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De visie van ‘de Plaatsbepalers’
De voorbije maanden werd hard gewerkt aan de herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Dit gebeurde niet alleen door de Dienst Ruimtelijke Planning.
Het provinciebestuur koos immers voor een participatief traject ‘de Plaatsbepalers’.
Met een 300-tal waren ze, de burgers, lokale politici en experten die samen nadachten over de ruimtelijke uitdagingen waar onze provincie de komende jaren voor
staat. Dit gebeurde in aparte sessies en per regio: in Zuid-West-Vlaanderen, Midden-West-Vlaanderen, Noord-West-Vlaanderen, de Westhoek en de Kust. In totaal
gingen zo 5 informatiesessies door en 30 workshops.
Samen met de gebiedsgerichte werking en de streekintercommunales Leiedal en WVI werden door de Dienst Ruimtelijke Planning 6 ruimtelijke principes voor de
provincie gedetecteerd. Deze principes worden bevattelijk toegelicht in een twintig minuten durende documentaire die u kunt bekijken op www.deplaatsbepalers.be.
Die 6 provinciale principes vormden de leidraad voor het uitwerken van krachtlijnen per regio. En het zijn deze regiospecifieke krachtlijnen die de basis vormden van de
dialogen in de workshops.
Het resultaat vanuit de workshops werd per regio voorgelegd aan een ruimer forum met politici, vertegenwoordigers van middenveldorganisaties, deskundigen,
burgers,… op een feedbackmoment. Hierbij werd er nagegaan of de voorstellen waarbij een draagvlak bestond in de workshops ook konden worden onderschreven.
Over de voorstellen waarbij er geen consensus werd bereikt tijdens de workshops gingen we verder in debat. Het resultaat hiervan kan in de tekst worden
teruggevonden, telkens onder de titel ‘feedback’.
Na de 5 feedbackmomenten worden alle regionota’s gefinaliseerd en vervolgens besproken in de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (Procoro) die
hierover een advies zal overmaken aan het provinciebestuur. In samenspraak met de Vlaamse overheid en diverse overlegfora wordt naar een ontwerp van herzien
provinciaal ruimtelijk structuurplan toe gewerkt. Dit ontwerp wordt vervolgens aan een openbaar onderzoek onderworpen waarbij iedereen de kans krijgt om
eventuele bezwaren over te maken. In het voorjaar van 2018 willen uiteindelijk landen met de visie die de basis vormt voor het ruimtelijk beleid in onze provincie voor
de komende jaren.
Namens het provinciebestuur,
Franky De Block, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening
Stephaan Barbery, diensthoofd Ruimtelijke Planning
Meer informatie?
Provincie West-Vlaanderen - dienst Ruimtelijke Planning
t. 050 40 35 33 - ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be
www.deplaatsbepalers.be
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De zes ruimtelijke principes voor de volledige provincie
Principe 1 – Herkennen én erkennen van het fysisch systeem
Principe 2 – De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen
Principe 3 – Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte
Principe 4 – Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid
Principe 5 – Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte
Principe 6 – Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

Documentaire over de zes ruimtelijke principes
www.deplaatsbepalers.be
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Situering van de regio Noord-West-Vlaanderen

Regionaal stedelijk gebied
Brugge, Oostende

Kleinstedelijk gebied
Torhout, Knokke-Heist, Blankenberge

17 gemeenten
Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge,
Knokke-Heist, Gistel, Oudenburg, Jabbeke, Zuienkerke, Brugge,
Damme, Ichtegem, Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Beernem
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Krachtlijn 1: Versterken en benutten van het fysisch systeem en erfgoedlaag bij
ontwikkelingen
Waarover gingen ‘de Plaatsbepalers’ in debat?
Het fysisch systeem en het tot stand gekomen landschap geven een specifieke
identiteit aan deze regio. In de regio maken we een onderscheid tussen de
polders en de veldruimte (houtland). Ze verschillen onderling in bodem / reliëf
en landschappelijke kenmerken.


De polders vormen een gebied met een zéér open karakter. Het is vlak en
uitgestrekt. Door de aanwezigheid van een vruchtbare bodem heeft dit
gebied een belangrijke landbouwrol. Opvallend zijn de grote polderhoeves
en de kleine dorpen die veelal ontstaan zijn op de oude kreekruggen. In
het wegenpatroon zijn ook oude dijkstructuren leesbaar.



De veldruimte is een zanderig gebied dat hoger ligt (dekzandrug) en het is
minder vruchtbaar dan de polders. Door de historische ontginningen en
bosaanplanten heeft het gebied een meer gesloten karakter. Het bezit een
opvallend dambordpatroon met een belangrijke drevenstructuur. De vele
kasteelparken dragen bij aan het historische karakter van dit gebied.

Moeten we bij elke nieuwe ontwikkeling of ruimtelijke uitdaging niet nagaan
wat de relatie is met het fysisch systeem en de erfgoedkwaliteiten én hoe we
deze kunnen gebruiken?
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Over de polders

Over juridische mogelijkheden

Is het open karakter van de polders niet prioritair tegenover de woningdruk

Juridische mogelijkheden zijn soms in conflict met het fysisch systeem. Er zijn

vanuit de kust?

nog gronden die bebouwd mogen worden maar die overstromingsgevoelig

Moeten we verzilting van de polders blijven tegenhouden (met dijken, zoet

zijn: moeten we dit niet onmogelijk maken?

water stroomopwaarts vasthouden) of eerder zoeken naar teelten die

En wat met de andere bestemmingen? Of wat met de ontwikkeling van niet-

aangepast zijn?

overstromingsgevoelige gebieden die wel bijkomende overlast stroomafwaarts

Moeten we de polders niet prioritair inzetten tegen de stijging van de

als gevolg hebben?

zeespiegel en ‘klaar maken’ als kustverdedigingslinie? En hoe?

Over kastelen en dreven
Dreven zijn niet meer geschikt als wegenis voor landbouw en worden eerder
aanzien als barrières. Het zijn wel waardevolle landschapselementen, ook voor
natuur en recreatie. Gaan we deze niet maximaal bewaren door ze in te zetten
voor de realisatie van verbindingen?

Kasteeldomeinen als private domeinen worden niet afdoende ingezet in functie
van de toeristisch-recreatieve waarde voor de streek. Moeten we als overheid
hier op inzetten en streven naar een mogelijke win-win-situatie?
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Voorstellen waarvoor bij ‘de Plaatsbepalers’ een draagvlak bestaat
Versterken en benutten fysisch systeem is een uitgangspunt voor ruimtelijke

bebouwing aan de kust niet wordt uitgebreid naar de polders, waarbij de

ontwikkeling

bestaande bossen behouden blijven, …

Het fysisch systeem is leidend in elke beslissing die wordt genomen en is de
kern van het ruimtelijk verhaal.

De term ‘erfgoedlaag’ vervangen door ‘cultuurlandschap’

De krachtlijn ‘versterken en benutten van het fysisch systeem’ vinden de

‘Erfgoedlaag’ heeft een te grote sectorale bijklank. Het cultuurlandschap

Plaatsbepalers een evidentie, en zou de kern van het ruimtelijk verhaal moeten

daarentegen, het landschap dat de mens mee heeft helpen creëren / al het

zijn. Dit impliceert bv dat er geen vergunningen worden afgeleverd voor

waardevolle wat de mens heeft aangebracht in het landschap, kan wel op

wonen en bedrijvigheid in overstromingsgevoelig gebied, dat lage weiden

draagvlak rekenen.

behouden blijven, dat het wonen aan de kust niet verder wordt uitgebreid naar

Want:

de polders… Het fysisch systeem moet bepalend zijn voor een toekomstig

De ‘erfgoedlaag’ moet breed worden geïnterpreteerd, is niet enkel te beperken

beleidskader.

tot het bouwkundig patrimonium en erfgoeditems zoals de inventaris of

Want:

beschermingen. De erfgoedlaag moet eigenlijk begrepen worden als ‘al het

Het is ook één van de zes ruimtelijke principes die voor de gehele provincie

waardevolle dat de mens heeft aangebracht in het landschap’, zoals de polders,

van kracht zijn. Rekening houden met het fysisch systeem zorgt ervoor dat er

de dijken, de dreven en andere structuurelementen. Beter is om dan misschien

geen problemen worden gecreëerd inzake watercaptatie, soortenrijkdom,

te spreken van het ‘cultuurlandschap’, dat is een breder en minder sectoraal

grondverzakkingen,…

begrip. Het is het waardevolle landschap dat onder invloed van de mens is

Maar:

gevormd.

