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Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

 Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 2
 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 2.3.2, § 2, 5de, 6de en 7de lid

De beslissing wordt genomen op grond van:
 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 2.3.2, § 2, 5de, 6de en 7de lid
 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de 

milieueffectrapportage over plannen en programma's

Motivering
Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar studentenhuisvesting, is in 2010 het 
bouwreglement van de Stad Gent aangepast waardoor private ontwikkelaars grootschalige 
studentenhuisvesting van minimaal vijftig units (minimaal 30 bij verbouwing) kunnen bouwen, 
die niet moeten voldoen aan de voorschriften voor woongebouwen, maar aan de specifieke 
voorschriften voor grootschalige studentenhuisvesting (hoofdstuk IV van het bouwreglement).

Op de zitting van 21 februari 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist dat 
het verhandelen van zakelijke rechten op individuele units of delen van grootschalige 
verblijfsaccommodatie voor studenten, opgericht door andere dan erkende 
onderwijsinstellingen, verboden is behoudens met een voorafgaandelijke omgevingsvergunning 
voor het wijzigen van de hoofdfunctie van het gebouw naar een andere functie (wonen of iets 



anders). Ten tweede besliste het college dat het bouwreglement in die zin moet aangepast 
worden, meer bepaald, dat het bouwreglement aangevuld moet worden met een verbod op 
verkoop van individuele units in grootschalige verblijfsaccommodatie voor studenten.

Huidig besluit wordt opgemaakt in uitvoering van artikel 2.3.2 §2 van de Vlaamse Codex, dat 
stelt dat het college belast is met de opmaak van een stedenbouwkundige verordening.

Het schepencollege wenst nu – in 2020 – in het bouwreglement één artikel toe te voegen dat de 
verkoop (of de overdracht van andere zakelijke rechten) op individuele units in deze projecten 
formeel verbiedt. Voor de stad Gent en voor de hoger onderwijsinstellingen is de eenheid in de 
eigendomsstructuur een essentieel onderdeel van het karakter van een grootschalige collectieve 
verblijfsaccommodatie voor studenten. Dit omwille van volgende redenen:

1. De kwaliteit van de verblijfsaccommodatie blijft beter gegarandeerd als de 
initiatiefnemers van bij het begin de eigendom en de uitbating van 
studentenhuisvestingsprojecten in eigen hand houden en niet uit beeld verdwijnen van 
zodra het gebouw gerealiseerd (en verkocht) is. Zo wordt vermeden dat grote private 
projecten van studentenhuisvesting gebouwd worden door projectontwikkelaars die 
door de verkoop van studentenkamers enkel een bouwproject willen (pre-)financieren, 
zonder als bouwheer nadien nog betrokken te zijn als exploitant bij de uitbating van de 
studentenhuisvesting.

2. Het verkopen van (of toekennen van andere zakelijke rechten op) afzonderlijke units 
(bv. ter financiering van de bouw van het geheel) is nooit de bedoeling geweest van de 
invoering van het begrip ‘grootschalige collectieve verblijfsaccommodatie voor 
studenten’ zoals in dit bouwreglement bedoeld als specifieke uitzondering op het begrip 
‘woning’.

3. De eigendomsstructuur heeft nog een bijkomende stedenbouwkundige relevantie die 
betrekking heeft op de volledige levensduur van de inrichting: op lange termijn kan een 
versnipperde eigendomsstructuur immers aanleiding geven tot een volledige blokkering 
bij grondige verbouwingswerken, functiewijzigingen of aanpassingsnoden van het 
gebouw aan nieuwe of gewijzigde stedenbouwkundige normen of inzichten.

 Om dit verbod op te nemen worden twee aanpassingen gedaan in het bouwreglement. 

1. In de definities van artikel 1 wordt de toelichting bij het begrip 'woning' uitgebreid met 
de verwijzing naar het nieuwe artikel 39bis, waarin het verbod op de verkoop (of 
overdracht van andere zakelijke rechten) wordt opgenomen.

2. Bij Deel 3 Hoofdstuk 4 wordt een artikel 39bis toegevoegd. Dit artikel schrijft het 
effectieve verbod op verkoop of overdracht van andere zakelijke rechten voor.

