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VERSLAG 
 

 

De voorzitter opent de vergadering. 

1. Goedkeuring ontwerpverslag 184 (10 november 2016) 

Er zijn geen opmerkingen. 

Het verslag wordt goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. 

2. Behandelen adviezen en bezwaren ontwerp PRUP Open ruimte Gavers 

en Esser 
n.a.v. het openbaar onderzoek van 22-8-2016 t.e.m. 20-10-2016  

De voorzitter zegt dat het de eerste keer is dat de PROCORO een inrichtingsnota als instrument 

gaat behandelen, wat hij als een kwalitatiever meerwaarde bij PRUP-dossiers beschouwt. De 

voorzitter feliciteert de dienst ruimtelijke planning met de VRP-planningsprijs. 

 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning licht het ontwerp-provinciaal 

ruimtelijk uitvoeringsplan en bijhorende inrichtingsnota Open ruimtekamers Gavers en Esser toe. 

 

De voorzitter gaat over tot vraagstelling en bespreking van de adviezen en bezwaren over het 

PRUP en de inrichtingsnota. 

Een voorstel van advies wordt rondgedeeld. 

 

Een lid wil weten of de advisering van de bezwaren enkel gaat over het PRUP of ook over de 

inrichtingsnota. 

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning zegt dat de deputatie heeft aangegeven 

dat de PROCORO ook de bezwaren op de inrichtingsnota zou behandelen. 

 

Een lid verwijst naar de advisering van de PROCORO over de wooncluster ten zuiden van de E17. 

Waarom werd het advies van PROCORO ten behoeve van de plenaire vergadering niet gevolgd? 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning antwoordt dat het stadsbestuur 

van Harelbeke niet akkoord ging om de wooncluster er uit te laten. Er is toen gekozen voor een 

bestemming woongebied met landelijke karakter zodat de afstandsregels ten aanzien van de 

landbouwbedrijven niet spelen. In de behandeling van de bezwaren komt dit terug.  

Een ander lid stelt vast dat er 13 leden van de gemeenteraad van Harelbeke niet hebben 

meegestemd. Het lid vraagt of dit iets inhoudelijks was of principieel? 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning moet het antwoord schuldig 

blijven. 

 

Een lid vraagt of er geen uitdovingsscenario mogelijk is in plaats van te onteigenen. 

Een ander lid stelt duidelijk dat het van belang is op korte termijn de uitgangspunten scherp te 

stellen en hoe je dit gaat realiseren. Als er hierbij wordt gekozen om de paardenhouderijen te laten 

uitdoven, dan geldt dit ook voor de landbouwers. 

Nog een ander lid zegt dat het duidelijk is wat de provincie wil. Een uitdovingsscenario staat gelijk 

aan een wurgscenario voor de landbouwers.  

De voorzitter duidt op het algemeen belang. Het provinciaal beleid durft dit te zeggen. Het is dan 

ook een grote meerwaarde dat er instrumenten worden ingezet om dit te realiseren. Het schept 

duidelijkheid. 

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning verwijst naar de tabel van acties. Hierbij 

is er een timing opgenomen waardoor de prioriteiten duidelijk tot uiting te komen. Onteigening is 

niet de enige mogelijkheid om te komen tot realisatie van de uitbreiding van het domein. 

 

Een lid verwijst naar een bezwaar waarin wordt aangegeven dat de motivering om het domein 

zuidelijk uit te breiden onvoldoende is. Hierbij wordt verwezen naar de screeningsnota van de 

MER. Vormt dit geen risico voor de Raad van State? Het lid vraagt of er voldoende 
overlegmomenten waren met de buurt 

De heer Wouter Billet van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat er een ontheffing is van 

de MER-cel. In het decreet wordt er geen overleg voorzien. Er is overleg geweest met de 

landbouwers, niet met burgers. Er zijn opmerkingen over het feit dat de huiskavels mee zijn 



opgenomen in het plan. Dit klopt niet. Een bijkomend perceel naast de eigenlijke huiskavel zit wel 

in het plan vervat. 

 

Een ander lid vraagt zich af of de uitbreiding van het domein zo delicaat is op het vlak van 

milieueffecten dat er een milieueffectenrapport nodig zou zijn? Volgens het lid is dit niet het geval. 

Een lid wil weten of het verschil op de landbouw-impact tussen pachters en eigenaars groot is? 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat de 

landbouwimpactstudie gebeurt via de Vlaamse administratie Landbouw en Visserij. Omwille van 

privacy kan de provincie niet beschikken over de gegevens. De gebiedsgerichte werking van de 

provincie heeft alvast overleg gehad met een aantal pachters. Uit de bezwaren blijkt ook dat de 

pachters wel op de hoogte zijn. 

 

Het voorstel is om de recentste bezoekcijfers van Westtoer mee op te nemen in de 

toelichtingsnota. Een lid wil weten of de overige gehanteerde gegevens ook recent zijn. 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning zegt dat deze cijfers heel recent 

zijn. Vandaar het voorstel om dit mee op te nemen. De overige gegevens zijn zo recent mogelijk. 

 

Een lid vraagt of het gecontroleerd overstromingsgebied, aangeduid met een ster, groter zal zijn 

dan hetgeen aangegeven is op het plan?  

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning bevestigt dit. Dit is ook toelichtend 

aangegeven. 

 

Een lid verwijst naar B7. Het lid wil weten of het gaat om 1 advocaat die voor een groep mensen 

een bezwaar heeft ingediend? 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat het gaat om 1 

familie, waarbij ieder lid via dezelfde advocaat met dezelfde argumenten bezwaar heeft ingediend. 

 

Een lid vraagt of er rekening kan gehouden worden met elementen van privacy en lichtinval ten 

aanzien van de bestaande woningen? 

Een ander lid zegt dat er al cases zijn waar er rekening mee kan gehouden worden aan de hand 

van de inrichting van het domein. Zo kan er geopteerd worden voor hakhout aan de zijde van de 

bestaande woningen, zodat er kan gehakt worden wanneer teveel zonlicht wordt afgenomen. 

Een lid wil weten of de grondenbank voldoende gronden zal omvatten om de nodige ruil te kunnen 

bewerkstelligen? Is er voldoen budget om de gronden aan te kopen? Het lid vreest dat de 

grondenbank gewoon een vals voorwendsel is. 

En ander lid zegt dat de druk groot zal zijn binnen de vooropgestelde zone waarbinnen de VLM 

gronden tracht te verwerven om te ruilen. Vandaar dat er een onteigeningsplan is voorzien 

wanneer er onvoldoende gronden kunnen geruild worden. Bovendien stelt het lid dat er ook 

eigenaars zullen zijn, die de financiële vergoeding zullen verkiezen boven een ruil van gronden. 

 

Een lid wil weten of een landbouwer in bijberoep wordt aanzien als een volwaardige landbouwer of 

als een niet landbouwer. 

Een ander lid bevestigt dat een landbouwer in bijberoep mee opgenomen is in de grondenbank en 

dus beschouwd wordt als landbouw. 

Een lid vraagt of de bestaande landbouwbedrijven zijn aangeduid op kaart? 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning zegt dat dit niet is gebeurd. Het 

principe is opgenomen dat bestaande landbouwbedrijven zich verder kunnen ontwikkelen. Bij de 

vergunningsaanvraag moet de vergunningverlener beoordelen of het gaat om een bestaand 

landbouwbedrijf. Hierdoor moet in het plan deze beoordeling niet worden gemaakt. 

 

Een ander lid verwijst naar nieuwe tendensen zoals het plaatsen van serres op bedrijfsgebouwen. 

De vraag rijst of dit niet mogelijk moet gemaakt worden. Dit plan mag geen hypotheek leggen op 

toekomstige ontwikkelingen.  

Nog een ander lid zegt dat dit onbetaalbaar is. 

Een lid wil weten of de bestaande grondloze landbouwbedrijven nog mogen uitbreiden? 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning bevestigt dit.  

Een ander lid meent dat het afhangt van het concrete dossier. In die zin zou het voorstel kunnen 

zijn dat het nog ruimtelijk moet afgewogen worden. 

Nog een ander lid zegt dat het stedenbouwkundig in orde is. Ieder aanvraag dient nog ruimtelijke 

afgewogen te worden. 

 



Een lid vindt dat het bedrijf ten noorden van De Gavers mee in het plan moest opgenomen 

worden. Dit bedrijf mag alles terwijl de landbouwbedrijven binnen het plangebied niets mogen . 

De voorzitter zegt dat dit niet klopt. Bestaande landbouwbedrijven krijgen wel 

ontwikkelingsmogelijkheden. Het is te laat om het plan uit te breiden. Bovendien heeft de 

PROCORO dit ook niet aangehaald ten behoeve van de plenaire vergadering. 

 

Een lid stelt vast dat er heel wat commotie is over het feit dat de Eikenstraat zou doorgeknipt 

worden. Het lid vraagt of het niet mogelijk is om een aparte fietsstraat te voorzien. En zo ja, dient 

de straat verbreed te worden. 

Een ander lid zegt dat de straat niet per definitie moet verbreed worden voor een fietsstraat. Een 

fietsstraat kan ook onderdeel vormen van een andere inrichting van de weg. De fietsstraat is reeds 

geregeld in de wet. 

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning verwijst naar het reeds gevoerde overleg 

met beide gemeentebesturen. De conclusie van dit overleg is dat er geen knip komt. Het principe 

is wel om na te gaan hoe auto’s zoveel mogelijk kunnen geweerd worden en om de weg deels als 

fietsstraat in te richten. Hierbij kan bijvoorbeeld gewerkt worden met verkeersremmers. Het 

voorstel is om de verdere uitwerking mee op te nemen als actie in de inrichtingsnota.  

 

 

De voorzitter gaat over tot de advisering en bijhorende stemming over de adviezen en bezwaren 

van PRUP Open ruimte Gavers en Esser. Daarna gebeurt dit voor de inrichtingsnota. 

 

De PROCORO wil unaniem haar appreciatie uitdrukken voor de deputatie en de provincieraad om 

niet enkel een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken maar om terzelfdertijd aan te geven op 

welke wijze het uitvoeringsplan zal gerealiseerd worden. Een belangrijke troef hierbij is ook dat de 

nodige financiële middelen worden voorzien. 

 

 

 
 

ADVIEZEN 

 

A1. Ruimte Vlaanderen (27/10/2016, ontvangst PROCORO 27/10/2016) 

Het ontwerp RUP “Openruimtekamers Gavers en Esser” beoogt het provinciaal domein de “Gavers” 

en de daarmee samenhangende open ruimte verder uit te bouwen. 

Het ontwerp is in overeenstemming met de hogere beleidskaders. 

Het ontwerp RUP is in overeenstemming met de opties van het RSV en geeft uitvoering aan het 

PRS. Het wordt gunstig geadviseerd. 

PROCORO: Het advies werd laattijdig ingediend. De PROCORO neemt akte van het gunstige advies, het is 

echter onontvankelijk. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen. 

 

A2. Gemeenteraad Deerlijk (29/09/2016, ontvangst PROCORO 03/10/2016) 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 31/08/2016 de gemeenteraad 

voor te stellen een voorwaardelijk gunstig advies uit te brengen mits rekening te houden met de 

geformuleerde aandachtspunten en opmerkingen, vanuit volgende motivering: 

Overeenstemming met het GRS 

Het CBS stelt vast dat de visie in het PRUP inzake het maximaal behoud van de 

landbouwactiviteiten volledig aansluit bij de visie die het bestuur heeft omtrent de omgeving op 

Deerlijks grondgebied. Er werd reeds akkoord gegeven omtrent de afwijkende visie voor de 

parking oost. Het blijft belangrijk aan te geven dat er op grondgebied Deerlijk een oplossing 

gezocht moet worden voor de belbushalte die op die manier ook zal verdwijnen. De gemeentelijke 

visie ivm de manege waarbij opgenomen is dat het gebouwencomplex van de manege compact 

kan uitbreiden indien men bereid is om aan landschapsopbouw te doen, dat de nadruk gelegd 

dient te worden op het landelijke architecturale karakter van de gebouwen en op de groene 

omkadering van het gebouwencomplex, dat enkel bijkomende accommodatie (cafetaria, sanitair, 

stallingen, pistes, …) als onderdeel van de manege is toegestaan en dat een nieuwe parking of een 



uitbreiding van de parking enkel aansluitend bij de bebouwing voorzien kan worden, wordt 

vertaald in de voorschriften van het ontwerp PRUP. 

Mobiliteitsvisie 

Het CBS onderschrijft de visie van de mobiliteitsstudie zoals gevoegd bij het PRUP en gaat ervan 

uit dat deze ook op die manier uitgevoerd zal worden. Indien wijzigingen aan deze visie 

aangebracht worden dan is het college van mening dat deze wijzigingen voorafgaand besproken 

dienen te worden met de diverse betrokken partijen gezien ook de visie het resultaat is van 

diverse voorbesprekingen. 

Inrichtingsnota 

Het college sluit zich aan bij de algemene visie van de provincie om als instrumentarium voor de 

uitbreiding van het provinciaal domein te werken via enerzijds onteigening en anderzijds 

voorkooprecht. 

In de nota is aangegeven dat er een zoekgebied aangeduid wordt waarbij het voorkooprecht 

vastgesteld wordt voor een periode van 5 jaar. In deze zones worden de kavels waarop 

zonevreemde woningen aanwezig zijn uit de contour gehaald. Op de toelichtende kaart 

verwervingsinstrumenten zijn echter nog een aantal percelen waarop zonevreemde woningen 

aanwezig zijn opgenomen binnen deze contour. Deze kaart dient samen met de 

stedenbouwkundige dienst van de gemeente gescreend te worden en aangepast te worden 

teneinde te voldoen aan de visie. 

De gemeenteraad beslist met eenparigheid van stemmen: 

Over het ontwerp van PRUP wordt een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht mits rekening te 

houden met de in het overwegen gedeelte geformuleerde aandachtspunten en opmerkingen. 

Over het ontwerp van inrichtingsnota wordt een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht mits 

rekening te houden met de in het overwegen gedeelte geformuleerde aandachtspunten en 

opmerkingen. 

PROCORO: de locatie van een belbushalte is niet te voorzien op niveau van een PRUP, dit kan wel worden 
meegenomen in gesprekken met De Lijn indien de plannen rond de tractorsluizen in de Meersstraat 
concreter worden.  

De elementen van de inrichtingsnota worden besproken bij de behandeling van de IN. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 
 

A3. Gemeenteraad Kortrijk (26/09/2016, ontvangst PROCORO 18/10/2016) 

De gemeenteraad van Kortrijk neemt akte van het PRUP en de bijhorende inrichtingsnota. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen aan het PRUP. 

 

A4. Gemeenteraad Harelbeke (17/10/2016, ontvangst PROCORO 19/10/2016) 

Overeenstemming met het GRS 

Het PRUP voorziet in natuuruitbreiding in het landbouwgebied ten zuiden van De Gavers. Het GRS 

stelt daar  (sinds 26.05.2006 – werd met herziening GRS niet gewijzigd) landbouw in functie van 

het behoud van de open ruimte met landschapsopbouw (kleine landschapselementen) voorop. Na 

stopzetting van de landbouwactiviteiten worden de gronden bij voorkeur toegevoegd aan het 

geheel van De Gavers (op lange termijn). Met de herziening van het GRS op 12.07.2012 werd hier 

de suggestie aan de provincie toegevoegd om die gronden niet te bebossen (relicten vroegere 

Gaversmeersen). 

De visie in het GRS gaat dus uit van een open landschap dat op termijn bij De Gavers gevoegd 

wordt. De termijn waarop dit gebeurt was moeilijk in te schatten. Het GRS spreekt vanaf de 

stopzetting van de landbouwactiviteiten (niet bij uitdoving), dus als de provincie middels een 

inrichtingsplan en aankoopbeheer de gronden bij De Gavers wil voegen, dan wordt dit als in 

overeenstemming met het GRS beschouwd. De visie streeft het open landschap na (herstel 

meersen en agronatuurbeheer). 

Het gebied Esser wordt bestemd voor de beroepslandbouw. De doelstellingen in het GRS zijn voor 

dit gebied: 



- Het beleidsmatig aanduiden van Esser als agrarisch gebied met landschappelijke 

meerwaarde 

- Het erkennen van de bestaande bebouwing 

- Opwaarderen van het recreatieve netwerk 

- Vervolledigen van de kanaalbossen als kwalitatieve randafwerking van het kanaal 

De bestemming van het gebied (agrarisch gebied + groengebied tussen Kanaal en N391), het 

voorzien van een wooncluster en het inspelen op recreatieve verbindingen zoals een fietspad en 

wandelpad met doelstelling verbinding Gavers – Kanaal maken dat het RUP overeenstemt met het 

GRS. 

Voor De Gavers zelf wordt in het GRS gesteld dat de ontwikkeling een provinciale en gewestelijke 

bevoegdheid is, waarbij geen specifieke strategische projecten worden opgesomd. De doelstelling 

is het duurzaam en kwalitatief ontwikkelen van het provinciedomein en het behouden van de 

omgeving als een stapsteen in de verbinding Kanaal-Leie. 

Link gemeentelijke plannen 

Met het PRUP wordt het deelplan ‘Landbouwgebied aansluitend bij De Gavers’ uit het gemeentelijk 

RUP ‘Zonevreemde woningen stedelijk gebied’ van rechtswege opgeheven. 

In 2006 werd in het kader van de gemeentelijke RUP’s zonevreemde woningen buitengebied ook 

een deelplan Esser opgestart. Dit plan heeft de fase voorontwerp nooit gehaald aangezien er een 

planningsinitiatief door het gewest werd genomen. De opmaak van een provinciaal RUP biedt hier 

nu alsnog een oplossing om de landbouwbestemming te bevestigen. 

PRUP 

Een aantal bemerkingen op het voorontwerp worden hernomen, gezien de stad overtuigd is dat 

deze meerwaarde betekenen aan het plan inzake mogelijkheden of duidelijkheid: 

Er wordt gezien de planologische delegatie en overname van de voorschriften uit het gemeentelijk 

RUP op aangedrongen om voor de verspreide woningbouw en de gemengde wooncluster de 

toelichtende bepalingen (in het RUP zonevreemde woningen stedelijk gebied is dit kolom C) op te 

nemen in het provinciaal RUP gezien deze een meerwaarde betekenen in het lezen van de 

voorschriften en de definities verduidelijken 

In het groengebied zijn schuilhokken, vogelkijkhutten, e.d. mogelijk volgens de toelichtende 

kolom. In 3.3 kunnen echter geen gebouwen opgericht worden. Is dit niet tegenstrijdig en moeten 

die bepalingen niet aan elkaar gelinkt worden? Idem voor 4.1 en 4.2 (constructies natuur wel 

toegelaten, gebouwen niet). 

Aangezien een vogelkijkhut in sommige gevallen, afhankelijk van de verschijningsvorm wel een 

gebouw is, wordt aangeraden deze tegenstrijdigheid weg te werken. 

De begrenzing van de cluster Iepersestraat moet nagekeken worden. Is het opportuun 

aansluitende hoeves mee op te nemen (of niet) en moet op basis van onderlinge afstand ook niet 

de link gemaakt worden naar de twee woningen langs de overzijde (beperkt deel perceel). 

Vanuit het principe dat men net de particuliere druk op hoeves wil verkleinen, is het begrijpelijk 

dat er niet gekozen wordt om de hoeves op de cluster mee te nemen. Echter de onderlinge afstand 

tussen woningen Iepersestraat 83 en 60/62 is minder dan 30m. Deze woningen vallen dus niet 

onder de verspreide woningbouw zoals opgenomen in het GRS op p.28 maar wel onder de cluster 

van de Iepersestraat. 

Zowel in de toelichtingsnota als in voorschrift 1.1 wordt gekozen om de functie dierenasiel niet als 

functiewijziging te weerhouden. Gezien men in de streek nog op zoek is naar een locatie voor een 

dierenasiel, stelt zich de vraag of het opportuun is dit niet te voorzien. 

Er zijn ook nog een aantal bijkomende bemerkingen: 

Bij nazicht blijkt dat toch een aantal voorschriften uit het gemeentelijk RUP niet worden 

overgenomen, die aangeduid worden in bijlage. Deze voorschriften dienen opgenomen te worden 

bij de zonevreemde woningen in art. 3. Deze voorschriften zijn meer dan relevant (marginale 

volume-uitbreiding bv. t.b.v. aanbrengen isolatie) en het weglaten van deze voorschriften houdt 

een belangrijke vermindering van de verkregen rechten in (bijgebouwen) 

Voor de woningen in agrarisch gebied wordt verwezen naar de mogelijkheden in de Vlaamse 

Codex. Deze zijn momenteel zeer ruim en bieden t.a.v. andere zonevreemde woningen in 

Harelbeke geen nadelen (behoudens marginale volume-uitbreidingen zoals hierboven vermeld). De 



stad stelt zich hier de vraag of de voorschriften inzake tuinaanleg, die Harelbeke in het ganse 

grondgebied hanteert ook niet opgenomen moeten worden. Deze voorschriften bieden een 

meerwaarde naar het tegengaan van vertuining van het agrarisch gebied, wat net één van de 

doelstellingen is van voorliggend RUP. Voor de redenering inzake marginale volume-uitbreidingen 

geldt hetzelfde als hierboven vermeld. 

In het voorschrift voor de zone voor bouwvrij agrarisch gebied is gesteld dat het gebied bestemd is 

voor de beroepslandbouw met enkel nieuwe landbouwzetels in bestaande vergunde gebouwen. De 

stad veronderstelt dat het niet de bedoeling is dat aan de landbouw verwante bedrijven zich hier 

kunnen vestigen in bestaande vergunde gebouwen. Om alle interpretatie bij het gebruik en lezen 

van het RUP weg te nemen, lijkt het goed om in de toelichtende kolom dit te verduidelijken. 

In de lopende aanvraag tot terreinaanlegwerken en grondwerken t.b.v. aanleg poelen, 

natuurspeelzone en vleermuiskelder door het provinciebestuur West-Vlaanderen op het domein De 

Gavers werd door het college opgemerkt dat p.4 van de nota (zie bijlage) een alternatieve 

zoekzone voor een domeingebouw ingetekend wordt bij de cafetaria. Dat lijkt in te gaan tegen de 

geest van de voorschriften van het RUP, het is ook niet duidelijk of dit nog een relevante vraag is. 

De vraag is dan ook of de optie dat gebouwen, naast zone Zuid, ook kunnen nabij de cafetaria, 

niet moet verstrengd worden in artikel 5 (p. 30). 

 

Inrichtingsnota 

De inrichtingsnota is een instrument uit het decreet landinrichting waarin opgegeven wordt welke 

instrumenten zullen ingezet worden voor de realisatie van een plan. Deze inrichtingsnota volgt 

eveneens het proces van openbaar onderzoek en vaststelling door de provincieraad. De 

inrichtingsnota focust zich op zones waar ambities bestaan naar bijkomende verwerving, inrichting 

en beheer. De inrichtingsnota bevat een uitvoeringsprogramma en financieringsplan. 

Bemerkingen op de inrichtingsnota: 

- In het financieringsplan zijn een drietal beheerstaken ten kosten van Harelbeke zonder 

voorafgaan overleg: 

o Het onderhoud (= eventueel herstel) van de tractorsluis in de Iepersestraat terwijl 

het onderhoud van de overige tractorsluizen bij de provincie opgenomen is. De 

reden van deze opsplitsing is niet duidelijk 

o Het onderhoud van de fietsverbinding ‘missing link’: als grond van de 

fietsverbinding kosteloos overgedragen wordt naar het stedelijk openbaar domein, 

dan lijkt het logisch dat ook het onderhoud bij de stad ligt. Indien er geen 

overdracht is niet. 

o Het onderhoud van de wandelverbinding: zelfde opmerking als vorige. 

Aangezien het pad langs de beek ligt, waar de provincie het onderhoud doet, is dit 

geen logische keuze om dit bij de stad te voegen. 

Het is noodzakelijk dat vooraleer hier definitieve keuzes gemaakt worden, er overleg 

gepleegd wordt tussen stad-provincie om de methodiek en derhalve beheerskosten bij een 

partij onder te brengen. 

