
 

Deputatie 01/04/2021 | lijst besluiten   1 

 

 Deputatie 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 01/04/2021 

 
Lijst besluiten 

 

 

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

Afwezig met 

kennisgeving: 

Naeyaert Bart, voorzitter; 

de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden; 

ANTHIERENS Geert, provinciegriffier 

 

 

 

DECALUWE Carl 

 

 

 

1. Griffie 

113738 - Goedkeuren van het ontwerp van notulen van de zitting van de deputatie van 

25.03.2021 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

2. Griffie 

113836 - Vaststellen van de agenda van de provincieraad van 22 april 2021  

Beslissing: Goedgekeurd mits wijziging.

 

3. Griffie 

113866 - Kennisgeving van de vertegenwoordiging op de Algemene vergadering VLM - West-

Vlaanderen 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

4. COOP 

112045 - 0312/2016/010/VDT -  Goedkeuren wijziging contract voor de opdracht voor 

werken: aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel op het PTI - Campus Techniek & 

Design te Kortrijk  

Beslissing: Goedgekeurd  

 

5. COOP 

112608 - Advies geven over de jaarrekening 2020 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Assounah in Desselgem 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

6. COOP 

113476 - PR 0383/2021/001 CDD Agendering provincieraad van goedkeuren van het bestek 

en de plaatsingsprocedure (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking) 

betreffende de opdracht voor werken: Kasteel 't Hooghe te Kortrijk - restauratiewerken - 

voortzetting der werken 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

7. COOP 

113496 - Advies geven over de jaarrekening 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods 

Troosteres der Bedroefden in Pervijze 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

8. COOP 
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113497 - Advies geven over de jaarrekening 2020 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus 

in Kortrijk 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

9. COOP 

113619 - 0206/2016/006/LS - Agendering provincieraad betreffende het verlenen van 

machtiging tot overdracht van percelen gelegen te Deerlijk en Harelbeke in het kader van de 

grondenbank De Gavers 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

10. COOP 

113666 - Kennisgeving van de data van de deputatiezittingen die plaatsvinden tijdens de 

maanden juli en augustus 

Beslissing: Kennisgenomen  

 

11. COOP 

113757 - 1654/2019/002 CDD Goedkeuren verrekening nr. 2 voor de opdracht voor werken: 

Suikerpark te Veurne (2de fase) - fietspad tussen Werkplaatsstraat en spoorweg en tussen 

Brikkerijstraat en Nijverheidsstraat 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

12. COOP 

113814 - 0349/2019/003 CDD Goedkeuren gunning voor de opdracht voor werken: 

omvorming parking OC De Duinpanne 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

13. COOP 

113890 - 0100/2020/038 MCW Goedkeuren bestek voor de opdracht van diensten : online 

indienings-en beheerstool voor de provinciale reglementen West-Vlaanderen (voor de periode 

2021-2025) 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

14. COOP 

113925 - 0355/1999/001/LS - Agendering provincieraad betreffende het verlenen van 

machtiging tot het wijzigen van de erfpachtakte betreffende het PTI, campus Wetenschap & 

Groen te Kortrijk 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

15. COOP 

113930 - 0215/2020/003/COOP03/LP - Goedkeuring verlenen aan de akte voor de kosteloze 

overdracht van percelen te Heuvelland ter uitbreiding van het provinciedomein De 

Kemmelberg.  

Beslissing: Goedgekeurd  

 

16. COOP 

113945 - 0254/2020/003/COOP55/LP - Goedkeuring verlenen aan de akte voor de verkoop 

van een perceel grond te Ieper.  

