
Openruimtekamers Gavers en Esser
9 mei 2017

Wouter Billiet – Evelyne Vercauteren
Dienst Ruimtelijke Planning  Provincie West-Vlaanderen1



Situering provinciaal domein De Gavers
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Situering provinciaal domein De Gavers

Bebouwde omgeving Centrale vijver Landbouwomgeving
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Situering provinciaal domein De Gavers
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Provinciaal domein



Situering projectgebied
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GAVERS

ESSER



Situering projectgebied
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GAVERS

ESSER

Nood aan uitbreiding domein / natuurgebied
Rekening houdende met de aanwezige landbouw 
+ inzetten op behoud grondgebonden landbouw



HISTORIEK: Pogingen tot opmaak RUP
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 Eerste poging door Vlaams Gewest (2006)
 Tweede poging door Vlaams Gewest (2008-2011) (AGNAS)

 Botst op conflict tussen landbouw & natuur

 Derde poging door provincie
 Meermaals proberen opstarten sinds 2008
 Gevoelig dossier (landbouw)
 Schetsontwerp (overleg) - 29/01/2015 deputatie keurt 

startnota goed



HISTORIEK: Geïntegreerde gebiedsgerichte visie

9

 2010 – 2011 door provincie
 Goedgekeurd door deputatie

 Actieprogramma gekoppeld (50-tal acties)
 Provincie in regierol voor de uitvoering 

van het hele programma



Gebiedsvisie 
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Geïntegreerde gebiedsgerichte visie
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Geïntegreerde 
gebiedsvisie Kanaal 

Bossuit-Kortrijk 

Gebiedsprogramma 
Kanaal Bossuit-

Kortrijk

Opladen van het 
programma 'Gavers-
kanaal-Transfo' via 3 

sleutelacties

 Oa: visie op openruimtekamers Gavers - kanaal



Van visie naar uitvoeren
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 Door deze geïntegreerde gebiedsgerichte visie: 
 Kennis opgebouwd

 Terreinkennis
 Verzuchtingen en verwachtingen van actoren
 Kennis van kennis binnenshuis

 ‘Grenzen’ afgetoetst
 Beleidsmatig draagvlak
 Provincie heeft voldoende legitimiteit om als regisseur op te 

treden
 Nadien: creëren beleidsmatig draagvlak voor concrete acties
 Formaliseren in startnota ‘PRUP’

 Keuzes maken en doelstellingen verankeren
 Breed projectteam
 Voldoende terugkoppeling om beleidsmatig draagvlak te 

behouden
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Tijdlijn

2011: geïntegreerde gebiedsvisie + 150 jaar kanaal + groene sporen

2012 – 2013: verdiepen door sectorale studies + kleinere realisaties

2014: aftoetsen acties (extern & intern) + interne organisatie / startnota / etc

2015: acties opzetten en uitvoeren ‘provincie treedt naar buiten met programma’

2016: landen met alle ‘niet-investeringsacties’ + procedure PRUP

2017 -2018: realisatie grotere investeringen  2017 - 2023

2015: PRUP: actorenoverleg + ‘de boer op’ + gemeenten + …



Doelstellingen
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1. Uitbreiden / versterken provinciaal domein

2. Uitbreiden / versterken groenpool

3. Landbouwgebied vrijwaren voor de grondgebonden 
beroepslandbouw

4. Duidelijke keuze maken tussen natuur en landbouw

5. Recreatieve verbinding tussen Gavers en Kanaal

6. Ruimer mobiliteitsverhaal De Gavers

7. Rechtszekerheid / duidelijkheid voor zonevreemde woningen

8. Extra elementen die in de loop van het traject naar boven zijn 
gekomen



Uitgangspunt
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1. Uitbreiden / versterken provinciaal domein

2. Uitbreiden / versterken groenpool

3. Landbouwgebied vrijwaren voor de grondgebonden 
beroepslandbouw

4. Duidelijke keuze maken tussen natuur en landbouw

5. Rechtszekerheid / duidelijkheid voor zonevreemde woningen

6. Recreatieve verbinding tussen Gavers en Kanaal

7. Mobiliteitsverhaal De Gavers

8. Extra elementen die in de loop van het traject naar boven zijn 
gekomen



Uitbreiden / versterken domein
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Rustiger

