DE PROVINCIERAAD VAN

W EST- V LAANDEREN,

Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de
onbevaarbare waterlopen;
Gelet op het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu;
Gelet op de artikelen 55 en 56 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening;
Gelet op de doelstellingen van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid met bijzondere aandacht voor de toepassing van het principe ruimte voor
water ;
Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005, in het bijzonder op art. 2 en 42,
Gelet op het Besluit van 21 november 2003 van de Vlaamse Regering houdende
maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid;
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van leefmilieu en tewerkstelling van 31
juli 1996 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg
van openbare riolering en individuele voorbehandelingsinstallaties;
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van leefmilieu en tewerkstelling van 23
maart 1999 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de
herwaardering van grachtenstelsels;
Gelet op de uitvoering van de cluster water van de samenwerkingsovereenkomst 2002-2004
en volgende, en de daarbij noodzakelijke uitwerking van een strikte reglementering voor het
inbuizen van baangrachten;
Gelet op het gunstig voorwaardelijk gunstig advies van de Procoro van 7 februari 2008, en
het gunstig advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 8 februari 2008;
dat de voorwaarden van de Procoro luiden als volgt:
-

-

artikel 5 en 6 juridisch te screenen en te verfijnen om interpretatieproblemen te
voorkomen (bv voorwaarden kunnen bij de vergunning maar niet bij de aanvraag,
moet kleiner diameter zijn in plaats van groter, )
de voorziene compensatie voor het inbuizen van baangrachten moet ter plekke
gebeuren

Dat wat de eerste voorwaarde betreft gesteld kan worden dat de gevraagde verfijning dat
voorwaarden kunnen bij de vergunning maar niet bij de aanvraag, eerder een taalkundige
discussie betreft, maar dat voor alle duidelijkheid de aanhef van artikel 5 gewijzigd kan
worden als volgt: Om in aanmerking te komen voor een stedenbouwkundige vergunning
moeten de werken voldoen aan de volgende voorwaarden: ;

Dat een kleinere diameter niet overwogen kan worden: die gaat in tegen het doel van de
verordening en zou het bottleneck-effect van de overwelving vergroten; dat de verplichting
voor de vergunningverlenende overheid om de noodzaak voor een grotere diameter (die
duurder is) te motiveren, daarentegen een bescherming voor de aanvrager is;

Dat de tweede voorwaarde oplegt dat de voorziene compensatie ter plekke moet gebeuren;
dat dit de logica zelve is, maar dat de duidelijkheid vraagt dat artikel 5 b) vierde lid in die
zin wordt aangepast;
Overwegende dat door het overwelven van baangrachten de bergingscapaciteit wordt
verkleind en het hemelwater versneld wordt afgevoerd;
Overwegende dat door het overwelven van baangrachten het hemelwater de mogelijkheid
ontnomen wordt om in de bodem te infiltreren en daardoor de verdroging in de hand wordt
gewerkt;
Overwegende dat door de grote hoeveelheid hemelwater die terecht komt in het
rioleringsstelsel voor afvalwater, de vuilvracht sterk verdund wordt en de zuiveringsstations
daardoor niet optimaal kunnen renderen;
Overwegende dat de grachten een ecologische functie kunnen hebben, o.a. in het kader van
de nazuivering van gezuiverd afvalwater en verontreinigd hemelwater;
Gelet op de toelichtingsnota van de Deputatie;

BESLUIT:

HOOFDSTUK 1 : DEFINITIES
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
Baangracht : gracht die parallel loopt met een weg en als prioriteit heeft het
hemelwater van de weg en van aanpalende percelen op te vangen en af te voeren
Decreet : Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening
HOOFDSTUK 2 : VERBODSBEPALING
Artikel 2
Het is verboden baangrachten geheel of gedeeltelijk te dempen. Het is eveneens verboden
afvalwaterleidingen aan te sluiten op de overwelving of inbuizing.

HOOFDSTUK 3 : STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Artikel 3
Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning baangrachten
overwelven of inbuizen.
Bouwwerken en installaties die de infiltratie van water in
baangrachten tegenwerken zijn vergunningsplichtig.
Artikel 4
De stedenbouwkundige vergunning kan enkel verleend worden met het doel om toegang te
verlenen tot een perceel of voor werken van algemeen belang, zoals bedoeld in artikel 103
van het decreet.