- Er werd bij het advies op het voorontwerp al meegegeven dat de begrenzing van de 

wooncluster in de Meersstraat in het inrichtingsplan aan de noordzijde lijkt af te wijken. Dit 

was op de inrichtingsschets op p.15 van het voorontwerp. In het ontwerp van de 

inrichtingsnota op p.13 wordt verwezen naar de inrichtingsschets in bijlage. Deze bijlage is 

echter digitaal noch analoog terug te vinden en er kan bijgevolg ook niet nagekeken 

worden of de begrenzing klopt. In de inrichtingsschets die getoond werd op de 

informatievergadering werd de begrenzing niet aangepast. 

 

Verwervingsinstrumenten 

Bij het PRUP hoort een onteigeningsplan en voorkooprecht. Het onteigeningsplan kadert in de 

uitbreiding van het provinciaal domein (natuurpark) en de aanleg van een waterbufferbekken. Het 

voorkooprecht binnen natuurgebied is er ter eigen verwerving, opnieuw om het domein uit te 

breiden, het voorkooprecht buiten natuurgebied zal toegepast worden om dit te kunnen 

aanwenden voor uitruil (van landbouwers die grond verloren in natuurgebied). 

  



Bemerkingen verwervingsinstrumenten: 

Op de informatievergadering waren de reacties op de onteigening uitgesproken. Blijkbaar gaat de 

verwerving via onteigening voor vele burgers ‘te vlug’. Aangezien de onteigeningen op een korte 

termijn van 2 jaar gepland zijn, kan hier niet mee akkoord gegaan worden wat het gedeelte betreft 

voor de uitbreiding van het domein. Er kan een oplossing gezocht worden met 

beheersovereenkomsten, temeer bepaalde verwervingen niet direct een wijziging van beheer 

zullen omvatten (bv. onteigening weide met daarna beheersovereenkomst voor landbouweducatie, 

kan ook zonder onteigening). 

Met 15 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

Besluit 

Het ontwerp van het PRUP en bijhorend onteigeningsplan wordt voorwaardelijk gunstig 

geadviseerd mits: 

- Het opnemen van de ontbrekende voorschriften uit het gemeentelijk RUP zonevreemde 

woningen stedelijk gebied en het overnemen van alle toepasselijke toelichtende 

voorschriften (gezien de planologische delegatie) 

- De onteigening ten behoeve van de uitbreiding van het domein te schrappen 

Het is aangewezen rekening te houden met de overige bemerkingen. 

De inrichtingsnota wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd mits rekening te houden met de 

gegeven bemerkingen op de financieringsnota en de onteigening ten behoeve van de uitbreiding 

van het domein te schrappen. 

Het is aangewezen rekening te houden met de bemerking inzake het kaartmateriaal. 

 

PROCORO:  

- De gevraagde toelichtende bepalingen kunnen worden  toegevoegd aan de voorschriften.  

- Om geen verwarring te hebben over de mogelijke plaatsing van vogelkijkhutten en andere, wordt 

voorgesteld dit in de artikels 3.3 en 4.2 te specifiëren en te stellen dat dergelijke kleine infrastructuur 

niet aanzien worden als gebouwen. 

- Het element van de wooncluster Iepersestraat worden verder in de behandeling van de bezwaren 

besproken bij het thema ‘Wonen – wooncluster Iepersestraat” 

- De functie van dierenasiel wordt hier niet opportuun geacht. 

- De aspecten aangaande de voorschriften van de zonevreemde woningen wordt verder in de 

behandeling van de bezwaren besproken bij het thema ‘Wonen – zonevreemde woningen’ 

- Het volledig overnemen van de betreffende artikels aangaande vertuining in het agrarisch gebied acht 

de PROCORO niet opportuun omdat het agrarisch gebied zich over twee gemeenten uitstrekt en men 

hier geen aparte voorschriften wenst voor de woningen in Harelbeke of deze in Deerlijk. Het argument 

van het tegengaan van vertuining is weliswaar een waardevol argument en past volledig binnen de 

doelstellingen van het PRUP. Het is echter moeilijk om dit stedenbouwkundig af te dwingen. Toch wordt 

voorgesteld een aangepast voorschrift op te nemen binnen art 1 waarbij wordt gesteld dat een 

particuliere tuin zich moet beperken tot de huiskavel.  

- De opmerkingen aangaande aan de landbouw verwante bedrijven wordt verder in de behandeling van 

de bezwaren besproken bij het thema “Landbouw – grondloze landbouw” 

 

Bijkomende opmerking PROCORO: de nota waarvan sprake is een oude nota die gebruikt werd in de 

lopende aanvraag om aan te tonen dat de natuurspeelzone ter hoogte van de cafetaria al lang op de 

provinciale planning staat. De bouw van dit gebouw is niet meer aan de orde.  

De provincie wenst de mogelijkheid te hebben om de bestaande cafetaria te herbouwen. Verder is het heel 

moeilijk om een inschatting te maken wat de lange termijn plannen zijn voor het recreatiegebied. In de 

huidige gewestplanbestemming is er geen maximum aan bebouwing,  noch zijn er inplantingsvoorwaarden 

opgenomen. In het RUP wordt daarentegen wél een maximum aan bebouwing opgenomen en wordt 



gesteld dat nieuwe gebouwen nabij bestaande gebouwen moeten ingepland worden, of nabij zone zuid. 

PROCORO stelt daarom voor om de bepalingen zoals opgenomen in artikel 5 te behouden. 

- Het luik aangaande de inrichtingsnota wordt besproken bij de behandeling van de inrichtingsnota 

- Het luik aangaande de verwerving wordt besproken bij het thema “uitbreiding domein – verwerving 

algemeen” 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen:  

- Overnemen van de toelichtende bepalingen van het gemeentelijke RUP. 

- aanpassing art 3.3 naar “Er kunnen geen gebouwen opgericht worden, met uitzondering van 

vogelkijkhutten en kleinschalige infrastructuur voor de sociale, educatieve of recreatieve functie”. & 

artikel 4.2 naar “Het oprichten van gebouwen is niet toegelaten, met uitzondering van vogelkijkhutten 

en kleine infrastructuur en constructies voor natuureducatie en laagdynamisch recreatief gebruik.  

- aanvulling artikel 1.6 “om vertuining van het landbouwgebied tegen te gaan dienen de particuliere 

tuinen zich te beperken tot de huiskavel. Het bijkomend omvormen van landbouwpercelen naar 

tuinpercelen is niet toegelaten.” 
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THEMA uitbreiding domein 

1. Alternatieven (B7.3, B16.4, B20.4, B26.4) 
De bezwaarschrijvers stellen dat voor de keuze van de uitbreiding van het domein (noord, zuid en 

oost) in de voorafgaande screening geen alternatievenonderzoek werd uitgevoerd. In het RUP is er 

maar een summiere motivering waarom er voor ‘zuid’ wordt gekozen. Er is geen grondige 

afweging van de verschillende alternatieven gebeurd. Dit moet volgens hun grondiger onderzocht 

worden. De screening is hierdoor onwettig, alsook de beslissing van de dienst MER. Daarom zijn 

ook het PRUP en het onteigeningsplan onwettig. 

Aanvulling B26.4: verder oostwaarts dient niet aan huiskavels te worden geraakt; klaarblijkelijk 

hebben de omwonenden, welke zich thans geconfronteerd zien met een onteigening, zich niet op 

voorhand kunnen wapenen en verenigen zoals de landbouwers dit konden. 

PROCORO: Het is nergens decretaal bepaald dat een MERscreening een afweging dient te maken tussen 

verschillende alternatieven. De verschillende adviezen in het kader van deze screening hebben aangegeven 

dat de screening volledig was. Er werd dan ook een ontheffing bekomen door de dienst MER.  In het PRUP 

werd de afweging tussen ‘noord’, ‘oost’ en ‘zuid’ beschreven. In deze afweging werd de beoogde 

natuurfunctie afgewogen ten opzichte van de landbouwfunctie. In het onteigeningsplan worden geen 

huiskavels of woningen opgenomen. De zuidelijke uitbreiding raakt dus ook niet aan huiskavels. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

 

2. Uitbreiding tov landbouwimpact (B33.1) 
B33.1 Er gaan met dit RUP heel wat landbouwbestemmingen verloren ten behoeve van 

natuurbestemmingen, te veel. Bezwaarschrijvers vragen de rand van de Gavers in de hoek tussen 

spoorweg en snelweg een deel agrarisch gebied te behouden ten voordeel van de actieve 

landbouwers uit de streek. Zo kan landschappelijk de Meersstraat dienen als harde grens en kan 

het open landbouwgebied een perfecte overgang vormen naar het gewenste open 

natuurlandschap. Dit impliceert dat de voorziene onteigening en waterbuffer zich hier niet kunnen 

manifesteren. 

Uit de landbouwimpactstudie blijkt dat op het grootste deel van deze gronden een erg hoge impact 

op landbouw verwacht mag worden. De betrokken landbouwers zijn voor meer dan 20% van hun 

bedrijfsareaal betrokken in het RPUP. In de motivatie voor de zuidelijke uitbreiding zitten geen 

argumenten waarom hier geen rekening wordt gehouden met de hoge landbouwimpact. 

Dus: deel als agrarisch gebied behouden + motivatie waarom er geen rekening wordt gehouden 

met de landbouwimpactstudie bij het afbakenen van de zuidelijke uitbreiding. 

PROCORO: De landbouwimpactstudie (LIS) werd wel degelijk opgenomen in het dossier en er werd 

rekening mee gehouden bij de keuze voor de mogelijke uitbreiding van het domein. De interpretatie van de 

LIS werd echter op ruimere schaal bekeken en niet op perceelsniveau zoals de bezwaarschrijver wenst. Er 

werd getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de landbouwimpact op ruime schaal bij de 

uitbreidingskeuze, maar de LIS werd niet gehanteerd als harde grens; het is dan ook géén bindend 

instrument. Verder werd speciaal voor de getroffen landbouwers een compensatie regeling uitgewerkt. 

Voor de ruimtelijke samenhang van het gewenste aaneengesloten natuurgebied zijn de gronden die de 

bezwaarschrijver als agrarisch gebied wenst te houden, wel gewenst om te bestemmen als natuurgebied. 

Er wordt reeds veel landbouwgebied behouden in het PRUP, op de gronden waarvan sprake wordt een 

gecontroleerd overstromingsgebied voorzien.  

  



advies PROCORO met meerderheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

Stemming: 

Ja: 12 (Mark Desmet, Pétur Edvardsson, Franky Roels, Eric Vandorpe, Katty Dewilde, , Eric Boussery, Peter 

Norro, Frans Coussement, Michel Gilté, Lieven Veulemans, Koen Dewulf en Piet Gellynck) 

Nee: 1 (Oscar Wullepit) 

Onthouding : 0 

Minderheidstandpunt: De heer Oscar Wullepit gaat niet akkoord. De landbouwimpactstudie wijst aan dat 

de impact groot is voor de landbouw en er werd weinig rekening mee gehouden. 
 

3. Verwerving algemeen (B23.4, A4) 
B23.4 Het onteigenen en voorkooprecht duidt op weinig of geen respect voor de mensen die 

ondertussen zelf een beetje natuur of groen bewerken/handhaven in de regio. 

A4. Op de informatievergadering waren de reacties op de onteigening uitgesproken. Blijkbaar gaat 

de verwerving via onteigening voor vele burgers ‘te vlug’. Aangezien de onteigeningen op een 

korte termijn van 2 jaar gepland zijn, kan hier niet mee akkoord gegaan worden wat het gedeelte 

betreft voor de uitbreiding van het domein. Er kan een oplossing gezocht worden met 

beheersovereenkomsten, temeer bepaalde verwervingen niet direct een wijziging van beheer 

zullen omvatten (bv. onteigening weide met daarna beheersovereenkomst voor landbouweducatie, 

kan ook zonder onteigening). 

PROCORO: In de inrichtingsnota werd de afweging gemaakt in verband met instrumenten die worden 

ingezet ten behoeve van het halen van de beoogde doelstellingen. In de zogenaamde prioritaire zone 

wenst de provincie haar domein uit te breiden en wil ze hierbij ook publieke toegankelijkheid garanderen. 

Zoals blijkt uit de meest recente bezoekerscijfers van 2015 zijn er op jaarbasis 790 000 bezoekers op het 

domein (tellingen van Westtoer). Uitbreiding van het domein is nodig om de verschillende functies een 

betere plaats te kunnen geven. Er is dus bijkomende ruimte nodig voor het domein en eigendom is de enige 

manier om dit te garanderen. Er zijn namelijk garanties nodig inzake aanleg, inrichting en publieke 

toegankelijkheid. Gezien de versnipperde eigendomssituatie is dit niet evident.  Niettegenstaande de 

provincie steeds in der minnen gesprekken zal voeren, is onteigening het enige instrument dat de 

eigendomssituatie kan garanderen op korte termijn. Voorkooprecht is ook een instrument om gronden in 

eigendom te krijgen, maar werkt op een veel minder dwingende manier. PROCORO is voorstander van het 

gebruik van de onteigening en voorkooprecht zoals uitgeschreven in de inrichtingsnota. De provincie heeft 

bijkomend ook een compensatieregeling uitgewerkt door gebruik te maken van het instrument van de 

inrichtingsnota en de daaruit voortvloeiende grondenbank. De provincie getuigt met het inzet van deze 

instrumenten van veel durf en maakt hier actief werk van de uitbreidingswens. Door de inzet van deze 

instrumenten wordt voor iedereen dezelfde werkwijze gebruikt. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: opname van de meest recente bezoekerscijfers van de 

tellingen van Westtoer (2015) in de documenten ter verdere onderbouwing van het PRUP, dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 

 

4. Verwerving aanpak (B33.6, B39.1b) 
B33.6 en B39.1b Bezwaarschrijvers stellen dat eenzelfde landbouwer vaak betrokken zal zijn in 

meerdere deelgebieden. Zij eisen dat in deze gevallen steeds de totale impact van dit plan in 

rekening wordt gebracht voor de bedrijven en de discussie steeds gevoerd wordt over de gehele 

impact op éénzelfde moment. Het gaat niet op om in het ene jaar te discussiëren over perceel X en 

enkele jaren later over perceel Y.  

PROCORO: dit zal worden besproken bij de behandeling van de IN. 

 

5. Gecontroleerd Overstromingsgebied (GOG) – aanduiding (B11.2, B16.5, B20.10) 
B11.2 + B16.5+ B20.10: Het gecontroleerd overstromingsgebied wordt slechts indicatief 

aangeduid binnen de ‘zone voor groengebied’. Nochtans vereist het rechtszekerheidsbeginsel dat 

men de gevolgen van een RUP moet kunnen inschatten. De indicatieve aanduiding is vlakbij een 



aantal woningen. De bewoners hiervan worden in het ongewisse gelaten over de exacte plaats van 

het overstromingsgebied.  De stedenbouwkundige voorschriften zijn ook zeer summier wat 

eveneens strijdig is met het rechtszekerheidsbeginsel.  

PROCORO:  Het is niet de bedoeling om dit GOG aan te leggen op de gronden van de woningen. In de 

voorschriften werd inderdaad geen verschuivingsafstand van de indicatieve aanduiding opgenomen wat 

eventueel tot rechtsonzekerheid kan leiden: ook al werd de overdruk gespecifieerd binnen de zone voor 

groengebied. Daarom stelt de PROCORO voor om met een arcering te werken in plaats van met een 

indicatieve asterix. De stedenbouwkundige voorschriften geven voldoende duidelijk aan wat er mogelijk is, 

namelijk de realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied. Ze zijn niet rechtsonzeker. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Aanpassing op het grafisch plan: ter hoogte van de 

percelen een donkerblauwe dunne arcering om de locatie van het GOG aan te duiden. Aanpassing van de 

legende in de voorschriften: “In de overdrukzone is het toegelaten een gecontroleerd overstromingsgebied 

te realiseren”. De PROCORO vraagt ook om een maximale oppervlakte hieraan te koppelen en te 

motiveren. 

 

6. Gecontroleerd Overstromingsgebied (GOG) – noodzaak (B33.7, B26.5, B3, B4, B5, B9, B10, B15, B21) 
B33.7 Bezwaar tegen de aanleg van de waterbuffer. Niet akkoord dat er vruchtbare weilanden 

moeten opgeofferd worden. Vinden het niet verantwoord om 660000+60000 euro uit te geven om 

sedimentatie tegen te gaan. Er is geen alternatievenonderzoek om deze hoge kosten en zware 

ruimtelijke impact te milderen. Onterecht wordt het argument gebruikt dat deze buffer ook de 

woonkorrel in de Meersstraat zou beschermen. Enkele jaren geleden werd deze problematiek reeds 

opgelost door een waterbuffer hogerop. Welke alternatieven werden onderzocht die mogelijks 

kosten en ruimte efficiënter zijn dan de aanleg van een waterbuffer? Is er voldoende motivering 

dat deze buffer wel nodig is? 

B26.5: GOG dient zonder meer het algemeen belang en is noodzakelijk: bezwaarindieners 

verzetten zich niet tegen het GOG 

(B3, B4, B5, B9, B10,B15, B21): In verband met de ontwikkeling van de site Meersstraat als 

natuurpark en zone voor waterbuffering stelt de bezwaarschrijver dat dit een goede zaak is. Het 

bufferbekken kan een positief punt zijn als dit als een ecologische moeraszone wordt aangelegd. 

Het herstellen van het reliëf (er zijn illegale, niet vergunde reliëfwijzigingen gebeurd) zou een 

goede zaak zijn. Hier blijkt echter geen onteigening voor voorzien (p 25 inrichtingsplan), dit wordt 

dan wellicht moeilijk te realiseren. 

PROCORO:  De motivatie tot noodzaak van het gecontroleerd overstromingsgebied is terug te vinden in de 

toelichtende nota. De noodzaak is hier tweeledig, enerzijds de sedimentatie-problematiek en anderzijds 

een toekomstig risico. Bezwaarschrijver stelt dat de kosten voor de plaatsing en onderhoud van dit bekken 

niet opwegen. Los van het feit dat de afweging van de kosten ten opzichte van het algemene belang niet te 

becijferen is, is de investeringskeuze een afweging die de provincie heeft gemaakt. Bij de sediment-ruiming 

zoals deze op heden gebeurt (en veel kosten met zich meebrengt) dienen steeds veel ingrepen in het 

domein te gebeuren wat de ecologische en belevingswaarde niet ten goede komt. De PROCORO wenst aan 

te geven dat het opportuun blijft om hier ook in te spelen op het risico tot overstroming ter hoogte van de 

woningen aan de Meerstraat. Gezien de sedimentatie-problematiek dient dit gebied aan de Keibeek te 

liggen wat de alternatieven beperkt. De gekozen zone heeft geen zware ruimtelijke impact aangezien het 

weidekarakter in een GOG kan behouden blijven en de voorschriften inzetten op de aandacht voor de 

natuurwaarden. 

Er is wel degelijk een onteigening voorzien voor de zone waar het gecontroleerd overstromingsgebied zal 

gerealiseerd worden. Op  p25 van de inrichtingsnota wordt gesteld dat voor de realisatie van het GOG een 

instrumentenset zou kunnen ingezet worden zonder onteigening (set 3) en dat dit een hoger particulier 

draagvlak zou kunnen hebben dan een instrumentenset mét onteigening (set 1 of 2), maar dat hiervoor 

niet wordt gekozen aangezien de duurzaamheid van de inrichting minder gegarandeerd kan worden. Er 

wordt dus wel voor onteigening gekozen, de percelen zijn ook op het onteigeningsplan terug te vinden. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het RUP, dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN.  



7. Gecontroleerd Overstromingsgebied – specifieke case (B14, B40) 
B14.1+ B40.1+B40.5: De percelen van de bezwaarschrijver zouden onteigend worden (1, 2 en 3) 

om er een gecontroleerd overstromingsgebied van te maken. Dat de landbouwgronden moeten 

wijken voor natuurgebied is voor de bezwaarschrijvers onaanvaardbaar (van belang en 

noodzakelijk in de bedrijfsvoering). Bezwaarschrijvers zien niet in waarom het algemeen belang 

van landbouwgrond zou moeten wijken voor beweerd algemeen belang van de aanleg van een 

waterbuffering. Sedert de aanleg van een waterbekken in Zwevegem blijkt gevaar voor 

overstroming geweken. Sedimentatie afzet is evenmin een argument. De kostprijs verbonden aan 

de opkuis is niet van dien aard dat zij onteigening van zijn en andere grond rechtvaardigt. Ook niet 

akkoord met de instrumenten die naar voor worden gebracht voor het tot stand brengen van het 

GOG. Er is geen gegronde reden die de voorgenomen onteigening rechtvaardigt, noch bijkomend 

een voorkooprecht zoals in het PRUP voorzien. 

 

B14.2+B40.2+B40.3: Volgens de bezwaarschrijver moet zoveel als mogelijk worden gezocht naar 

het behouden van de bestaande landbouw. Zijn percelen dragen bij tot een open landschappelijk 

karakter. Onteigening noch en actief en/of flankerend voorkooprecht zijn nodig om de beoogde 

ambities te bereiken. Op p 13 (IN) wordt als ambitie gewezen op het intensifiëren van de 

samenwerking met de omliggende landbouwers. Dit strookt geenszins met het voorziene 

instrumentarium. Onteigening is geenszins noodzakelijk of hoogdringend.  

B14.4+B40.3: Op p 17 wordt als ambitie de realisatie van een zone voor agronatuurbeheer 

beoogd; dit gaat lijnrecht in tegen een onteigening van zijn percelen grond die bij uitstek geschikt 

zijn voor grasland en hooiland.  

PROCORO: De motivatie tot noodzaak van het gecontroleerd overstromingsgebied is terug te vinden in de 

toelichtende nota. De noodzaak is hier tweeledig, enerzijds de sedimentatie-problematiek en anderzijds 

een toekomstig risico. Bezwaarschrijver stelt dat de kosten voor de plaatsing en onderhoud van dit bekken 

niet opwegen. Los van het feit dat de afweging van de kosten ten opzichte van het algemene belang niet te 

becijferen is, is de investeringskeuze een afweging die de provincie heeft gemaakt. Bij de sediment-ruiming 

zoals deze op heden gebeurt (en veel kosten met zich meebrengt) dienen steeds veel ingrepen in het 

domein te gebeuren wat de ecologische en belevingswaarde niet ten goede komt. De PROCORO wenst aan 

te geven dat het opportuun blijft om hier ook in te spelen op het risico tot overstroming ter hoogte van de 

woningen aan de Meerstraat. Gezien de sedimentatie-problematiek dient dit gebied aan de Keibeek te 

liggen wat de alternatieven beperkt. De gekozen zone heeft geen zware ruimtelijke impact aangezien het 

weidekarakter in een GOG kan behouden blijven en de voorschriften inzetten op de aandacht voor de 

natuurwaarden. 

Het actuele gebruik kan inderdaad conform de bestemming lijken, er is in dit dossier een afweging 

gemaakt tussen de bestaande activiteiten en de vraag tot domein- en natuuruitbreiding. Om de ambities te 



bereiken wordt in de IN beargumenteerd dat de aspecten inzake publiek toegankelijk maken, 

duurzaamheid etc. slechts kunnen verzekerd worden wanneer de provincie eigenaar is van de bewuste 

gronden. Onteigening is het enige instrument dat op korte termijn kan zorgen voor een veranderende 

eigendomssituatie.  

Het agronatuurbeheer waarvan sprake is een mogelijke invulling van het gebied. De specifieke 

inrichtingsaspecten dienen verder in het beheerplan bekeken te worden. De invulling die in de 

inrichtingsnota wordt meegegeven is een mogelijke invulling om de kosten te kunnen beramen.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het RUP, dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 
 

8. Natuurpark – voorschriften (B12) 
B12.9: Het RUP bevat onduidelijke en dubbelzinnige voorschriften. Artikel 4 benadrukt enerzijds de 

natuurwaarde van de percelen, maar stelt anderzijds ook dat er landbouw en recreatie mogelijk is. 