Het versterken en benutten van het fysisch systeem impliceert dat er soms ook

Maar:

duidelijke keuzes gemaakt moeten worden waarbij er niet wordt gebouwd in

Er moeten wel prioriteiten gemaakt worden in wat we gaan bewaren. Behoud

overstromingsgevoelig gebied, dat lage weiden behouden blijven, dat de

van het cultuurlandschap mag er niet toe leiden dat men fanatiek de
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vooruitgang gaat tegenhouden of afremmen. Enkele Plaatsbepalers durven de

die ‘harmonie met het landschap’ vooropstelt, kan volgens de Plaatsbepalers

vraag stellen of we – na een goede afweging – soms ook niet enkele zaken

misschien een uitweg zijn.

moeten laten durven vallen. Bv inzake heidevegetatie: in welke mate weegt het

Want:

artificieel in stand houden van heide op tegen andere ontwikkelingen op die

Momenteel wordt er nog te veel gewerkt met een nevenschikking van de

plek? (ook al zorgt het voor biodiversiteit).

functies in plaats van integratie te bewerkstelligen.

Het versterken en benutten van het cultuurlandschap mag niet dwingend en

Het polderlandschap moet zoveel als mogelijk gevrijwaard worden van

beperkend werken naar ontwikkeling.

bebouwing. Het is een waardevolle open ruimte die ook letterlijk visueel open

Daarom rijst de vraag of dit van cultuurlandschap wel op dezelfde hoogte staat

moet blijven.

als het fysisch systeem, dat veel meer sturend is.

Maar:

Gevolg: er is een aanpassing van de verwoording van de krachtlijn nodig.

Er is druk op het landschap en de polderruimte in het algemeen, en deze druk
komt uit verschillende hoeken. Het is wel nodig om te detecteren hoe groot

Nood aan een geïntegreerde visie op de polders

deze druk is en waar deze nefast is. Ook is het nodig te onderzoeken uit welke

Er is nood aan een geïntegreerde benadering van het landschap en van alle

hoeken deze druk komt (energie, industrie, landbouw, mobiliteit, …) Nadien

functies die het open landschap kan vervullen. Momenteel wordt er nog te veel

kijken hoe we er mee omgaan. Er is dus nog onderzoek nodig.

gewerkt met een nevenschikking van de functies in plaats van integratie te

Inzake verzilting: niet alle Plaatsbepalers zijn overtuigd van het feit dat dit een

bewerkstelligen.

grote actuele problematiek is. Het is vooral een technisch vraagstuk over

Specifiek in de polders zijn er inzichten nodig over welke functies er een plaats

bemaling en debieten, over buffering van zoet water, maar ook over de

hebben, ook rekening houdend met een stijgende zeespiegel en aspecten rond

soorten teelt (akkerbouw versus intensieve veeteelt) en de relatie met de

verzilting. Het verhaal in de polders is een technisch (bv aspecten rond water),

schaalvergroting van de landbouw.

een sociaal (aspecten rond dorpen en bewoning) en een economisch (bv

Inzake verzilting staan landbouw en natuur tegenover elkaar, de ene wil een

aspecten inzake landbouw) vraagstuk.

hoge grondwaterstand, de andere een lage. Moeten we in de polders deze

Een geïntegreerde benadering van dit landschap in plaats van een sectorale

functies dan isoleren van elkaar?

visie, waarbij deze aspecten gecombineerd worden met een uitgangshouding
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Kasteeldomeinen hebben potentieel als collectief groen
De kasteeldomeinen maken onderdeel uit van het cultuurlandschap. Als private

Inzetten van de dreven als fietsverbinding zorgt niet per se voor behoud

domeinen worden ze vaak niet ingezet in functie van de toeristisch-recreatieve

Ook de dreven maken onderdeel uit van het cultuurlandschap. Ze geven

waarde voor de streek. Het onderhoud van het domein zou een last kunnen

waarde aan het landschap maar staan onder druk, net zoals de andere

zijn voor de kasteelheer. Misschien kan hier een win/win worden gevonden

landschappelijke elementen in de regio zoals de kasteeldomeinen en het open

waarbij enerzijds het park gecollectiviseerd wordt en de overheid wint aan

poldergebied. Door het kappen van bomen verliest het landschap waarde. Het

publieke ruimte en anderzijds het onderhoud voor de eigenaar wegvalt.

inzetten van de dreven in het fietsnetwerk zorgt er niet per se voor dat ze meer

Hierdoor kan de bestaande groene ruimte ook ingezet worden als collectieve

waarschijnlijk behouden blijven.

ruimte en moet er geen andere open ruimte voor worden aangesneden.

Want:
Ook als fietsverbindingen komen de dreven onder druk te staan. Die druk

Maar:

ontstaat hier voor een groot stuk door de onderhoudbaarheid en

Niet alle domeinen en kastelen moeten per se open gesteld worden. Misschien

verkeersveiligheid, daar waar ze berijdbaar zijn door fietsers. Bomen worden

zijn er uitspraken nodig per domein, afhankelijk van de contextuele situatie en

gekapt om van een aantal problemen inzake zichtbaarheid af te zijn.

ligging.

Door de dreven in te zetten als onderdeel van het verkeerssysteem moet ook

Het is moeilijk om win/wins te realiseren. Er zijn binnen het vergunningsbeleid

worden opgelet dat er geen sluipverkeer wordt gecreëerd en dat de dreven

al heel wat zaken mogelijk naar functies toe.

niet verhard worden, waardoor ze alsnog aan landschappelijke waarde

De toegankelijkheid van het park en het kasteel moet wel los gezien worden

inboeten.

van elkaar. Toegankelijkheid van het kasteel wordt niet geopperd door de

Feedback

Plaatsbepalers.

Door het gebruik van verharding gaat het karakter van de dreven verloren,

De aspecten inzake het particulier bezit en onderhoudslast/kost maken het

daarom stellen sommigen zich de vraag of er niet eerder potenties zijn in een

moeilijk om uitspraken te verkrijgen.

functie als wandelpad in plaats van fietspad.
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Anderzijds lijkt het voor de functionele fietsverkeer ook enkel realistisch te zijn
om in te zetten op nuttige verbindingen, niet alle bestaande dreven zullen deel
kunnen uitmaken van dergelijk fijnmazig netwerk. Mensen kiezen steeds voor
de kortste verbinding; Ook de mobiliteit moet de compartimentering in de
veldruimte respecteren.
Maar:
De dreven geven wel een meerwaarde aan het landschap.
De aspecten inzake het particulier bezit en onderhoudslast/kost maken het
moeilijk om uitspraken te verkrijgen.
Feedback
Het eigendomsstatuut van de dreven is hier een heel belangrijke factor.
Onderhoud is duur, dus misschien kunnen er win-wins gezocht en gevonden
worden.
bv het verbreden van bepaalde dreven ifv berijdbaarheid door
landbouwvoertuigen
bv beheersovereenkomsten om zo een stimulerend beleid rond het behoud van
deze dreven te voeren.
Keerzijde van de medaille: Recreanten in het landbouwgebied zorgen vaak voor
overlast (zwerfvuil).
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Thema’s waarover verder debat gewenst is

Dreven als kans voor fietsveilig netwerk?

Cultuurlandschap

In de workshops werd er vooral ingegaan op de druk die het functioneel

Het versterken en benutten van het cultuurlandschap mag niet dwingend en

fietsverkeer heeft. Maar kan een fijnmaziger recreatief netwerk (zonder

beperkend werken naar ontwikkeling. Daarom rijst de vraag of dit

verharding zelfs) ook secundair inspelen op meer fietsveilige verplaatsingen?

cultuurlandschap wel op dezelfde hoogte staat als het fysisch systeem, dat veel

Feedback

meer sturend is.

De dreven en de drevenstructuur moeten gekoesterd en behouden worden,

Horen het fysisch systeem en het cultuurlandschap niet per definitie samen?

door ze een bijkomend nut te geven, kan een motivatie worden aangereikt om ze

Waarbij soms het ene en soms het andere zwaarder zal doorwegen? Is ons

te beschermen, te bewaren en te versterken. Het is dus een goed idee om dreven

huidige gekende fysisch systeem niet een gevolg van ons cultuurlandschap (bv

in te schakelen in een recreatief netwerk.

de polders)?

