijf Johan Remmery bvba. Het 
verder diversifiëren van de activiteiten naar productie van thermisch behandeld hout voor 
buitengebruik (terrassen en gevelbekleding) betreft een noodzaak om het bedrijf economisch rendabel 
te houden. 
Het bedrijf dient in te spelen op de gewijzigde marktsituatie waarbij de vraag naar massieve 
plankenvloeren met ¾° is verminderd in het voordeel van meerlaagse vloeren. 
 
Voor dit bedrijf werd reeds op in 2010 en in 2019 een voorwaardelijk positief planologisch attest 
afgeleverd. Dit werd echter nog niet vertaald in een RUP. Het bedrijf is volledig vergund en heeft met 
onderhavige aanvraag een bijkomende nood aan een loods voor houtbewerking op het eigen 
bedrijfsperceel. Het bedrijfsperceel breidt met onderhavige aanvraag niet uit; er wordt gewerkt binnen 
het bestaande ruimtebeslag. De nieuwe bedrijfsloods wordt gekoppeld opgericht aan de bestaande 
schaverij vooraan het bedrijfsperceel. De nieuwe loods betreft een compact gebouw waardoor het 
achterliggende open agrarisch gebied gevrijwaard blijft en waarbij de ruimtelijke en visuele link met de 
N50 behouden blijft. 
 
Gelet op het aangelegde 10m-brede groenscherm, zal de uitbreiding geen visuele impact hebben, 
noch vanuit de straatzijde, noch vanuit het omliggend open gebied. 
 
De impact van deze activiteiten op zowel de bebouwde - als open ruimte is minimaal.  
 
De ontwikkeling van onderhavig bedrijf en de bijhorende uitbreiding van de loods voor houtbewerking 
op het bestaand bedrijfsperceel kan verantwoord worden vanuit de principes die vooropstaan bij de 
beoordeling van de ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bedrijven (cfr. de van 
toepassing zijn de structuurplannen). 
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8 PLANNEN 
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9 BIJLAGEN 

Bijlage 1: aanvraagformulier 
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Bijlage 2: Milieuvergunning 
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Bijlage 3: uittreksel uit kadastraal plan 
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Bijlage 4: Lijst van de eigenaars 
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Bijlage 5: Stedenbouwkundige vergunningen 

  



 



 

 

Uittreksel uit het vergunningenregister 
Gemeentebestuur Pittem 

Markt 1 

Datum vaststelling : 09 december 2009 
 

. 

. 

A. LIGGING VAN HET TERREIN 

Afdeling PITTEM 1 AFD/PITTEM/ 

Sectie D 

Kadastrale ligging 37011_D_1214_W_000_00 

Administratieve ligging Brugsesteenweg, 12 

B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN 
INFORMATIE 

B.3. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (oud stelsel) 

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning “oud stelsel” werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer: 37011_1964_0200015 
Gemeentelijk dossiernummer: 21-1964 
Dossiernummer van AROHM: 158.507/58 
Onderwerp: bouwen van werkplaats 
Aard van de aanvraag: N_INDUS 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 24-03-1964 

Dossier volledig? J 

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het 
schepencollege 

24-03-1964 

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het 
schepencollege 

GUNSTIG 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 27-03-1964 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag VERGUNNING 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? N 

Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? N 

Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? N 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gemachtigde ambtenaar? 

N 

Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 
vernietigd? 

N 

Is de vergunning vervallen? N 

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? N 

Is de beslissing geschorst door de Raad van State? N 

Is de beslissing vernietigd door de Raad van State? N 



 

 

. 

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning “oud stelsel” werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer: 37011_1968_0200037 
Gemeentelijk dossiernummer: 48-1968 
Dossiernummer van AROHM: 158.540/68 
Onderwerp: verbouwen van zijn woonhuis (+ aanbouw bureel) 
Aard van de aanvraag: N_EEN 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 05-09-1968 

Dossier volledig? J 

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het 
schepencollege 

17-09-1986 

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het 
schepencollege 

GUNSTIG 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 20-09-1968 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag VERGUNNING 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? N 

Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? N 

Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? N 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gemachtigde ambtenaar? 