Beslissing: Goedgekeurd  

 

17. Waterlopen 

113924 - Kennisnemen en instemmen met het provinciaal aandeel in de onderhoudswerken 

aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie voor het lot 1,2 en 3 van het 

dienstjaar 2021 en van de moderniseringswerken aan het pompgemaal Zevekote die 

uitgevoerd worden door de Middenkustpolder. 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

18. Economie & Europese & Int. samenwerking 

113622 - EEIS/2021/37/BK/DEP/INA/BTW - Goedkeuren van de vastlegging en toekenning 

van de aanvullende dotatie BTW-correctie aan Inagro vzw

Beslissing: Goedgekeurd  
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19. Economie & Europese & Int. samenwerking 

113623 - EEIS/2021/38/BK/DEP/INA/TOEL- Goedkeuren van de vastlegging van de 

jaardotatie 2021 en uitbetalen van de eerste schijf aan Inagro vzw

Beslissing: Goedgekeurd  

 

20. Economie & Europese & Int. samenwerking 

113644 - EEIS/2021/39/VLM/UM/ZP Goedkeuren, vastleggen en uitbetalen toelagen 

ingediende declaraties ikv uitvoeringsinitiatieven landinrichtingsproject zwinpolders 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

21. Economie & Europese & Int. samenwerking 

113926 - EEIS/2021/49/CSA/FVB Goedkeuren Samenwerkingsovereenkomst Provincie - Stad 

Brugge - CSA Fort van Beieren 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

22. PTI 

113716 - Toelating rustpensioen gesubsidieerd personeelslid van het Provinciaal Technisch 

Instituut (PTI) te Kortrijk 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

23. PTI 

113845 - Goedkeuren volledige loopbaanonderbreking voor medische bijstand van 

gesubsidieerd personeelslid van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk

Beslissing: Goedgekeurd  

 

24. Financiën 

112160 - Agendering provincieraad van rapportering financieel beheerder 2020 in toepassing 

van het provinciedecreet 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

25. Financiën 

113937 - Goedkeuring verlenen aan de bestellijst deputatie van 1 april 2021 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

26. Economie & Europese & Int. samenwerking 

113445 - EEIS/2021-40/WHU - Kennisgeving verlengingsaanvraag project AB Réfugiés Social 

ikv Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en de bijkomende budgettaire implicaties 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

27. Economie & Europese & Int. samenwerking 

113527 - 2021/EEIS/OND/43 - goedkeuren uitbetalingen & uitstel projecten 

subsidiereglement uitwisselingen "Europa mee-maken" 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

28. Economie & Europese & Int. samenwerking 

113593 - EEIS/2021/9/KC/DEP/GUN/PRES/KW.be - Goedkeuren van het bestek, de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, raadpleging en gunning van 

de opdracht voor diensten: opmaak van drie presentaties binnen M365 aanbod en een 

informatiefolder m.b.t. KennisWest.be ten behoeve van de dienst EEIS-Kenniscentrum West

Beslissing: Goedgekeurd  

 

29. Economie & Europese & Int. samenwerking 

113720 - EEIS/2021-50 Definitieve goedkeuring bijkomende provinciale cofinanciering ESF 

Vlaanderenproject 8778 Vlucht Vooruit 2 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

30. Economie & Europese & Int. samenwerking 

113722 - 113722_EEIS/2021-51_Definitief goedkeuren cofinanciering OCWEST i.k.v. project 

PROGRES - Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen 
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Beslissing: Goedgekeurd  

 

31. Strategie & Ontwikkeling 

113754 - 2021/S&O Kennisgeving kandidaatstelling adviseur North Sea Commission Marine 

Resources Group 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

32. Ruimtelijke planning 

113632 - RP/DEP/2021/029 - Agendering provincieraad van voorlopig vaststellen ontwerp 

PRUP t Roosleen (Staden) 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

33. Ruimtelijke planning 

113633 - RP/DEP/2021/031 - Agendering provincieraad van voorlopig vaststellen ontwerp 

PRUP Regionaal bedrijf Sadef - herziening (Hooglede)

Beslissing: Goedgekeurd  

 

34. Ruimtelijke planning 

113634 - RP/DEP/2021/017 - Agendering provincieraad definitief vaststellen PRUP Regionaal 

bedrijventerrein Hille Noord (Wingene)