De bij dit besluit gevoegde bijlage geeft duidelijk de toevoegingen en wijzigingen aan.

Volgende stappen

Conform de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden zowel de GECORO, 
de Woonraad, de deputatie en het departement Omgeving om advies gevraagd, en wordt er 
een openbaar onderzoek gehouden. Daarna volgt de definitieve vaststelling door de 
gemeenteraad.



De voorgestelde wijziging aan de verordening heeft geen aanzienlijke milieueffecten tot gevolg. 
Omdat in de rechtsleer de discussie volop gaande is over de vraag of een stedenbouwkundige 
verordening als instrument kan vallen over het begrip 'plan of programma', en zo ja, welke 
soorten van voorschriften al dan niet te aanzien zijn als een 'plan of programma', werd 
veiligheidshalve op initiatief van de stad Gent een onderzoek tot planmilieueffectenrapportage 
opgemaakt. Deze zal, conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 
betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's, overgemaakt worden aan 
het departement Omgeving, de afdeling Woonbeleid en het Team Vlaamse Bouwmeester, die 
advies geven over de milieueffecten met de vraag of een plan-MER moet worden opgesteld voor 
deze wijziging.

Bijgevoegde bijlage(n):

 20200325_DO_voorstelABRwijziging_Bijlage1_artikels.pdf (deel van de beslissing)
 20200325_DO_voorstelABRwijziging_Bijlage2_onderzoekMER.pdf (deel van de 

beslissing)

Beslissing
Beslist het volgende:

Artikel 1:
Keurt goed de nota, die bij dit besluit is toegevoegd en er integraal deel van uitmaakt, 
'20200325_DO_voorstelABRwijziging_Bijlage1_artikels', m.b.t. de wijziging van het algemeen 
bouwreglement, de stedenbouwkundige verordening van de stad.

Artikel 2:
Legt dit ontwerp van wijziging van het algemeen bouwreglement, inzake verbod op 
stukverkoop, voor advies voor aan de GECORO, de Woonraad, de deputatie en het departement 
Omgeving, en onderwerpt dit ontwerp aan een openbaar onderzoek van 30 dagen.

Artikel 3:
Legt dit ontwerp, samen met het onderzoek tot planmilieueffectenrapportage, voor aan het 
departement Omgeving, de afdeling Woonbeleid en het Team Vlaamse Bouwmeester, die 
advies geven over de milieueffecten met de vraag of een plan-MER moet worden opgesteld voor 
deze wijziging. 
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1. Voor wie is deze nota bedoeld en wat is het statuut 
ervan? 

Dit document is een bijlage bij het collegebesluit betreffende de ontwerpwijziging van de 

stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, meer specifiek de opname van het 

verbod op individuele verkoop van units binnen grootschalige collectieve 

verblijfsaccommodatie voor studenten. 

Dit document geeft aan welke wijzigingen er worden voorgesteld in het Algemeen 

Bouwreglement.  

 

2. Opbouw 

Het document is opgebouwd aan de hand van kolommen.  

De linkerkolom bevat het voorschrift zoals het is opgenomen in het huidige ABR. Eventuele 

wijzigingen / schrappingen / aanvullingen hieraan worden met track-changers aangeduid.  

De middelste kolom is de motivatie van het voorschrift. Deze motivatie maakt deel uit van 

de verordening en zal ook in de (digitale) brochure vermeld worden. Dit maakt het voor 

burgers en vergunningverleners duidelijker waarom iets verordenend werd vastgelegd. 

 

3. Voorstel van te wijzigen artikels 

 

Deel 1 Algemeen 

Noot: Deel 1 bevat de definities en het toepassingsgebied. Hieronder worden enkel de 

definities overgenomen die van belang zijn voor deze specifieke wijziging. De andere 

definities  zijn niet opgenomen in onderstaande opsomming, maar blijven wel behouden. 

 

Artikel 1 Definities 

Voorschrift 

(=verordenend gedeelte) 

Motivatie van het voorschrift 

(= toelichtend gedeelte, niet verordenend) 

Voor de toepassing van deel 3 

hoofdstuk 2 ‘Wonen’ en hoofdstuk 4 

‘Grootschalige collectieve 

verblijfsaccommodatie voor studenten, 

opgericht door andere initiatiefnemers 

dan de erkende onderwijsinstellingen’ 

van deze verordening wordt verstaan 

onder: 
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woning: lokaal of geheel van 

aansluitende lokalen, hoofdzakelijk 

bestemd voor de huisvesting van een 

persoon of een groep van 

samenlevende personen. 