N 

Is de vergunning vervallen? N 

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? N 

Is de beslissing geschorst door de Raad van State? N 

Is de beslissing vernietigd door de Raad van State? N 

. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning “oud stelsel” werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer: 37011_1998_0200099 
Gemeentelijk dossiernummer: 99-1998 
Dossiernummer van AROHM: 8.00/37011/944.1 
Onderwerp: plaatsen uithangbord 
Aard van de aanvraag: PUBLICIT 

Dossier volledig? N 

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het 
schepencollege 

22-01-1999 

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het 
schepencollege 

ONGUNSTIG 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 28-01-1999 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag WEIGERING 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? N 

Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? N 

Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? N 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gemachtigde ambtenaar? 

N 

Is de vergunning vervallen? N 

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? N 

Is de beslissing geschorst door de Raad van State? N 

Is de beslissing vernietigd door de Raad van State? N 

B.5. AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (oud stelsel) 

De volgende aanvraag tot planologisch attest werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer: 37011_2010_0600001 
Gemeentelijk dossiernummer: 50-2010 
Dossiernummer van AROHM: 2.84/37020/108.1 
Onderwerp: Korte termijn : inrichten perceel 998 A als stapelplaats voor hout in open lucht met blusvijver  
+ Uitbreiden werkplaats met 200 m² + open afdak voor het drogen van hout van 470 m² 
 

. 

. 

. 

 

 

 



 

 

OPMERKINGEN 

Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager opgegeven perceelnummers 
is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat deze informatie volledig is. Zo kunnen 
perceelnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn. 

Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning bestaat, betekent niet 
noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat vergund is, ook effectief uitgevoerd is.  

In die zin dient ook het al of niet vervallen zijn van een vergunning  te worden geïnterpreteerd, en dient tevens verwezen naar onder meer 
art. 4.2.14, 4.6.1-4.6.3 (stedenbouwkundige vergunningen) en art. 4.6.4, 7.5.3,- 7.5.6 (verkavelingen) . 

Conform artikel 5.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen verantwoordelijk voor de 
overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen. 

Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning of van een 
verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn. 

. 

. 

Datum uittreksel: 04-12-2017   

 
Namens het schepencollege  

   

De gemeentesecretaris  De burgemeester 

G. Mahieu  I. Delaere 
 
 



 

 

Uittreksel uit het vergunningenregister 
Gemeentebestuur Pittem 

Markt 1 

Datum vaststelling : 09 december 2009 
 

. 

. 

A. LIGGING VAN HET TERREIN 

Afdeling PITTEM 1 AFD/PITTEM/ 

Sectie D 

Kadastrale ligging 37011_D_1214_X_000_00 

Administratieve ligging Brugsesteenweg, 12 

B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN 
INFORMATIE 

B.14. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (reguliere 
procedure 2009) 

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning “reguliere procedure 2009” werd of wordt 
behandeld. 

Dossiernummer: 37011_2011_0200092 
Gemeentelijk dossiernummer: 106-2011 
Dossiernummer van AROHM: 8.00/37011/944.3 
Onderwerp: uitbreiden loods en bouwen afdak 
Aard van de aanvraag: N_INDUS 

Datum aangetekende zending aanvraag 01-09-2011 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 01-09-2011 

Dossier volledig? J 

Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 07-09-2011 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 21-12-2011 

Datum van de verzending van de beslissing van het schepencollege 
over de aanvraag 

10-01-2012 

Werd de beslissing tijdig getroffen? J 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag VERGUNNING 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? N 

Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen? N 

Is de vergunning vervallen? N 

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? N 



 

 

B.3. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (oud stelsel) 

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning “oud stelsel” werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer: 37011_1964_0200015 
Gemeentelijk dossiernummer: 21-1964 
Dossiernummer van AROHM: 158.507/58 
Onderwerp: bouwen van werkplaats 
Aard van de aanvraag: N_INDUS 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 24-03-1964 

Dossier volledig? J 

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het 
schepencollege 

24-03-1964 

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het 
schepencollege 

GUNSTIG 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 27-03-1964 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag VERGUNNING 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? N 

Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? N 

Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? N 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gemachtigde ambtenaar? 