Dit dient wel op bovenlokale schaal bekeken te worden, waarbij ook wordt

OF

gekeken welke functies ze nu reeds dragen, en welke potenties er zijn om al dan

Is er een rangorde en is cultuurlandschap per definitie ondergeschikt aan het

niet functioneel of recreatief ingeschakeld te kunnen worden. De ene dreef is de

fysisch systeem?

andere niet.

Feedback

In het ideale geval wordt ook een koppeling voorzien met bestaande trage wegen

Het fysisch systeem en het cultuurlandschap horen per definitie samen. Het ene

of andere waardevolle natuurelementen.

is het gevolg van het andere en waren vroeger één geheel. Het fysisch systeem

Er zullen keuzes moeten gemaakt worden over op welke interessante

vormde een belangrijke randvoorwaarde bij de totstandkoming van het

verbindingen wordt ingezet en van welke dreven men beter afblijft.

cultuurlandschap. Volgens een aantal groepjes is het cultuurlandschap dan ook
ondergeschikt en is het fysisch systeem de drager en dominant. Het
cultuurlandschap is daarnaast onmiskenbaar erg belangrijk als element voor
ruimtelijke afwegingen.
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Los van een rangorde of onlosmakelijke verbondenheid tussen deze twee is er
wel consensus over het feit dat er binnen het cultuurlandschap een bepaalde
keuze nodig is. Niet alles hiervan kan of moet behouden of geconserveerd
worden. Economische ontwikkelingen moeten een plaats kunnen krijgen. Maar er
moet weldegelijk respect zijn voor een aantal elementen uit het verleden.
Misschien kan er gezocht worden naar de essentie van het specifieke
cultuurlandschap. Als we deze zouden kunnen vatten, kan er beter rekening mee
gehouden worden.
Bv typische polderhoeves zou je moeten bewaren (maar is dat dan puur het
uitzicht of ook de landbouwfunctie?  moeilijke discussie)
Bv plaatsing van windmolens is direct een moeilijke toets aan het
cultuurlandschap.
Of misschien moeten we de gebieden die we willen behouden aanduiden. Deze
aangeduide gebieden kennen dan wel een veelheid aan elementen (bv veel
dreven en niet 1 eenzame dreef). In deze aangeduide gebieden kunnen de
structuren ook worden versterkt bv ontbrekend stukje dreef aanplanten. Deze
gebieden moeten dan wel bovenlokaal worden aangeduid.
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Krachtlijn 2: Selectieve open ruimte benadering
Waarover gingen ‘de Plaatsbepalers’ in debat?
Open ruimte
Onder open ruimte verstaan we ‘het gebied buiten de steden en kernen’. Bos
maakt dus ook onderdeel uit van de open ruimte, ook al is het visueel niet
open.

Functies
De open ruimte biedt plaats aan meerdere functies waardoor we hier met een
belangrijk functioneel vraagstuk te maken krijgen. Sommige functies kunnen
op bepaalde locaties goed samengaan en werken op andere locaties
concurrentieel.


Bv. de nabijheid van natuur en woningen heeft invloed op
landbouwbedrijven inzake milieuaspecten



Bv. woningen in verlaten hoeves leggen financiële en ruimtelijke druk op
landbouw



Functies die de open ruimte vervult: voedselproductie,
ecosysteemdiensten, waterhuishouding, energie, toerisme/recreatie,
ademruimte voor de bebouwde ruimte
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Balans of keuzes

functiewijziging heeft hier een grotere landschappelijke impact. Er zijn

Zoeken we een balans tussen de verschillende ruimtevragen? EN / OF maken

anderzijds meer opportuniteiten omdat het grote gebouwen zijn. Zijn er

we gerichte en selectieve keuzes, afhankelijk van de locatie? Welke functies

op heden te veel of te weinig mogelijkheden? Wordt er te veel ruimtelijke

kunnen we clusteren en welke niet? Welke functies horen waar thuis? Waar

dynamiek in de open ruimte gecreëerd?

kunnen we complementaire relaties vinden?

Hoe gaan we om met vragen tot de realisatie van meergezinswoningen /
bed & breakfasts / ..?

Voorbeelden van functionele vraagstukken:


De polders is een waardevol landbouwgebied. De open ruimte is hier ook
een economisch gegeven: wandelaars, fietsers komen hier naartoe omwille
van het open karakter. Toerisme en recreatie (horeca) hebben nood aan de
open ruimte.



Glastuinbouw voorzien waar de serres gebufferd kunnen worden door
dreven en bossen? En / of voorzien nabij industrie voor gebruik van
restwarmte?



Het drevenpatroon bezit landschappelijke, toeristisch recreatieve en
natuurlijke waarden. Kunnen we hier geen alternatief en verkeersveilig
netwerk van fietspaden uitbouwen waardoor ze een grotere belevings- en
gebruikswaarde krijgen?



Leegstaande hoeves komen vaak in niet-landbouw-handen terecht met
verschillende mogelijke functiewijzigingen: ‘verpaarding en vertuining van
het landschap’. Polderhoeves zijn groot en zeer zichtbaar, een
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Voorstellen waarvoor bij ‘de Plaatsbepalers’ een draagvlak bestaat

Efficiënt ruimtegebruik vraagt om verweving van functies

functie. Voornamelijk wanneer naar landbouw wordt gekeken, komt het aspect

Verwevenheid van functies moet worden nagestreefd, clusteren van functies is

‘broodwinning’ vaak in het vizier.

aangeraden.
Want:

Ook al is de meerderheid van de Plaatsbepalers het eens over het verweven

De ruimte is schaars en heel wat functies kunnen worden gecombineerd om

voorkomen van functies, toch blijven er discussies aangaande de balans tussen

efficiënt ruimtegebruik na te streven.

de verschillende ruimtevragen, over de prioriteiten en over hoe functies

Maar:

verweven kunnen worden. Het is geen evident vraagstuk dat steeds weer botst

Door veel af te bakenen voor één of twee bepaalde functies wordt het

met de realiteit.

multifunctionele ruimtegebruik soms belemmerd.
Multifunctioneel ruimtegebruik is niet altijd overal evident. Zo zijn natuur en

Functionele druk op de open ruimte vraagt een flexibele aanpak

landbouw vaak functies die een tegenovergestelde ruimtevraag hebben (bv

Gemeenten kampen vaak met de problematiek rond de invulling van

hoge – lage waterstand). Nochtans kunnen ze vaak wel goede buren zijn (er

leegstaande/verlaten hoeves. Deze worden vaak opgekocht door particulieren

zijn uitgevoerde projecten die dit aantonen).

(ook door de woondruk vanuit de kust) met verpaarding en vertuining van de

Er blijft een discussie bestaan over het al dan niet verweven van natuur en

omgeving als gevolg. Dit geeft een druk op de omgeving en de omliggende

landbouw versus het scheiden van deze functies.

functies: er is een financiële impact en de relatie met de landbouw verdwijnt.

Voor de polders vroegen deelnemers zich af welke van deze twee functies hier
in feite structurerend is en of deze functies hier moeten gescheiden worden.

De Plaatsbepalers vinden dat er wel degelijk mogelijkheden moeten zijn om

De functies hebben elk op hun eigen manier een economische factor, waarbij

verschillende functies een plaats te geven in de vrijkomende gebouwen in de

de ene voor sommige Plaatsbepelars zwaarder doorweegt dan voor de andere

open ruimte. Maar men moet opletten voor de hierdoor gegenereerde

Regionota 3.0, regio Noord-West-Vlaanderen  pagina 16/40

dynamiek of druk op de omgeving. Tevens is er wel een bepaalde mate van

Een gedifferentieerde kijk op glastuinbouw

flexibiliteit nodig.

We moeten een gedifferentieerde kijk hebben op glastuinbouw.

Want:

Want:

Elk gebied en context is anders, daarom zou er toch voldoende flexibiliteit

Glastuinbouw is een verzamelterm. We moeten hierin differentiëren. Er is de

nodig zijn om de functiewijzigingen te behandelen.

grote industriële activiteit, maar er is ook kleinschaliger glastuinbouw die

Maar:

minder impact heeft op de omgeving.