Worden niet beschouwd als woningen: 

entiteiten die deel uitmaken van 

a) toeristische accommodaties 

b) collectieve verblijfsaccommodaties, 

zoals de tehuizen voor bejaarden, de 

erpleeginrichtingen, de kazernes, de 

internaten, verblijfsaccommodatie voor 

studenten opgericht door erkende 

onderwijsinstellingen, de kloosters, de 

opvangcentra, de gevangenissen, … 

c) grootschalige collectieve  

verblijfsaccommodatie voor studenten, 

opgericht door andere initiatiefnemers 

dan de erkende onderwijsinstellingen, 

bestaande uit minstens 30 entiteiten 

die enkel verhuurd worden aan 

studenten ingeschreven in het hoger 

onderwijs. 

Deze initiatieven zijn – omwille van de 

schaalgrootte en omwille van de 

verplichting tot afsluiten van een 

overeenkomst (zoals voorzien in artikel 

39) met een erkende 

onderwijsinstelling – te aanzien als 

gemeenschapsvoorzieningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het feit dat deze vorm van studentenhuisvesting 

als een gemeenschapsvoorziening te aanzien is, 

hangt samen met de schaal, het collectieve 

karakter ervan en de specifieke overeenkomst die 

moet afgesloten worden met een 

onderwijsinstelling. Het is immers de bedoeling 

om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij het begrip 

“verblijfsaccommodatie voor studenten opgericht 

door erkende onderwijsinstellingen” in punt b.  

Om die reden wordt een verbod op de verkoop 

(of overdracht van andere zakelijke rechten) van 

individuele units expliciet opgenomen in dit 

bouwreglement. Het is immers wenselijk om de 

eigendom van een grootschalige collectieve 

verblijfsaccommodatie in één hand te houden (zie 

verder artikel 39bis). 
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Deze voorzieningen moeten voldoen 

aan de bepalingen van deel 3 hoofdstuk 

4 én artikel 51 en 52 van dit reglement. 

Dit impliceert ook dat het steeds om 

gemeenschapsvoorzieningen moet blijven gaan 

die in principe thuishoren in zones voor 

gemeenschapsvoorzieningen (zoals omschreven 

in het KB van 28/12/1972 op de gewestplannen, 

en opgenomen als gebiedscategorie 9.1. in het 

BVR “typevoorschriften RUP’s” van 11/04/2008), 

of in woongebieden volgens het gewestplan voor 

zover verenigbaar met de onmiddellijke omgeving 

(artikel 5.1. KB gewestplan), of in vergelijkbare 

woongebieden in RUP’s. 

Dat het om gemeenschapsvoorzieningen gaat, 

heeft tot gevolg dat voor een functiewijziging 

naar wonen - die automatisch plaatsvindt van 

zodra de inrichting niet meer beantwoordt aan de 

onder uitzondering c) vermelde voorwaarden - 

een omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen vereist is, én 

dat in dat geval voldaan moet worden aan de 

bepalingen van meergezinswoningen uit 

hoofdstuk 2. 

De schaalgrootte (minimum 30 units) van deze 

verblijfsaccommodatie en het afsluiten van de 

overeenkomst met de onderwijsinstelling vormt 

een belangrijk onderscheid met andere vormen 

van studentenhuisvesting, die – hoewel ook 

bestemd voor huisvesting van studenten – 

volgens dit bouwreglement toch aanzien worden 

als woonentiteiten en niet als een 

gemeenschapsvoorziening. 

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen voor een 

grootschalige collectieve verblijfsaccommodatie 

voor studenten zal verplicht een overeenkomst 

aangaan met een erkende onderwijsinstelling (zie 

artikel 39), om in de toekomst het behoud van de 

eigenheid en de goede werking van de 

grootschalige verblijfsaccommodatie te 

garanderen. Die eigenheid hangt samen met de 

eenheid en schaalgrootte van de inrichting, naast 

de exclusieve bestemming ervan voor de 

huisvesting van studenten.  
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(…) 

Deel 3 Stedenbouwkundige voorschriften 

Hoofdstuk 4 Grootschalige collectieve verblijfsaccommodatie voor studenten, opgericht 

door andere initiatiefnemers dan de erkende onderwijsinstellingen 

(…) 

Noot: Artikel 39bis is een nieuw artikel. 