Volgens de clichering wordt zone 4 ingedeeld in zone voor natuur en reservaat. In deze categorie 

van gebiedsaanduiding is landbouw en recreatie uit den boze. Het bestemmingsvoorschrift van 

artikel 4 beoogt voornamelijk een recreatief gebruik, ten onrechte krijgen deze percelen niettemin 

een clichering als natuurbestemming. De overheid beoogt waarschijnlijk betaling van planschade 

te vermijden. De bestemmingsvoorschriften zijn dubbelzinnig en zelfs tegenstrijdig waar zij zowel 

combinatie van natuur, landbouw en recreatie beogen. Deze mix leidt tot rechtsonzekerheid. Het 

plan laat zelfs tegenstrijdige bestemmingen naast elkaar toe zonder duidelijk te maken welke de 

hoofdbestemming is; dit is onduidelijk en het PRUP schendt het rechtszekerheidsbeginsel. 

PROCORO:  De gebiedscategorie die aan dit artikel wordt gegeven is inderdaad ‘reservaat en natuur’, het 

staat de plannende overheid echter vrij om bestemmings-, inrichtings- en beheervoorschriften op te 

maken. De beoogde bestemming van deze zone is weldegelijk een natuurgebied, maar er zal ook plaats zijn 

voor laagdynamische recreatie. De clichering waarover de bezwaarschrijver spreekt heeft geen verdere 

impact dan dat er een inderdaad een hoofdcategorie moet gekozen worden. Deze clichering zorgt niet voor 

een beperking op de keuze van eventuele neven- of ondergeschikte bestemmingen. De voorschriften geven 

duidelijk aan welke mogelijkheden hier zijn en wat de hoofdbestemming is, ze  zijn dus niet rechtsonzeker.  

In verband met de planschade wenst de PROCORO aan te geven dat in het dossier wordt aangegeven dat 

hier mogelijks kapitaalschade is. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het RUP. 

 

9. Natuurpark – specifieke case (B7) 

B7.1: Bezwaarschrijvers zijn eigenaar van landbouwgronden die door het RUP van landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied naar zone voor natuurpark worden bestemd. Tevens zijn ze vervat 

door het onteigeningsplan (18 en 19). 

Bezwaar tegen het RUP en het onteigeningsplan. Voor hun hobby, zijnde het houden en verzorgen 

van paarden, hebben zij hun weiland nodig. Als dit wordt ontnomen weten zij niet waarheen met 

hun paarden. Het is niet rechtvaardig dat zij hun hobby moeten opgeven om andere mensen toe te 

laten hun hobby te beoefenen. Recent deden ze kosten om de omheining van de weide te 

vernieuwen en een nieuwe stal te plaatsen. Hiervoor wensen ze ook een vergoeding als de weide 

hen ontnomen wordt. Er wordt gevraagd om de gronden uit het onteigeningsplan te schrappen en 

de bestemming niet te wijzigen. 



 

PROCORO: De noodzaak tot onteigening en uitbreiding van het domein wordt weergeven in de 

toelichtingsnota p76-77. Er is in dit dossier een afweging gemaakt tussen de bestaande activiteiten en de 

vraag tot domein- en natuuruitbreiding. Om de ambities te bereiken wordt in de IN beargumenteerd dat de 

aspecten inzake publiek toegankelijk maken, duurzaamheid etc. slechts kunnen verzekerd worden wanneer 

de provincie eigenaar is van de bewuste gronden. De eigenaars zullen via onteigening hiervoor correct 

worden vergoed. De afdeling vastgoedtransacties houdt rekening met de waarde van de grond én van de 

aanwezige constructies.  

Wat betreft het rechtvaardigheidsbeginsel heeft de provincie hier de afweging gemaakt en gekozen voor 

het bijkomend publiek groen domein in functie van het algemeen belang. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het RUP, dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 

 

10. Natuurpark – specifieke case (B12) 

B12 Bezwaarschrijvers bezitten gronden die van landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

conform het gewestplan en het gemeentelijk RUP waarin deze voorschriften werden bevestigd, 

naar natuurpark gaan in het PRUP. (onder andere 14, 15 en 16 in onteigeningsplan). 

B12.5: Aantasting rechten door onteigening van een groot deel van de eigendommen van de 

bezwaarindieners. De bezwaarindieners werden niet vermeld als eigenaars van deze inneming. De 

tabel bevat verouderde informatie.  



B12.6: Het RUP toont de noodzaak voor onteigening niet aan. Het gebruik van de weilanden voor 

paarden is strikt genomen ook in overeenstemming met het bepaalde in de 

bestemmingsvoorschriften (natuur, recreatie, extensieve paardenhouderij). Het actuele gebruik 

garandeert gelet op het voorgaande de door het RUP vooropgestelde bestemming. Er is om die 

reden geen noodzaak tot onteigening aangetoond. 

PROCORO: De noodzaak tot onteigening en uitbreiding van het domein wordt weergeven in de 

toelichtingsnota p76-77. Het actuele gebruik kan inderdaad conform de bestemming lijken (al staat 

extensieve paardenhouderij niet beschreven in de mogelijke functies), er is in dit dossier een afweging 

gemaakt tussen de bestaande activiteiten en de vraag tot domein- en natuuruitbreiding. Om de ambities te 

bereiken wordt in de IN beargumenteerd dat de aspecten inzake publiek toegankelijk maken, 

duurzaamheid etc. slechts kunnen verzekerd worden wanneer de provincie eigenaar is van de bewuste 

gronden. Onteigening is het enige instrument dat op korte termijn kan zorgen voor een veranderende 

eigendomssituatie.  De eigenaars zullen via onteigening hiervoor correct vergoed worden. De afdeling 

vastgoedtransacties houdt  rekening met de waarde van de grond én van de aanwezige constructies.  

Aangaande de verouderde informatie: de PROCORO vraagt om bij de definitieve vaststelling de meest 

recentste gegevens te gebruiken.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het RUP, dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 

 

11. Natuurpark – specifieke case (B17) 
B17.1: Bezwaarschrijver bezit gronden waarvan een deel (11 - weiland van paarden) in het 

onteigeningsplan zit. Zowel de woning als de gronden komen in ruimtelijk kwetsbaar gebied te 

liggen. Het is voor de bezwaarschrijver niet duidelijk waarom deze grond nodig is voor de 

uitbreiding. De impact van de onteigening is groot, de paarden zullen niet meer kunnen gestald 

worden. Ook minwaarde voor de eigendom. Er wordt gevraagd om de landbouwbestemming van 

de gronden niet te wijzigen naar natuur en het perceel uit de onteigening te schrappen. 



B17.2 Bezwaarschrijver stelt dat ze overlast zal hebben van het bos dat men rond haar huis zal 

leggen. Het is niet duidelijk hoe het zit qua afwatering, de bestaande gracht zal niet meer 

onderhouden kunnen worden door het bos dat daar zal komen. Er is ook impact op privacy, verlies 

aan licht en zon door het bos. 

PROCORO: De noodzaak tot onteigening en uitbreiding van het domein wordt weergeven in de 

toelichtingsnota p76-77. Er is in dit dossier een afweging gemaakt tussen de bestaande activiteiten en de 

vraag tot domein- en natuuruitbreiding. Om de ambities te bereiken wordt in de IN beargumenteerd dat de 

aspecten inzake publiek toegankelijk maken, duurzaamheid etc. slechts kunnen verzekerd worden wanneer 

de provincie eigenaar is van de bewuste gronden. Onteigening is het enige instrument dat op korte termijn 

kan zorgen voor een veranderende eigendomssituatie. De eigenaars zullen via onteigening hiervoor correct 

vergoed worden.  

Het bos waarvan sprake is een mogelijke invulling van het gebied. De specifieke inrichtingsaspecten dienen 

verder in het beheerplan bekeken te worden. De invulling die in de inrichtingsnota wordt meegegeven is 

een mogelijke invulling om de kosten te kunnen beramen. Gezien de zorgen inzake de impact op privacy, 

verlies aan licht en zon door het bos, adviseert de PROCORO om in de artikels 3 en 4 een bepaling op te 

nemen dat bij de effectieve inrichting als publiek domein een inrichtingsstudie moet opgemaakt worden 

waarbij de elementen van privacy en lichtinval tegenover de bestaande woningen moet worden bekeken. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: aanvulling art 3. en art 4.: “Bij de aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg en inrichting van het domein dient een algemene 

inrichtingsstudie te worden toegevoegd. Dit is een informatief document voor de vergunningverlenende 

overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag. Deze studie moet aangeven in 

welke mate rekening gehouden wordt met de bestaande woningen aan de rand van het domein en meer 

bepaald aangaande de aspecten van privacy, waterbeheersing en lichtinval.” 

Dit wordt eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 

 

12. Natuurpark – specifieke case (B26) 
B26.1 Bezwaarschrijvers bezitten percelen die vervat zijn door het onteigeningsplan (27 en 28). Zij 

hebben deze gronden, die momenteel in landschappelijk agrarisch gebied zijn gelegen, ingericht 

als waardevolle natuurtuin. Zij hebben geen bezwaar tegen de bestemming natuurpark, maar wel 

tegen de onteigening. Bezwaar tegen de onteigening: emotionele, praktische en financiële 

redenen. 

Door onteigening komt het provinciaal domein helemaal rondom hun woonperceel te liggen : 

schending privacy + onveiligheidsgevoel door wandelpad. 



 

Algemeen belang niet voorhanden: de voorgenomen recreatie (wandelen, mtb, etc) werkt 

verstorend voor de natuur. Het openbaar nut weegt niet op tegenover de inperking van het 

eigendomsrecht. Volgens de teksten barst het domein uit zijn voegen, de verschillende functies 

verdringen elkaar waardoor uitbreiding noodzakelijk wordt. Ware het niet verstandiger om beter 

om te gaan met het bestaande, zonder andere ruimtes voor educatie en zachte recreatie te 

moeten aansnijden? Waarom precies is het domein thans te klein geworden? Dit staat nergens te 

lezen in de motiveringsnota. Door de uitbreiding zal men nog meer mensen aantrekken waarna de 

druk binnen het bestaande toeneemt en men opnieuw de noodzaak tot uitbreiding aanvoelt. 

(parallel met autosnelwegen) 

B26.2 Noodzaak niet voorhanden: zonder onteigening zou volgens de nota geen publieke 

toegankelijkheid gewaarborgd worden, bestaat het gevaar dat eigenaars een gebrek aan know-

how hebben om de bestemming te bereiken, enkel een globale aanpak geeft zicht op optimale 

inrichting. Deze doelstelling kan ook bereikt worden zonder onteigening voor het perceel van de 

bezwaarindieners. De beleving van de natuurtuin kan ook op wandelpaden binnen de contouren 

van het huidige domein bereikt worden. bezwaarindieners hebben wel de know-how. 

De inrichtingsnota p 14 stelt dat het verwerven in de Gavers op heden moeizaam verloopt omwille 

van grote versnippering in eigendomsstructuur waardoor slechts kleine oppervlaktes kunnen 

aangekocht worden én grote concurrentie met privé-personen die aanpalende percelen willen 

kopen. Hieruit blijk duidelijk dat het onteigenen gewenst is om opportunistische redenen. Men 

impliceert hiermee dat men ingeval de vrije markt haar rol zou spelen veel meer zou moeten 

betalen dan ingeval van onteigening. Dit toont aan dat er geen noodzaak is aan onteigening maar 

enkel opportunisme. Het budget dat voorzien is wijst ook in die richting. 2euro/m² terwijl hun 

grond op 55euro/m² is geschat. 

In de toelichtingsnota wordt de ambitie vertolkt dat met het provinciaal domein wenst te laten 

groeien tot 300 ha met daarin opgenomen de uitbreiding van de zogenaamde groenpool. 

Anderzijds wordt op p58 aangehaald dat men de bebouwingsvoet wenst uit te breiden tot max 

10000m² dit komt tegenstrijdig voor. Men wenst de uitbreiding van de natuurfunctie te koppelen 

aan een verdubbeling van de bebouwingsgraad op het domein. 

B26.3 Hoogdringendheid niet voorhanden: de hoogdringendheid wordt niet beargumenteerd, het is 

duidelijk dat deze niet voorhanden is. 

B26.7 De vijver met rietkraag doet dienst in de eigen waterzuivering. Hun opslagplaats staat op 

één van de percelen die te onteigenen is. 

PROCORO: De noodzaak tot onteigening en uitbreiding van het domein wordt weergeven in de 

toelichtingsnota p76-77. Het actuele gebruik kan inderdaad conform de bestemming zijn, er is in dit dossier 

een afweging gemaakt tussen de bestaande activiteiten en de vraag tot domein en natuuruitbreiding. Om 

de ambities te bereiken wordt in de IN beargumenteerd dat de aspecten inzake publiek toegankelijk 



maken, duurzaamheid etc. slechts kunnen verzekerd worden wanneer de provincie eigenaar is van de 

bewuste gronden. Onteigening is het enige instrument dat op korte termijn kan zorgen voor een 

veranderende eigendomssituatie.  De eigenaars zullen via onteigening hiervoor correct vergoed worden. 

De afdeling vastgoedtransacties houdt  rekening met de waarde van de grond én van de aanwezige 

constructies.  

In de huidige situatie, zijnde het gewestplan, zijn er geen beperkingen op de mogelijke bebouwing die in dit 

recreatiegebied kan gerealiseerd worden. Het RUP stelt hiervoor een beperking in, maar een volledige 

bouwstop is niet aan de orde. Momenteel zijn er geen concrete ambities maar omdat op lange termijn 

moeilijk in te schatten is wat eventuele toekomstige noden zijn, wordt toch nog een mogelijkheid geboden. 

Wat betreft de hoogdringendheid en het algemeen belang: het betreft hier geen onteigening wegens 

hoogdringendheid, maar een onteigening in het kader van het algemeen belang. Conform de VCRO art 

2.4.3 kan elke verwerving van onroerende goederen, vereist voor de verwezenlijking van de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, door onteigening ten algemene nutte tot stand worden gebracht. 

Wat betreft het algemeen belang: De provincie heeft hier de afweging gemaakt tussen privaat en publiek 

belang en heeft gekozen voor het bijkomend publiek groen domein in functie van het algemeen belang. 

Gezien de zorgen inzake de impact op privacy, verlies aan licht en zon door het bos, adviseert de PROCORO 

om in de artikels 3 en 4 een bepaling op te nemen dat bij de effectieve inrichting als publiek domein een 

inrichtingsstudie moet opgemaakt worden waarbij de elementen van privacy en lichtinval tegenover de 

bestaande woningen moet worden bekeken. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: aanvulling art 3. en art 4.: “Bij de aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg en inrichting van het domein dient een algemene 

inrichtingsstudie te worden toegevoegd. Dit is een informatief document voor de vergunningverlenende 

overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag. Deze studie moet aangeven in 

welke mate rekening gehouden wordt met de bestaande woningen aan de rand van het domein en meer 

bepaald aangaande de aspecten van privacy, waterbeheersing en lichtinval.” 

 

13. Natuurpark – specifieke case (B27) 

B27: Bezwaarschrijver baat een kleine boomkwekerij uit, en zijn zoon een tuinaanlegbedrijf. Voor 

de boomkwekerij beschikken ze over 1 perceel die door zijn lichte grond perfect geschikt is voor 

het opkweken van planten en bomen. Met voorliggend plan wordt voorgesteld dit perceel te 

onteigenen (29 en 30). Bezwaarschrijver dient hiertegen bezwaar in. Er werd reeds veel 

geïnvesteerd in het perceel; de activiteit kan perfect in harmonie bestaan met de aansluitende 

bosstructuren van het provinciaal domein; in samenwerking met het tuinaanlegbedrijf kunnen ze 

een enorme meerwaarde creëren die moeilijk of bijna onmogelijk financieel gecompenseerd kan 

worden. Kweken van bomen is een activiteit die veel geduld vraagt. 

Volgens de financieringstabel wordt er gemiddeld 60000/ha voorzien bij de onteigening, dit is 

absoluut onbespreekbaar. De grond op zich is al meer waard en dan moet er nog een ernstige 

vergoeding komen voor de boom- en planopstand van het perceel. 



 

PROCORO: De noodzaak tot onteigening en uitbreiding van het domein wordt weergeven in de 

toelichtingsnota p76-77. De eigenaars zullen via onteigening hiervoor correct vergoed worden. De afdeling 

vastgoedtransacties houdt  rekening met de waarde van de grond en opstand. In het dossier wordt een 

compensatieregeling uitgewerkt waarvoor een grondenbank wordt opgezet. Via deze compensatieregeling 

kan gezocht worden naar een ander perceel.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het PRUP, dit wordt 

eveneens bij de behandeling van de IN besproken. 

 

14. Groengebied – specifieke case (B13) 

B13: Bezwaarschrijver is eigenaar van een perceel gelegen in de openruimtekamer van de Gavers. 

Zij hebben dit perceel nodig voor de afzet van dierlijke mest. De ligging van het perceel is voor 

hen ook belangrijk omdat het op een afstand van 5 km van de bedrijfszetel ligt waardoor de 

verplaatsingstijd en kost tot een minimum wordt beperkt. 

PROCORO: Voor dit perceel wordt met een voorkooprecht gewerkt. Dit voorkooprecht is niet dwingend en 

kan pas uitgeoefend worden wanneer de eigenaar zelf kiest om zijn percelen te koop aan te bieden (de 

pachter heeft voorrang van voorkooprecht). In het dossier wordt een compensatieregeling uitgewerkt 



waarvoor een grondenbank wordt opgezet. Via deze compensatieregeling kan gezocht worden naar een 

ander perceel. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen, dit wordt eveneens besproken bij 

de behandeling van de IN. 

 

15. Groengebied – specifieke case (B31) 
B31.1 Bezwaarschrijver is eigenaar van een perceel dat op het gewestplan reeds natuurgebied is 

en volgens de inrichtingsnota als streefdoel voor realisatie 2023 krijgt. Op vandaag heeft het 

bedrijf reeds een tekort aan grond, het verliezen van 1,5 ha weiland heeft verregaande impact op 

het bedrijf. Ruwvoederproductie, toeslagrechten, mestbalans, opvolger van het bedrijf. Het perceel 

ligt nu wel in natuurgebied, maar zij hebben die bestemming nooit gevraagd en waren zich er zelfs 

niet van bewust in het verleden. In de praktijk hebben zij alle bemestings- en gebruiksrechten op 

het perceel. Zij zijn zeker niet geïnteresseerd in een eventuele verkoop van het perceel. Een ruil is 

wel bespreekbaar maar dan enkel als ze evenveel oppervlakte in de plaats krijgen. De 

vooropgestelde periode lijkt niet realistisch. 

Aan de andere kant wensen zij mee te geven dat het perceel op vandaag reeds de uitzonderlijke 

waarden heeft voor het provinciaal domein. Ze lezen in de inrichtingsnota dat het wensbeeld een 

meersenlandschap is en dat het beheer kan worden gedaan door lokale landbouwers. Zou het dan 

geen optie zijn om het statuut van het perceel te laten zoals het nu is? 

Bezwaarindiener beheert de weide als lokale landbouwer en ook het meersenlandschap is op 

vandaag aanwezig. Het koolstofgehalte van het perceel werd heel recent op 3,2% bepaald en het 

fosforgehalte is heel laag. Er kan dus worden gesteld dat er ook heel weinig meststoffen zullen 

uitspoelen naar de rest van het natuurgebied. 

Bezwaarindiener vraagt aan de provincie om te concluderen dat dit perceel er in de praktijk al 

uitziet zoals het wensbeeld verlangd. Verdere actie is dan ook onnodig. 

 

PROCORO:  Voor dit perceel wordt met een voorkooprecht gewerkt. Dit voorkooprecht is niet dwingend 

maar kan pas uitgeoefend worden wanneer de eigenaar zelf kiest om zijn percelen te koop aan te bieden 

(de pachter heeft voorrang van voorkooprecht). In het dossier wordt een compensatieregeling uitgewerkt 

waarvoor een grondenbank wordt opgezet. Via deze compensatieregeling kan gezocht worden naar een 

ander perceel. 



Het actuele gebruik kan inderdaad conform de bestemming zijn, er is in dit dossier een afweging gemaakt 

tussen de bestaande activiteiten en de vraag tot domein en natuuruitbreiding. Om de ambities te bereiken 

wordt in de IN beargumenteerd dat de aspecten inzake publiek toegankelijk maken, duurzaamheid etc. 

slechts kunnen verzekerd worden wanneer de provincie eigenaar is van de bewuste gronden. 

De timing die voor dit gebied wordt opgelegd, namelijk 2023 is een provinciale doelstelling, dit is geen 

bindende of dwingende termijn voor de eigenaars of gebruikers. Binnen deze termijn wordt actief gewerkt 

en gezocht naar compensatiemogelijkheden, dit kan ook na deze termijn worden verdergezet, maar de 

provincie wenst ambitieus te zijn in haar timing. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het PRUP, dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 
 

16. Groengebied – specifieke case (B36) 
B36.1 Bezwaarschrijver heeft percelen in eigendom die als bestemming gedeeltelijke natuurgebied 

en gedeeltelijk bouwvrij agrarisch gebied zijn. Sinds jaar en dag gebruikt men deze gronden om 

aan landbouw te doen, de toelichtende nota zet ook het belang van de landbouw in de verf. Zij 

vragen daarom om ook in de bestemming bouwvrij agrarisch gebied te liggen, zij bezitten de enige 

landbouwgronden die geconfronteerd worden met actieve landbouw die niet in de bestemming 

bouwvrij agrarisch gebied liggen. 

Zo niet vragen ze aanpassingen in de voorschriften zodat er geen verwarring kan ontstaan omtrent 

de mogelijkheden die bestaan om de landbouwactiviteit op een zo opportuun mogelijke wijze 

verder te zetten. De voorschriften stellen dat de bestaande landbouwactiviteiten kunnen verder 

gezet worden, mits in overeenstemming met de vigerende wetgeving in natuurgebied’. 

Dit doet volgens de bezwaarindiener verkeerdelijk uitschijnen dat er bepaalde gevolgen gekoppeld 

zouden worden aan de landbouwmogelijkheden voor de aanwezige landbouwactiviteit. Graag een 

aanpassing van het voorschrift om verwarring te vermijden. Zij stellen dat zij op de 

landbouwgronden blijvend kunnen gebruiken met alle mogelijkheden op het vlak van bemesting 

van dien. Hiervoor verwijzen ze naar het zogenaamde mestdecreet dat enkel van toepassing is op 

gewestelijk RUP’s. Hiervoor verwijzen ze naar een advies van ANB in het kader van de procedure 

van het RUP Kemmelberg. Er wordt in het mestdecreet geen melding gemaakt van provinciale rups 

waardoor er hier geen mestbeperkingen van kracht worden. Hierdoor zal er voor de 

bezwaarindiener geen nulbemesting gelden, ze vragen om de passage ‘mits in overeenstemming 

met de vigerende wetgeving in natuurgebied’ te schrappen. 

B36.2 Er is slechts een voorkooprecht op een deel van de gronden in eigendom van de 

bezwaarschrijver, dit is een bizarre toestand. Indien dit RUP met onderhavig voorkooprecht 

verdergezet zou worden, zullen de bezwaarindieners zich geconfronteerd zien met de de facto 



onmogelijkheid tot verkoop. Een spie van een van de percelen ligt buiten het voorkooprecht, 

waardoor zij slechts met een minimale oppervlakte aan landbouwgrond overblijven. Dit soort 

reststrook kan aan niemand nog verkocht geraken of toch minstens niet voor de correcte prijs. Zij 

vragen daarom een globale oplossing, waardoor mensen niet in dergelijke toestand terecht zullen 

komen, die de de facto onmogelijkheid tot verkoop van de gronden met zich mee zal brengen. 

PROCORO: Er wordt voor minstens een stand-still gekozen om die percelen die op vandaag reeds een 

groene bestemming hebben maar in landbouwgebruik  zijn, niet te bestemmen als landbouwgebied. De 

bestaande groene bestemming vanop het gewestplan wordt hier dus hernomen.  

Voor wat betreft het voorkooprecht: het voorkooprecht werd op de groene bestemmingen opgelegd. In dit 

specifieke geval ligt een klein gedeelte van het perceel in een andere bestemming waardoor de 

voorkooprechtcontour het perceel niet volledig meeneemt. Het is in de praktijk zo dat wanneer de eigenaar 

kiest dit perceel te koop te stellen, de provincie met het voorkooprecht de keuze zal moeten maken om  het 

hele perceel aan te kopen. Daardoor zal de problematiek van de kleine spie niet meer van toepassing zijn. 