Door naar een flexibele en contextgevoelige aanpak te gaan, kunnen ook

De eerder industriële soort hoort eerder thuis bij industrieterreinen, waar er

andere functies mogelijk zijn. Dergelijke ‘vrije’ aanpak kan wel speculatie in de

ook win/win’s kunnen gevonden worden aangaande restwarmte en energie.

hand werken, of ook een bijkomende bebouwing van de open ruimte waarbij

Maar:

ook startende boeren vaak geen bedrijfszetels meer vinden die ze kunnen

Deze activiteiten moeten passen in het landschap: niet zozeer in de open

overnemen.

polderruimte die we wensen te vrijwaren van bebouwing, maar misschien

Er blijven discussies aangaande het soort functies die er thuis horen:

eerder in de veldruimte die gecompartimenteerd is en hierdoor een natuurlijke

meergezinswoning, cohousing, B&B’s, minicampings, …

buffer bevat.

Door in te zetten op mogelijkheden voor landbouwverbreding kan de

Feedback:

financiële leefbaarheid van de aanwezige landbouwers verbeterd worden,

Het veldgebied mag niet vol serres komen te staan.

waardoor er in de toekomst mogelijks minder boeren stoppen met hun
activiteiten.
Er is een correct kader en vooral bedachtzaamheid nodig, er zullen altijd
pogingen zijn tot misbruik van regels.
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Thema’s waarover verder debat gewenst is

Windturbines in het landschap

Anderzijds is er wel consensus over het feit dat ze ook best gebundeld worden bij

Als we windmolens willen inplanten volgens de lijnen: wat is het visuele verschil

de verstorende functies die er nu reeds zijn. Maar welke die verstorende functies

tussen een rij langs de E40 of een rij doorheen de polders? (zie ook uit te

zijn: op- en afrittencomplexen, bedrijventerreinen, Boudewijnkanaal, binnen

klaren bij krachtlijn 3)

havengebieden of op zee, daar is geen consensus over.

Feedback:

Anderen zien het praktischer: er moet eerst gekeken worden waar het genoeg

Binnen de groepen en tussen de groepen is er geen consensus.

waait (windplan), dan waar er Europese richtlijnen zijn (bv natura2000). De

Omwille van het versnipperde landschap zijn er weinig geschikte plaatsen waar

stukken die overblijven zouden in overweging genomen moeten worden.

niemand enige hinder heeft.

Nu worden grote windturbines nog teveel adhoc geplaatst. Er is een provinciaal

Sommigen vinden dat winturbines bij voorkeur niet langs lijninfrastructuur

ruimtelijk beleidskader nodig. Misschien zijn er in de toekomst wel betere

worden ingeplant, omdat ze omwille van het open landschap overal zichtbaar

manieren om hernieuwbare energie te produceren… maar daar kunnen we niet

zullen zijn. Maar niet iedereen vind windmolens per definitie storend in het

op blijven wachten.

landschap. Anderen vinden dat ze wel langs infrastructuren zoals snelwegen
kunnen ingeplant worden, maar niet langs elke autosnelweg.
De A11 is bv ontworpen om zo min mogelijk impact te hebben op het open
polderlandschap, het zou dan jammer zijn om hier toch windturbines te gaan
zetten. Bij een lijnvormige opstelling zou moeten gestreefd worden naar het
bundelen van verschillende nutsinfrastructuren in netwerken.
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Krachtlijn 3: Inzetten op de bestaande lijninfrastructuren
Waarover gingen ‘de Plaatsbepalers’ in debat?

De aanwezigheid van bundels van lijninfrastructuur is typisch voor de
regio: kanalen, snelwegen, spoorwegen en steenwegen. Deze grote
lijninfrastructuren werken vaak als barrières in de ruimte.

Moeten we in de regio Noord-West-Vlaanderen inzetten op:
•

Het multifunctioneel gebruik van de bestaande lijninfrastructuren?

•

De relaties tussen verschillende vervoersmodi (water, spoor en weg)?

•

Het maximaal benutten van het bestaande netwerk zonder extra grote

lijninfrastructuren te voorzien?

Als we de bestaande terreinen voor regionale bedrijvigheid optimaliseren,
hoe gaan we dan om met slecht gelegen lokale bedrijven? Zetten we dan
uitsluitend in op goed ontsloten terreinen voor personeel en transport? Of
gaan we alles concentreren in de havens?
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Moeten we inzetten op de kanalen? Op overslagzones waar verschillende

Kunnen we bestaande infrastructuren gaan versterken voor openbaar

vervoersmodi samen komen? Wat met Jabbeke en Beernem? Moeten we

vervoer? Welke?

de capaciteit van de E40 maximaal benutten? Of doen we dit enkel nabij

Kan lightrail een oplossing zijn voor deze regio?

stedelijke gebieden?
En tenslotte … zijn er nog andere potenties voor de lijninfrastructuren?
Met de (elektrische) fiets leggen we langere afstanden af. Gaan we

Hoe verhouden ze zich tot het landschap en het fysisch systeem? Kan men

focussen op de uitbouw van een fietsnetwerk tussen verschillende knopen

hier belevingsaspecten aan koppelen? En kunnen we de barrières

(voor woon-werk en recreatie)? Kanalen snijden reeds nu al door het

opheffen?

landschap, moeten we ze dan ook niet maximaal benutten als
fietsverbinding? Maken we ook fietsverbindingen parallel aan steenwegen,
snelwegen en (oude) spoorwegbeddingen? Hoe en waar moeten we ze
dan aantakkingen op het kleinere netwerk?
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Voorstellen waarvoor bij ‘de Plaatsbepalers’ een draagvlak bestaat

Geen lintbebouwing langs de grote lijninfrastructuren

in de toekomst méér moeten worden bepaald door de aanwezigheid van

Het autowegennet was tot nu toe sterk bepalend voor de inplanting van

openbaar vervoer.

nieuwe zones voor wonen en bedrijvigheid. In de toekomst moeten we erop

Dus:

letten dat er geen lintbebouwing ontstaat langs de grote lijninfrastructuren



vanuit de ambitie om deze lijnen verder te ontwikkelen. We zetten immers
maximaal in op het behoud van open ruimte, cfr ook krachtlijn 2.

Wonen en werken moet beter linken met knooppunten voor openbaar
vervoer.



Er wordt bij voorkeur gebouwd in de buurt van knooppunten van
openbaar vervoer. Wegen zijn enkel een aanknooppunt/verbindende as

Dat betekent ook:




tot bij het knooppunt

Dat plekken waar we relaties kunnen maken tussen verschillende modi
(zowel water, spoor als weg) plekken zijn die versterkt kunnen worden,

Overwegingen rond instrumenten voor ruimtelijk beleid zijn:

maar dat doe je door te bundelen, in plaats van lintbebouwing te



De locatiekeuze van bedrijven moet hiërarchisch verlopen, volgens de aard

organiseren.

van de bedrijvigheid. De locatiekeuze hangt in sterke mate af van

We moeten ook het bestaande netwerk benutten zonder bijkomende

mobiliteitskansen en noden. De korrel van bedrijven/wegen is bepalend.

grote lijninfrastructuren te voorzien.



Bedrijven die ‘slecht’ gelegen zijn moeten in hun context worden
beoordeeld. Bedrijven die veel mobiliteit creëren moeten goed

Mobiliteitstoets voor wonen en werken
Lijninfrastructuren zijn tot nu toe sterk bepalend voor ruimtelijke
ontwikkelingen in het Noorden van West-Vlaanderen. Zowel het autowegennet
als openbaar vervoer zijn bepalend voor de inplanting van nieuwe zones voor
wonen en bedrijvigheid. De ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen zouden
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toegankelijk zijn en dus ingeplant worden in de buurt van verkeersaders.


Planologische ruil is niet evident, maar zou bundeling rond assen mogelijk
maken.

Differentiëren in ruimte voor ondernemen

plekken die gericht en gebalanceerd zouden kunnen worden ontsloten in

Noord-West-Vlaanderen moet ruimte bieden voor ondernemen. Maar dit moet

functie van overslag en transport. Overslagpunten aan het kanaal, tussen grote

ruimtelijk gedifferentieerd worden aangepakt.

polen in, kunnen immers even belangrijk zijn als start- en eindpunten van
transport (havens). Landbouw kan dit soort aanknooppunten tussen grote

Dit betekent dat kleine KMO’s thuishoren op het niveau van een kern, grote

polen op kanalen gebruiken voor overslag.

bedrijven horen thuis in regionale zones. Zowel op niveau van de kern als van
de regio moet bedrijvigheid worden geclusterd.