N 

Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 
vernietigd? 

N 

Is de vergunning vervallen? N 

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? N 

Is de beslissing geschorst door de Raad van State? N 

Is de beslissing vernietigd door de Raad van State? N 

. 

 

 

 

 

 

 



 

 

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning “oud stelsel” werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer: 37011_1981_0200045 
Gemeentelijk dossiernummer: 52-1981 
Dossiernummer van AROHM: 546.554 
Onderwerp: uitbreiden van bedrijfsgebouwen 
Aard van de aanvraag: V_INDUS 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 24-06-1981 

Dossier volledig? J 

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het 
schepencollege 

25-08-1981 

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het 
schepencollege 

GUNSTIG 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 02-09-1981 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag VERGUNNING 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? N 

Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? N 

Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? N 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gemachtigde ambtenaar? 

N 

Is de vergunning vervallen? N 

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? N 

Is de beslissing vernietigd door de Raad van State? N 

B.5. AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (oud stelsel) 

De volgende aanvraag tot planologisch attest werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer: 37011_2010_0600001 
Gemeentelijk dossiernummer: 50-2010 
Dossiernummer van AROHM: 2.84/37020/108.1 
Onderwerp: Korte termijn : inrichten perceel 998 A als stapelplaats voor hout in open lucht met blusvijver +  
Uitbreiden werkplaats met 200 m² + open afdak voor het drogen van hout van 470 m² 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OPMERKINGEN 

Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager opgegeven perceelnummers 
is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat deze informatie volledig is. Zo kunnen 
perceelnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn. 

Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning bestaat, betekent niet 
noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat vergund is, ook effectief uitgevoerd is.  

In die zin dient ook het al of niet vervallen zijn van een vergunning  te worden geïnterpreteerd, en dient tevens verwezen naar onder meer 
art. 4.2.14, 4.6.1-4.6.3 (stedenbouwkundige vergunningen) en art. 4.6.4, 7.5.3,- 7.5.6 (verkavelingen) . 

Conform artikel 5.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen verantwoordelijk voor de 
overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen. 

Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning of van een 
verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn. 

. 

. 

. 

Datum uittreksel: 04-12-2017   

 
Namens het schepencollege  

   

De gemeentesecretaris  De burgemeester 

G. Mahieu  I. Delaere 
 
 





 





 



GEMEENTE ARDOOIE 

Formulier I 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 

Referentie gemeente: 2012/36 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door B.V.B.A. Remmery, met als 
adres Brugsesteenweg 12 te 8740 Pittem, ontvangen. 

De aanvraag werd ontvangen op 28 maart 2012. 

Het resultaat van het ontvankelijkheids-en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 28-03-2012. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Brugsebaan +12 te 8850 Ardooie en met als 
kadastrale omschrijving afdeling I sectie C nummer 998/C. 

Het betreft een aanvraag tot terreinaanleg 

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de 
terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de 
uitvoeringsbesluiten. 

Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 

De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar niet 
worden ingewonnen. 

Openbaar onderzoek 

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende de 
openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er 
werden geen bezwaarschriften ingediend. Het college van burgemeester en schepenen neemt omtrent deze 
bezwaarschriften het volgende standpunt in:     

Externe adviezen 

Gelet op artikel 1 ten 2° en ten 3° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2008 en latere wijzigingen 
tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen: 
De instanties, die overeenkomstig artikel 4.7.16, §1, respectievelijk 4.7.26, §4, eerste lid, 2°, van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, om advies worden verzocht zijn: 
2°de wegbeheerder voor aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn op minder dan 30 meter van 
het domein van autosnelwegen, hoofdwegen of primaire wegen categorie I volgens het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen of langs gewest-of provinciewegen. 