Voor wat betreft het betoog van de nulbemesting: bezwaarschrijver verwijst naar een gekend advies van 
het ANB waarin zij deze bezorgdheid uitten. In het Mestdecreet wordt inderdaad niet verwezen naar 
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, waardoor in het nieuw bestemde natuurgebied geen 
nulbemesting van kracht is. De redenering dat dit ook zo het geval zou zijn voor het natuurgebied dat reeds 
als dusdanig bestemd was op het gewestplan wil de PROCORO weerleggen. In het decreet van 23 januari 
1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen is enkel nog 
artikel 15ter terug te vinden, de rest van het decreet werd vervangen door het mestdecreet. Het bewuste 
artikel is wel gedeeltelijk blijven bestaan om de mestbeperking voor de groene bestemmingen van het 
gewestplan te bepalen én tevens ook te stellen in welke gevallen men ontheffing van het mestverbod kan 
bekomen (idem zoals het mestdecreet). Het laatste artikel, §11, stelt namelijk dat indien er een ruimtelijk 
uitvoeringsplan het gewestplan zou wijzigen, maar de groene bestemming wordt behouden, dat de 
bestaande ontheffingen kunnen behouden blijven. Dit impliceert dat door een wijziging van het 
gewestplan, met een ruimtelijk uitvoeringsplan, met behoud van de groene bestemming, dat de 
mestbeperking ook behouden blijft. Zonder het blijvende bestaan van het mestverbod zou het overdragen 
van de ontheffing niet relevant zijn, en dus niet decretaal moeten geregeld worden. De PROCORO besluit 
dat de gronden uit ons plangebied, die momenteel een groene bestemming hebben, zoals opgenomen in 
het decreet van 1991 én in het mestdecreet, die in voorliggend RUP een gelijkaardige bestemming 
behouden, de eventuele nulbemesting behouden blijft. 
Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen, dit wordt eveneens besproken bij 

de behandeling van de IN. 

 
17. Natuurpark + groengebied – specifieke case (B20) 
B20.1: Bezwaarschrijvers bezitten landbouwgronden die ofwel onteigend (9, 10, 12, 17) worden 

ofwel door een voorkooprecht worden bezwaard. Bovendien wordt de landbouwbestemming 

gewijzigd naar een natuurbestemming. Dit alles is een minwaarde voor de eigendom.  

Bezwaarschrijver is landbouwer in bijberoep als doorstart naar professioneel. Alle grond is nodig 

voor de grasopbrengst en voor zijn 9 paarden. Door de onteigening zal hij niet meer voldoende 

grond hebben, tevens zijn er ook beperkingen door de bestemmingswijziging naar natuurgebied. 

Hij vraagt de landbouwbestemming niet om te zetten naar natuur en om de gronden te schrappen 

uit het onteigeningsplan en geen voorkooprecht te vestigen op de gronden. 

 

B20.2: De lokale grondenbank wordt enkel gebruikt voor de landbouwers. De bezwaarschrijver 

wenst zijn gronden niet te verliezen maar in ondergeschikte orde wenst hij zeker te zijn dat hij in 

aanmerking komt voor de compensatie voor landbouwers in het kader van de lokale grondenbank 

of op een andere manier. 



B20.3: Als landbouwer in bijberoep in natuurgebied (landbouw ondergeschikt activiteiten kunnen 

verder worden gezet mits in overeenstemming met de vigerende wetgeving in natuurgebied) heeft 

de bezwaarschrijver schrik dat er geen bemesting meer is toegelaten. De concrete impact van de 

bepaling kan niet worden afgeleid uit de voorschriften, wat volgens hem niet rechtszeker is. 

PROCORO: Inzake de bemesting: het Mestdecreet is onverminderd van toepassing, dit dient niet expliciet in 

de voorschriften te worden opgenomen. 

Waardevermindering is geen ruimtelijk element.  

Voor de percelen in groengebied wordt met een voorkooprecht gewerkt. Dit voorkooprecht is niet 

dwingend en kan pas uitgeoefend worden wanneer de eigenaar zelf kiest om zijn percelen te koop aan te 

bieden. 

Voor de percelen in de onteigening: De noodzaak tot onteigening en uitbreiding van het domein wordt 

weergeven in de toelichtingsnota p76-77. Het actuele gebruik kan inderdaad conform de bestemming zijn, 

er is in dit dossier een afweging gemaakt tussen de bestaande activiteiten en de vraag tot domein en 

natuuruitbreiding. Om de ambities te bereiken wordt in de IN beargumenteerd dat de aspecten inzake 

publiek toegankelijk maken, duurzaamheid etc. slechts kunnen verzekerd worden wanneer de provincie 

eigenaar is van de bewuste gronden. Onteigening is het enige instrument dat op korte termijn kan zorgen 

voor een veranderende eigendomssituatie.  De eigenaars zullen via onteigening hiervoor correct vergoed 

worden. 

De vraag ivm de grondenbank wordt bij de behandeling van de IN besproken 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het PRUP, dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 
 

18. Natuurpark + groengebied – specifieke case (B37) 
B37.1 Bezwaarschrijver baat een gemengd landbouwbedrijf (kalkoenen, rundvee en melkvee) uit 

in Esser. Hiervoor hebben zij ongeveer 30 ha grond in gebruik voor de ruwvoederproductie van het 

vee + nog ongeveer 3 ha tarwe en 3 ha aardappelen + thuisverkoop van aardappelen en 

aardbeien die ze zelf telen. Er zijn 4,54 ha bedreigd door dit plan, dit is 15% van het areaal. 

Hiervan ligt een perceel in de onteigenen zone dat hij pacht én een perceel in eigendom in 

groengebied. Bezwaarschrijver stelt zich de vraag hoe hij als pachter wordt betrokken in het 

proces van onteigening en pachtafstand. 



B37.2 Bezwaarschrijver eist om voor zijn perceel in groengebied de landbouwbestemming te 

behouden. De tijdhorizont 2023 om dit in der minne aan te kopen is absoluut niet haalbaar. Zij 

vragen dat deze geschrapt wordt uit de inrichtingsnota. Hij is enkel geïnteresseerd om te 

onderhandelen over ruilgrond. 

 

PROCORO:  Voor de percelen in groengebied wordt met een voorkooprecht gewerkt. Dit voorkooprecht is 

niet dwingend maar kan pas uitgeoefend worden wanneer de eigenaar zelf kiest om zijn percelen te koop 

aan te bieden (de pachter heeft voorrang van voorkooprecht).  

Voor de percelen in de onteigening: De noodzaak tot onteigening en uitbreiding van het domein wordt 

weergeven in de toelichtingsnota p76-77. Het actuele gebruik kan inderdaad conform de bestemming zijn, 

er is in dit dossier een afweging gemaakt tussen de bestaande activiteiten en de vraag tot domein en 

natuuruitbreiding. Om de ambities te bereiken wordt in de IN beargumenteerd dat de aspecten inzake 

publiek toegankelijk maken, duurzaamheid etc. slechts kunnen verzekerd worden wanneer de provincie 

eigenaar is van de bewuste gronden. Onteigening is het enige instrument dat op korte termijn kan zorgen 

voor een veranderende eigendomssituatie.  De eigenaars zullen via onteigening hiervoor correct vergoed 

worden. 

In het dossier wordt een compensatieregeling uitgewerkt waarvoor een grondenbank wordt opgezet. Via 

deze compensatieregeling kan gezocht worden naar een ander perceel. De timing die voor dit gebied wordt 

opgelegd, namelijk 2023 is een provinciale doelstelling, dit is geen bindende of dwingende termijn voor de 

eigenaars of gebruikers. Binnen deze termijn wordt actief gewerkt en gezocht naar 

compensatiemogelijkheden, dit kan ook na deze termijn worden verdergezet, maar de provincie wenst 

ambitieus te zijn in haar timing. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het PRUP, dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 
 

  



19. Natuurpark + groengebied + GOG– specifieke case (B39) 
B39.1a Bezwaarschrijver baat een dynamisch melkveebedrijf uit in deelgebied Esser. De 30ha 

gronden staan bijna integraal in voor de ruwvoederproductie voor het vee. + 3 ha tarwe voor de 

teeltrotatie. 22%, zijnde 8 ha, van hun areaal is bedreigd door dit PRUP. Hij pacht 2 percelen die 

te onteigenen zijn en in natuurpark liggen. Hij heeft 1 grote weide deel in eigendom + deel in 

gebruik van infrabel, deze is te onteigenen voor de geplande waterbuffer. Hij pacht een akker van 

de provincie. Hij bezit een perceel in het natuurgebied – kanaalbos. 

 

B39.2 Hij begrijpt niet waarom de inrichtingsnota geen uitspraak doet over het natuurgebiedje in 

Esser. 

B39.4 Bezwaarschrijver stelt dat de beste weiden van hun bedrijf moeten nu omgevormd worden 

naar een waterbuffer. Dit is geen buffer om de bewoners van de Gavers droog te houden, maar 

een buffer in het kader van een voorzuivering voor de drinkwatervoorziening. Is het verantwoord 

om 700 000 euro te investeren hiervoor als je weet dat hierdoor heel wat vruchtbare weiden 

verloren gaan voor deze en volgende generaties? Grasopbrengsten zijn op deze weiden doorgaans 

30% hoger dan elders, bovendien lijkt hun dat dergelijke weiden perfect kunnen samengaan met 

het provinciaal domein. Er zullen alvast geen of slechts weinig nutriënten uitspoelen. Bovendien 

wordt er ongeveer 60 000 euro per jaar geraamd voor het onderhoud van deze buffer; er kunnen 

betere oplossingen bestaan die minder ruimte in gebruik nemen en veel kostenefficiënter werken 

om deze voorzuivering te realiseren. Zijn er alternatieve technieken onderzocht voor deze 

zuivering? Zijn er alternatieve locaties onderzocht voor deze buffer? 

B39.5 Op het landbouwbedrijf van de bezwaarschrijver is er een opvolger. Het is dan ook logisch 

dat voor hun uitbating het vinden van gepaste ruilgronden de enige echte oplossing is die kan 

geboden worden. Ze stellen zich wel vragen bij het voorliggend systeem: volgens de 

inrichtingsnota zouden ze onteigend worden tegen 2018 en in een volgende fase kunnen zij slechts 

5 jaar hopen op geschikte ruilgronden. In een gebied waar de grondprijzen heel hoog zijn lijkt dit 

systeem er enkel te zijn om de landbouwers de indruk te geven dat er ruilgrond zal gevonden 

worden. 



PROCORO: Voor wat betreft het stukje kanaalbos: de provincie heeft hier zelf geen ambities, daarom is het 

niet mee opgenomen in de  inrichtingsnota.  

De motivatie tot noodzaak van het gecontroleerd overstromingsgebied is terug te vinden in de toelichtende 

nota. De noodzaak is hier tweeledig, enerzijds de sedimentatie-problematiek en anderzijds een toekomstig 

risico. Bezwaarschrijver stelt dat de kosten voor de plaatsing en onderhoud van dit bekken niet opwegen. 

Los van het feit dat de afweging van de kosten ten opzichte van het algemene belang niet te becijferen is, 

is de investeringskeuze een afweging die de provincie heeft gemaakt. Bij de sediment-ruiming zoals deze 

op heden gebeurt (en veel kosten met zich meebrengt) dienen steeds veel ingrepen in het domein te 

gebeuren wat de ecologische en belevingswaarde niet ten goede komt. De PROCORO wenst aan te geven 

dat het opportuun blijft om hier ook in te spelen op het risico tot overstroming ter hoogte van de woningen 

aan de Meerstraat. Gezien de sedimentatie-problematiek dient dit gebied aan de Keibeek te liggen wat de 

alternatieven beperkt. De gekozen zone heeft geen zware ruimtelijke impact aangezien het weidekarakter 

in een GOG kan behouden blijven en de voorschriften inzetten op de aandacht voor de natuurwaarden. 

Voor de percelen in groengebied wordt met een voorkooprecht gewerkt. Dit voorkooprecht is niet 

dwingend maar kan pas uitgeoefend worden wanneer de eigenaar zelf kiest om zijn percelen te koop aan 

te bieden (de pachter heeft voorrang van voorkooprecht).  

Voor de percelen in de onteigening: De noodzaak tot onteigening en uitbreiding van het domein wordt 

weergeven in de toelichtingsnota p76-77. Het actuele gebruik kan inderdaad conform de bestemming zijn, 

er is in dit dossier een afweging gemaakt tussen de bestaande activiteiten en de vraag tot domein en 

natuuruitbreiding. Om de ambities te bereiken wordt in de IN beargumenteerd dat de aspecten inzake 

publiek toegankelijk maken, duurzaamheid etc. slechts kunnen verzekerd worden wanneer de provincie 

eigenaar is van de bewuste gronden. Onteigening is het enige instrument dat op korte termijn kan zorgen 

voor een veranderende eigendomssituatie.  De eigenaars zullen via onteigening hiervoor correct vergoed 

worden. 

In het dossier wordt een compensatieregeling uitgewerkt waarvoor een grondenbank wordt opgezet. Via 

deze compensatieregeling kan gezocht worden naar een ander perceel. Bezwaarschrijver stelt zich vragen 

bij het voorliggende compensatie-systeem. De provincie probeert een compensatieregeling uit te werken 

voor getroffen landbouwers, hiertoe zijn zij niet verplicht. Wanneer blijkt dat de timing van 5 jaar te krap 

is, kan deze in overeenstemming met de VLM steeds verlengd worden.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het PRUP, dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 
 

20. Compensatie – niet-landbouwers (B7) 

B7.2: Er is geen vervangend weiland voorzien om hun probleem op te lossen; de grondenbank zal 

enkel gebruikt worden om de landbouwers te compenseren. De mensen die dieren houden als 

hobby en ook grond nodig hebben blijven in de kou staan. Er wordt gevraagd ook voor hen een 

oplossing te voorzien. In ondergeschikte orde wordt gevraagd om een oplossing te voorzien voor 

het dreigende verlies van grond voor het houden van de paarden, in het kader van de lokale 

grondenbank of op een andere manier. 

PROCORO:  de PROCORO is van mening dat de grondenbank kan enkel benut worden voor 

beroepslandbouwers. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het PRUP, dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 
 

  



21. Compensatie - perimeter flankerend voorkooprecht (B2, B6) 
B2.1: Bezwaar tegen het opsplitsen van het perceel met woonhuis (geen flankerend 

voorkooprecht) en de omliggende grond (wel voorkooprecht). Hierdoor wordt een verkoop nog 

moeilijker gemaakt en wordt de waarde verminderd. Bezwaarschrijver dringt aan om het als een 

geheel te behouden en geen voorkooprecht op te leggen. 

 

B6. Bezwaarschrijver heeft een eigendom die bestaat uit meerdere percelen. Een gedeelte ligt – 

volgens hem- binnen de contour van het PRUP en een gedeelte erbuiten. Een deel van de grond is 

vervat in het zoekgebied met voorkooprecht en het andere deel mag vrij verkocht worden. Een 

splitsing heeft verregaande problemen. Bezwaarschrijver verzet zich tegen de opname van het 

perceel in het zoekgebied. Dit maakt de verkoop moeilijk. Door de ligging aan de uithoek van het 

zoekgebied heeft de opname van het perceel geen zin. Het vervolledigen van het natuurgebied in 

de noordelijke zone is onverantwoord door de ver afgelegen ligging van het perceel gezien vanuit 

de Gaverzone en de ligging aan de Kortrijks Heerweg. Vraag is om het perceel uit het zoekgebied 

te halen. 

PROCORO: De contour blijft behouden, indien deze gronden te koop komen, zal de VLM een afweging 

maken in welke mate deze een interessante landbouwgrond is. Het voorkooprecht is niet dwingend. Het is 

geenszins de bedoeling van provincie om hier het natuurgebied te gaan uitbreiden, dit voorkooprecht is 

voorzien in het kader van de grondenbank. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het PRUP, dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 
 

22. Compensatie - noodzaak flankerend voorkooprecht / boycot (B19, B24, B31) 

B19.4 Is het voorkooprecht voor de VLM echt nodig? Wordt het aantal overnemers in de toekomst 

dan niet heel beperkt? 



B24.3: Bezwaarschrijvers vragen of het voorkooprecht van de VLM hen niet zal boycotten bij de 

zoektocht en aankoop van grond (hopelijk dichtbij).  

B31.2 De hoeve en bijna alle gronden liggen binnen de perimeter waar er voorkooprecht geldt in 

het kader van de grondenbank. Hij is op zoek naar extra gronden en vraagt om, wanneer hij een 

stuk landbouwgrond zou kunnen kopen, wij het voorkooprecht niet uitoefenen 

PROCORO: Het is niet de bedoeling om concurrentieel te zijn met de andere landbouwers in het gebied. De 

PROCORO vraagt aan de deputatie om  deze bezorgdheden mee te geven aan de VLM en om te kijken 

welke afspraken er gemaakt kunnen worden met de sectororganisaties om hierover afspraken te maken. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het PRUP, dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 
 

23. Flankerend voorkooprecht – Keibeek (B37, B14, B40)) 

B37.7 Landschappelijke inkleding en een wandelpad aan de Keibeek is voor de bezwaarschrijver op 

vandaag niet aan de orde. Hij zal geen grond afstaan voor gelijk welke doelstelling. Noch voor de 

landschappelijke inkleding, noch voor een wandelpad. Van het traject zijn delen 1 tot 3 inderdaad 

nog aanwezig, maar delen 4, 5 en 6 vormen een onrealistisch traject, alle gronden zijn in gebruik 

van landbouw 

B14.3+ B40.3: Flankerend voorkooprecht ten voordele van de grondenbank kan niet bedoeld zijn 

om gronden langs de Keibeek te realiseren. 

PROCORO: De inzet van het voorkooprecht voor de grondenbank is inderdaad niet bedoeld om een 

wandelpad langs de Keibeek te realiseren. Dit staat ook niet in de documenten vermeld.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het PRUP, dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 
 

24. Compensatie – ruil (B41) 

B41 Bezwaarschrijver is pachter en deels eigenaar (broer en zussen mede-eigenaars) van een stuk 

grond. Indien de provincie tot een onteigening zou overgaan vragen zij een stuk van dezelfde 

grootte in de plaats. 

PROCORO: hiervan wordt akte genomen. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het PRUP, dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 

 

25. Compensatie – tijdshorizonten (B33, B38) 
B33.8 Bezwaarschrijvers hebben bezwaar tegen de niet bindende tijdshorizonten. Nergens staat 

beschreven wat er gebeurd als die horizon verstreken is. Zij vragen dat deze momenten ook 

“einde” momenten zijn, dat als de datum verstreken is deze ambities wegvallen. Deze datum wekt 

enkel veel vragen en verwarring. Dus dat de aangegeven tijdshorizonten ofwel gezien worden als 

eindpunten waarna de gestelde inrichting niet langer gewenst is, ofwel dat de tijdshorizonten 

geschrapt worden. Voorkeur voor de eerste optie. 

B38.2 Bezwaarschrijver is ook eigenaar van 1 perceel natuurgebied, het vinden van geschikte 

ruilgrond is de enige oplossing voor dit perceel. De tijdshorizont 2023 lijkt weinig realistisch. 

PROCORO:  De timing die voor dit gebied wordt opgelegd, namelijk 2023 is een provinciale doelstelling, dit 

is geen bindende of dwingende termijn voor de eigenaars of gebruikers. Binnen deze termijn wordt actief 

gewerkt en gezocht naar compensatiemogelijkheden, dit kan ook na deze termijn worden verdergezet, 

maar de provincie wenst ambitieus te zijn in haar timing.  

Het bezwaar wordt niet gevolgd. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het PRUP, dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 

 



THEMA landbouw 

26. Grondloze landbouw (B20, B24, B29, B32, B33, B34, B37, B38, B39) 
A4. In het voorschrift voor de zone voor bouwvrij agrarisch gebied is gesteld dat het gebied 

bestemd is voor de beroepslandbouw met enkel nieuwe landbouwzetels in bestaande vergunde 

gebouwen. De stad veronderstelt dat het niet de bedoeling is dat aan de landbouw verwante 

bedrijven zich hier kunnen vestigen in bestaande vergunde gebouwen. Om alle interpretatie bij het 

gebruik en lezen van het RUP weg te nemen, lijkt het goed om in de toelichtende kolom dit te 

verduidelijken. 

B33.2 Bezwaarschrijvers zijn niet akkoord met de bepaling dat er geen constructies mogen worden 

opgericht voor grondloze activiteiten of glastuinbouw. De druk op de landbouw is in dit gebied 

enorm groot. De overlevende landbouw moet hier alle kansen krijgen (reeds aanwezige grondloze 

activiteiten of glastuinbouw naast het plangebied).  

Bovendien is er tegenspraak in de stedenbouwkundige voorschriften: er mogen geen constructies 

voor grondloze activiteiten maar er zijn wel bepalingen voor de bestaande vergunde of vergund 

geachte landbouwbedrijven die kunnen verbouwen, herbouw of uitbreiden. 

Dus: vragen om onder 1.2 te schrappen: het oprichten van constructies voor grondloze activiteiten 

of glastuinbouw is niet toegelaten, met uitzondering van seizoensgebonden serres. En schrappen 

van 1.3 bouwmogelijkheden voor bestaande landbouwzetels. 

B20.8 Bezwaarschrijver stelt dat aangaande de beperkingen op de landbouw-activiteiten er geen 

definitie wordt gegeven aan “grondloze” landbouwactiviteiten. 

B24.1 Bezwaarschrijver vraagt zich af of hij zijn landbouwbedrijf nog zal kunnen runnen na de 

inwerkingtreding van dit RUP. Hun bedrijf is reeds voor een klein gedeelte grondloos (witloof). 

Door de gronddruk die gecreëerd wordt door de Gavers zijn zij namelijk steeds meer grondloos en 

intensiever te werk gegaan. Een logische volgende stap in dit proces is het bouwen van een serre. 

Met voorliggend plan worden deze ontwikkelingskansen volledig ontnomen. Zij zijn reeds volop 

bezig met verbredingsactiviteiten zoals thuisverkoop. Zij vragen dan ook om alle beperkingen 

inzake bouwmogelijkheden voor grondloze activiteiten en serres in het agrarisch gebied te 

schrappen. 

B32.1 De toelichtingsnota geeft onterecht geen aandacht aan de bestaande niet-grondgebonden 

landbouw en para-agrarische activiteiten. (p14, p21) Het moet duidelijk zijn dat de agrarische 

structuur meer behelst dan grondenbonden beroepslandbouw alleen. (p42 en p43 en p81). Er 

wordt te weinig aangegeven wat in de toekomst mogelijk zal zijn en er is nergens aandacht voor 

andere agrarische activiteiten dan grondgebonden beroepslandbouw. Het bedrijf van de 

bezwaarindiener is enkele jaren geleden noodgedwongen overgeschakeld naar para-agrarische 

activiteiten (loonwerken). Ze willen garanties naar de toekomst. Uit de verschillende 

structuurplannen en de landbouwimpactstudie blijkt niet waarom para-agrarische activiteiten zoals 

die van hen plots ongewenst zijn, dit is een schending van het motiveringsbeginsel. Nergens wordt 

gemotiveerd waarom voor alle percelen beroepslandbouw of stadsnabije landbouw voorrang 

krijgen. Op deze manier lijkt het dat zij geen uitbreidingsmogelijkheden meer hebben. Nochtans 

kunnen ook hun para-agrarische activiteiten samengaan met beheer van open ruimte. Het 

stimuleren van beroepslandbouw in enge zin staat haaks op de invulling op kaart p46 om ook de 

beroepslandbouwuitbatingen pas na de volgende generatie te laten uitdoven. Daarom stellen zij 

voor dat para-agrarische activiteiten niet uitgesloten worden in de doelstellingen en dat niet 

zomaar alle percelen in de richting van grondgebonden beroepslandbouw of winkelactiviteiten 

geduwd worden. Ook in de voorschriften zijn ze hierover niet akkoord. Ze vragen duidelijkheid en 

rechtszekerheid. 

B34.1 Bezwaarschrijver vraagt waarom het landbouwgebied bouwvrij agrarisch gebied moet zijn. 

Waarom is dit nodig? Met dit voorstel komen er sowieso beperkingen op hen af. In principe is alle 

landbouw grondgebonden. Waarom zou intensievere landbouw hier niet kunnen? Daarom de eis 

dat alle beperkingen inzake grondloze activiteiten en glastuinbouw verdwijnen. 