Beslissing: Goedgekeurd  

 

35. Ruimtelijke planning 

113636 - RP/DEP/2021/036 - Agenderen van samenwerkingsovereenkomst met de stad 

Poperinge voor de herziening van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Poperinge 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

36. Ruimtelijke planning 

113897 - RP/DEP/2021/030 - Goedkeuren van scopingsnota 2.0 van PRUP Zilveren Spoor 

(Wevelgem) 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

37. Ruimtelijke planning 

113927 - RP/DEP/2021/037 - Verlenen van advies over de startnota van het gemeentelijk 

RUP Akkerbeek  (gemeente Ichtegem) 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

38. Ruimtelijke planning 

113960 - RP/DEP/2021/038 - Verlenen van advies over de startnota van het gemeentelijk 

RUP Steengoed Oost  (gemeente Oudenburg) 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

39. Gebouwen 

113867 - 0304/2017/013 - Goedkeuren schadevaststelling waterinfiltratie Provinciehuis 

Boeverbos 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

40. Personeel en HRM 

113917 - 2021/Personeel/Bevordering in vast verband - directeur dienst Financiën 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

41. Personeel en HRM 

113921 - 2021/Personeel/Bevordering in vast verband - adviseur/diensthoofd dienst Erfgoed 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

42. Economie & Europese & Int. samenwerking 

113599 - EEIS/2021-46 -Klasziekaal: verlenging detachering ifv goedgekeurde proeftuin 

(cobra 95105) 

Beslissing: Goedgekeurd  
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43. Economie & Europese & Int. samenwerking 

113600 - EEIS2021-47 :Meerjarige Overeenkomst tss PROV West-Vlaanderen/ RTC West-

Vlaanderen/TUA  West en VDAB ikv communicatiecampagne Technisch Onderwijs/duaal leren 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

44. Economie & Europese & Int. samenwerking 

113719 - EEIS/2021/41/BK/DEP/WT/VST - Agendering provincieraad goedkeuren van de 

overeenkomst m.b.t. de modaliteiten voor uitvoering deelname steunmaatregel Vlaams 

stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen in het kader van het coronavirus tussen 

de provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

45. Erfgoed 

113746 - Goedkeuren van de procedure en de gunning voor de opmaak van de website voor 

het project de West-Vlaamse molenbrigade 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

46. Groendienst 

113756 - Goedkeuren bijkomende onderhandelingen voor de aankoop van een perceel bij het 

provinciedomein Bergelen (Wevelgem). 

Beslissing: Goedgekeurd mits voorwaarden 

 

47. MiNaWA 

113609 - 21NOS_uitbetalen subsidie Natuur op School 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

48. MiNaWA 

113635 - Raversyde: Goedkeuren uitgave boek Atlantikwall in vogelvlucht 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

49. MiNaWA 

113653 - 21SLSWVH 02 Goedkeuren hervastlegging middelen voor de opdracht uitwerken 

bezoekersparcours Sterrebos/Bergmolenbos ifv educatief centrum 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

50. MiNaWA 

113840 - 21SLSWVH 03 Agendering provincieraad betreffende de goedkeuring van het 

reglement voor de uitvoering van experimentele beheerovereenkomsten die deel uitmaken 

van het Leaderproject "Geïntegreerd faunaplan" 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

51. COOP 

113807 - 0203/2018/001/COOP68/LP - Goedkeuring verlenen aan de overeenkomsten voor 

het in gebruik geven van de waterplas in het provinciedomein De Gavers.  