Want:


Aandachtspunten hierbij zijn:


We moet niet alleen inzetten op regionale zones die goed ontsloten zijn

infrastructuur en moet rekening houden met een lokale context.


Overslagzones aan het water zullen in de toekomst belangrijk zijn, we

voor personeel en goederentransport, maar we moeten ook kleinschalige

moeten zorgen dat dit nog mogelijk is, we mogen dit niet laten

bedrijvigheid in de buurt van kernen kunnen behouden.

hypothekeren door andere ontwikkelingen en claims.



Regionale zones: optimaliseren van de bestaande terreinen.



Regels moeten worden gehandhaafd. Een KMO-zone dient voornamelijk



Open ruimte primeert, ontwikkeling moet zich richten naar ontsluiting via



Het gebruik van de weg (en spoor) voor goederentransport is eindig.

om te ondernemen, niet om te wonen.

Maar:

Er kan ook gemeentegrens overstijgend gekeken worden door lokale

De capaciteit van veel waterlopen is momenteel nog beperkt tot schepen van

bedrijventerreinen te gaan clusteren op een plek die daarom niet per se

maximum 1350 ton.

kerngebonden is.

De vraag is ook wat eerst komt: de nodige infrastructuurwerken beëindigen of
de binnenvaart promoten?

Watertransport voor goederen
We moeten inzetten op de kanalen en aandacht hebben voor overslagzones

Een fietsnetwerk voor de toekomst

waar verschillende modi samen komen. Zones zoals Jabbeke en Beernem, waar

Net zoals openbaar vervoer biedt ook fietsen een degelijk alternatief voor

verschillende modi op korte afstand van elkaar zijn gelegen, zijn bijvoorbeeld

woon-werkverkeer en andere verplaatsingen. Met de (elektrische) fiets worden
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er langere afstanden afgelegd. Dit vergt de uitbouw van langere trajecten voor

zijn op vandaag enkel goed bereikbaar via autowegen. Een ruimtelijk beleid dat

fietsers, zogenaamde fietssnelwegen.

verdichting beoogt moet voorzien in goede bereikbaarheid door zones voor

Daarom is het belangrijk dat er goede fietsverbindingen worden aangelegd die

wonen en werken dicht bij knooppunten voor openbaar vervoer te voorzien.



kleinere kernen verbinden met hotspots voor openbaar vervoer



grote kernen met elkaar verbinden.

Dit betekent:

We focussen dus op het uitbouwen van een fietsnetwerk tussen verschillende



Dat het openbaar vervoer in de regio bij voorkeur fijnmaziger wordt.

knopen (zowel voor woon-werk als recreatief). Ook de kanalen kunnen hierbij



Enerzijds moet er een hoge frequentie zijn op de grote assen (bv een

dienen als verbinding.

lightrail).

(noot: momenteel wordt door de provincie reeds ingezet op de realisatie van
fietssnelwegen)



Daarnaast moeten systemen worden ontwikkeld die aantakken op de
assen (bv deelsystemen voor het kleinere fijnmazige vervoersnetwerk).

Een fijnmazig en performant netwerk voor openbaar vervoer
Openbaar vervoer is het vervoer van de toekomst voor personenvervoer. Dit is
in Noord-West-Vlaanderen nog niet optimaal uitgebouwd. Veel woonkernen
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Thema’s waarover verder debat gewenst is

Openbaar vervoer

streeklijnen sterk uitgebouwd worden waar potentieel veel klanten zijn en de

Moet het openbaar vervoerssysteem in deze regio effectief fijnmaziger

reistijd relatief kort.

worden? Moeten alle kleine kernen of gehuchten volwaardig ontsloten worden

Wonen moeten we versterken waar er OV-knooppunten zijn omdat de middelen

met openbaar vervoer?

schaars zijn om een zeer uitgebreid OV uit te bouwen.

Voor de uitbouw van woon- en werkomgevingen wordt gefocust op knopen

Nieuwe ontwikkelingen moeten gekoppeld zijn/worden aan ontsluitingen. De

van openbaar vervoer. Als elke kleine kern of gehucht goed ontsloten zou zijn

visie op OV moet meegenomen worden van bij het begin van een nieuw

met openbaar vervoer, impliceert dit dan dat men overal kan gaan wonen?

project/ontwikkeling. Bedrijven zouden een goed mobiliteitsplan moeten hebben

Moet er niet ingezet worden op de uitbouw van de plekken die nu reeds goed

dat als input aan Delijn kan gegeven worden.

ontsloten zijn ipv minder goed ontsloten plekken te gaan uitbouwen in de
hoop dat er dan een voldoende grote afzetmarkt is om frequent openbaar

We moeten misschien minder inzetten op een fijnmazig OV netwerk.

vervoer tot daar te krijgen? Nochtans is het een uitgangspunt om de open

Hoogwaardige fietsverbindingen vanuit dorpen naar OV knooppunten zijn wel

ruimte onbebouwd laten.

cruciaal. Niet elk dorpje kan aantakken op een OV-lijn. Er moet meer gedacht

Feedback:

worden vanuit een reeks van dorpsnetwerken waarbij binnen dit netwerk gezocht

De bestaande OV knooppunten moeten versterkt worden. Op deze plekken zijn

wordt naar knooppunten die ook aansluiten op een functioneel fietsnetwerk van

er al mentaliteitswijzigingen naar autodelen of naar het niet meer nodig hebben

en naar de verschillende dorpen in dit netwerk. Het faciliteren van het voor- en

van een garage. Vooral jonge mensen zijn vragende partij voor OV en maken

natransport is van belang.

hun keuze woonplaats hier van afhankelijk.
Efficiëntie van het OV is van groot belang, de bestaande goede lijnen moeten

Maar misschien moet er een onderscheid worden gemaakt tussen korte termijn

zeker behouden blijven. Er moeten een aantal buslijnen, snelle lijnen of

noden en lange termijnvisie. OV primeert op korte termijn, de afstemming van
wonen zelf is een lange termijnvisie. Als je geen rekening houdt met de korte
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termijn noden bestaat de vrees er in dat je mensen (specifieke doelgroepen)

Windturbines al of niet langs lijninfrastructuren?

dreigt uit te sluiten.

De locatie van windturbines blijft een discussiepunt. Enerzijds pleiten
deelnemers voor het verzamelen langs lijninfrastructuren, bv langs snelwegen,

Andere bedenkingen zijn dat er rekening moet worden gehouden met het type

anderen willen dan eerder een bundeling op het niveau van regionale

gebruiker en dat OV ook mee zal evolueren in de toekomst, vermoedelijk met

bedrijventerreinen. Windturbines als bron van alternatieve energie worden op

een aanvullende privaat-gerichte economie.

zich niet in vraag gesteld.
Zie krachtlijn 2
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Krachtlijn 4: Focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit in de dorpen
Waarover gingen ‘de Plaatsbepalers’ in debat?
Woonuitbreidingsgebieden en kleine kernen
Er is een verspreide aanwezigheid van kleinere kernen en dorpen. Elk dorp
heeft zijn eigen karakter. Niet alle dorpen liggen in de nabijheid van een stad,
van grote voorzieningen of beschikken over voldoende openbaar vervoer. Vaak
liggen er nog grote aansnijdbare woongebieden die bebouwd kunnen worden.

Er is vraag naar diverse woontypologieën waarbij men steeds vaker kleiner gaat
wonen; naar meergezinswoningen, kangoeroewoningen, zorgwoningen…; naar
een aanbod voor verschillende doelgroepen (sociaal).

Verdichten en ontwikkelen
Is het behoud van het typische karakter van het dorp niet belangrijker dan de
komst van de zoveelste generieke verkaveling of appartementen? Hoe gaan we
om met verdichting in een dorp?
Hoort elke woontypologie er thuis? Zijn meergezinswoningen wel of niet
toegelaten?