3°het departement Landbouw en Visserij voor alle aanvragen die verband houden met landbouw, alsook voor 
alle aanvragen waarbij toepassing wordt gemaakt van de bepalingen van artikel 4.4.6, artikel 4.4.10 tot en met 
4.4.23, en artikel 4.4.26, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in gebieden die een agrarische 
bestemming hebben. 

Op 16 april 2012 werd gunstig advies verleend door wegen en verkeer – district Pittem 

Op 26 april 2012 werd voorwaardelijk gunstig advies verleend door de afdeling duurzame 
landbouwontwikkeling West-Vlaanderen. 

Advies van de GECORO 

Het advies van de Gecoro is niet vereist en werd niet gevraagd. 

Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften 

De aanvraag is gelegen in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied  van het gewestplan Roeselare-Tielt 
(K.B. 17/12/1979). In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 11.4.1. + 15.4.6.1.  van 
het koninklijk besluit van 28 december 1972 houdende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en de gewestplannen: 
Artikel 11.4.1.: 



De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen 
mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de 
exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf 
uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden 
agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op 
ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied tenzij het een 
woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van 
uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw-en bosgebieden. 

Artikel 15.4.6.1.: 
De landschappelijke waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel 
het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. 

De aanvraag is niet in overeenstemming met bovenvermelde bestemmingsvoorschriften maar maakt het 
voorwerp uit van een positief planologisch attest, afgeleverd door het schepencollege van Ardooie op 16 
januari 2012. Het planologisch attest schrijft een buffer voor van 10 meter en het plaatsen van de waterbuffer 
achteraan het terrein. 
De aanvraag is in overeenstemming met de voorwaarden van het planologisch attest. 

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening 

De aanvraag omvat het aanleggen van een betonverharding en een waterbuffer ten behoeve van het aldaar 
gevestigde bedrijf B.V.B.A. Remmery, gelegen op de grens met de gemeente Pittem, langs de Brugsebaan, een 
gewestweg. Het bedrijf situeert zich zowel op de gemeente Ardooie als op de gemeente Pittem. 

Voor het bedrijf werd een ruimtelijke visie op korte termijn ontwikkeld door middel van een planologisch 
attest. De aanvraag is volledig in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van dit planologisch 
attest en betekent geen schaalbreuk voor de omgeving. 

Watertoets 

Het voorgestelde project ligt niet in een recent overstroomd gebied of overstromingsgevoelig gebied zodat in 
alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. Er kan 340 m³ 
gebufferd worden en deze capaciteit is voldoende voor de stockage van regenwater van zowel de bijkomende 
verharding als van de bestaande verhardingen en gebouwen. Het water kan vertraagd worden afgevoerd naar 
de aanliggende gracht of infiltreren in de bodem. De gracht is een niet-gecategoriseerde waterloop waarvan 
het water wordt afgevoerd richting Veldbeek (Pittem)  

Normen en percentage betreffende de verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod. 

Niet van toepassing 

BIJGEVOLG BESLIST H ET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 07 mei 2012 HET 
VOLGENDE : 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is het 
college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen van het begin van de 
handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen. 

De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden: 

• Het groenscherm zoals aangeduid op plan dient te worden aangelegd binnen het eerstvolgend 
plantseizoen, na voltooiing en/of ingebruikname 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. 

Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

Art. 4.7.19.§1. Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt binnen een 
ordetermijn van tien dagen en per beveiligde zending bezorgd aan de aanvrager en aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. 
De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar ontvangt ook een afschrift van het vergunningdossier, behoudens indien hij omtrent de 
vergunningsaanvraag een advies heeft verstrekt. 

Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt tevens bezorgd aan : 



1° de adviserende instanties, vermeld in artikel 4.7.16§1, eerste lid; 

2°de toezichthoudende architect, indien deze daarom verzoekt. 

De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin ontvoogde gemeenten geen afschriften of kennisgevingen moeten overmaken aan de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar omwille van de beperkte ruimtelijke impact van de vergunde handelingen of de eenvoud van 
het dossier. 

§2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een periode van dertig dagen 
aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de gemeente onmiddellijk op de hoogte 
van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen 
waaraan de aanplakking moet voldoen. 

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien dagen te 
rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 

De gemeentebesturen of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21, §2, een 
gewaarmerkt afschrift van aanplakking af. 

§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen te rekenen vanaf de dag van 
aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep wordt 
ingesteld, geldt artikel 4.7.21§8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1.§2 van deze codex en artikel 4.5.6.§2, eerste lid, van het 
decreet van    betreffende het grond-en pandenbeleid. 

§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de werkzaamheden 
in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning. 

Beroepsmogelijkheden 

Art. 4.7.21 §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de 
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente 
is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoek de deputatie de aanvraag in haar volledigheid. 

§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld : 

1° de aanvrager van de vergunning; 

2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de 
omstreden beslissing. 

3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden beslissing zijn 
bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking overeenkomstig de statuten. 

4° de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, behoudens in de gevallen, vermeld in artikel 4.7.19, §1, derde lid; 

5° de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16 §1, eerste lid, op voorwaarde dat zij tijdig advies hebben 
verstrekt of ten onrechte niet om advies werden verzocht. 

§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat: 

1° voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift op de kennisgeving, vermeld in 
artikel 4.7.19 §1, eerste lid, werd betekend; 

2° voor wat betreft het beroep ingesteld door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of door de adviserende instanties 
aangewezen krachtens artikel 4.7.16 §1, eerste lid : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 
4.7.19 §1, tweede lid, werd betekend; 

3° waar wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na deze van aanplakking. 

§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid  per beveiligde zending ingediend bij de deputatie. 

De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager van de 
vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen , in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn. Aan de deputatie 
wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan de aanvrager en aan het 
college. 

§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te zijn van het 
bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een stilzwijgende weigering. De 
dossiervergoeding is verschuldigd op rekening op rekening van de provincie. 

§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar. 

§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie, en zulks 
onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift. 

§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de 
beroepsbeslissing aan de aanvrager. 

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 

Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en bevat: 



1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en 
mailadres;  

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing; 

3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing. 

Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder of nadelen. 

Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging  is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de besteden beslissing zijn bedreigd of 
geschaad. 

De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid. 

§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van de bestreden  uitdrukkelijke vergunningsbeslissing 
respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende vergunningsbeslissing. 

Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende weigeringsbeslissing 
die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een kopie of afdruk toe van de 
beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het resultaat van het ontvankelijkheids-en 
volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in zoverre dat beschikbaar is. 

Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of een 
adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift 
het attest van aanplakking, vermeld n artikel 4.7.19, §2, derde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat 
beschikbaar is. 

Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd. 

Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in staat om 
het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn van vijftien dagen, 
die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen van deze paragraaf is voldaan. 
Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat tot de onontvankelijkheid van het beroep. 

Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingstukken toevoegen die hij nodig acht. De overtuigingsstukken 
worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven. 

De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het 
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het eigenlijke 
beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet toegelaten is op grond 
van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.  

Verval van de vergunning 

Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 

1° de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de vergunning in 
laatste administratieve aanleg gestart; 

2° de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken; 

3° de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken. 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de 
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, 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 planschade desalniettemin behouden. 

Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur 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 en volgende fasen 
worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase. 