Artikel 39bis Verbod op het verhandelen van zakelijke rechten op een of meerdere 

individuele units 

Voorschrift 

(= verordenend gedeelte) 

Motivatie van het voorschrift 

(= toelichtend gedeelte, niet verordenend) 

De verkoop van een of meerdere 

individuele units in een grootschalige 

verblijfsaccommodatie voor studenten is 

verboden, zelfs indien de verhuur aan 

studenten gegarandeerd blijft.  

Hetzelfde geldt voor de vestiging van een 

recht van erfpacht, opstalrecht of 

vruchtgebruik. 

 

 

 

Voor de stad Gent en voor de hoger 

onderwijsinstellingen is de eenheid in de 

eigendomsstructuur een essentieel onderdeel van het 

karakter van een grootschalige collectieve 

verblijfsaccommodatie voor studenten. Dit omwille van 

volgende redenen: 

1. De kwaliteit van de verblijfsaccommodatie blijft 

beter gegarandeerd als de initiatiefnemers van 

bij het begin de eigendom en de uitbating van 

studentenhuisvestingsprojecten in eigen hand 

houden en niet uit beeld verdwijnen van zodra 

het gebouw gerealiseerd (en verkocht) is. 

2. Het verkopen van (of toekennen van andere 

zakelijke rechten op) afzonderlijke units (bv. ter 

financiering van de bouw van het geheel) is 

nooit de bedoeling geweest van de invoering 

van het begrip ‘grootschalige collectieve 

verblijfsaccommodatie voor studenten’ zoals in 

dit bouwreglement bedoeld als specifieke 

uitzondering op het begrip ‘woning’. 

3. De eigendomsstructuur heeft nog een 

bijkomende stedenbouwkundige relevantie die 

betrekking heeft op de volledige levensduur 

van de inrichting: op lange termijn kan een 

versnipperde eigendomsstructuur immers 

aanleiding geven tot een volledige blokkering 

bij grondige verbouwingswerken, 

functiewijzigingen of aanpassingsnoden van het 

gebouw aan nieuwe of gewijzigde 

stedenbouwkundige normen of inzichten.  

(…) 
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ONDERZOEK TOT MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE voor WIJZIGING 
STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

 

A. Omschrijving van het “plan of programma” 
 

1. Initiatiefnemer 
 
De Stad Gent, Botermarkt 1 te 9000 Gent, is initiatiefnemer van een wijziging van het algemeen 
bouwreglement (stedenbouwkundige verordening), meer bepaald één nieuw artikel 39bis in 
hoofdstuk IV, dat een verbod invoert op de verkoop (of overdracht van andere zakelijke rechten) op 
units die deel uitmaken van een grootschalige collectieve verblijfaccommodatie voor studenten 
opgericht door private initiatiefnemers.  
 
Dit onderzoek tot planmilieueffectrapportage wordt gevoerd op initiatief van de Stad Gent.  
 
Contactpersoon: Kim Paduwat  
Email-adres: kim.paduwat@stad.gent 
Telefoonnummer: 09 266 79 50 
 
 

2. Geografische afbakening: 
 
Het “plangebied” omvat het volledige grondgebied van Gent. 

 

3. Doelstellingen en beschrijving van de wijziging van de verordening: 
 

Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar studentenhuisvesting, is in 2010 het 
bouwreglement van de Stad Gent aangepast waardoor private ontwikkelaars grootschalige 
studentenhuisvesting van minimaal vijftig units (minimaal 30 bij verbouwing) kunnen bouwen, die 
niet moeten voldoen aan de voorschriften voor woongebouwen, maar aan de specifieke 
voorschriften voor grootschalige studentenhuisvesting (hoofdstuk IV van het bouwreglement).  