Beslissing: Goedgekeurd  

 

52. Vergunningen 

113654 - WEG 2020-10 - Kennisgeving van de definitieve vaststelling van het gemeentelijk 

rooilijnplan voor de verlegging van sentier 28 te Loker, Heuvelland. 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

53. Griffie 

114086 - Mededeling afwezigheid gouverneur zitting deputatie 01/04/2021 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

54. COOP 

113647 - 0130/2010/002 - Agendering provincieraad betreffende het verlenen van 

goedkeuring aan een dading omtrent de overheidsopdracht van werken voor renovatie en 

uitbreiding van de grafische dienst - Lot 1  

Beslissing: Goedgekeurd  
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55. COOP 

113962 - 0355/2020/004/VDT - Agendering provincieraad van goedkeuren van het bestek en 

de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) 

betreffende de opdracht van werken: Verbouwen en inrichten Hoeve Walle tot klassen PTI - 

Nieuwbouw Loods, Ruwbouw & Voltooiing & Technieken. 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

56. COOP 

113964 - 0355/2020/002/VDT - Agendering provincieraad van goedkeuren van het bestek en 

de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken : 

verbouwen en inrichten Hoeve Walle (woning, stal, schuur) tot klassen PTI - Ruwbouw & 

Voltooiing & Technieken & Vast Meubilair. 

Beslissing: Uitgesteld  

 

57. Vergunningen 

114089 - OMV_020134776 - Behandelingstermijn verlengen voor het aspect bouw en milieu 

met een gewone aanvraag bij een varkenshouderij, gelegen te Zonnebeke 

Beslissing: Termijnverlenging goedgekeurd  

 

58. Vergunningen 

114090 - OMV_2020147691 - Behandelingstermijn verlengen voor het aspect bouw, milieu en 

vegetatiewijziging met een gewone aanvraag bij een melkveebedrijf, gelegen te Diksmuide 

Beslissing: Termijnverlenging goedgekeurd  

 

59. Vergunningen 

114095 - OMV_2020141438 - Behandelingstermijn verlengen voor het aspect bouw en milieu 

met een gewone aanvraag bij een kippenfokkerij, gelegen te Anzegem 

Beslissing: Termijnverlenging goedgekeurd  

 

60. Vergunningen 

114096 - OMV_2020150639 - Behandelingstermijn verlengen voor het aspect bouw en milieu 

met een gewone aanvraag bij een gemengd landbouwbedrijf, gelegen te Nieuwkerke 

Beslissing: Termijnverlenging goedgekeurd  

 

61. Vergunningen 

113982 - OMV - 31033/126/2/A/10 - Omgevingsvergunning definitief verlenen voor het 

aspect milieu met een gewone aanvraag bij een slachthuis, gelegen te Torhout 

Beslissing: Vergunning verlenen (definitief na proef) 

 

62. Vergunningen 

114022 - OMV - 2018095154 - (35006/161/1/A/4) - Omgevingsvergunning opnieuw op proef 

verlenen voor het aspect milieu bij een inrichting, gelegen te Ichtegem (tot 09/10/2021) 

Beslissing: Vergunning verlenen voor een termijn van 6 maanden op proef (verlening tot 

09/10/2021) 

 

63. Vergunningen 

114080 - OMV_2020087428 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu 

met een gewone aanvraag bij een landbouwbedrijf, gelegen te Vleteren (dieren in niet AEA-

stallen tot 31/12/2030, akkerbouw- en paardenhouderij voor onbepaalde duur, diepe 

grondwaterwinning voor 20 jaar) (gecorrigeerd besluit) 

Beslissing: Vergunning verlenen (gecorrigeerd besluit) 

 

64. Vergunningen 

113820 - POVC-OMV beroep 35006/283/B/2020/457 vergunning verlenen voor herbouwen 

van een stal en aanleggen van een piste in functie van een paardenhouderij, gelegen te 

Eernegem (Ichtegem) 

Beslissing: Beroep zonder voorwerp - afstand van vergunning 

 

65. Vergunningen 
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113959 - POVC-OMV beroep 38008/66/B/2020/459 vergunning verlenen voor bouwen Hotel 

na sloop bestaand Gebouw- Hotel Kindervreugde, 

gelegen te Adinkerke (De Panne) 

Beslissing: Termijnverlenging goedgekeurd  

 