B37.3 Bezwaarschrijver stelt zich de vraag wat grondloze agrarische activiteiten zijn? Hij 

veronderstelt dat het houden van kalkoenen als grondloos wordt beschouwd, hierdoor is de 

belangrijkste tak van zijn bedrijf niet meer toegelaten. Zij eisen dat alle beperkingen over 

grondloze agrarische activiteiten geschrapt worden uit de voorschriften. 

B38.1 Bezwaarschrijver baat een melkveebedrijf uit in de kamer van de Gavers en wordt 

ingekleurd als bouwvrij agrarisch gebied. Voor hem is dit een belangrijk signaal dat hij zijn 



landbouwactiviteiten verder kan uitoefenen naast en in harmonie met het provinciaal domein. Hij 

stelt zich wel vragen over de ‘grondloze agrarische activiteiten’ en de omschakeling naar 

glastuinbouw. De groeimogelijkheden zijn vrij beperkt door oa de nabijheid van het provinciaal 

domein. De kans bestaat dat hij – om een rendabel bedrijf te runnen – zal moeten overschakelen 

naar meer intensieve landbouwactiviteiten. Hij vraagt om de bepalingen inzake grondloze 

agrarische activiteiten en de omschakeling naar glastuinbouw te schrappen. 

B39.3 In een gebied als de Gavers zijn de landbouwers verplicht om steeds intensiever te werk te 

gaan. Dit kan op termijn voor zijn bedrijf de keuze opdringen om over te schakelen op intensievere 

veeteelt. Daarom vraagt de bezwaarschrijver om alle beperkingen met betrekking tot grondloze 

agrarische activiteiten te schrappen. 

B29.3 Bezwaarschrijver bezit ook een rundveebedrijf met beperkt aantal paardenboxen dat nu in 

bouwvrij agrarisch gebied komt te liggen. Het is niet de bedoeling hier de manege activiteiten naar 

over te brengen. Maar met de tijd wenst de bezwaarschrijver nog een bijkomende rundveestal aan 

te vragen op deze site (Gaversstraat 50). Ook hier wenst ze nog voldoende 

uitbreidingsmogelijkheden geboden te krijgen, daar dit daadwerkelijk om een landbouwbedrijf 

gaat. 

PROCORO: Een algemene doelstelling van het PRUP is om gronden te behouden voor de beroepslandbouw, 

mits aandacht voor het open landschappelijke karakter dat op vandaag aanwezig is. Dit blijkt ook uit de 

verschillende structuurplannen, zoals beschreven in de toelichtingsnota p 62. Daarom wordt ook gekozen 

om deze zone een bouwvrij agrarisch gebied te maken. De provincie wil echter wel nog mogelijkheden 

geven tot uitbreiding van de bestaande landbouwzetels. Omwille van de landschappelijke impact van 

bebouwing voor grondloze en intensieve landbouw op de open ruimte worden deze activiteiten 

uitgesloten. De bepaling uit de voorschriften werd overgenomen uit het gemeentelijke RUP zonevreemde 

woningen, het is echter niet de bedoeling om de reeds bestaande grondloze activiteiten waarvan sprake 

(kalkoenkweker, witloof, loonwerk) geen ontwikkelingsmogelijkheden meer te geven. De bestaande 

landbouwactiviteiten (grondgebonden of grondloos) moeten hun vergunde activiteiten kunnen verder 

zetten. Bijkomende omvormingen naar grondloze landbouw worden niet toegelaten. De impact van 

glastuinbouw op het open landschap is zeer groot. Glastuinbouw en aan de landbouw verwante bedrijven 

zullen daarom ook expliciet worden uitgesloten.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Aanvullen van art 1: eveneens uitsluiten van aan de 

landbouw gerelateerde bedrijven. Vermelden dat “Bestaande grondloze landbouwbedrijven  of aan de 

landbouw gerelateerde bedrijven kunnen hun activiteiten verder zetten. Ze krijgen dezelfde 

uitbreidingsmogelijkheden als de andere landbouwzetels. Omvormingen naar grondloze landbouw zijn niet 

toegelaten”. Toelichtende aanvulling: “Voorbeelden van constructies van grondloze agrarische activiteiten 

zijn: serres, industriële varkensstallen, kippenfokkerijen, …” 

 

27. Manege Gaverstraat (B29) 
B29.1 Bezwaarschrijver baat een manege uit die stedenbouwkundig vergund is. In art 1.4 wordt 

gesteld dat de maximale uitbreiding van de manege gelegen in de Gaverstraat beperkt wordt tot 

10%. Het vaststellen van deze beperkte uitbreiding gaat gepaard met het beperken van de 

toekomstmogelijkheden van de manege. De aanwezige vergunde bebouwing bedraagt 1848m², de 

uitbreiding beperkt zich maar tot 184m² wat nihil is. 

De manege telt ongeveer 600 leden, de dressuurhal waarover ze momenteel beschikt is te klein 

om zowel de eigenaarspaarden als de mensen die er les volgen tegelijk voldoende ruimte te geven. 

Ze heeft hiervoor ongeveer 1750m² bijkomende binnenpiste nodig zodat op de ene piste les kan 

gegeven worden terwijl er op de andere piste de eigenaarspaarden kunnen rijden. Zonder deze 

toekomstperspectieven zal ze alleen maar klanten verliezen. Er werd destijds een 

stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van een dressuurhal. Hoe kan de 

manege leefbaar blijven als haar uitbreidingsmogelijkheden dermate beperkt worden door dit RUP.  

- waar moet de manege naartoe als ze nauwelijks of geen uitbreidingsmogelijkheden meer 

krijgt in het bouwvrij agrarisch gebied? 

- wat is mijn goed nog waard als ik nu dermate beperkt wordt? 



PROCORO: Deze manege krijgt met dit RUP bijkomende mogelijkheden die ze op vandaag niet heeft. 

Waardevermindering is geen ruimtelijk aspect. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen:. Geen aanpassingen op niveau van het PRUP 

28. Manege buiten plangebied (B28) 
B28.3 Bouwverbod wordt selectief opgelegd: de voorschriften van art 1 laten enkel bebouwing toe 

voor de manege in de Gaverstraat. Op de percelen van de bezwaarindieners is er geen enkele 

stedenbouwkundig vergunningsplichtige handeling meer mogelijk. Zelf de oprichting van een 

eenvoudig schuilhok wordt onmogelijk gemaakt door de betreffende voorschriften. Dit bouwverbod 

is volstrekt arbitrair en op discriminatoire wijze opgesteld. 

PROCORO: Het plaatsen van gebouwen in het plangebied voor manege-activiteiten is op vandaag ook niet 

mogelijk. Voor wat betreft de schuilhokken doet het RUP geen uitspraken, de bepalingen uit het bestaande 

decreet tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, blijven 

onverminderd van kracht. In dit besluit wordt de plaatsing van schuilhokken toegelaten (mits 

randvoorwaarden). 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

29. Functiewijzigingen (B18, B25, B29, B35) 
B18  en B25: Bezwaar tegen de zonevreemde functiewijzigingen die het RUP niet toelaten, ze zijn 

onlogisch en niet wenselijk. Alle zonevreemde functiewijzigingen uit de besluiten zouden moeten 

toegelaten worden. of op zijn minst verfijnd want de impact van een manege is niet te vergelijken 

met een kleinschalige paardenhouderij of pension. Het valt volgens de bezwaarschrijvers niet te 

motiveren dat het gebruik van een weide voor het grazen van paarden bij een paardenhouderij of 

pension, grazende koeien , ezels, … bij een kinderboerderij een negatieve ruimtelijke impact 

zouden hebben. Men kan zich de vraag stellen of de omvorming van een akker of weiland naar een 

individueel bewerkbare moestuin en de bijhorende faciliteiten geen grotere ruimtelijke impact zal 

hebben. Er is geen motivatie waarom de druk op de beroepslandbouw enkel binnen de contouren 

van dit rup moet worden beperkt. Waarom zijn de bepalingen dan niet in een ruimer kader zoals 

HAG uitgewerkt? 

Er is nergens gestaafd in welke mate er een oorzakelijk verband zou zijn tussen het toelaten van 

de uitgesloten functiewijzigingen en de druk op de beroepslandbouw. De algemene druk op de 

beroepslandbouw is heel divers. Enerzijds door de intensivering van de landbouw, anderzijds het 

jarenlange beleid waarbij landbouwgrond steeds wordt ingenomen voor andere sectoren (zoals het 

domein). Daarnaast ook strengde milieu en bemestingsnormen. Het uitsluiten van deze 

functiewijzigingen zullen bijgevolg op dit vlak geen verschil maken. 

De druk op de landbouw is actueler dan ooit. In deze moeilijke tijden zoeken landbouwers dan ook 

krampachtig naar bijkomende inkomensbronnen. Door bepaalde functiewijzigingen niet toe te laten 

worden de mogelijkheden van deze landbouwers en de opvolgers beperkt. Hun bedrijf krijgt 

enerzijds deze bestemmingsbeperking én er mogen geen glastuinbouwbedrijven. 

In welke mate is men consequent door een recreatiegebied te bestemmen en uit te breiden en 

anderzijds bijvoorbeeld een paardenpension of kinderboerderij uit te sluiten? De functies die hier 

uitgesloten zijn, zouden net complementair met het domein kunnen zijn. bij het PRUP Palingbeek 

was dit binnen de bestemming van BAG immers wel mogelijk. 

Voorstel tot wijziging: schrappen van paardenhouderij, paardenpension, dierenasiel, dierenpension 

in artikel 1.1. 

B29.2 Bezwaarschrijver stelt vast dat er in de voorschriften een beperking wordt opgelegd voor de 

aan te vragen functiewijzigingen van dit RUP. Ze wenst hier tegenin te gaan. Wat als ik mijn 

functie (manege), die ik ruim 40 jaar beoefen op deze locatie niet zone-eigen kan maken d.m.v. 

een planologisch attest? Dit is een historisch gegroeide activiteit. Het RUP kan deze toch niet 

zomaar in de vergeethoek duwen? Ze moet de kans krijgen om haar toestand te kunnen/mogen 

herbevestigen om alsnog voldoende rechtszekerheid te hebben. 

B35: Bezwaarschrijver vraagt zich af wat er mis is met de huidige situatie, waarom moet de 

landbouwzone rond de Gavers een speciaal statuut krijgen? Een landbouwzone is een gebied waar 

men enkele dieren en paarden kan houden. Zij zijn hiervoor speciaal hier komen wonen. Waar mag 



men dan wel nog kleinschalig dieren houden? Of wenst de provincie zo de waarde van grond te 

verminderen om dan later goedkoop te kunnen onteigenen? 

PROCORO: De bezwaren worden niet gevolgd, de provincie heeft de afweging inzake de mogelijke 

functiewijzigingen gemaakt. De keuze is gemaakt om die functies die ook nood hebben aan gronden 

expliciet uit te sluiten om de concurrentie met de landbouwers tegen te gaan. PROCORO ondersteunt deze 

keuze. 

Voor wat betreft de bestaande manege in de Gaversstraat: deze is reeds vergund (geacht) als manege, ze 

krijgt met dit RUP verdere mogelijkheden.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen:. Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

 

30. Landbouwimpact (B14, B40) 

B14.5: Bezwaarschrijver is niet akkoord met de manier waarop de landbouwimpact in kaart werd 

gebracht.  

B40.6 Niet akkoord met de manier waarop de landbouwimpact in kaart werd gebracht. Dit kan niet 

weerhouden worden als basis voor grondinname. 

PROCORO: de landbouwimpact werd in kaart gebracht door het departement landbouw en visserij, de 

provincie heeft hierop geen invloed. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen:. Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

31. Compactheid (B33) 

B33.3 Het is overbodig om de ‘compactheid’ in de stedenbouwkundige voorschriften mee te geven, 

op vandaag is dit reeds zo in de vergunningverlening. Bovendien is maximale compactheid soms 

niet verenigbaar met de landbouwstructuur van de hoeve of de eigendomsstructuur. 

PROCORO: PROCORO blijft achter het principe van compactheid staan en begrijpt dat dit misschien niet 

altijd verenigbaar is met de werking van het landbouwbedrijf. Het is aan de vergunningverlenende 

overheid om de compactheid te beoordelen. Deze voorschriften blijven behouden. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen:. Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

32. Bedrijfswoning (B33) 
B33.4 Aspect van 1 bedrijfswoning, op vandaag is het bouwen van een tweede woning volgens de 

VCRO zo goed als uitgesloten, deze bepaling heeft dus geen zin. 

PROCORO: PROCORO wenst geen bijkomende woningen in het agrarisch gebied en pleit voor behoud van 

de bepaling. 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen:. Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

Stemming: 

Ja: 12 (Mark Desmet, Pétur Edvardsson, Franky Roels, Eric Vandorpe, Katty Dewilde, , Eric Boussery, Peter 

Norro, Frans Coussement, Michel Gilté, Lieven Veulemans, Koen Dewulf en Piet Gellynck) 

Nee: 1 (Oscar Wullepit) 

Onthouding : 0 

Minderheidsstandpunt: De heer Oscar Wullepit meent dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

duidelijk is waardoor deze bepaling niet moet opgenomen worden. 

 

33. Nevengeschikte functies (B33) 
B33.5 Bezwaarschrijvers vragen om waterbeheersing een nevengeschikte functie te maken om zo 

de nodige ruimingen van de beken niet te hypothekeren. Ze vragen om steeds de mogelijkheid te 

behouden om pleksgewijze distelbestrijding met fytoproducten te garanderen. In het kader van de 

randvoorwaarden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn landbouwers namelijk verplicht 

distels te bestrijden. 



PROCORO: De distelbestrijding is geen stedenbouwkundig element dat kan worden toegevoegd. De 

waterbeheersing is reeds opgenomen in de algemene voorschriften. Geen aanpassingen op niveau van het 

PRUP. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van het PRUP 

34. Overige vragen  
B19.1 Hoe is de toekomst van het landbouwgebied? 

B19.2 Is er na de veranderingen nog een toekomst voor de landbouw om het beroep naar behoren 

te kunnen uitoefenen of om te investeren in de toekomst (rekening houdende met mestnormen)? 

B19.3 Is er een mogelijkheid om het bedrijf over te nemen? 

B19.5 Hoe zit het met bouwen of verbouwen binnen het gebied? Waarmee zal er extra rekening 

mee moeten gehouden worden? 

B19.6 Als landbouw beperkt wordt, welke beroepen kunnen er dan wel uitgeoefend worden? 

B24.2: Aan de straatkant hebben de bezwaarschrijvers ook een schuur, via dit schrijven willen zij 

vragen om ook deze schuur als deel van hun landbouwbedrijf te aanschouwen en hen de 

mogelijkheid te bieden ook daar hun bedrijf verder uit te bouwen in functie van het 

landbouwgebruik van die schuur. 

PROCORO: Voor die delen van het plangebied waar de keuze is gemaakt om ze te bestemmen als bouwvrij 

agrarisch gebied is er zeker nog een toekomst voor de landbouw. In de voorschriften worden de aspecten 

en beperkingen inzake het bouwen en uitbreiden opgenomen (geen nieuwe landbouwzetels, wel 

uitbreidingsmogelijkheden indien ze compact gebeuren). Voor die delen die naar natuurgebied bestemd 

worden is de landbouwfunctie uitdovend en heeft de provincie een compensatieregeling uitgewerkt.  

Voor wat betreft B24: de uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande landbouwzetels, zijnde de 

compactheid, zijn op niveau van de landbouwzetel meegegeven; Het is niet omdat de ene schuur buiten 

het plangebied en in woongebied is gelegen dat een compacte aansluiting in het landbouwgebied niet 

mogelijk is. De voorschriften sluiten dit alvast niet uit. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

 

THEMA wonen 

35. Wooncluster Meersstraat (B12) 
B12.1: Het PRUP schendt het gelijkheidsbeginsel, de materiele motiveringsplicht, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel door de woning van de bezwaarindiener 

in te delen in een gebied met bestemmingsvoorschriften 4, terwijl er voor andere verderop gelegen 

woningen een bestemmingsvoorschrift 2 van toepassing wordt gemaakt. Er valt op geen enkele 

wijze op te maken waarom de woning van de bezwaarindieners wel is opgenomen in zone artikel 4 

en de woningen aan de Meersstraat niet, deze krijgen een veel gunstige bestemming bekeken 

vanuit residentieel oogpunt. Volgens het gewestplan zijn alle betrokken woningen gelegen in 

agrarisch gebied. Er valt niet in te zien waarom de woning van de bezwaarindieners aan strengere 

voorwaarden zou moeten onderworpen worden dan de woningen gelegen langsheen de 

Meersstraat. Het RUP is discriminatoir op dit punt en schendt het gelijkheidsbeginsel. Nochtans is 

de woonfunctie wel vergund en werd dit recentelijk bevestigd. Het huidige PRUP doorstreept deze 

vergunningen volledig en doen alle inspanningen en investeringen van de bezwaarindieners teniet. 

PROCORO: Bezwaarschrijver ziet over het hoofd dat de bewuste wooncluster in de Meerstraat, waar zijn 

woning geen deel van uitmaakt, op vandaag reeds deze bestemming bezit in het gemeentelijke RUP 

zonevreemde woningen – landbouwgebied aansluitend bij de Gavers en het gewestplan hier reeds door dit 

gemeentelijke RUP werd opgeheven, ook voor de locatie van zijn woning.  Voorliggend PRUP neemt de 

reeds bestaande mogelijkheden voor wat de woningen in de Meerstraat of Eikenstraat betreft, uit dit 

gemeentelijke RUP over. Het feit dat zijn woning van zonevreemd in landbouwgebied naar zonevreemd in 

natuurgebied gaat, doet geen afbreuk aan de vergunningstoestand, noch doorstreept dit de vergunning. 

Zoals aangegeven in de toelichtingsnota zijn alle stedenbouwkundige mogelijkheden die op vandaag reeds 



van kracht zijn, overgenomen door de voorschriften van het betreffende gemeentelijke RUP over te nemen, 

voor de zonevreemde woningen wijzigt er niks. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

36. Wooncluster Iepersestraat (A4, B22, B37, B8)  
A4. De begrenzing van de cluster Iepersestraat moet nagekeken worden. Is het opportuun 

aansluitende hoeves mee op te nemen (of niet) en moet op basis van onderlinge afstand ook niet 

de link gemaakt worden naar de twee woningen langs de overzijde (beperkt deel perceel). Vanuit 

het principe dat men net de particuliere druk op hoeves wil verkleinen, is het begrijpelijk dat er 

niet gekozen wordt om de hoeves op de cluster mee te nemen. Echter de onderlinge afstand 

tussen woningen Iepersestraat 83 en 60/62 is minder dan 30m. Deze woningen vallen dus niet 

onder de verspreide woningbouw zoals opgenomen in het GRS op p.28 maar wel onder de cluster 

van de Iepersestraat. 

B22.1 In verband met de bestendiging van de woonclusters kunnen de bezwaarschrijvers niet 

akkoord gaan,  dit is een afwijking van het principe van ruimtelijke hygiëne. Er wordt voorgesteld 

deze bewoning uitdovend te maken. 

B37.4 Door de bestendiging van de wooncluster wenst de bezwaarschrijver dat zijn 

landbouwuitbating hierdoor in geen enkel geval verhinderd mag worden. Het regulariseren van 

zonevreemde woningen kan tot verkeerde verwachtingen en interpretaties leiden bij toekomstige 

bedrijfsvergunningen. 

B8.1: Twee woningen aan de Iepersestraat worden niet opgenomen in de wooncluster. De waarde 

van de woningen in de cluster zal stijgen en deze van de twee uitgesloten woningen zal dalen. Er 

wordt gevraagd om de twee woningen ook op te nemen in de cluster. Historisch gezien staan deze 

hier al veel langer dan de andere. Bezwaarschrijver vraagt deze discriminatie weg te nemen. 

 

PROCORO: De PROCORO is van mening dat deze bestemming inderdaad verkeerde verwachtingen kan 

scheppen aan de bewoners ervan. Nochtans is dit een landbouwgebied en mogen de landbouwers niet 

gehypothekeerd worden in hun bedrijfsvoering. Het PRUP tracht dit te ondervangen door op te nemen dat 

deze woningen, in het licht van de VLAREM-wetgeving, aanzien moeten worden als woongebied met 

landelijk karakter. De bestemming van deze cluster zit in het RUP omdat deze reeds in het GRS werd 

aangegeven, een GRS is echter niet bindend voor de provincie.  

Gelet op de ruime mogelijkheden die deze zonevreemde woningen reeds bezitten, acht de PROCORO het 

niet opportuun deze ook als woongebied te gaan bestemmen. Dit zal enkel verkeerde verwachtingen 

creëren. De PROCORO stelt voor deze bestemming als wooncluster in de Iepersestraat uit het RUP te halen 



en de bepalingen van bouwvrij agrarisch gebied hier door te trekken. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Schrappen van de bestemming en vervangen door 

bouwvrij agrarisch gebied. 

 

37. Zonevreemde woningen (A4, B12, B20, B26, B30) 
A4: Bij nazicht blijkt dat toch een aantal voorschriften uit het gemeentelijk RUP niet worden 

overgenomen, die aangeduid worden in bijlage. Deze voorschriften dienen opgenomen te worden 

bij de zonevreemde woningen in art. 3. Deze voorschriften zijn meer dan relevant (marginale 

volume-uitbreiding bv. t.b.v. aanbrengen isolatie) en het weglaten van deze voorschriften houdt 

een belangrijke vermindering van de verkregen rechten in (bijgebouwen). 

B12.2: Het RUP is strijdig met de bepalingen van het GRS. Het GRS duidt de woning van de 

bezwaarindieners aan als een te bevestigen zonevreemde woning. Het plan leidt allesbehalve tot 

de bevestiging van het bestaansrecht van zonevreemde woningen. 

B12.3: Door de inkleuring in natuurbescherming wordt er onbetwistbaar afbreuk gedaan aan de 

rechtsbescherming die de woning thans geniet cfr de VCRO. Het RUP doet afbreuk aan de 

rechtsbescherming ivm zonevreemde woningen. De bepalingen in de VCRO inzake rechten voor 

zonevreemde constructies en woningen worden buiten spel gezet. De rechten worden wel gelijk 

gezet maar er zijn niettemin subtiele maar belangrijke verschillen die grote gevolgen hebben: in 

het RUP zit ook een 100% drempel die niet in de VCRO is opgenomen, maar wel in het PRUP. In 

het PRUP worden ook extra voorwaarden opgelegd bij verbouwen, herbouwen en uitbreiden: 

namelijk dat het op een compacte manier moet gebeuren en de woning zich maximaal dient te 

integreren in het landschap. Dit staat niet in de VCRO en zijn dus bijkomende restricties. Het RUP 

voorziet ook geen enkele rechtsgrond om herstelwerken bij vernietiging of beschadiging door 

heirkracht vergunbaar te maken. Het PRUP stelt dus verkeerdelijk dat het de bestaande 

rechtsbescherming onveranderd zou laten. Het PRUP schendt de materiele motiveringsplicht. 

B20.9 Wat betreft de zonevreemde woningen zijn de voorschriften voor bijgebouwen zijn niet 

correct overgenomen uit het gemeentelijk RUP 

B26.8 Bezwaarschrijvers gaan er van uit dat ten aanzien van de bestaande bijgebouwen de 

regeling inzake zonevreemde basisrechten zoals decretaal verankerd overeind blijft. 

B30.1 Bezwaarschrijver heeft bezwaar tegen het veranderen van de bestemming van het perceel 

van agrarisch naar natuurpark waardoor de volledige woning met grond in ruimtelijk kwetsbaar 

gebied komt te liggen, met alle bijhorende beperkingen. 

 

PROCORO: Het bevestigen van een zonevreemde woning wil niet zeggen dat deze in woongebied moet 

komen te liggen. Zonevreemde woningen beschikken over een aantal rechten waaraan dit PRUP geen 

afbreuk wil doen. Enerzijds zijn er de zonevreemde woningen die in agrarisch gebied liggen in dit PRUP, 

hiervoor zijn geen bepalingen opgenomen in de voorschriften omdat de VCRO sowieso van kracht is. Voor 

wat betreft de zonevreemde woningen die met voorliggend RUP in ruimtelijk kwetsbaar gebied komen te 

liggen, heeft het PRUP wél bepalingen opgenomen. Deze bepalingen komen overeen met de reeds 

bestaande bepalingen die het gemeentelijke RUP hier heeft opgelegd waardoor de huidige verkregen 

rechten door het gemeentelijke RUP zonevreemde woningen 100% van kracht blijven. Zo is de 100%-

drempel waar bezwaarschrijver B12 het over heeft reeds een regel die hier vandaag van kracht is, net zoals 

alle ander voorwaarden onder artikel 3.4 of artikel 4.3. Dit zijn geenszins nieuwe bepalingen, deze 

restricties op de VCRO werden reeds van kracht door het bewuste gemeentelijke RUP.  