Het schepencollege wenst nu – in 2020 – in het bouwreglement één artikel toe te voegen dat de 
verkoop (of de overdracht van andere zakelijke rechten) op individuele units in deze projecten 
formeel verbiedt om te vermijden dat grote private projecten van studentenhuisvesting gebouwd 
worden door projectontwikkelaars die geen interesse, affiniteit en/of ervaring hebben in de uitbating 
van dergelijke verblijfsaccommodatie voor studenten, maar die door de verkoop van 
studentenkamers enkel een bouwproject willen (pre-)financieren, zonder als bouwheer nadien nog 
betrokken te zijn als exploitant bij de uitbating van de studentenhuisvesting. 

 

mailto:kim.paduwat@stad.gent


2 
 

200325_DO_voorstelABRwijziging_Bijlage2_onderzoekMER  
 

 
4. Planologische toestand: 
 

De invoering van het nieuwe artikel, m.n. de invoering van het verbod om units afzonderlijk te 
verkopen of er zakelijke rechten op te vestigen, heeft geen planologische relevantie.  

Voor de volledigheid kan de planologische toestand van het “plangebied” kort weergegeven worden: 

Het gaat over het volledige grondgebied van Gent, vallend onder diverse bestemmingsvoorschriften, 
vastgelegd in het gewestplan, bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke, provinciale of 
gewestelijk RUP’s, of verkavelingen. 

 

De grootschalige collectieve verblijfsaccommodatie voor studenten wordt volgens het huidige 
bouwreglement gekwalificeerd als “gemeenschapsvoorziening” zoals bedoeld in het KB van 1972 op 
de gewestplannen.  

Dergelijke voorzieningen horen volgens het gewestplan thuis in de bestemmingszones voor 
gemeenschapsvoorzieningen of in woongebied, voor zover zij bestaanbaar zijn met het woongebied 
en verenigbaar met de plaatselijke omgeving, dan wel in vergelijkbare gebieden in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. 

 

5. Alternatieven: 
 

Voor deze wijziging aan het bouwreglement zijn er geen door het stadsbestuur gewenste 
alternatieven.  

De huidige wijziging heeft de bedoeling om een recente praktijk, nl. de verkoop van individuele units 
van dergelijke projecten, te voorkomen. 

Locatiealternatieven zijn niet aan de orde aangezien het hele grondgebied van Gent gevat is door de 
bestaande verordening, en dus ook door de huidige wijziging. 

 

6. Ontwikkelingsscenario’s 
 

 Er zijn geen relevante ontwikkelingsscenario’s gekend die een interferentie kunnen hebben met 
deze wijziging van het bouwreglement.  
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B. Toepassingsgebied 
 

Stedenbouwkundige verordeningen vallen - op basis van bepaalde Europese rechtspraak - mogelijk 
onder de definitie van “plannen en programma’s”, aangezien ze criteria en modaliteiten kunnen 
vaststellen voor de goedkeuring en de uitvoering van één of meerdere projecten die aanzienlijke 
gevolgen kunnen hebben voor het milieu.  

In de rechtsleer is de discussie volop gaande over de vraag of een stedenbouwkundige verordening 
als instrument kan vallen onder het begrip “plan of programma”, en zo ja welke soorten van 
voorschriften al dan niet te aanzien zijn als een “plan of programma”.  

De Vlaamse Minister nam in een antwoord op een Parlementaire Vraag van 20 juni 2018 een 
voorzichtig standpunt in en raadde aan om stedenbouwkundige verordeningen te onderwerpen aan 
een plan-MER-screening conform de Europese rechtspraak.  

Het Departement Omgeving (Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning) doet – anno 
2020 – op haar website geen uitspraak over een mogelijk planmilieueffectrapportageplicht bij de 
opmaak van stedenbouwkundige verordeningen: 
https://omgeving.vlaanderen.be/toezichtsregeling%E2%80%AFop-stedenbouwkundige-
verordeningen-%E2%80%93-goedkeuringsprocedure-opheffen 

De huidige wijziging houdt een kleine wijziging in aan een bestaande stedenbouwkundige 
verordening, wat dus mogelijk aanzien kan worden als een kleine wijziging aan een bestaand “plan of 
programma”.  

Aangezien het om een kleine wijziging gaat komt de voorgenomen wijziging zeker in aanmerking voor 
een screening, en is er geen “van rechtswege” plan-MER-plicht.  