§2. Onverminderd §1 vervalt een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur waaraan een sociale last, vermeld in artikel 4.1.16 
van het decreet van (…) betreffende het grond en pandenbeleid, is verbonden, van rechtswege indien de sociale last uitgevoerd wordt in 
natura en de werken zijn niet voltooid binnen de vijfjarentermijn, vermeld in artikel 4.1.20 §1, eerste lid, 2°, van voormeld decreet. 

§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte gedeelte 
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het desgevallend na sloping van de niet afgewerkte gedeelten, kan worden 
beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. 

Mededeling 

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de 
aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening. Ze worden gebruikt 



voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke 
doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. 

Namens het college: Ardooie, 07 mei 2012 

De secretaris         de burgemeester 

D. Pillaert         K. Callens 
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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

29/03/2018 

 

- Omg/MER/SCRPL17283 - 

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 

Jurgen Wyseur 02/553.62.53 29/05/2018 

jurgen.wyseur@vlaanderen.be 

 

  

Betreft: onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor Johan 
Remmery bvba in Pittem en Ardooie. 
 
Beslissing plan-MER-plicht  
volgens het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), B.S. 3 
juni 1995, zoals herhaaldelijk gewijzigd en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
milieueffectrapportage over plannen en programma’s van 12 oktober 2007, B.S. 7 november 2007

Geachte heer,  
Geachte mevrouw, 

 
Met uw email van 29/03/2018 vraagt u de dienst Mer een beslissing te nemen over de opmaak van een 
plan-MER. Het dossier is onder het nummer SCRPL17283 behandeld. 
 
Zoals u in het dossier aangeeft, komt de aanvraag tot planologisch attest in aanmerking voor een 
onderzoek tot milieueffectrapportage. 
 
De aanvraag tot planologisch attest vormt niet het kader voor de toekenning van een vergunning voor 
een project opgesomd in bijlage I, II of III van het project-m.e.r;-besluit van 10 december 2004 en is dus 
screeningsgerechtigd 
 
De doelstelling en reikwijdte van het plan worden beschreven in de screeningsnota. Volgens het dossier 
heeft de aanvraag tot planologisch attest heeft als doel om op korte termijn te kunnen inspelen op de 
uitbreidingsbehoeften van het bedrijf via de bouw van een nieuwe loods in functie van houtbewerking 
(1.450 m2 en 6 m hoog) binnen het bestaande bedrijfsperceel. 

Vlaamse overheid 

Afdeling Gebiedsontwikkeling, 

Omgevingsplanning en –projecten 

Milieueffectrapportage 

Koning Albert II-laan 20 bus 8 

1000 Brussel 

T 02/553 80 79 

mer@vlaanderen.be  

www.omgevingvlaanderen.be 

 
 
Johan Remmery bvba 
Brugsesteenweg 12 
8740 Pittem/Ardooie 

mailto:mer@vlaanderen.be
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Het screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota en de adviezen) bevat de nodige informatie over 
het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines voldoende besproken. 
 
Alle instanties zijn van mening dat de effecten op het milieu correct en voldoende beschreven zijn. De 
uitgebrachte adviezen bevatten geen elementen waaruit de dienst Mer kan besluiten dat het uitgevoerde 
onderzoek naar de aanzienlijkheid van de milieueffecten onvolledig of onjuist is.  
 
Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig 
is. 
 
U dient de screeningsnota samen met deze beslissing te voegen bij de aanvraag tot planologisch attest. 
 
De dienst Milieueffectrapportagebeheer zorgt ervoor dat de screeningsnota en deze beslissing voor het 
publiek raadpleegbaar zijn. Deze documenten zullen geraadpleegd kunnen worden op de website van de 
dienst Mer (www.mervlaanderen.be). De dienst Mer zal aan de betrokken gemeente vragen om dit 
eveneens te melden via aanplakking op de aanplakplaatsen van de gemeente, via de website van de 
gemeente en via publicatie in het gemeentelijk infoblad.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Liesbeth Lelieur 
Diensthoofd Dienst Mer 
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