Blijkbaar zijn niet alle voorschriften uit  het gemeentelijke RUP overgenomen, de ontbrekende bepalingen 

zullen ook worden overgenomen binnen artikel 3 en 4. De zogenaamde ontbrekende bepalingen uit artikel 

1, zoals (A4) aangeeft werden opgenomen in de algemene voorschriften en ontbreken dus niet. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen:. Art 3.3 p 19 & art 4.3 p 24 aanvulling: “ Indien het 

bestaande volume groter is dan 1000m³, mag de woning behouden blijven, onderhouden worden, 

verbouwd worden indien er slechts marginale volumevermeerderingen gebeuren. Dit kan gaan om een 



nieuwe gevelafwerking, maar niet om een wezenlijke uitbreiding zoals een garage, berging of veranda. 

Marginale volumevermeerderingen zijn bovendien enkel toelaatbaar indien de  ruimtelijke kwaliteit 

toeneemt. Enkel in gevallen van overmacht mag de bestaande bebouwing groter dan 1000m² herbouwd 

worden met hetzelfde volume en op dezelfde  plaats”. + aanvulling bijgebouwen: “voor de bestaande 

bijgebouwen die vergund (geacht) zijn en afwijken, gelden volgende mogelijkheden: - behoud; - 

instandhoudingswerken; - verbouwingen indien er slechts marginaal uitgebreid wordt (nieuwe 

gevelafwerking) en indien het de esthetische waarde  verhoogt; - herbouwen met hetzelfde volume en op 

dezelfde plaats enkel in geval van overmacht.” 

38. Zonevreemde constructies niet woningen (B12) 
B12.4: Er is in het PRUP geen regeling uitgewerkt voor zonevreemde gebouwen, niet zijnde 

woningbouw. Dit is wel noodzakelijk aangezien er zich in het plangebied ook vergunde 

zonevreemde constructies niet zijnde woningbouw bevinden. Het gaat hier specifiek over vergunde 

paardenstallen. Het PRUP gaat van de verkeerde veronderstelling uit dat, doordat er geen 

landbouwzetels aanwezig zijn, het evenmin noodzakelijk zou zijn om in een afwijkingsregeling voor 

zonevreemde constructies niet zijnde woningbouw te voorzien. Bij de redactie van de voorschriften 

van zone 4 werd er op geen enkele wijze rekening gehouden met de reeds afgeleverde vergunning 

voor het plaatsen van een schuilstal en opslagruimte voor hooi en stro. Het RUP schendt om die 

reden het zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. 

PROCORO: Bezwaarschrijver heeft gelijk, dit is een hiaat. De constructies waarvan sprake zijn zone-eigen in 

landbouwgebied en de plaatsing is vrijgesteld van vergunning. Daarom worden bepalingen toegevoegd 

voor deze, nu, zonevreemde constructies. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: aanvulling art 3 en art 4: De bestaande, vergunde en 

niet verkrotte zonevreemde constructies, niet zijnde woningbouw, mogen worden verbouwd, herbouwd op 

dezelfde plaats, herbouwd op een gewijzigde plaats  op voorwaarde dat voldaan is aan alle hiernavolgende 

vereisten:  

1°  voor het herbouwen is ten minste één van volgende oorzaken aanwijsbaar:  
a) de constructie is getroffen door een rooilijn, 
b) de constructie bevindt zich in een achteruitbouwzone, 
c) de verplaatsing volgt uit redenen van een goede ruimtelijke ordening, en wordt door de aanvrager 
uitdrukkelijk gemotiveerd vanuit een betere integratie in de omgeving, een betere terreinbezetting 
of een kwalitatief concept;      

2°  ten minste één van volgende voorwaarden is vervuld:  
a) de herbouwde constructie krijgt dezelfde voorbouwlijn als de dichtstbijzijnde constructie, 
b) de nieuwe toestand levert een betere plaatselijke aanleg op, en richt zich op de omgevende 
bebouwing of plaatselijk courante inplantingswijzen.                    

Ze mogen beperkt worden uitgebreid op voorwaarde dat de uitbreiding noodzakelijk is omwille van:  

1° milieuvoorwaarden; 

2° gezondheidsredenen; 

3° maatregelen opgelegd door de sociale inspecteurs die bevoegd zijn in het kader van de wet van 16 
november 1972 betreffende de arbeidsinspectie; 

4°  de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, de 
dierengezondheid of het dierenwelzijn;  

5°  [infrastructurele behoeften ingevolge de uitbreiding van de werking van erkende, gesubsidieerde of 
gefinancierde onderwijsinstellingen of van een erkende jeugdvereniging in de zin van het decreet van 
14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het 
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid en het decreet van 18 juli 2008 
houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid of van een erkend 
jeugdverblijfcentrum overeenkomstig het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en 
verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van ‘Toerisme voor Allen’].  

  



THEMA Mobiliteit 

39. Parking Meersstraat – noodzaak 
(B3, B4, B5, B9, B10, B15, B21) B3.13: De bijkomende uitbreiding van parking zuid en de parking 

Meerstraat voorzien is een verkeerde keuze. De verdere uitbreiding van de parkings zou een 

verkeerd signaal geven. Een vergroening van parking zuid zou een belangrijk aandachtspunt 

moeten zijn. De nieuwe parking is daar een slecht voorbeeld van (itt de oude parking die wel een 

groene parking was). Het autovrij maken van het domein is een goede zaak. 

B16.1: Bezwaarschrijvers maken zich zorgen over de gevolgen van de uitbreiding van de parking 

aan de Meersstraat in combinatie met het schrappen van de grote parking Oost van 60 

parkeerplaatsen. Ze vrezen voor extra overlast (meer verkeer op kleine wegen).  De toevalswegen 

tot parking oost, nl de N36 zijn hun inziens beter geschikt voor extra verkeer en beter 

toegankelijk. Het lijkt hen logischer te kiezen voor een uitbreiding van parking oost. Ze vragen zich 

ook af of de optie Deporama werd onderzocht. 

B23.2 Het verwijderen van een bestaande parking om ergens anders een nieuwe te plaatsen is 

geldverspilling. Indien toch verplaatsing kan de site deporama soelaas bieden. 

B30.3. De duikers zullen geen gebruik maken van de parking, de afstand tot het water is te groot 

voor hen en zij hebben een badge die toegang verleent tot De Gavers zelf. 

PROCORO: In de toelichtingsnota p 68 wordt gemotiveerd waarom parking oost zal verdwijnen (afsluiten 

Gaversstraat, verkeersvrij maken domein). Uit het bezoekersonderzoek van 2015 valt op te maken dat het 

bezoekersaantal veel groter is dan geschat. Er zouden op jaarbasis 790 000 bezoekers zijn. Gelet op het 

bezoekersaantal en het aantal parkeerplaatsen is er nood aan optimalisatie van de bestaande parkings.  

Aangaande Deporama: bij het afsluiten van de Gaversstraat is het niet aangewezen hier nog een parking 

te voorzien. 

Aangaande de duikers: de duikers hebben inderdaad een eigen parking, maar indien deze volzet is (wat 

uitzonderlijk wel eens kan gebeuren) kan de parking aan de Meerstraat dienst doen als alternatief. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP, dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 

40. Parking Meersstraat – effecten + alternatieven 
B12.8: Er is in de huidige situatie reeds een prangende verkeersproblematiek door een nijpend 

parkeertekort. Ondanks dit wordt er toch een grote parking in het noordoosten van het domein 

geschrapt. Anderzijds voorziet het RUP 1 kleinere parking die verder gelegen is van het provinciaal 

domein in de Eikenstraat (Noot: vermoedelijk wordt hier Meerstraat bedoeld). Deze is reeds 

feitelijk in gebruik als parking met alle overlast tot gevolg (afval). Daarnaast is er een beperkte 

uitbreiding van de parking in de Meersstraat (Noot: vermoedelijk wordt hier Eikenstraat) voorzien. 

Door het afschaffen van de grotere parking zal de verkeerschaos en wildparkeren in de straat 

alleen maar toenemen. De screening onderzoekt dit onvoldoende en er wordt te weinig aandacht 

besteed aan een alternatievenonderzoek. Immers, de leegstaande site Deporama ligt dicht tegen 

de N36 waardoor deze een vlotte bereikbaarheid kent. De site ligt op wandelafstand van het 

domein. Het alternatief van deze site wordt niet als milderende maatregel onderzocht. Op vlak van 

mobiliteit vertoont het dossier tal van hiaten. 

B16.2 + B17.4 + B20.6 + B30.3 : De effecten van het uitbreiden van de parking vlak bij een 

aantal woningen zijn nauwelijks onderzocht. Nergens wordt onderzocht of er een alternatief is voor 

deze parking en wat de gevolgen zijn van de forse uitbreiding.  

B17.3 Bezwaarschrijver stelt dat ze overlast zal hebben van de parking Meersstraat. De 

onveiligheid zal toenemen alsook de geluidsoverlast en het zwerfvuil (nu reeds erg).  

B20.5 + B30.2: Bezwaarschrijver stelt dat de kleine parking nefaste gevolgen heeft voor het rustig 

woongenot. (Bijkomend verkeer, ‘s nachts overlast, geluidsoverlast, zwerfvuil, minwaarde voor 

eigendom). 

B1.2 Bezwaarschrijver stelt dat er in de Eikenstraat een stuk bouwgrond te koop staat. Dit lijkt 

haar een mooie opportuniteit/alternatief voor een parking. 

B11.1: Bezwaar tegen artikel 6: De uitbreiding van de parking aan de Meersstraat in combinatie 

met het schrappen van de grote parking aan de Meersstraat met 60 plaatsen. Impact op de 



nabijgelegen woningen (rustig woongenot). De effecten van de parking zijn nauwelijks onderzocht, 

noch in de voorafgaande screeningsnota, noch in het RUP zelf. Nergens wordt onderzocht of er een 

alternatief is voor deze parking en wat de gevolgen zijn van de forse uitbreiding. 

PROCORO: In de toelichtingsnota p 68 wordt gemotiveerd waarom parking oost zal verdwijnen (afsluiten 

Gaversstraat, verkeersvrij maken domein). Uit het bezoekersonderzoek van 2015 valt op te maken dat het 

bezoekersaantal veel groter is dan geschat. Er zouden op jaarbasis 790 000 bezoekers zijn. Gelet op het 

bezoekersaantal en het aantal parkeerplaatsen is er nood aan optimalisatie van de bestaande parkings.  

Er werd een merscreening opgemaakt en een ontheffing tot opmaak van een planMER werd bekomen. 

Afwegen van alternatieven is niet verplicht in de merscreening.  

Door de komst van de fietsersbrug over de N36 is de PROCORO voorstander van het verkeersveilig maken 

van het domein voor de alternatieve vervoersmodi. Hierdoor zal parking oost verdwijnen. 

De aspecten inzake hinder en overlast zijn geen ruimtelijke aspecten. Indien deze parking door de provincie 

wordt beheerd, vraagt de PROCORO aan de provincie om ze te onderhouden en kan er handhaving 

gebeuren. 

Aangaande Deporama: bij het afsluiten van de Gaversstraat is het niet aangewezen hier nog een parking 

te voorzien. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP, dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 

41. Parking Meersstraat – voorschriften (B16, B17, B20, B30) 
B16.3 + B17.5 + B20.7 + B30.4: De stedenbouwkundige voorschriften zijn zeer summier, er kan 

niet worden afgeleid hoe de parking zal worden ingericht. Met de effecten op de woningen wordt 

geen rekening gehouden. 

PROCORO: De voorschriften zijn duidelijk en rechtszeker, ze voorzien garanties over het groene karakter en 

een inpassing in het landschap. Een landschappelijke inpassing verwijst volgens de PROCORO ook naar het 

bebouwde landschap. Om aan de bezorgdheid tegemoet te komen stelt de PROCORO een aanvulling van 

de voorschriften voor. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen:. Aanvulling van de voorschriften: de parking dient te 

worden ingepast ten opzichte van de volledige omgeving. 

42. Tractorsluis - Iepersestraat 

B2.2: Bezwaar tegen de tractorsluis in de Iepersestraat, de verre inwoners van deze straat zullen 

hierdoor niet meer met Harelbeke verbonden zijn. Bij de aanleg van de verbindingsweg naar 

Avelgem ging de straat ook eerst onderbroken worden. Toen is een stukje nieuwe weg voorzien 

om de straat tóch te verbinden met de verre inwoners van de straat. Bezwaarschrijver is wel 

voorstander van veiliger fietsverkeer in de Iepersestraat want er wordt te veel en te snel gereden 

door velen die het als sluipweg beschouwen. 

B8.3: Bezwaar tegen het tractorslot. Op die manier worden de bezwaarschrijvers van de bewoonde 

wereld afgesloten.  

B28.1 Bezwaar tegen de tractorsluis in de Iepersestraat, deze is hinderlijk voor de uitbating van 

het bedrijf (paardenhouderij, manege aan de Ieperstraat 14 = buiten het plangebied). Het bedrijf 

zal tussen 2 tractorsluizen in komen te liggen en daardoor niet meer bereikbaar zijn voor de 

klanten/bezoekers van de manege. Er is op geen enkele manier rekening gehouden met de nefaste 

gevolgen van de plaatsing van dergelijk verkeersbelemmerend obstakel op de bezoekerstrafiek 

van de bezwaarschrijvers.  

B33.10 Knippen Iepersestraat is onnodig en niet verantwoord in het kader van de thuisverkoop 

van de landbouwer ten noorden van deze straat. 

B34.2 Niet akkoord met tractorsluis in Iepersestraat. Zijn bedrijf wordt dan minder bereikbaar. 

B37.6 Bezwaarschrijver is niet akkoord met de tractorsluis. Knippen van de Iepersestraat is nefast 

voor de uitbating, zijnde de tak thuisverkoop. 

PROCORO: De komst van de tractorsluis in de Iepersestraat is geen beslist beleid, wel is er een intentie om  

deze straat verkeersveiliger te maken en sluipverkeer hier te weren. Dit kan eventueel ook met andere 



verkeerskundige maatregelen. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: aanpassing van de toelichtende nota op p 68. Dit 

wordt eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 

43. Tractorsluis - Meersstraat 
B33.10 Tractorsluizen: Meersstraat: aandacht voor de bereikbaarheid van de landbouwpercelen en 

ze dus maximaal op te schuiven naar het Gavermeer toe.  

B38.3 Bezwaarschrijver vraagt om de tractorsluis aan de Meersstraat voldoende dicht bij het 

Gavermeer te voorzien zodat zijn perceel bereikbaar blijft, ook met de wagen of vrachtwagen. 

PROCORO: Hiervan wordt akte genomen, de precieze locaties en verschijningsvorm van deze tractorsluizen 

zijn nog niet gekend en zullen element zijn van overleg met de betrokken actoren.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP of IN. 

 

44. Trage verbindingen 
B8.2: Bezwaar tegen het aanleggen van een fiets- en wandelpad ter hoogte van Iepersestraat 75 

richting kanaal om uiteindelijk langs de Keibeek opnieuw de kruising Iepersestraat-Keiebeek te 

bereiken (overbodig om deze verbinding te maken, zal gevoelig zijn voor sluikstorten).  

B14.6: Bezwaar tegen de voorziene verbinding voor traag verkeer aan de volledige rand van zijn 

perceel. Geen nut en hindert de toegankelijkheid van de percelen. 

B28.2 Het voorzien van een fietsverbinding op de percelen van de bezwaarschrijvers (in Esser) 

doet afbreuk aan het eigendomsrecht en het gebruiksgenot. De ligging, die indicatief in de nota 

wordt aangeduid, zal dwars over/door de eigendoms/gebruikspercelen komen te liggen. Hierdoor 

zullen deze opgesplitst worden. Aanwezigheid van een fietsverbinding zal zeer hinderlijk zijn en de 

waarde van de percelen verminderen. Bezwaarschrijvers ook het nut/noodzaak tot deze 

fietsverbinding in vraag. De Iepersestraat is een landbouwstraat en geen fietsstraat, er is ook geen 

fietspad en ze is niet voldoende uitgerust om fietsverkeer te ontvangen. Inplanting van een 

fietsverbinding is strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur, met het 

zorgvuldigheidsbeginsel, met het redelijkheidsbeginsel. 

Het grafisch plan geeft geen enkele duidelijkheid voor wat betreft de inplanting van het tracé. 

Zowel de voorschriften, als het grafisch plan zijn vaag en strijdig met het 

rechtszekerheidsbeginsel.  

B33.9 Bezwaarschrijvers vragen om de trajecten B en D te schrappen (lopen over 

landbouwpercelen en zijn niet aan de orde), ze vragen ook om het traject langs de Keibeek te 

schrappen (niet realistisch, alle gronden zijn in landbouwgebruik, de landbouwimpact zou groot 

zijn). 

B37.5 Bezwaarschrijver is niet akkoord met het traject B voor de trage verbinding. 

B39.6 Op p17 staan er verschillende voorgestelde opties beschreven om een trage verbinding te 

realiseren. Alternatief D loopt over gronden die de bezwaarschrijver in gebruik heeft, een vrijwillige 

grondafstand hiervoor is ondenkbaar. Alternatief D is dus niet aan de orde. 

B40.7 Bezwaar tegen de voorziene verbinding voor traag verkeer aan de volledige rand van haar 

perceel. Nut ervan is in vraag te stellen + hindert de toegankelijkheid van de percelen 

PROCORO: De stedenbouwkundige voorschriften maken de aanleg van een fiets- of wandelpad mogelijk, 

maar verplichten niemand om dit aan te leggen. Momenteel is de exacte locatie nog niet gekend en maakt 

onderdeel uit van  onderhandelingen om te kijken of deze intentie wel kan gehaald worden. Het onderzoek 

tot inplanting van een fietsverbinding  is verre van strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur, het 

zorgvuldigheidsbeginsel of het rechtszekerheidsbeginsel. Door dit onderdeel te laten zijn van gesprekken en 

onderhandelingen treedt de provincie hier niet dwingend op. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP of IN. 

  



45. Overige 
B23.1 Bezwaarschrijver heeft bezwaar tegen de fietsersbrug die totaal onnodig is; tegen het 

afsluiten van de Gaversstraat van de N36.   

B23.3 Alle troeven gaan naar Harelbeke en Deerlijk behaalt niets: inwoners van Deerlijk die met 

de wagen komen zullen de ingang via Deerlijk niet meer kunnen gebruiken en zich verder moeten 

verplaatsen naar Harelbeke.  

PROCORO: De komst van de fietsersbrug over de N36 en het afsluiten van de Gaversstraat, zijn 

beslissingen die reeds genomen werden en waarop dit PRUP verder werkt. Het domein blijft bereikbaar 

vanuit Deerlijk met zowel fiets als auto. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP , dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 

 

THEMA domein 

46. Domein is druk (B1, B3, B4, B5, B9, B10, B15, B21) 

B1.1 Bezwaarschrijver stelt dat de druk op de Gavers de laatste jaren is toegenomen (toestroom 

van bezoekers, sporters, dagjestoeristen, …).   

B3.1(B3, B4, B5, B9, B10, B15, B21): Bezwaarschrijver stelt dat er de afgelopen jaren heel wat 

veranderd is in De Gavers: heel wat bouwwerken en bijkomende harde infrastructuur en een sterk 

toegenomen recreatiedruk. De Gavers is een groene oase waar dus vooral plaats moet zijn voor 

zachte recreatie en natuurontwikkeling (geen beton). Een evenwicht vinden met de hardere 

vormen van recreatie zal altijd een knelpunt zijn voor het domein, maar de laatste jaren is dit 

evenwicht ver zoek. 

PROCORO: PROCORO neemt hiervan akte, de druk op het domein is een belangrijke reden waarom in dit 

dossier naar een aangepaste ontwikkeling werd gezocht. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

 

47. Bestaande natuurwaarden (B3, B4, B5, B9, B10, B15, B21) 

B3.2 (B3, B4, B5, B9, B10, B15, B21): Bezwaarschrijver vraagt voldoende aandacht voor de 

bestaande natuurwaarden in het domein. Aan de westzijde van de plas is er een moerasgebied dat 

ecologisch gezien het meest waardevolle gebied in het domein is. Deze reservaatzone is de laatste 

jaren echter steeds meer in de verdrukking gekomen. Het beter bufferen van dit reservaat en het 

creëren van natuurverbindingen naar het reservaat zou een belangrijk element moeten zijn van 

het PRUP. Concreet wordt gevraagd om:  

- dit reservaat te bestendigen en te bestemmen als natuurgebied in het PRUP;  

- B10 vraagt om de oevers van de Gaverplas in de westelijke zone mee te bestemmen als 

natuurgebied 

- de vroegere botenparking ook te bestemmen als natuurgebied om zo een bufferzone voor het 

reservaat te creëren, via de beekzone kan dan ook een natuurverbinding gerealiseerd worden 

naar het nieuwe natuurpark;  

- de noordwestelijke oever en de zone tussen cafetaria bij parking west en het hondenpark aan 

de Teesweg te reserveren voor zachte recreatie en natuurontwikkeling  



 

 

B3.3: Vraag om in het beheerplan voor de huidige reservaatszone van de Gaverplas aandacht te 

hebben voor het tegengaan van verlanding en verbossing.  

B21. Er is nood aan meer ademruimte voor deze kernzone. Dit kan door het aanleggen van een 

natuurlijke buffer rond het natuurgebied; het creëren van grove en fijnmazige verbindingen naar 

andere delen van het domein; het versterken van de ecologische potenties van het reservaat. 

Voorbeelden van acties hiertoe zijn: De bescherming van de rietkragen langs de oevers door ze op 

te nemen als natuurgebied en de vissers uit de zone te weren. 

Uitvoeren van aantal baggerwerken in de kleine vijvertjes van het reservaat ter verhoging van de 

natuurlijke waarden 

PROCORO: In het PRUP werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de natuurwaarden van het 

provinciaal domein, toch wordt hier niet alles in detail bestemd of besproken. Er wordt binnen het 

provinciaal domein met dit RUP reeds recreatiegebied omgezet naar natuurgebied, de suggesties van de 

bezwaarschrijvers om verordend op te nemen worden niet gevolgd. Het reservaat blijft bestaan en zijn 

waarde behouden, een uitwerking van welke activiteiten waar plaatsvinden bevindt zich op beheerplan-

niveau. Dit heeft geen ruimtelijke implicaties die in het RUP of de IN kunnen worden vastgelegd. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

48. winterstop (B3, B4, B5, B9, B10, B15, B21) 

B3.4: Vraag voor het vastleggen van de huidige winterstop voor recreatieve activiteiten (vanaf 1 

december tot en met 15 februari) in het PRUP en ook gerespecteerd door alle actoren actief in het 

domein (Putteke Winter was bv nefast voor de overwinterende watervogels in het domein). Ook 

een uitbreiding van de winterstop zou logischer zijn (van 1/nov tot 1/maart). Een beperking van de 

recreatiedruk in het domein in de voorjaarsperiode en de najaarsperiode is ook aangewezen (bv 

door enkel het organiseren van georganiseerde activiteiten voor groepen op bepaalde weekdagen). 

PROCORO: Dit zijn opmerkingen op beheersplan-niveau, een winterstop kan niet in een PRUP of IN worden 

vastgelegd. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

49. NME- zone B3 + B4 + B5 + B9 + B10 + B15 + B21 

B3.6: Op p61 van het PRUP (en p20 van de IN) staat boogschieten, dit lijkt daar niet thuis te 

horen. Er zijn momenteel plannen om de zone van de vroegere botenparking als NME-zone in te 

richten, dit is in tegenspraak met het PRUP die de NME-zone in de site Meersstraat voorziet. 