Zie artikel 4.2.3.§3 DABM: “§ 3. Voor een plan of programma, dat overeenkomstig artikel 4.2.1, onder 
het toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt, en dat het gebruik bepaalt van een klein gebied op 
lokaal niveau of een kleine wijziging inhoudt, moet geen plan-MER worden opgemaakt voor zover de 
initiatiefnemer aan de hand van de criteria die worden omschreven in bijlage I, die bij dit decreet is 
gevoegd, aantoont dat het plan of programma geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben.” 

 

 

  

https://omgeving.vlaanderen.be/toezichtsregeling%E2%80%AFop-stedenbouwkundige-verordeningen-%E2%80%93-goedkeuringsprocedure-opheffen
https://omgeving.vlaanderen.be/toezichtsregeling%E2%80%AFop-stedenbouwkundige-verordeningen-%E2%80%93-goedkeuringsprocedure-opheffen


4 
 

200325_DO_voorstelABRwijziging_Bijlage2_onderzoekMER  
 

C. Milieueffecten 
 

1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt eerst thematisch onderzocht wat de mogelijke milieueffecten zijn van het 
“planvoornemen”. Vervolgens volgt op het einde van dit hoofdstuk een formele toetsing aan de 
criteria van bijlage 1 bij het DABM, zoals voorgeschreven in artikel 4.2.3. §3 DABM. 

2. Bodem: 
De wijziging aan de verordening voorziet geen bestemmingswijzing, noch bouwvoorschriften met 
een impact op de bodemgesteldheid. 

3 Water: 
De wijziging aan de verordening voorziet geen bestemmingswijzing, noch bouwvoorschriften met 
een impact op de waterhuishouding. 

4 Biodiversiteit: 
De wijziging aan de verordening voorziet geen bestemmingswijzing, noch bouwvoorschriften met 
een impact op de biodiversiteit. 

5 Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie  
De wijziging aan de verordening voorziet geen bestemmingswijzing, noch bouwvoorschriften met 
een impact op het landschap, het bouwkundig erfgoed en archeologie. 

6.1. Mens – Mobiliteit  
De wijziging aan de verordening voorziet geen bestemmingswijzing, noch bouwvoorschriften met 
een impact op de mobiliteit. 

6.2. Mens – Ruimtelijke aspecten: 
De wijziging aan de verordening voorziet geen bestemmingswijzing.  

Het verbod op de verkoop van (of om andere zakelijke rechten te vestigen op) individuele units van 
grootschalige verblijfsaccommodatie voor studenten heeft zeker geen aanzienlijk effect op ruimtelijk 
vlak, hoewel aan deze maatregel toch een zekere ruimtelijke relevantie kan toegekend worden o.a.  

- omdat dit voorschrift (hopelijk) aanleiding zal zijn voor het ontwerpen en bouwen van meer 
robuuste projecten (omdat men voor eigen rekening bouwt en het project in eigen 
portefeuille blijft),  

- omdat enkel kandidaat-exploitanten zich zullen engageren om dergelijke grootschalige 
studentenhuisvestingsprojecten te bouwen én zelf ook te exploiteren, zodat van bij het 
ontwerp zal nagedacht worden over de wijze waarop studentenhuisvesting kwalitatief zal 
uitgebaat worden (zowel voor de studenten als voor de omwonenden), 

- omdat deze projecten op lange termijn (na 20 tot 30 jaar en langer) niet zullen verkrotten of 
leegstaan ten gevolge van gewijzigde maatschappelijke noden én ten gevolge van een 
versnipperde eigendomsstructuur, wat o.m. de omvorming van dergelijke complexen tot 
nieuw gebouwen met andere functies bemoeilijkt. 

6.3 Mens – gezondheid: 
De wijziging aan de verordening voorziet geen bestemmingswijzing, noch bouwvoorschriften met 
een impact op de volksgezondheid. 
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6.4 Mens – Veiligheid  
De wijziging aan de verordening voorziet geen bestemmingswijzing, noch bouwvoorschriften met 
een impact op de veiligheid. 