66. Vergunningen 

114012 - POVC-OMV beroep 34002/214/B/2020/361 vergunning verlenen voor slopen woning 

en uitbreiding groothandel in kaas- en zuivelproducten, gelegen te Anzegem 

Beslissing: Vergunning verlenen onder voorwaarden  

 

67. Vergunningen 

113970 - OMV_2019136397 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een 

gewone aanvraag bij een composteringsbedrijf, gelegen te Ieper 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

68. Vergunningen 

113973 - OMV_2020038120 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu 

met een gewone aanvraag bij een varkenshouderij, gelegen te Langemark-Poelkapelle  

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

69. Vergunningen 

113974 - OMV_2020051998 - Behandelingstermijn verlengen voor het aspect milieu met een 

gewone aanvraag bij een rundveehouderij, gelegen te Brugge 

Beslissing: Termijnverlenging goedgekeurd  

 

70. Vergunningen 

113975 - OMV_2020117942 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een 

gewone aanvraag bij een diepvriesgroentenbedrijf, gelegen te Zonnebeke  

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

71. Vergunningen 

113976 - OMV_2020138270 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een 

gewone aanvraag bij een bedrijf dat gipsblokken produceert, gelegen te Wielsbeke 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

72. Vergunningen 

113977 - OMV_2020064449 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een 

gewone aanvraag van een houtverwerkend bedrijf, gelegen te Spiere-Helkijn  

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

73. Vergunningen 

113978 - OMV_2020116151 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een 

gewone aanvraag bij een metaalbewerkingsbedrijf, gelegen te Hooglede 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

74. Vergunningen 

113979 - OMV_2020132139 - Behandelingstermijn verlengen voor het aspect bouw en milieu 

met een gewone aanvraag bij een kalkoenhouderij, gelegen te Wervik 

Beslissing: Termijnverlenging goedgekeurd  

 

75. Vergunningen 

113980 - OMV_2020145368 - Behandelingstermijn verlengen voor het aspect bouw en milieu 

met een gewone aanvraag bij een rundveefokkerij, gelegen te Diksmuide 

Beslissing: Termijnverlenging goedgekeurd  

 

76. Vergunningen 

113981 - OMV_2020146660 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu 

met een gewone aanvraag bij een paardenfokkerij, gelegen te Moorslede  

Beslissing: Vergunning verlenen  
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77. Vergunningen 

114019 - OMV_2020136551 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw met een 

gewone aanvraag bij een lokaal bestuur, gelegen te Ieper 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

78. Vergunningen 

114020 - OMV_2020146801 - Omgevingsvergunning weigeren voor het aspect bouw (kleine 

windmolen) met een gewone aanvraag bij een kippenfokkerij, gelegen te Brugge  

Beslissing: Vergunning weigeren  

 

79. Vergunningen 

114043 - OMV_2020099502 - Omgevingsvergunning weigeren voor het aspect bouw met een 

gewone aanvraag bij een groothandel in bouwmaterialen, gelegen te Tielt 

Beslissing: Vergunning weigeren  

 

80. Vergunningen 

114046 - OMV_2020168346 - Omgevingsvergunning gedeeltelijk verlenen voor het aspect 

bouw met een gewone aanvraag bij een veevoederbedrijf, gelegen te Roeselare (geweigerd 

voor het aanleggen van 704,7 m² grondgebonden zonnepanelen) 

Beslissing: Vergunning gedeeltelijk verlenen (grondgebonden zonnepanelen weigeren) 

 

81. Vergunningen 

114052 - OMV_2020178812 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw met een 

vereenvoudigde aanvraag bij een varkensfokkerij, gelegen te Heuvelland 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

82. Vergunningen 

114053 - OMV_2021002472 - Omgevingsvergunning weigeren voor het aspect bouw met een 

vereenvoudigde aanvraag bij een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen, 

gelegen te Tielt 

Beslissing: Vergunning weigeren  

 