Artikel 5
Om in aanmerking te komen voor een stedenbouwkundige vergunning moeten de werken
voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) De overwelving of inbuizing mag de goede afwatering van derden niet wijzigen of in het
gedrang brengen.
b) Er mag slechts één overwelving of inbuizing per kadastraal perceel zijn, of, indien
meerdere kadastrale percelen door gebruik één geheel vormen, slechts één overwelving
of inbuizing voor het geheel van die percelen, tenzij de aanvrager kan aantonen dat
meer dan één overwelving redelijkerwijze noodzakelijk is voor het normale gebruik van
de gronden.
De lengte van de overwelving of inbuizing mag maximaal vijf meter bedragen. De
vergunningverlenende overheid kan een afwijking op de maximale lengte toestaan om
één van de volgende redenen :
- voor werken van algemeen belang
- omwille van redenen van gezondheid of veiligheid voor de bewoners van de woning
waarvoor de overwelving wordt aangelegd
- indien de breedte van vijf meter niet volstaat om toegang te verlenen tot het
betreffende perceel of percelen
De aanvrager dient de noodzakelijkheid van afwijking van de maximale lengte
uitdrukkelijk te motiveren.
Het feit dat de toegang tot het perceel gebruikelijk moet dienen voor andere voertuigen
dan personenwagens en lichte bestelwagens, geldt als voldoende motivering om af te
wijken tot 7,5 meter. Indien uit een gemotiveerde aanvraag blijkt dat 7,5 meter niet
volstaat, kan de vergunningverlenende overheid hier eveneens van afwijken.
Elke overwelving of inbuizing van meer dan vijf meter moet vergezeld gaan van
compenserende maatregelen ter plaatse die de infiltratie van hemelwater blijvend
mogelijk maken, zoals een greppel, geperforeerde buizen, waterdoorlatende
verhardingen.
c) De overwelving of inbuizing moet een minimale diameter hebben van 400 mm, tenzij de
vergunningverlenende overheid mits motivatie een grotere diameter noodzakelijk acht.
d) De buizen moeten geplaatst worden in een volledig ontruimde grachtbodem. Bij de
plaatsing mag geen schade worden toegebracht aan de grachtkanten en de
nutsleidingen. De overgang van het open grachtprofiel naar de overwelving of inbuizing
moet zo afgewerkt worden dat uitspoeling niet mogelijk is.
Artikel 6
De vergunningverlenende overheid kan enerzijds strengere voorwaarden opleggen, o.a. een
grotere diameter, en anderzijds ook bijkomende voorwaarden opleggen, o.a. met betrekking
tot de aanvulling van de sleuf rond de inbuizing, het voorzien van kopmuren en het voorzien
van inspectieschouwen.
De vergunninghouder of zijn rechtsopvolger is verantwoordelijk voor de goede staat en
werking van de overwelving. Hij is verplicht de overwelving of inbuizing te ruimen en vrij te
houden van alle obstakels die een goede afwatering verhinderen. Hij is eveneens verplicht,
in geval er geen verharding wordt voorzien over de overwelving of de inbuizing, de
wegberm in een goede staat te onderhouden zodat steeds een gelijkaardig dwarsprofiel van
de berm met de weg wordt aangehouden.

HOOFDSTUK 4 : ANDERE VERGUNNINGEN EN MACHTIGINGEN
Artikel 7
Het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning ontslaat de aanvrager niet van de
verplichting alle andere noodzakelijke vergunningen en machtigingen te bekomen.

HOOFDSTUK 5 : SLOTBEPALINGEN
Artikel 8
Overtredingen van deze stedenbouwkundige verordening worden bestraft volgens Titel V
van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

Artikel 9
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen deze verordening aanvullen en
strengere normen opleggen.
De gemeenteraden brengen hun gemeentelijke stedenbouwkundige verordening binnen een
termijn van 6 maanden na de inwerkingtreding van de verordening in overeenstemming
met de voorschriften van deze verordening.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na
bekendmaking van de goedkeuringsbeslissing van de Vlaamse regering in het Belgisch
Staatsblad.
Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning waarvan het ontvangstbewijs is afgeleverd
voor de datum van inwerkingtreding van de verordening, zijn vrijgesteld van de toepassing
van de verordening.
Brugge, 24 april 2008
De Provinciegriffier,
(get.)
Hilaire OST

De Voorzitter,
(get.)
Jean DE BETHUNE
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