PROCORO: De boogschiet-activiteit is hier inderdaad niet van toepassing. Het RUP of de IN stellen nergens 

dat de NME-zone die in de uitbreiding zal worden gerealiseerd ter vervanging is van de  geplande NME-

zone op de voormalige botenparking. De plannen op de vroegere botenparking staan los van de druk op 

het domein en de noodzaak aan bijkomende ruimte. 

  



Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Schrappen van ‘boogschieten’ op p 61 van het PRUP. 

Dit wordt eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 

50. Bos (B3 + B4 + B5 + B9 + B10 + B15 + B21) 
B3.7: Bezwaarschrijver stelt dat visuele afscherming van de E17 een goede zaak is maar dat  

bijkomende bebossing echter beperkt moet worden (ecologisch slechte keuze). Afscherming kan 

ook met een houtkant of houtwal, op de talud van de E17 is daarvoor nog ruimte.  

PROCORO: De provincie heeft geen bevoegdheid om de talud aan de E17 te beplanten, noch kan zij dit 

opleggen aan de wegbeheerder. De voorgestelde inrichting uit de inrichtingsnota is richtinggevend maar 

niet dwingend of finaal, ze werd opgemaakt om de kosten te kunnen inschatten. De opmerking van de 

bezwaarschrijvers kan worden meegenomen in het verdere traject. 

Dit bezwaar is niet van toepassing van het RUP. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP, dit wordt 

eveneens besproken bij de behandeling van de IN. 

51. Oosten domein B3 + B4 + B5 + B9 + B10 + B15 + B21 
B3.8: Bezwaarschrijver stelt dat het voor de reeds afgesloten landtong en een deel van de plas 

een goede zaak is dat deze als natuurgebied worden bestemd. Belangrijk in deze zone is meer 

aandacht voor rust, in het bijzonder bij de exploitatie van de 

gebouwen/werkplaats/grondstoffenopslag van de groendienst/technische dienst en de huttenzone. 

De keuze van gebouw technische dienst in het midden van het domein was een heel ongelukkige 

keuze. 

B3.9: De huidige kijkhut (De Reiger) bij parking oost heeft momenteel geen doel, de poel staat 

droog en is dichtgegroeid. Deze zone dient daartoe heringericht te worden (wilgenopslag 

verwijderen, uitgraven poel tot 2 keer zo diep en 3 keer zo groot). 

B3.10: Het Reigersbos verdient zeker aandacht, belangrijk is de rust in deze zone en dat het bos 

dus zeker niet toegankelijk is. 

PROCORO: Dit zijn opmerkingen op beheerplan-niveau, dit zijn geen ruimtelijke elementen die kunnen 

worden vertaald in het PRUP.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

52. Oeverzones B3 + B4 + B5 + B9 + B10 + B15 + B21 
B3.11: Bezwaarschrijver stelt dat er een inrichtingsplan voor de bestaande oeverzones rond de 

Gaverplas ontbreekt. Ook een betere landschappelijke integratie van alle gebouwen in het domein 

zou een aandachtspunt moeten zijn in een inrichtingsplan. + Aanvulling B15 met de vraag de 

oevers actief te beschermen. 

B10 + B15:  Bezwaarschrijver vestigt aandacht op de nood tot het beschermen van de 

onderwaterflora in natuurzones (ipv het jaarlijks maaien ervan). 

B22.2 Er is nood aan bescherming van de hele oeverzone, dit kan in de actualisatie van het 

beheerplan. De bezwaarschrijvers (de minaraad) vragen via deze weg inspraak bij de actualisatie 

van het beheerplan. Los van het RUP en het beheerplan vraagt de minaraad om verder te blijven 

inzetten op samenwerking en overleg tussen natuurverenigingen en landbouwactoren. 

PROCORO: Dit zijn opmerkingen op beheerplan-niveau, dit zijn geen ruimtelijke elementen die kunnen 

worden vertaald in het PRUP. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

 

53. Bebouwde oppervlakte B3 + B4 + B5 + B9 + B10 + B15 + B21 
B3.12: Bezwaarschrijver stelt in verband met de bebouwde oppervlakte dat het cijfer in het PRUP, 

dat slechts 1% van De Gavers zou bebouwd zijn, niet klopt. Landschappelijk hebben de gebouwen 

bovendien nog een grotere impact dan enkel de bebouwde oppervlakte, een volledige bouwstop in 

het domein is aan de orde. 



PROCORO: In de huidige situatie, zijnde het gewestplan, zijn er geen beperkingen op de mogelijke 

bebouwing die in dit recreatiegebied kan gerealiseerd worden. Het RUP stelt hiervoor een beperking in, 

maar een volledige bouwstop is niet aan de orde. Momenteel zijn er geen concrete ambities maar omdat 

op lange termijn moeilijk in te schatten is wat eventuele toekomstige noden zijn, wordt toch nog een 

mogelijkheid geboden. Bij uitwerking moet er respect zijn voor de natuurwaarden. 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen : Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

Stemming : 

Ja: 11 (Mark Desmet, Pétur Edvardsson, Franky Roels, Oscar Wullepit, Eric Boussery, Peter Norro, Frans 

Coussement, Michel Gilté, Lieven Veulemans, Koen Dewulf en Piet Gellynck)  

nee : 2 (Katty Dewilde en Eric Vandorpe) 

Onthouding : 0 

Minderheidsstandpunt: Mevrouw Katty Dewilde en de heer Eric Vandorpe volgen de bezwaarindieners en 

willen een volledige bouwstop. 
 

OVERIGE 

54. SCREENING 
B12.7: De merscreening en bij uitbreiding het RUP bevat geen, minstens onvoldoende beoordeling 

van de hinder van de recreanten naar de bestaande omwonenden toe, van de invloed van het plan 

op het aspect mobiliteit (bijkomende verkeersstromen door stijgende bezoekersaantallen) en/of de 

invloed op de biologische waarde van de vijver in het gebied. De merscreeningsnota vergeet de 

hinderlijke effecten van recreatie op de diverse bewoners van het agrarisch gebied te 

onderzoeken, dit is een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. Er wordt bijzonder weinig 

aandacht besteed aan het aspect mobiliteit in de screeningsnota en aan de bijkomende 

verkeersstromen aan recreanten en bezoekers die de uitbreiding (tot 10.000m² bijkomende 

bebouwing) ongetwijfeld met zich meebrengen. In de merscreening wordt er eveneens te weinig 

aandacht besteed aan de invloed van de uitbreiding van het domein op de biologische waarde van 

de bestaande vijver. Het effect van de uitbreiding van de Gavers en onder meer de toenemende 

recreatieve druk op de vijver door het voorzien van harde uitbreidingen en toenemende 

bezoekersaantallen wordt amper ontmoet in de merscreeningsnota. 

B26.6 De plan-MER screening stelt dat er een positief effect is tav de omwonende en de recreanten 

van het gebied. Nergens wordt melding gemaakt van hinder door inkijk (privacy), lawaai van 

recreanten en passanten, impact van zwerfvuil en verlies van het open uitzicht door de aanplant 

van bos. Er is wel een negatief effect op de omwonenden. Dit geldt ook voor de effecten op fauna, 

flora en biodiversiteit. Het feit dat het om zachte recreatie gaat die compatibel is met de groene 

natuurhoofdbestemming betekent niet dat er geen significantie effecten kunnen ontstaan met 

impact op deze fauna. Er was duidelijk geen onderzoek ter plaatse naar de werkelijke impact van 

deze vorm van recreatie op bvb broedende vogels of de aanwezigheid van bepaalde dieren. 

PROCORO: Het is nergens decretaal bepaald dat een MERscreening een afweging dient te maken tussen 

verschillende alternatieven. De verschillende adviezen in het kader van deze screening hebben aangegeven 

dat de screening volledig was. Er werd dan ook een ontheffing bekomen door de dienst MER.  In het PRUP 

werd de afweging tussen ‘noord’, ‘oost’ en ‘zuid’ beschreven. In deze afweging werd de beoogde 

natuurfunctie afgewogen ten opzichte van de landbouwfunctie. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

 

55. Talud zuiden E17 beplanten 
B8.4: Vraag om de talud aan de autostrade te beplanten waar de woningen op uitkijken. Positieve 

actie voor de bewoners die nog niet gespaard zijn gebleven van de nadelen voortvloeiend uit 

beslissingen van alle niveaus. (meer verkeer op E17, geluidsoverlast, stofhinder van BSV en 

DEVAMIX, windmolens met slagschaduw, paardenfokkerij met geur en stofhinder etc.) 

B32.2 Op p51 wordt gesteld dat openruimteverbindingen zowel landschappelijk als ecologisch 

belangrijk zijn. ze structureren de ruimte en bieden de mogelijkheid aan fauna om zich ongestoord 



van het ene waardevolle natuurgebied naar het andere te verplaatsen”. Nergens wordt 

aangegeven hoe fauna zal geholpen worden de E17 over te steken. Zij stellen voor om ook een 

groenscherm langs de zuidzijde van de E17 te voorzien. 

PROCORO: De provincie heeft geen bevoegdheid om de talud aan de E17 te beplanten, noch kan zij dit 

opleggen aan de wegbeheerder. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

56. planschade 
B12.10: Het PRUP deelt de eigendom van de bezwaarindieners ten onrechte niet in bij de categorie 

van percelen die voor planschade in aanmerking komen. De zonevreemde woning komt in 

ruimtelijk kwetsbaar gebied te liggen. De beperking van de vergunningsmogelijkheden heeft 

evident een groot nadelig effect op de waarde van de woning en de eigendommen van de 

bezwaarindieners. Dit heeft ten gevolg dat er planschadevergoeding verschuldigd is. Het PRUP 

doet geen duidelijke uitspraak over de vraag of er voor de woning en de gronden. Er wordt in de 

toelichtingsnota weliswaar verwezen naar een plan mbt planbaten en planschade maar dit plan is 

niet gevoegd bij de nota. Het lag evenmin ter inzage in het kader van het openbaar onderzoek. 

PROCORO: Het bewuste plan lag weldegelijk ter inzage in het kader van het openbaar onderzoek. Voor de 

bestemmingswijziging van agrarisch gebied naar een groene bestemming is een specifieke 

compensatieregeling uitgewerkt, m.n. de kapitaalschadecompensatie (als van agrarisch naar groen 

gaat) en gebruikersschadecompensatie (bij gebruikersbeperkingen door de bestemmingswijziging 

van een RUP). Anderzijds heeft dit RUP alle bepalingen die momenteel van kracht zijn voor de 

woning uit het gemeentelijke RUP overgenomen waardoor de mogelijkheden ruimer zijn dan deze 

van het ruimtelijk kwetsbaar gebied. 
Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

57. waardevermindering 
B12.11: Het RUP resulteert onvermijdelijk in een zeer drastische waardevermindering van de 

woning en de omliggende eigendommen van de bezwaarindieners. Het PRUP zal de 

toekomstplannen van bezwaarindieners grondig verstoren en door elkaar gooien. Dit PRUP zal ook 

de privacy van de bezwaarindieners schenden. Ook de verkeersveiligheid in de woonstraat van de 

bezwaarindieners zal verder afnemen. Dit alles heeft een sterke waardevermindering tot gevolg. 

PROCORO: Waardevermindering is geen stedenbouwkundig element. Voor de bestemmingswijziging 

van agrarisch gebied naar een groene bestemming is een specifieke compensatieregeling 

uitgewerkt, m.n. de kapitaalschadecompensatie (als van agrarisch naar groen gaat) en 

gebruikersschadecompensatie (bij gebruikersbeperkingen door de bestemmingswijziging van een 

RUP). Beide dienen te worden aangevraagd door de eigenaar en/of gebruiker van het perceel bij 

de Vlaamse Landmaatschappij.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

 

58. Collectoren (B42) 
B42: Bezwaarschrijvers, Aquafin, vragen om rekening te houden met de aanwezige collectoren 

binnen het plangebied. 

PROCORO: PROCORO neemt hiervan akte, aanpassingen zijn niet nodig. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP. 

  



3. Behandelen adviezen en bezwaren Inrichtingsnota Open ruimte 

Gavers en Esser 
n.a.v. het openbaar onderzoek van 22-8-2016 t.e.m. 20-10-2016 

 

ADVIEZEN 

 

A1. Ruimte Vlaanderen (27/10/2016, ontvangst PROCORO 27/10/2016) 

Het ontwerp RUP “Openruimtekamers Gavers en Esser” beoogt het provinciaal domein de “Gavers” 

en de daarmee samenhangende open ruimte verder uit te bouwen. 

Het ontwerp is in overeenstemming met de hogere beleidskaders. 

Het ontwerp RUP is in overeenstemming met de opties van het RSV en geeft uitvoering aan het 

PRS. Het wordt gunstig geadviseerd. 

1. PROCORO: Het advies werd laattijdig ingediend. De PROCORO neemt akte van het gunstige advies, het 
is echter onontvankelijk.  
Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen. 

 

A2. Gemeenteraad Deerlijk (29/09/2016, ontvangst PROCORO 03/10/2016) 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 31/08/2016 de gemeenteraad 

voor te stellen een voorwaardelijk gunstig advies uit te brengen mits rekening te houden met de 

geformuleerde aandachtspunten en opmerkingen, vanuit volgende motivering: 

Overeenstemming met het GRS 

Het CBS stelt vast dat de visie in het PRUP inzake het maximaal behoud van de 

landbouwactiviteiten volledig aansluit bij de visie die het bestuur heeft omtrent de omgeving op 

Deerlijks grondgebied. Er werd reeds akkoord gegeven omtrent de afwijkende visie voor de 

parking oost. Het blijft belangrijk aan te geven dat er op grondgebied Deerlijk een oplossing 

gezocht moet worden voor de belbushalte die op die manier ook zal verdwijnen. De gemeentelijke 

visie ivm de manege waarbij opgenomen is dat het gebouwencomplex van de manege compact 

kan uitbreiden indien men bereid is om aan landschapsopbouw te doen, dat de nadruk gelegd 

dient te worden op het landelijke architecturale karakter van de gebouwen en op de groene 

omkadering van het gebouwencomplex, dat enkel bijkomende accommodatie (cafetaria, sanitair, 

stallingen, pistes, …) als onderdeel van de manege is toegestaan en dat een nieuwe parking of een 

uitbreiding van de parking enkel aansluitend bij de bebouwing voorzien kan worden, wordt 

vertaald in de voorschriften van het ontwerp PRUP. 

Inrichtingsnota 

Het college sluit zich aan bij de algemene visie van de provincie om als instrumentarium voor de 

uitbreiding van het provinciaal domein te werken via enerzijds onteigening en anderzijds 

voorkooprecht. 

In de nota is aangegeven dat er een zoekgebied aangeduid wordt waarbij het voorkooprecht 

vastgesteld wordt voor een periode van 5 jaar. In deze zones worden de kavels waarop 

zonevreemde woningen aanwezig zijn uit de contour gehaald. Op de toelichtende kaart 

verwervingsinstrumenten zijn echter nog een aantal percelen waarop zonevreemde woningen 

aanwezig zijn opgenomen binnen deze contour. Deze kaart dient samen met de 

stedenbouwkundige dienst van de gemeente gescreend te worden en aangepast te worden 

teneinde te voldoen aan de visie. 

Over het ontwerp van inrichtingsnota wordt een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht mits 

rekening te houden met de in het overwegen gedeelte geformuleerde aandachtspunten en 

opmerkingen. 

 

  



2. PROCORO: De locatie van een belbushalte is niet te voorzien op niveau van de IN, dit kan wel worden 

meegenomen in gesprekken met De Lijn indien de plannen rond de tractorsluizen in de Meersstraat 

concreter worden.  

 Het is niet de bedoeling om het voorkooprecht toe te passen op percelen met een woning op, daarom 

maakt het ook niet veel verschil uit als er toevallig toch woonpercelen zijn in geslopen. Toch is het 

aangeraden de gemeente te bevragen naar de concrete ‘fouten’ op het plan, de provincie beschikt namelijk 

niet over deze info.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: contact te nemen met de gemeente om de 

zonevreemde woningen er verder uit te filteren. 
 

A3. Gemeenteraad Kortrijk (26/09/2016, ontvangst PROCORO 18/10/2016) 

/ 

 

A4. Gemeenteraad Harelbeke (17/10/2016, ontvangst PROCORO 19/10/2016) 

Inrichtingsnota 

De inrichtingsnota is een instrument uit het decreet landinrichting waarin opgegeven wordt welke 

instrumenten zullen ingezet worden voor de realisatie van een plan. Deze inrichtingsnota volgt 

eveneens het proces van openbaar onderzoek en vaststelling door de provincieraad. De 

inrichtingsnota focust zich op zones waar ambities bestaan naar bijkomende verwerving, inrichting 

en beheer. De inrichtingsnota bevat een uitvoeringsprogramma en financieringsplan. 

Bemerkingen op de inrichtingsnota: 

- In het financieringsplan zijn een drietal beheerstaken ten kosten van Harelbeke zonder 

voorafgaan overleg: 

o Het onderhoud (= eventueel herstel) van de tractorsluis in de Iepersestraat terwijl 

het onderhoud van de overige tractorsluizen bij de provincie opgenomen is. De 

reden van deze opsplitsing is niet duidelijk 

o Het onderhoud van de fietsverbinding ‘missing link’: als grond van de 

fietsverbinding kosteloos overgedragen wordt naar het stedelijk openbaar domein, 

dan lijkt het logisch dat ook het onderhoud bij de stad ligt. Indien er geen 

overdracht is niet. 

o Het onderhoud van de wandelverbinding: zelfde opmerking als vorige. 

Aangezien het pad langs de beek ligt, waar de provincie het onderhoud doet, is dit 

geen logische keuze om dit bij de stad te voegen. 

Het is noodzakelijk dat vooraleer hier definitieve keuzes gemaakt worden, er overleg 

gepleegd wordt tussen stad-provincie om de methodiek en derhalve beheerskosten bij een 

partij onder te brengen. 

- Er werd bij het advies op het voorontwerp al meegegeven dat de begrenzing van de 

wooncluster in de Meersstraat in het inrichtingsplan aan de noordzijde lijkt af te wijken. Dit 

was op de inrichtingsschets op p.15 van het voorontwerp. In het ontwerp van de 

inrichtingsnota op p.13 wordt verwezen naar de inrichtingsschets in bijlage. Deze bijlage is 

echter digitaal noch analoog terug te vinden en er kan bijgevolg ook niet nagekeken 

worden of de begrenzing klopt. In de inrichtingsschets die getoond werd op de 

informatievergadering werd de begrenzing niet aangepast. 

Verwervingsinstrumenten 

Bij het PRUP hoort een onteigeningsplan en voorkooprecht. Het onteigeningsplan kadert in de 

uitbreiding van het provinciaal domein (natuurpark) en de aanleg van een waterbufferbekken. Het 

voorkooprecht binnen natuurgebied is er ter eigen verwerving, opnieuw om het domein uit te 

breiden, het voorkooprecht buiten natuurgebied zal toegepast worden om dit te kunnen 

aanwenden voor uitruil (van landbouwers die grond verloren in natuurgebied). 

Bemerkingen verwervingsinstrumenten: 

Op de informatievergadering waren de reacties op de onteigening uitgesproken. Blijkbaar gaat de 

verwerving via onteigening voor vele burgers ‘te vlug’. Aangezien de onteigeningen op een korte 

termijn van 2 jaar gepland zijn, kan hier niet mee akkoord gegaan worden wat het gedeelte betreft 

voor de uitbreiding van het domein. Er kan een oplossing gezocht worden met 



beheersovereenkomsten, temeer bepaalde verwervingen niet direct een wijziging van beheer 

zullen omvatten (bv. onteigening weide met daarna beheersovereenkomst voor landbouweducatie, 

kan ook zonder onteigening). 

Met 15 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

Besluit 

Het ontwerp van het PRUP en bijhorend onteigeningsplan wordt voorwaardelijk gunstig 

geadviseerd mits: 

- Het opnemen van de ontbrekende voorschriften uit het gemeentelijk RUP zonevreemde 

woningen stedelijk gebied en het overnemen van alle toepasselijke toelichtende 

voorschriften (gezien de planologische delegatie) 

- De onteigening ten behoeve van de uitbreiding van het domein te schrappen 

Het is aangewezen rekening te houden met de overige bemerkingen. 

De inrichtingsnota wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd mits rekening te houden met de 

gegeven bemerkingen op de financieringsnota en de onteigening ten behoeve van de uitbreiding 

van het domein te schrappen. 

Het is aangewezen rekening te houden met de bemerking inzake het kaartmateriaal. 

 

3. PROCORO:  

De begrenzing van de wooncluster Meersstraat zal worden aangepast op de inrichtingsschets.  

In verband met de beheerstaken die ten koste van Harelbeke werden gepland, dient verder overleg 

gevoerd te worden met Harelbeke. Er is een expliciete goedkeuring nodig van de stad voor kosten die op 

hun rekening worden gezet tegen dat de IN wordt opgestuurd voor goedkeuring naar de VLM.  

Aangaande het luik van de verwerving: dit wordt besproken bij het thema “uitbreiden domein – verwerving 

algemeen” 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: adviseert aan de deputatie om  de gesprekken op te 

starten zodanig dat het document op punt staat voor de definitieve vaststelling in de PR. 

 

BEZWAREN EN OPMERKINGEN 

B1. (14/09/2016, ontvangst PROCORO 14/09/2016) 

B2. (7/10/2016, ontvangst PROCORO 7/10/2016) 

B3. (11/10/2016, ontvangst PROCORO 11/10/2016) 

B4. (11/10/2016, ontvangst PROCORO 11/10/2016)  

B5. (11/10/2016, ontvangst PROCORO 11/10/2016)  

B6. (12/10/2016, ontvangst PROCORO 13/10/2016) 

B7. (14/10/2016, ontvangst PROCORO 14/10/2016)  

B8. (17/10/2016, ontvangst PROCORO 17/10/2016)  

B9. (17/10/2016, ontvangst PROCORO 17/10/2016)  

B10. (17/10/2016, ontvangst PROCORO 17/10/2016)  

B11. (17/10/2016, ontvangst PROCORO 19/10/2016)  

B12. (17/10/2016, ontvangst PROCORO 19/10/2016)  

B13. (17/10/2016, ontvangst PROCORO 19/10/2016)  

B14. (17/10/2016, ontvangst PROCORO 19/10/2016)  

B15. (18/10/2016, ontvangst PROCORO 18/10/2016)  

B16. (18/10/2016, ontvangst PROCORO 18/10/2016)  

B17. (18/10/2016, ontvangst PROCORO 18/10/2016)  

B18. (18/10/2016, ontvangst PROCORO 18/10/2016)  

B19. (18/10/2016, ontvangst PROCORO 18/10/2016) 

B20. (19/10/2016, ontvangst PROCORO 19/10/2016)  

B21. (19/10/2016, ontvangst PROCORO 19/10/2016)  

B22. (19/10/2016, ontvangst PROCORO 19/10/2016)  

B23. (19/10/2016, ontvangst PROCORO 19/10/2016)  

B24. (19/10/2016, ontvangst PROCORO 19/10/2016)  

B25. (19/10/2016, ontvangst PROCORO 19/10/2016) 



B26. (19/10/2016, ontvangst PROCORO 19/10/2016)  

B27. (20/10/2016, ontvangst PROCORO 20/10/2016)  

B28. (20/10/2016, ontvangst PROCORO 20/10/2016)  

B29. (18/10/2016, ontvangst PROCORO 20/10/2016) 

B30. (20/10/2016, ontvangst PROCORO 20/10/2016)  

B31. (20/10/2016, ontvangst PROCORO 20/10/2016) 

B32. (20/10/2016, ontvangst PROCORO 20/10/2016) 

B33. (20/10/2016, ontvangst PROCORO 20/10/2016) 

B34. (20/10/2016, ontvangst PROCORO 20/10/2016) 

B35. (20/10/2016, ontvangst PROCORO 20/10/2016)  

B36. (21/10/2016, ontvangst PROCORO 21/10/2016) 

B37. (19/10/2016, ontvangst PROCORO 21/10/2016)  

B38. (19/10/2016, ontvangst PROCORO 21/10/2016) 

B39. (19/10/2016, ontvangst PROCORO 24/10/2016 – afgegeven in Harelbeke 20/10/2016)  

B40. (17/10/2016, ontvangst PROCORO 25/10/2016 – ontvangst provincie 20/10/2016)  

B41. (20/10/2016, ontvangst PROCORO 25/10/2016 – afgegeven in Deerlijk 20/10/2016)  

B42. (6/09/2016, ontvangst PROCORO 6/09/2016) 

 

 

THEMA uitbreiding domein 

1. Alternatieven (B7.3, B16.4, B20.4, B26.4) 

/ 

2. Uitbreiding tov landbouwimpact (B33.1) 
/ 

3. Verwerving algemeen (B23.4, A4) 

B23.4 Het onteigenen en voorkooprecht duidt op weinig of geen respect voor de mensen die 

ondertussen zelf een beetje natuur of groen bewerken/handhaven in de regio. 