Dienen alle dorpen en kleine kernen nog wel verder te worden ontwikkeld?
Durven we het bestaande vrije woonaanbod in vraag stellen: is het de beste
locatie om te gaan ontwikkelen?
Is de relatie met het landschap een belangrijke kwaliteit van het dorp? Zoja,
dient elke ontwikkeling zich daar niet op af te stemmen?
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Zijn bereikbaarheid en nabijheid van voorzieningen de voornaamste
argumenten tot versterking?

Kwaliteit
Wat verstaan we onder kwaliteit? Staat het multifunctioneel karakter van
publieke ruimte in voor kwaliteit?
Voorbeeld: 45 bijkomende woningen is veel voor een dorp dat nu uit 90
woningen bestaat. De ontwikkeling van een klein dorp heeft ook een
landschappelijke en erfgoedkundige impact. Is het inzetten op kwaliteit van
publieke ruimte en sociaal weefsel hier dan niet belangrijker dan het
maximaliseren van het woonaanbod?
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Voorstellen waarvoor bij ‘de Plaatsbepalers’ een draagvlak bestaat

Kwaliteit staat voorop bij ruimtelijke ontwikkeling

Nood aan diverse woontypologieën in verhouding met context

Een ruimtelijke ontwikkeling van een dorp of kern zou steeds in zijn context

Als een kern verder ontwikkeld wordt, zou er voldoende aandacht moeten zijn

moeten bekeken worden. Waarbij ook aandacht is voor de relatie met het

voor het soort bijkomende woontypologieën dat er voorzien wordt. Er bestaat

landschap en het reeds ontwikkelde gedeelte. Het behoud van de eigenheid

een heel gamma aan mengvormen tussen de typische rijwoningen of

van deze dorpen en kernen zal een belangrijke uitgangshouding zijn.

appartementen. Een recente tendens is om te werken met meer collectieve

Het instrument van een beeldkwaliteitsplan lijkt hiervoor een goed instrument

ruimtes, maar soms werkt dit niet altijd goed (potentiele burenruzies). Daarom

te kunnen zijn.

is het belangrijk toch steeds een diversiteit aan typologieën te voorzien.
Uitbreidingen moeten in relatie tot de kern, de omgeving, het landschap staan.

Maar:

Dit betekent dat de ontwikkeling van de ene kern beter dicht bij de kerk

Vooraleer tot effectieve ontwikkeling over te gaan, moet ook de vraag worden

plaatsvindt, en bij de andere kern verder van de kerk. Het belang van de

gesteld of het op die precieze plek wel wenselijk of verantwoord is om

context.

woongebied te gaan aansnijden.

Ontwikkeling en bewaring moeten kunnen samengaan, door soms beperkte en

Sowieso wordt eerst gezocht naar een versterking van de hoofdkernen. Als een

doordachte ontwikkelingen te voorzien kunnen kernen een belangrijke

gebied bij een kleinere kern wordt ontwikkeld, is het ook de vraag wat deze

stimulans krijgen.

kleinere kern nodig heeft.
Afstand doen van het bestaande juridische aanbod is moeilijk. De bestaande

Een dorp moet leefbaar zijn

instrumenten inzake planschade en planbaten werken niet goed genoeg.

De Plaatsbepalers vinden het aandeel voorzieningen, de aanwezigheid van een

Planologische ruil is niet evident maar wel een belangrijk instrument.

schooltje, voldoende openbaar vervoer, betaalbaarheid van woningen, of
genoeg inwoners belangrijk voor de leefbaarheid van de kern. De dorpen
mogen niet evolueren tot slaapdorpen.

Regionota 3.0, regio Noord-West-Vlaanderen  pagina 28/40

Feedback:
Slaapdorpen zijn niet per definitie een leefbaarheidsprobleem. Het gaat meestal

Er is nood aan werkbare juridische instrumenten

om mensen die geen behoefte hebben aan een sociaal leven in een dorp.



Systeem van planschade schiet hier tekort

Niet zozeer aanwezigheid bakker of beenhouwer bepalen of een dorp leefbaar is,



Planologische ruil kan werken, maar is niet evident

eerder het gemeenschapsleven. Dat gemeenschapsleven zou verder gestimuleerd



Bestaande juridische aanbod zomaar overboord gooien is geen

kunnen worden.

aanvaardbaar verhaal

Een school kan hierbij een belangrijke ondersteunende factor zijn. niet iedereen is



De vaststelling dat het juridisch aanbod groot is moet worden onderzocht

ervan overtuigd dat ieder dorp een school moet hebben.

en onderbouwd. De woonbehoeften mogen niet worden uitgesmeerd over

De kritische massa kan ook verspreid zijn over verschillende dorpen. Dit betekent

de kleine dorpen

dat er een schooltje is in een bepaald dorp, waar de kinderen van de naburige



dorpen heen gaan. Bovendien zal het niet betaalbaar zijn om in elk dorp een

Feedback:

schooltje te hebben.

In realiteit lijkt het niet te kloppen dat er voldoende juridisch aanbod is. De

Maar:

gemeente krijgt constant bijkomende vragen naar woningen / bouwgronden. 

Het voorzien van 20 extra woningen bij een kleine kern is niet voldoende om

onderzoek is nodig

de bus te laten rijden.
Misschien kan er een opportuniteit gevonden worden door de realisatie van
sociale functies in leegstaande kerken.
De aanwezigheid van een schooltje is niet altijd haalbaar. Soms is het voor
ouders handiger om de kinderen af te zetten en op te halen aan een
schoolpoort dicht bij hun werk in plaats van in hun dorp waar ze niet voor
sluitingstijd geraken.
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Is er een nood aan minimumregels voor verkavelingen?

Thema’s waarover verder debat gewenst is

Het beleid rond woonaanbod en de regio

Feedback

Het huidige systeem waarbij een woonpakket wordt ‘uitgedeeld’ door de

Instrumentarium

provincie komt zeer boekhoudkundig over. Soms zijn er bijvoorbeeld potenties

Het planbaten en planschade systeem klopt en werkt niet. Het ruilen van

in een hoofdkern, dicht bij een station waarbij geen mogelijkheden zijn om

bouwgronden kan door het landinrichtingsdecreet. De vraag is of het zal werken.

extra woongebied te gaan creëren. De benadering is te kwantitatief waardoor

Bij dergelijke ruil is het meeruilen van het eigendomsrecht een belangrijke factor

ruimtelijk zeer goed gelegen locaties niet kunnen ontwikkeld worden. Het is

waardoor dit wel een kans op slagen heeft.

een ruimteboekhouding die blind is voor de lokale context.

Wanneer dergelijke ruil gemeentegrensoverschrijdend wordt bekeken is er een

Anderzijds wordt ook gesteld dat het overboord gooien van het juridisch

probleem inzake fiscaliteit: er wordt grondwaarde vernietigd voor eigenaars en

aanbod in kleinere kernen niet haalbaar is. Dat de woonbehoeften niet mogen

fiscale waarde voor gemeenten. Er is nood aan nieuw instrumentarium (bvb.

worden uitgesmeerd over de kleine dorpjes. Er zou ook

verevening).

gemeentegrensoverschrijdend moeten worden gekeken.
Dit zorgt voor een dualiteit in de regio waarbij er aanbod ligt op minder

Verdichting - uitbreiden

interessante locaties en waarbij ruimtelijk interessante locaties niet ontwikkeld

Dorpen moeten nog kunnen ontwikkelen. Dit kan door verdichting. Er moet

kunnen worden vanwege dit aanbod. Dit speelt niet enkel binnen de

ingezet worden op het bestaande patrimonium: herbouw of renovatie om de

gemeentegrenzen, maar is ook een grensoverschrijdend gegeven. Men kan

bestaande ruimte efficiënter te gebruiken.

namelijk ook de volgende vraag stellen: wat als de ene gemeente een groot

Verdichting moet samengaan met de creatie van meer collectieve ruimten, en

aanbod heeft liggen en de gemeente ernaast geen? Moet hier dan nog

mag er niet toe leiden dat alle open ruimtes binnen het dorp worden

bijkomend aanbod gegenereerd worden?

volgebouwd. We moeten ook in de hoogte durven gaan, maar op weloverwogen
plaatsen. In dergelijke gevallen is het soms beter uit te breiden, rekening
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houdend met de kenmerken van het dorp. Maar uitbreiding kan pas de laatste
stap zijn.
Een zekere uitbreiding naast verdichting moet dus nog kunnen maar hierbij
moeten keuzes gemaakt worden waarbij enkele goede plekken en niet de slechte
(bv WUG in overstromingsgebied) ontwikkeld worden. De dorpen zouden een
zelfvernieuwend karakter moeten hebben waardoor met de juiste kritische massa
het dorp verder blijft bestaan met zijn verschillende functionaliteiten zonder dat
telkens een nieuwe uitbreiding noodzakelijk is.
De mogelijk ontwikkeling van een kern moet gebeuren op maat van de
respectievelijke kern. Voor zeer kleine kernen is enkel kleinschalige
randafwerking bespreekbaar.

