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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. 
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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
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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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