Dynamischer



Uitbreiden / versterken domein
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Rustiger

Dynamischer
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PRUP



PRUP openruimtekamers Gavers en Esser
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Doelstellingen van het PRUP
 Versterken provinciaal domein als groenpool
 Versterken en integreren agrarische omgeving met 

provinciaal domein
 Recreatieve verbinding tussen Gavers – Kanaal
 Mobiliteitsverhaal

 Landbouwgebied vrijwaren voor grondgebonden 
beroepslandbouw

 Keuzes maken tussen natuur en landbouw, geen 
nabestemmingen

 Duidelijkheid voor de zonevreemde woningen

PRUP is voldoende



Instrumenten
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 PRUP is een bestemmingsinstrument: is ‘maar’ een groene 
kleur

 Nood aan uitvoeringsgerichte instrumenten
 Nood aan formele en financiële engagementen

Als provincie het zelf doen (eigen domein)
= verwerven en inrichten

 PRUP was/is niet voldoende  Inrichtingsnota mee in 
procedure



Inrichtingsnota
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 instrument uit het landinrichtingsdecreet
 = een instrumentenafweging (inrichting / verwerving 

/ beheer)
 Geen concreet beeld effectieve inrichting
 Bevat een financieringsplan
 Samen met VLM



Instrumentenkoffer
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 Gebruik van de instrumentenkoffer gekoppeld aan diverse 
projecten, plannen of programma’s door een overheid



Inrichtingsnota
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 Meerwaarde (voor ons)
 Duidelijkheid over wat – hoe – en wie financiert
 Engagementen van het beleid en de diensten 

vastleggen
 Uitvoering en realisatie van de visie
 Procedure samen met RUP



Voorbeeld openruimtekamers Gavers en Esser
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Prioritaire zone  2020



Voorbeeld openruimtekamers Gavers en Esser
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 Versterken provinciaal domein als groenpool
 PRUP
 herbestemming + voorschriften
 Voorkooprecht / onteigening

 Inrichtingsnota
 Financiële engagementen door de verschillende 

diensten
 Inrichtingsschets is zeer specifiek uitgewerkt en 

geeft een sterke motivatie voor de uitbreiding 
van het domein

 Flankerend voorkooprecht - grondenbank
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Voorbeeld openruimtekamers Gavers en Esser
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Samenwerkingsovereenkomst VLM
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Prioritaire zone = onteigeningsplan
Minder prioritaire zone = voorkooprecht

Als flankerende maatregel voor de getroffen boeren:

 samenwerkingsovereenkomst met de VLM

 grondenbank in beheer VLM

 DOEL = Compensatie mogelijkheden voor de getroffen 
landbouwers kunnen voorzien

 MIDDEL = de grondenbank met vergoedingen

 UITWERKING = samenwerkingsovereenkomst met de 
VLM (die de grondenbank beheren)



Overzicht grondenbank
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Kritische succesfactoren
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 Weten wat je wil doen 
 Ambities realistisch stellen - goede startnota
 RUP is geen eindproduct (groene kleur is nog geen bos)
 Tijdig nadenken over verdere aanpak en realisatie (IN)
 Dienstenoverschrijdend werken / kennis delen / op de 

hoogte houden / informele aanpak loont
 Terreinkennis nodig / sterkte van gebiedsgerichte 

werking
 Voldoende terugkoppelen met beleid
 Inbouwen van cruciale beslissingsmomenten
 Ambtelijk activisme



Kritische bedenkingen
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 Draagvlak ≠ applaus op alle banken
 PRUP noch IN is heiligmakend (zoektocht juiste 

instrumenten)
 Is geen standaardsjabloon dat voor alles toepasbaar 

is
 Teveel focus op 1 of 2 sectoren (bv bewoners)
 Een proces start nooit met een blanco blad 
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