Gemeentegrensoverschrijdend denken over het woonaanbod is hierbij nog wat
pril/gevoelig. Er is eerst een optimalisatieoefening nodig op schaal van de
gemeente zelf.
We moeten ontwikkelingen ook op een grotere schaal durven zien, boven de
gemeentegrenzen. Indien de financiële voordelen van een bedrijventerrein niet
enkel ten goede van de gemeente waar dit bedrijventerrein is gelegen komen,
zouden we in de toekomst wel eens de vraag kunnen stellen of er iemand dan
nog wel een bedrijventerrein wil.
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Krachtlijn 5: Multifunctionele zonebenadering van de stadsrand
Waarover gingen ‘de Plaatsbepalers’ in debat?
De stedelijke gebieden in Noord-West-Vlaanderen zijn Brugge, Torhout en aan
de kust Knokke, Oostende en Blankenberge. De rand van de stad is telkens
anders. Deze rand is opgebouwd uit verschillende segmenten die divers zijn en
verschillende functies bevatten. Soms is het een scherpe grens, soms is het een
rafelige rand.
De stadsrand heeft de nabijheid van de open ruimte en tegelijk van de stad
met al haar functies. In het gevoerde beleid werd een stedelijk gebied op
perceelsniveau met een lijn afgebakend. Zonder echt specifieke aandacht te
geven aan de zone die eraan grenst. Het is een strategisch gebied waar alle
voorgaande krachtlijnen en ontwikkelingsrichtingen samen komen.

Moet een stad blijvend ruimte krijgen voor ontwikkeling en ruimtelijke groei?
Of beogen we verdere interne verdichting van de stad en kan ze niet meer
uitbreiden?
Hoe kunnen we de zone tussen de stad en de open ruimte positief benaderen?
Biedt de nabijheid van beide niet een groot aantal potenties voor bepaalde
(nieuwe) functies?
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Moeten we deze zone generiek gaan benaderen of per segment? Biedt een
zonebenadering waarbij in elke richting gekeken wordt naar ruimtelijke
mogelijkheden geen voordelen aan de stad en de omliggende gemeenten?

Zetten we hier in op stadsnabije landbouw /volkstuintjes, parkzone, specifieke
woonvormen, fiets- en natuurverbindingen, randparkings, het afwerken van de
rand van woongebied bedrijvigheid, sport en recreatie - steeds in relatie tot het
naastgelegen landschap, het fysisch systeem, slim locatiebeleid…?

Regionota 3.0, regio Noord-West-Vlaanderen  pagina 33/40

Voorstellen waarvoor bij ‘de Plaatsbepalers’ een draagvlak bestaat

Het stedelijk gebied deint niet meer uit

moeilijk verdichten. Indien de stad toch uitdijt, moet dit op een klimaatneutrale

We laten het stedelijk gebied niet verder meer uitbreiden om de open ruimte

manier.

te vrijwaren. De stad moet nog wel kunnen groeien, maar niet meer uitdeinen.
Want:

De rand van het stedelijk gebied is multifunctioneel



open ruimte is schaars en moet kunnen worden gevrijwaard

De afbakening van de stedelijke gebieden legt een druk op het buitengebied,



landbouw en natuur zijn functies in de open ruimte die ruimte moeten

maar ook op het stedelijk binnengebied waar ook de inbreiding begrensd is.

kunnen blijven houden

Het is wenselijk om de zone tussen stedelijk gebied en buitengebied in te

Dit betekent:


vullen als een multifunctioneel gebied, gekoppeld aan een kwalitatieve

Het is belangrijk dat er een duidelijke afbakening blijft tussen stad en open

inrichting

ruimte.


Het fysische systeem moet mee leidend zijn bij die afbakening en zou

Een zonebenadering waarbij in elke richting gekeken wordt naar ruimtelijke

grensstellend moeten zijn (bv naar natte gebieden, beekvalleien,…)

mogelijkheden biedt voordelen. Zo kan de ene zone recreatief worden
uitgebouwd, een andere eerder voor een mix van wonen en werken.

Ruimtelijk uitdeinen van de stad
Er is geen volledige consensus over het feit of het effectief haalbaar is om op

Dit betekent:

lange termijn steden niet meer te laten uitdeinen. Voor velen moet de groei van



steden kunnen stoppen, want als dit in de stad al niet kan, waar dan wel. De stad
zal anders toch op haar eigen grenzen botsen. Maar welke noodzakelijkheden de

We moeten dus een bredere definitie van functies hanteren: stedelijk
gebied is meer dan wonen.



Als grote industriële sites in de stad vrijkomen moet er een

toekomst brengt, weten we niet. Het is niet omdat we gemorst hebben met de

multifunctionele zone in de plaats komen waar wonen en werken kunnen

ruimte, dat steden nu in een keurslijf moeten worden gestoken. Nijverheid kan je

samengaan
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Het mee nemen van open ruimte binnen een stedelijke afbakening zal

interactie bestaan tussen bepaalde harde functies binnen de stad en de

misschien een betere garantie op bescherming bieden dan het mee nemen

buitenrand. Op deze manier moet er gezocht worden naar een ‘osmose’

in het buitengebied.

tussen beiden.

Stadsrand

We hebben nieuwe instrumenten voor ruimtelijk beleid nodig

Over de aanpak van de stadsrand werden er een aantal verschillende pistes

Een toekomstig kader moet ruimte geven voor actief dynamisch handelen en

opgezet.

tegelijk een defensief juridisch kader bieden. In plaats van taakstelling spreken







De multifunctionele rand werd als nuttig en positief gezien, maar er werd

we dan over oplossing, binnen een gebied, binnen een context. De eigenheid

ook een pleidooi gehouden om deze flexibele rand op te gaan bouwen met

van de plek moet meetellen, geen uniformisering.

meerdere flexibele schillen. Per schil kan je dan verhoudingen aan functies

Er is nood aan een fijnmazige aanpak van stadsranden of randstedelijk gebied.

bepalen en afwegen aan elkaar en aan de twee aanpalende schillen. Meer

Er is binnen het stedelijk gebied ook een zone die ook een vorm van

lijnen/zones geven ook juridische houvasten.

afbakening nodig heeft en waarbinnen functies kunnen worden gecombineerd.

Geen voorstanders van multifunctionele randen denken dat een harde
zonering noodzakelijk is om de ambities rond verdichting, vrijwaren open

Mogelijke instrumenten (die zich niet beperken tot de stadsrand):

ruimte en dergelijke waar te maken. Dit dient met harde regels en



Er zou een nieuw denken moeten worden ontwikkeld dat de grondpositie

zoneringen te worden bewerkstelligt.

scheidt van eigendom, dat eigendomsrecht scheidt van ontwikkelingsrecht.

De stad en zijn omgeving moeten evenwel altijd samen bekeken worden,

Dit gaat nu vaak teveel samen waardoor ruimtelijke ontwikkelingen ten

ondanks de noodzaak aan een harde zonering is er onmiskenbaar een

goede van het collectieve worden belemmerd.

relatie tussen beiden.





Er dient een interactie gezocht te worden tussen de stad en de buitenrand.



Er moet gekeken worden naar de potenties van bepaalde plekken en er moet
projectmatig gepland worden. Zo kunnen bepaalde functies van de
buitenrand binnendringen in de stad (bvb. ‘groene vingers’) en kan er een
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Ruimtelijke regelgeving en zonering moeten ook rechtszekerheid bieden
aan alle actoren.



Er kunnen financiële instrumenten ontwikkeld worden voor
overgangszones in functie van kwaliteitsdoelstellingen. Hierbij moet





numeriek denken vervangen worden door een kwalitatief kader. Men stelt

De stad en de regio hebben elkaar nodig

een kwaliteitskamer voor.