83. Vergunningen 

114055 - OMV_2021006038 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw met een 

vereenvoudigde aanvraag bij een rundveehouderij, gelegen te Oedelem (Beernem)  

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

84. Vergunningen 

114056 - OMV_2021004428 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect 

vegetatiewijziging met een vereenvoudigde aanvraag bij ruiming van de Schuddebeurzebeek, 

gelegen te Middelkerke 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

85. Vergunningen 

114057 - OMV_2020136068 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een 

vereenvoudigde aanvraag bij een pluimveehouderij, gelegen te Wielsbeke  

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

86. Vergunningen 

114059 - OMV_2020152125 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een 

vereenvoudigde aanvraag bij een inrichting voor het vervaardigen van silo's, gelegen te 

Lichtervelde 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

87. Vergunningen 

114061 - OMV - 2020152704 - Aktename voor het aspect milieu voor de volledige overdracht 

van een varkens- en rundveehouderij, gelegen te Westvleteren (Vleteren)  

Beslissing: akte nemen  

 

88. Vergunningen 
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114062 - OMV_2020155557 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw met een 

vereenvoudigde aanvraag bij een veevoederbedrijf, gelegen te Brugge  

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

89. Vergunningen 

114063 - OMV_2021008390 - Aktename voor het aspect milieu van de volledige overdracht 

van een rundvee- en varkenshouderij, gelegen te Passendale (Zonnebeke)  

Beslissing: akte nemen  

 

90. Vergunningen 

114064 - OMV_2020119391 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een 

vereenvoudigde aanvraag bij een varkens- en rundveefokkerij, gelegen te Torhout  

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

91. Vergunningen 

114069 - OMV_2020102894 - Omgevingsvergunning gedeeltelijk verlenen voor het aspect 

bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een kippen- en varkensfokkerij, gelegen te 

Menen (geweigerd voor deel uitbreiding ondiepe grondwaterwinning) 

Beslissing: Vergunning gedeeltelijk verlenen (weigeren deel uitbreiding ondiepe 

grondwaterwinning) mits bijkomende voorwaarde 

 

92. Vergunningen 

114071 - OMV_2020118046 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu 

met een gewone aanvraag bij een varkens- en rundveehouderij, gelegen te Diksmuide 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

93. Vergunningen 

114072 - OMV_2020137755 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu 

met een gewone aanvraag bij een rundveefokkerij, gelegen te Zonnebeke  

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

94. Vergunningen 

114078 - OMV_2020099032 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect  bouw en 

milieu met een gewone aanvraag bij een varkensfokkerij, gelegen te Staden (03/12/2027 

voor de grondwaterwinning uit boorput 3) 

Beslissing: Vergunning verlenen (grondwaterwinning uit boorput 3 tot 03/12/2027) 

 

95. Vergunningen 

114084 - OMV_2020124650 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw met een 

gewone aanvraag bij een varkensfokkerij, gelegen te Staden  

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

96. Vergunningen 

114092 - OMV_2020109871 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu 

met een gewone aanvraag bij een biotechnologisch bedrijf met WKK, gelegen te Brugge 

(diepe grondwaterwinning en de lozingsnormen in de Komvest tot 1/04/2026) 

Beslissing: Vergunning verlenen (diepe grondwaterwinning en de lozingsnormen in de 

Komvest tot 1/04/2026), mits bijkomende voorwaarde

 

97. Vergunningen 

114094 - OMV_2020146564 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een 

gewone aanvraag bij een varkens- en rundveebedrijf, gelegen te Beernem  

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

98. Vergunningen 

114058 - OMV_2021004879 - Aktename voor het aspect milieu met een gehele overdracht 

van een kippen- en varkensfokkerij, gelegen te Wingene  

Beslissing: akte nemen  

 

99. Vergunningen 
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114060 - OMV_2020166102 - Aktename voor het aspect milieu voor de gehele overdracht 

van een rundveehouderij, gelegen te Wingene  

Beslissing: akte nemen  

 