 

7. Bijkomende toets aan de criteria van bijlage 1 bij DABM: 
 
7.1. De kenmerken van plannen en programma's, in het bijzonder gelet op: 
 

a. Kenmerk van het “plan” algemeen: het gaat om zeer beperkte wijziging van voorschriften 
inzake grootschalige verblijfsaccommodatie in het bestaand bouwreglement dat op geen 
enkel vlak een aanzienlijk milieueffect kan veroorzaken. 

b. De mate waarin het plan of programma een kader vormt voor projecten en andere 
activiteiten met betrekking tot de ligging, aard, omvang en gebruiksvoorwaarden, alsmede 
wat betreft de toewijzing van hulpbronnen: de “gebruiksvoorwaarden” worden verstrengd in 
de zin dat een project van grootschalige studentenhuisvesting in één hand moet gehouden 
worden, en niet door verkoop van individuele units mag versnipperd worden op vlak van 
eigendomsrechten (of andere zakelijke rechten). Voor de rest zijn er geen effecten te 
verwachten. 

c. de mate waarin het plan of programma andere plannen en programma's, met inbegrip van 
die welke deel zijn van een hiërarchisch geheel, beïnvloedt: deze wijziging heeft geen invloed 
op andere plannen of programma’s 

d. relevantie van het plan of programma voor de integratie van milieuoverwegingen, vooral 
met het oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling: zie punt 6.2. hierboven 

e. milieuproblemen die relevant zijn voor het plan of programma: de voorgenomen kleine 
wijziging heeft geen betrekking op “milieuproblemen”, andere dan vermeld in 6.2. 

f. de relevantie van het plan of programma voor de toepassing van de milieuwetgeving van de 
Europese Gemeenschap (bijvoorbeeld plannen en programma's in verband met 
afvalstoffenbeheer of waterbescherming): de voorgenomen kleine wijziging heeft geen 
relevantie voor toepassing van Europese milieuwetgeving. 

 

7.2. Kenmerken van de effecten en van de gebieden die kunnen worden beïnvloed, in 
het bijzonder gelet op: 
 

a. de waarschijnlijkheid, duur, frequentie en omkeerbaarheid van de effecten: 

Het enige potentiële effect van de maatregel is omschreven in punt 6.2. Dit effect zal niet 
aanzienlijk zijn gelet op de waarschijnlijkheid, de duur, de frequentie en omkeerbaarheid 
ervan. 

b. de cumulatieve aard van de effecten: er zijn geen cumulatieve effecten te verwachten. 

c. de grensoverschrijdende aard van de effecten: Het grondgebied van Gent ligt in het noorden 
op circa 2.5km van de grens met Nederland. Rekening houdend met de aard van het 
“voorgenomen plan”, de omvang van de effecten zoals hiervoor beschreven en het gegeven 
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dat deze als niet-aanzienlijk beoordeeld worden, wordt geconcludeerd dat er geen 
aanzienlijke grensoverschrijdende negatieve effecten worden verwacht.  

d. de risico's voor de menselijke veiligheid of gezondheid of voor het milieu: zie hoger; 

e. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (geografisch gebied en omvang 
van de bevolking die getroffen kan worden): de beperkte effecten van deze wijziging blijven 
beperkt tot het grondgebied van Gent, en hebben mogelijk - in beperkte mate – impact op 
investeerders van buiten Gent. 

f. de waarde en kwetsbaarheid van het gebied dat kan worden beïnvloed gelet op  

- bijzondere natuurlijke kenmerken of cultureel erfgoed; 

- de overschrijding van de milieukwaliteitsnormen of van grenswaarden; 

- intensief grondgebruik: 
Gezien de aard van het effect spelen de hiervoor vermelde kenmerken van het gebied geen 
rol van betekenis bij het bepalen van de aanzienlijke impact van de voorgestelde maatregel. 

g. de effecten op gebieden en landschappen die door een lidstaat, door de Europese 
Gemeenschap, dan wel in internationaal verband als beschermd gebied zijn erkend: 

 Op dit vlak zijn er geen effecten te verwachten. 

 

 

D. Conclusie van het onderzoek naar milieueffecten  
 

Uit het effectenonderzoek blijkt dat de voorgestelde wijziging aan de verordening geen aanzienlijke 
milieueffecten zal hebben. 
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