De afbakening van stedelijk gebied is een kwestie voor een regio, niet enkel

Bij het ruimtelijk plannen zouden private ontwikkelaars actief moeten

voor een stad. We moeten in de regio Brugge een tafel maken om regionale

worden beluisterd en meegenomen worden. Zo kunnen hun plannen

dossiers te bespreken. Een toekomstvisie op de lange termijn voor de regio

inhoudelijk worden bijgestuurd en tegelijk maakt de realisatie ook meer

moet leidend zijn voor de latere ruimtelijke planning. Maak eerst een visie, dan

kans. We moeten zoeken naar formules waarbij private ontwikkelingen

een plan, en start dan pas met de afbakening en zonering.

kunnen gepaard gaan met publieke ontwikkelingen, waarbij het ene het

Dit betekent:

andere compenseert en financiert.



We moeten leren denken in ‘stedelijk gebied’ in plaats van stedelijke

We moeten focussen op de U van RUP, op de uitvoering: in functie van

afbakeningen. De regio Brugge en de Kustregio zijn homogene gebieden

reële ontwikkelingskansen binnen een inhoudelijk kader, niet puur in

die boven de gemeentegrenzen uitstijgen. Bij het plannen moet men

functie van een bestemming.

uitgaan van een stad en haar invloedssfeer en daarbinnen zones
definiëren.


Er is nood aan een gemeentegrensoverschrijdend plankader. Zo kan
recreatieve infrastructuur beter op een regionaal niveau worden gepland.
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Thema’s waarover verder debat gewenst is

Harde zonering versus multifunctionele rand

(wanneer bv de kinderen uit huis gaan) kan ingezet worden voor anderen of dat

Botst de harde zonering – het duidelijk afbakenen van het stedelijk gebied -

oude verkavelingen met grote villa’s herdacht kunnen worden. Leegstand moet

niet met de intentie om de stadsrand binnenstedelijk multifunctioneel in te

tegengegaan worden (bv wonen boven winkels, ook pandoverschrijdend)

vullen? Zal er dan geen te grote druk op het stedelijk gebied komen? Of moet

Regelgeving laat dit nu niet voldoende toe. Wel opletten dat er een voldoende

de binnenstedelijke ruimte gewoon radicaal verdichtend worden ingevuld?

grote mix is aan typologieën zodat je geen verdere diversificatie krijgt en

(kleinere volumes voor wonen,…)

verschillen tussen sociale klassen.
Verdichting voor wonen is gemakkelijker dan voor nijverheid. Misschien kan via

Verdichting

verdichting op bedrijventerreinen, reconversie van gebieden die nijverheid de

We moeten compacter gaan leven en bouwen en efficiënter met de bestaande

komende 10 jaar een plaats geven. Maar nadien moet er nog plaats zijn voor

aangesneden ruimte omgaan, al dan niet door de nieuwe typologieën te

verdere ontwikkeling.

gebruiken. Hoogbouw moet slim ingezet worden: het historische centrum van

Ook verspilling van gronden door bv parkings moet tegengegaan worden. Deze

Brugge is daar minder geschikt voor dan de stationsomgeving.

zouden niet meer gewoon naast een gebouw mogen, maar moeten er op of er

We moeten verdichten in de stad, maar ook hier is er nood aan kwalitatieve

onder.

open ruimte. Herbouw en renovatie zijn goede oplossingen, maar misschien
moeten we ook flexibel wonen. Waarbij het teveel aan ruimte in de woonst
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Adviezen naar ruimtelijk beleid/structuurplanning nieuwe stijl
Er is nood aan een bovenlokale visie, een algemeen kader, maar dit mag geen blauwdruk zijn, elke context vraagt andere oplossingen. Richtinggevende maar niet
belemmerende regelgeving moet het mogelijk maken een balans en multifunctionaliteit locatiegebonden te realiseren .

Visieontwikkeling


Er is nood aan een toekomstvisie op de kernen, waarbij de gemeenten en de provincies dit in partnerschap ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van dorpen kan
sterk worden gewerkt vanuit een beeldkwaliteitsplan; dat sturend is voor latere ontwikkelingen. Dit plan baseert zich op de dna van een dorpskern. Er is nood aan
een betere definitie van kernen, er zijn immers kernen die apart liggen en andere die aanhaken op het stedelijk gebied, er zijn toegankelijke en minder
toegankelijke,… Anderzijds zijn er ook nog gehuchten, die vallen nu buiten alle definities. Het is belangrijk om die kleine kernen te benoemen en te bewaken.



Een toekomstvisie op de lange termijn voor de regio moet leidend zijn voor de latere ruimtelijke planning. Maak eerst een visie, dan een plan, en start dan pas met
de afbakening en zonering.

Regelgeving
Sommige Plaatsbepalers vinden dat er nood blijft aan minimumregels zoals de minimale oppervlakte van een tuin of minima inzake publieke groenruimte. De
provincie zou tegelijk een globaal kader voor ontwikkeling moeten maken. In plaats van te werken met een contingent dat het lokaal bestuur dan invult zouden
kwalitatieve regels in de plaats moeten komen. Er wordt aangevoeld dat er op vandaag teveel gewerkt wordt vanuit een kwantitatieve benadering, met een soort van
ruimteboekhouding die blind is voor de lokale context.
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Proces beleidsvorming


De gemeenten willen een provincie die zich opstelt als partner op voet van gelijkheid.



Door te werken op regioniveau kan de provincie meer contextgevoelig plannen, oplossingsgericht. Niet vanuit kwantitatieve balansen, maar vanuit het hanteren in
een context van principes, zoals het BRV eveneens ambieert.



Het is essentieel dat er een tafel komt in de deelruimte Noord, in de regio Brugge, om dossiers gezamenlijk te bespreken. De vraag is wie die tafel organiseert? De
provincie kan hier zeker een rol in opnemen. Het is ook zoeken naar de rol van Brugge op regionale fora. Er is in ieder geval nood aan communicatie en overleg in
de Brugse regio..

Instrumenten


Er is nood aan nieuwe instrumenten voor grondbeleid. Gezien planbaten en planschade niet werken is er nood aan instrumenten om grensoverschrijdend te ruilen,
om nieuwe vereveningsinstrumenten te kunnen gebruiken. Er is nood aan een kader en een methodiek voor gemeentegrensoverschrijdende ruimtelijke ordening.



Een toekomstig kader moet ruimte geven voor actief dynamisch handelen en tegelijk een defensief juridisch kader bieden. In plaats van taakstelling spreken we
dan over oplossing, binnen een gebied, binnen een context.



Een RUP zou meer actief uitgevoerd kunnen worden, in functie van reële ontwikkelingskansen. In functie van een inhoudelijk kader dus, niet puur in functie van
een bestemming, waarvan de realisatie uiteindelijk misschien niet eens kans maakt.



Er is nood aan een gemeentegrensoverschrijdend plankader. Zo kan recreatieve infrastructuur beter op een regionaal niveau worden gepland. Anderzijds kan ook
de taakstelling inzake bedrijvigheid van verschillende gemeenten op één locatie worden voorzien. Met het vereveningsprincipe kan dan gekeken worden hoe dit
ook financieel werkbaar is.



We hebben misschien nood aan een grondexploitatiewet, waarbij zonering geen speculatie organiseert. We moeten zoeken naar formules waarbij private
ontwikkelingen kunnen gepaard gaan met publieke ontwikkelingen, waarbij het ene het andere compenseert en financiert.
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Feedback:
Er is nood aan juridische instrumenten om op een andere manier om te gaan met ‘eigendom’, ‘tijdelijk gebruik’, …
Bedrijfsgronden moeten sneller op de markt kunnen gebracht worden. Enkel op deze manier kan korter op de bal gespeeld worden. Hierbij moeten we wel waakzaam zijn
voor misbruik en grondspeculatie.
Er werd een sterk pleidooi gehouden voor projectmatig plannen en een vernieuwd instrumentarium. Hierbij moet, teneinde voldoende dynamiek te creëren, planning
vooral uitvoeringsgericht zijn. Privé-partijen moeten vroeger bij de planning betrokken worden, waarbij een deel van de meerwaarde die gerealiseerd kan worden moet
terugvloeien naar de maatschappij / het algemeen belang
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