100. Vergunningen 

113932 - RvvB - Kennisgeving arresten: verwerpingen - afstand van geding 

Beslissing: Kennisgenomen - arresten RvVB 

 

101. Vergunningen 

114028 - RVst - Kennisgeving memorie van antwoord 

Beslissing: Kennisgenomen  

 

102. Vergunningen 

113949 - OMV beroep 31005/1379/B/2020/442 vergunning verlenen voor verkavelen van 

braakliggend terrein en bouwen van eengezinswoningen en meergezinswoningen, gelegen te 

Sint-Andries (Brugge) 

Beslissing: Termijnverlenging goedgekeurd  

 

103. Vergunningen 

113950 - OMV beroep 33037/335/B/2020/452 vergunning verlenen voor aanleg van een 

verharding en keermuur, gelegen te Zonnebeke 

Beslissing: Vergunning weigeren  

 

104. Vergunningen 

113951 - OMV beroep 36008/364/B/2020/454 vergunning verlenen voor bouwen van een 

ééngezinswoning, gelegen te Kachtem (Izegem) 

Beslissing: Vergunning verlenen onder voorwaarden  

 

105. Vergunningen 

113952 - OMV beroep 35013/561/B/2020/461 vergunning verlenen voor renovatie tot een 

cohousing-project met 6 appartementen, 4 patiowoningen en gemeenschappelijke 

voorzieningen rond een collectieve tuin, gelegen te Oostende 

Beslissing: Vergunning verlenen volgens ingediend plan en onder voorwaarden 

 

106. Vergunningen 

113953 - OMV beroep 34022/706/B/2021/3 vergunning verlenen voor aanleg van een 

dakterras en bijhorende dakopbouw, gelegen te Kortrijk 

Beslissing: Vergunning verlenen volgens ingediend plan en onder voorwaarden 

 

107. Vergunningen 

113954 - OMV beroep 35011/341/B/2021/11 vergunning verlenen voor aanbrengen luifel 

over bestaande terrasconstructie, gelegen te Middelkerke 

Beslissing: Vergunning weigeren  

 

108. Vergunningen 

113955 - OMV beroep 34042/357/B/2021/14 vergunning verlenen voor uitbreiden van een 

woning en bouwen nieuwe garage, gelegen te Sint-Denijs (Zwevegem) 

Beslissing: Vergunning verlenen onder voorwaarden  

 

109. Vergunningen 

113957 - OMV beroep 38014/399/B/2020/402 vergunning verlenen voor bouwen van een 

eengezinswoning, gelegen te Oostduinkerke (Koksijde) 

Beslissing: Vergunning verlenen volgens aangepast plan en onder voorwaarden 

 

110. Vergunningen 

113958 - OMV beroep 32003/579/B/R2018/450 vergunning verlenen voor het verbouwen ex-

veevoederfabriek tot 2 verblijfseenheden, restaurant en 3 logies, gelegen te Diksmuide 

Beslissing: Vergunning verlenen volgens aangepast plan en onder voorwaarden 

 

111. Vergunningen 
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113983 - OMV beroep 35029/178/B/2019/286 vergunning verlenen voor verbouwen en 

restaureren van een erfgoedschuur, functiewijziging van de erfgoedschuur, oprichten van een 

technische ruimte, verwijderen en heraanleggen van de  verharding, het slopen van een 

schuur, het verbouwen van een loods en uitvoeren reliëfwijzigingen te Vlissegem (De Haan) 

Beslissing: Kennisgenomen, arrest RvVB 

 

112. Vergunningen 

114021 - OMV beroep 38014/368/B/R2019/167 vergunning wijzigen bestemming van 

bakkerij naar praat- en sfeercafé gelegent te Oostduinkerke (Koksijde) 

Beslissing: Vergunning verlenen onder voorwaarden  

 

113. Groendienst 

114093 - Coronamaatregelen - inzet security in de domeinen tijdens de paasvakantie - 

beslissing  

Beslissing: Goedgekeurd  

 