A4. Op de informatievergadering waren de reacties op de onteigening uitgesproken. Blijkbaar gaat 

de verwerving via onteigening voor vele burgers ‘te vlug’. Aangezien de onteigeningen op een 

korte termijn van 2 jaar gepland zijn, kan hier niet mee akkoord gegaan worden wat het gedeelte 

betreft voor de uitbreiding van het domein. Er kan een oplossing gezocht worden met 

beheersovereenkomsten, temeer bepaalde verwervingen niet direct een wijziging van beheer 

zullen omvatten (bv. onteigening weide met daarna beheersovereenkomst voor landbouweducatie, 

kan ook zonder onteigening). 

Bijkomende opmerking PROCORO: In de inrichtingsnota werd de afweging gemaakt in verband met 

instrumenten die worden ingezet ten behoeve van het halen van de beoogde doelstellingen. In de 

zogenaamde prioritaire zone wenst de provincie haar domein uit te breiden en wil ze hierbij ook publieke 

toegankelijkheid garanderen. Zoals blijkt uit de meest recente bezoekerscijfers van 2015 zijn er op jaarbasis 

790 000 bezoekers op het domein (tellingen van Westtoer). Uitbreiding van het domein is nodig om de 

verschillende functies een betere plaats te kunnen geven. Er is dus bijkomende ruimte nodig voor het 

domein en eigendom is de enige manier om dit te garanderen. Er zijn namelijk garanties nodig inzake 

aanleg, inrichting en publieke toegankelijkheid. Gezien de versnipperde eigendomssituatie is dit niet 

evident.  Niettegenstaande de provincie steeds in der minnen gesprekken zal voeren, is onteigening is het 

enige instrument dat de eigendomssituatie kan garanderen op korte termijn. Voorkooprecht is ook een 

instrument om gronden in eigendom te krijgen, maar werkt op een veel minder dwingende manier. 

PROCORO is voorstander van het gebruik van de onteigening en voorkooprecht zoals uitgeschreven in de 

inrichtingsnota. De provincie heeft bijkomend ook een compensatieregeling uitgewerkt door gebruik te 

maken van het instrument van de inrichtingsnota en de daaruit voortvloeiende grondenbank. De provincie 

getuigt met het inzet van deze instrumenten van veel durf en maakt hier actief werk van de 

uitbreidingswens. Door de inzet van deze instrumenten wordt voor iedereen dezelfde werkwijze gebruikt. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: opname van de meest recente bezoekerscijfers van de 

tellingen van Westtoer (2015) in de documenten ter verdere onderbouwing van de IN. 



4. Verwerving aanpak (B33.6, B39.1b) 
B33.6 en B39.1b Bezwaarschrijvers stellen dat eenzelfde landbouwer vaak betrokken zal zijn in 

meerdere deelgebieden. Zij eisen dat in deze gevallen steeds de totale impact van dit plan in 

rekening wordt gebracht voor de bedrijven en de discussie steeds gevoerd wordt over de gehele 

impact op éénzelfde moment. Het gaat niet op om in het ene jaar te discussiëren over perceel X en 

enkele jaren laten over perceel Y.  

PROCORO: De PROCORO wenst eerst aan te geven dat het voorkooprecht van de pachter steeds voorrang 

heeft op het voorkooprecht van de provincie of VLM. De PROCORO heeft begrip voor de elementen van de 

bezwaren en adviseert aan de deputatie om aan de VLM mee te geven om bij de onderhandelingen steeds 

de totale bedrijfsimpact van zowel eigenaar als pachter te bekijken. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: de PROCORO vraagt aan de deputatie om aan de VLM 

mee te geven om bij de onderhandelingen steeds de totaliteit van de bedrijfsimpact van zowel eigenaar als 

pachter te bekijken. 
 

5. Gecontroleerd Overstromings gebied – aanduiding (B11.2, B16.5, B20.10) 

/ 

6. Gecontroleerd Overstromings gebied – noodzaak (B33.7, B26.5, B3, B4, B5, B9, B10, B15, B21) 
B33.7 Bezwaar tegen de aanleg van de waterbuffer. Niet akkoord dat er vruchtbare weilanden 

moeten opgeofferd worden. Vinden het niet verantwoord om 660000+60000 euro uit te geven om 

sedimentatie tegen te gaan. Er is geen alternatievenonderzoek om deze hoge kosten en zware 

ruimtelijke impact te milderen. Onterecht wordt het argument gebruikt dat deze buffer ook de 

woonkorrel in de Meersstraat zou beschermen. Enkele jaren geleden werd deze problematiek reeds 

opgelost door een waterbuffer hogerop. Welke alternatieven werden onderzocht die mogelijks 

kosten en ruimte efficiënter zijn dan de aanleg van een waterbuffer? Is er voldoende motivering 

dat deze buffer wel nodig is? 

B26.5: GOG dient zonder meer het algemeen belang en is noodzakelijk: bezwaarindieners 

verzetten zich niet tegen het GOG 

(B3, B4, B5, B9, B10,B15, B21): In verband met de ontwikkeling van de site Meersstraat als 

natuurpark en zone voor waterbuffering stelt de bezwaarschrijver dat dit een goede zaak is. Het 

bufferbekken kan een positief punt zijn als dit als een ecologische moeraszone wordt aangelegd. 

Het herstellen van het reliëf (er zijn illegale, niet vergunde reliëfwijzigingen gebeurd) zou een 

goede zaak zijn. Hier blijkt echter geen onteigening voor voorzien (p 25 inrichtingsplan), dit wordt 

dan wellicht moeilijk te realiseren. 

PROCORO:  De motivatie tot noodzaak van het gecontroleerd overstromingsgebied is terug te vinden in de 

toelichtende nota. De noodzaak is hier tweeledig, enerzijds de sedimentatie-problematiek en anderzijds 

een toekomstig risico. Bezwaarschrijver stelt dat de kosten voor de plaatsing en onderhoud van dit bekken 

niet opwegen. Los van het feit dat de afweging van de kosten ten opzichte van het algemene belang niet te 

becijferen is, is de investeringskeuze een afweging die de provincie heeft gemaakt. Bij de sediment-ruiming 

zoals deze op heden gebeurt (en veel kosten met zich meebrengt) dienen steeds veel ingrepen in het 

domein te gebeuren wat de ecologische en belevingswaarde niet ten goede komt. De PROCORO wenst aan 

te geven dat het opportuun blijft om hier ook in te spelen op het risico tot overstroming ter hoogte van de 

woningen aan de Meerstraat. Gezien de sedimentatie-problematiek dient dit gebied aan de Keibeek te 

liggen wat de alternatieven beperkt. De gekozen zone heeft geen zware ruimtelijke impact aangezien het 

weidekarakter in een GOG kan behouden blijven en de voorschriften inzetten op de aandacht voor de 

natuurwaarden. 

Er is wel degelijk een onteigening voorzien voor de zone waar het gecontroleerd overstromingsgebied zal 

gerealiseerd worden. Op  p25 van de inrichtingsnota wordt gesteld dat voor de realisatie van het GOG een 

instrumentenset zou kunnen ingezet worden zonder onteigening (set 3) en dat dit een hoger particulier 

draagvlak zou kunnen hebben dan een instrumentenset mét onteigening (set 1 of 2), maar dat hiervoor 

niet wordt gekozen aangezien de duurzaamheid van de inrichting minder gegarandeerd kan worden. Er 

wordt dus wel voor onteigening gekozen, de percelen zijn ook op het onteigeningsplan terug te vinden. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van de IN.  



7. Gecontroleerd Overstromings gebied – specifieke case (B14, B40) 
B14.1+ B40.1+B40.5: De percelen van de bezwaarschrijver zouden onteigend worden (1, 2 en 3) 

om er een gecontroleerd overstromingsgebied van te maken. Dat de landbouwgronden moeten 

wijken voor natuurgebied is voor de bezwaarschrijvers onaanvaardbaar (van belang en 

noodzakelijk in de bedrijfsvoering). Bezwaarschrijvers zien niet in waarom het algemeen belang 

van landbouwgrond zou moeten wijken voor beweerd algemeen belang van de aanleg van een 

waterbuffering. Sedert de aanleg van een waterbekken in Zwevegem blijkt gevaar voor 

overstroming geweken. Sedimentatie afzet is evenmin een argument. De kostprijs verbonden aan 

de opkuis is niet van dien aard dat zij onteigening van zijn en andere grond rechtvaardigt. Ook niet 

akkoord met de instrumenten die naar voor worden gebracht voor het tot stand brengen van het 

GOG. Er is geen gegronde reden die de voorgenomen onteigening rechtvaardigt, noch bijkomend 

een voorkooprecht zoals in het PRUP voorzien. 

 

B14.2+B40.2+B40.3: Volgens de bezwaarschrijver moet zoveel als mogelijk worden gezocht naar 

het behouden van de bestaande landbouw. Zijn percelen dragen bij tot een open landschappelijk 

karakter. Onteigening noch en actief en/of flankerend voorkooprecht zijn nodig om de beoogde 

ambities te bereiken. Op p 13 (IN) wordt als ambitie gewezen op het intensifiëren van de 

samenwerking met de omliggende landbouwers. Dit strookt geenszins met het voorziene 

instrumentarium. Onteigening is geenszins noodzakelijk of hoogdringend.  

B14.4+B40.3: Op p 17 wordt als ambitie de realisatie van een zone voor agronatuurbeheer 

beoogd; dit gaat lijnrecht in tegen een onteigening van zijn percelen grond die bij uitstek geschikt 

zijn voor grasland en hooiland.  

PROCORO:  De motivatie tot noodzaak van het gecontroleerd overstromingsgebied is terug te vinden in de 

toelichtende nota. De noodzaak is hier tweeledig, enerzijds de sedimentatie-problematiek en anderzijds 

een toekomstig risico. Bezwaarschrijver stelt dat de kosten voor de plaatsing en onderhoud van dit bekken 

niet opwegen. Los van het feit dat de afweging van de kosten ten opzichte van het algemene belang niet te 

becijferen is, is de investeringskeuze een afweging die de provincie heeft gemaakt. Bij de sediment-ruiming 

zoals deze op heden gebeurt (en veel kosten met zich meebrengt) dienen steeds veel ingrepen in het 

domein te gebeuren wat de ecologische en belevingswaarde niet ten goede komt. De PROCORO wenst aan 

te geven dat het opportuun blijft om hier ook in te spelen op het risico tot overstroming ter hoogte van de 

woningen aan de Meerstraat. Gezien de sedimentatie-problematiek dient dit gebied aan de Keibeek te 

liggen wat de alternatieven beperkt. De gekozen zone heeft geen zware ruimtelijke impact aangezien het 

weidekarakter in een GOG kan behouden blijven en de voorschriften inzetten op de aandacht voor de 

natuurwaarden. 

Het actuele gebruik kan inderdaad conform de bestemming lijken, er is in dit dossier een afweging 

gemaakt tussen de bestaande activiteiten en de vraag tot domein- en natuuruitbreiding. Om de ambities te 



bereiken wordt in de IN beargumenteerd dat de aspecten inzake publiek toegankelijk maken, 

duurzaamheid etc. slechts kunnen verzekerd worden wanneer de provincie eigenaar is van de bewuste 

gronden. Onteigening is het enige instrument dat op korte termijn kan zorgen voor een veranderende 

eigendomssituatie.  

Het agronatuurbeheer waarvan sprake is een mogelijke invulling van het gebied. De specifieke 

inrichtingsaspecten dienen verder in het beheerplan bekeken te worden. De invulling die in de 

inrichtingsnota wordt meegegeven is een mogelijke invulling om de kosten te kunnen beramen.  
Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van de IN. 

8. Natuurpark – voorschriften (B12) 
/ 
 

9. Natuurpark – specifieke case (B7) 
B7.1: Bezwaarschrijvers zijn eigenaar van landbouwgronden die door het RUP van landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied naar zone voor natuurpark worden bestemd. Tevens zijn ze vervat 

door het onteigeningsplan (18 en 19). 

Bezwaar tegen het RUP en het onteigeningsplan. Voor hun hobby, zijnde het houden en verzorgen 

van paarden, hebben zij hun weiland nodig. Als dit wordt ontnomen weten zij niet waarheen met 

hun paarden. Het is niet rechtvaardig dat zij hun hobby moeten opgeven om andere mensen toe te 

laten hun hobby te beoefenen. Recent deden ze kosten om de omheining van de weide te 

vernieuwen en een nieuwe stal te plaatsen. Hiervoor wensen ze ook een vergoeding als de weide 

hen ontnomen wordt. Er wordt gevraagd om de gronden uit het onteigeningsplan te schrappen en 

de bestemming niet te wijzigen. 

 

PROCORO: De noodzaak tot onteigening en uitbreiding van het domein wordt weergeven in de 

toelichtingsnota p76-77. Er is in dit dossier een afweging gemaakt tussen de bestaande activiteiten en de 

vraag tot domein- en natuuruitbreiding. Om de ambities te bereiken wordt in de IN beargumenteerd dat de 

aspecten inzake publiek toegankelijk maken, duurzaamheid etc. slechts kunnen verzekerd worden wanneer 

de provincie eigenaar is van de bewuste gronden. De eigenaars zullen via onteigening hiervoor correct 

worden vergoed. De afdeling vastgoedtransacties houdt rekening met de waarde van de grond én van de 

aanwezige constructies.  

Wat betreft het rechtvaardigheidsbeginsel heeft de provincie hier de afweging gemaakt en gekozen voor 

het bijkomend publiek groen domein in functie van het algemeen belang. 



Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van de IN. 

 

10. Natuurpark – specifieke case (B12) 
B12 Bezwaarschrijvers bezitten gronden die van landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

conform het gewestplan en het gemeentelijk RUP waarin deze voorschriften werden bevestigd, 

naar natuurpark gaan in het PRUP. (onder andere 14, 15 en 16 in onteigeningsplan). 

B12.5: Aantasting rechten door onteigening van een groot deel van de eigendommen van de 

bezwaarindieners. De bezwaarindieners werden niet vermeld als eigenaars van deze inneming. De 

tabel bevat verouderde informatie.  

B12.6: Het RUP toont de noodzaak voor onteigening niet aan. Het gebruik van de weilanden voor 

paarden is strikt genomen ook in overeenstemming met het bepaalde in de 

bestemmingsvoorschriften (natuur, recreatie, extensieve paardenhouderij). Het actuele gebruik 

garandeert gelet op het voorgaande de door het RUP vooropgestelde bestemming. Er is om die 

reden geen noodzaak tot onteigening aangetoond. 

PROCORO:  De noodzaak tot onteigening en uitbreiding van het domein wordt weergeven in de 

toelichtingsnota p76-77. Het actuele gebruik kan inderdaad conform de bestemming lijken (al staat 

extensieve paardenhouderij niet beschreven in de mogelijke functies), er is in dit dossier een afweging 

gemaakt tussen de bestaande activiteiten en de vraag tot domein- en natuuruitbreiding. Om de ambities te 

bereiken wordt in de IN beargumenteerd dat de aspecten inzake publiek toegankelijk maken, 

duurzaamheid etc. slechts kunnen verzekerd worden wanneer de provincie eigenaar is van de bewuste 

gronden. Onteigening is het enige instrument dat op korte termijn kan zorgen voor een veranderende 

eigendomssituatie.  De eigenaars zullen via onteigening hiervoor correct vergoed worden. De afdeling 

vastgoedtransacties houdt  rekening met de waarde van de grond én van de aanwezige constructies.  

Aangaande de verouderde informatie: de provincie heeft gebruik gemaakt van de meest recent 

beschikbare kadastrale gegevens.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van de IN. 

 

11. Natuurpark – specifieke case (B17) 
B17.1: Bezwaarschrijver bezit gronden waarvan een deel (11 - weiland van paarden) in het 

onteigeningsplan zit. Zowel de woning als de gronden komen in ruimtelijk kwetsbaar gebied te 

liggen. Het is voor de bezwaarschrijver niet duidelijk waarom deze grond nodig is voor de 

uitbreiding. De impact van de onteigening is groot, de paarden zullen niet meer kunnen gestald 



worden. Ook minwaarde voor de eigendom. Er wordt gevraagd om de landbouwbestemming van 

de gronden niet te wijzigen naar natuur en het perceel uit de onteigening te schrappen. 

B17.2 Bezwaarschrijver stelt dat ze overlast zal hebben van het bos dat men rond haar huis zal 

leggen. Het is niet duidelijk hoe het zit qua afwatering, de bestaande gracht zal niet meer 

onderhouden kunnen worden door het bos dat daar zal komen. Er is ook impact op privacy, verlies 

aan licht en zon door het bos. 

PROCORO: De noodzaak tot onteigening en uitbreiding van het domein wordt weergeven in de 

toelichtingsnota p76-77. Er is in dit dossier een afweging gemaakt tussen de bestaande activiteiten en de 

vraag tot domein- en natuuruitbreiding. Om de ambities te bereiken wordt in de IN beargumenteerd dat de 

aspecten inzake publiek toegankelijk maken, duurzaamheid etc. slechts kunnen verzekerd worden wanneer 

de provincie eigenaar is van de bewuste gronden. Onteigening is het enige instrument dat op korte termijn 

kan zorgen voor een veranderende eigendomssituatie. De eigenaars zullen via onteigening hiervoor correct 

vergoed worden.  

Het bos waarvan sprake is een mogelijke invulling van het gebied. De specifieke inrichtingsaspecten dienen 

verder in het beheerplan bekeken te worden. De invulling die in de inrichtingsnota wordt meegegeven is 

een mogelijke invulling om de kosten te kunnen beramen. Gezien de zorgen inzake de impact op privacy, 

verlies aan licht en zon door het bos, adviseert de PROCORO om in de artikels 3 en 4 een bepaling op te 

nemen dat bij de effectieve inrichting als publiek domein een inrichtingsstudie moet opgemaakt worden 

waarbij de elementen van privacy en lichtinval tegenover de bestaande woningen moet worden bekeken. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van de IN. 

 

12. Natuurpark – specifieke case (B26) 
B26.1 Bezwaarschrijvers bezitten percelen die vervat zijn door het onteigeningsplan (27 en 28). Zij 

hebben deze gronden, die momenteel in landschappelijk agrarisch gebied zijn gelegen, ingericht 

als waardevolle natuurtuin. Zij hebben geen bezwaar tegen de bestemming natuurpark, maar wel 

tegen de onteigening. Bezwaar tegen de onteigening: emotionele, praktische en financiële 

redenen. 

Door onteigening komt het provinciaal domein helemaal rondom hun woonperceel te liggen : 

schending privacy + onveiligheidsgevoel door wandelpad. 



 

Algemeen belang niet voorhanden: de voorgenomen recreatie (wandelen, mtb, etc) werkt 

verstorend voor de natuur. Het openbaar nut weegt niet op tegenover de inperking van het 

eigendomsrecht. Volgens de teksten barst het domein uit zijn voegen, de verschillende functies 

verdringen elkaar waardoor uitbreiding noodzakelijk wordt. Ware het niet verstandiger om beter 

om te gaan met het bestaande, zonder andere ruimtes voor educatie en zachte recreatie te 

moeten aansnijden? Waarom precies is het domein thans te klein geworden? Dit staat nergens te 

lezen in de motiveringsnota. Door de uitbreiding zal men nog meer mensen aantrekken waarna de 

druk binnen het bestaande toeneemt en men opnieuw de noodzaak tot uitbreiding aanvoelt. 

(parallel met autosnelwegen) 

B26.2 Noodzaak niet voorhanden: zonder onteigening zou volgens de nota geen publieke 

toegankelijkheid gewaarborgd worden, bestaat het gevaar dat eigenaars een gebrek aan know-

how hebben om de bestemming te bereiken, enkel een globale aanpak geeft zicht op optimale 

inrichting. Deze doelstelling kan ook bereikt worden zonder onteigening voor het perceel van de 

bezwaarindieners. De beleving van de natuurtuin kan ook op wandelpaden binnen de contouren 

van het huidige domein bereikt worden. bezwaarindieners hebben wel de know-how. 

De inrichtingsnota p 14 stelt dat het verwerven in de Gavers op heden moeizaam verloopt omwille 

van grote versnippering in eigendomsstructuur waardoor slechts kleine oppervlaktes kunnen 

aangekocht worden én er grote concurrentie is met privé-personen die aanpalend percelen willen 

kopen. Hieruit blijk duidelijk dat het onteigenen gewenst is om opportunistische redenen. Men 

impliceert hiermee dat men ingeval de vrije markt haar rol zou spelen, men veel meer zou moeten 

betalen dan ingeval van onteigening. Dit toont aan dat er geen noodzaak is aan onteigening maar 

enkel opportunisme. Het budget dat voorzien is wijst ook in die richting. 2euro/m² terwijl hun 

grond op 55euro/m² is geschat. 

In de toelichtingsnota wordt de ambitie vertolkt dat met het provinciaal domein wenst te laten 

groeien tot 300 ha met daarin opgenomen de uitbreiding van de zogenaamde groenpool. 

Anderzijds wordt op p58 aangehaald dat men de bebouwingsvoet wenst uit te breiden tot max 

10000m² dit komt tegenstrijdig voor. Men wenst de uitbreiding van de natuurfunctie te koppelen 

aan een verdubbeling van de bebouwingsgraad op het domein. 

B26.3 Hoogdringendheid niet voorhanden: de hoogdringendheid wordt niet beargumenteerd, het is 

duidelijk dat deze niet voorhanden is. 

B26.7 De vijver met rietkraag doet dienst in de eigen waterzuivering. Hun opslagplaats staat op 

één van de percelen die te onteigenen is. 

PROCORO: De noodzaak tot onteigening en uitbreiding van het domein wordt weergegeven in de 

toelichtingsnota p76-77. Het actuele gebruik kan inderdaad conform de bestemming zijn, er is in dit dossier 

een afweging gemaakt tussen de bestaande activiteiten en de vraag tot domein en natuuruitbreiding. Om 

de ambities te bereiken wordt in de IN beargumenteerd dat de aspecten inzake publiek toegankelijk 



maken, duurzaamheid etc. slechts kunnen verzekerd worden wanneer de provincie eigenaar is van de 

bewuste gronden. Onteigening is het enige instrument dat op korte termijn kan zorgen voor een 

veranderende eigendomssituatie.  De eigenaars zullen via onteigening hiervoor correct vergoed worden. 

De afdeling vastgoedtransacties houdt  rekening met de waarde van de grond én van de aanwezige 

constructies.  

In de huidige situatie, zijn het gewestplan, zijn er geen beperkingen op de mogelijke bebouwing die in dit 

recreatiegebied kan gerealiseerd worden. Het RUP stelt hiervoor een beperking in, maar een volledige 

bouwstop is niet aan de orde. Momenteel zijn er geen concrete ambities maar omdat op lange termijn 

moeilijk in te schatten is wat eventuele toekomstige noden zijn, wordt toch nog een mogelijkheid geboden. 

Wat betreft de hoogdringendheid en het algemeen belang: het betreft hier geen onteigening wegens 

hoogdringendheid, maar een onteigening in het kader van het algemeen belang. Conform de VCRO art 

2.4.3 kan elke verwerving van onroerende goederen, vereist voor de verwezenlijking van de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, door onteigening ten algemene nutte tot stand worden gebracht. 

Wat betreft het algemeen belang: De provincie heeft hier de afweging gemaakt tussen privaat en publiek 

belang en heeft gekozen voor het bijkomend publiek groen domein in functie van het algemeen belang. 

Gezien de zorgen inzake de impact op privacy, verlies aan licht en zon door het bos, adviseert de PROCORO 

om in de artikels 3 en 4 een bepaling op te nemen dat bij de effectieve inrichting als publiek domein een 

inrichtingsstudie moet opgemaakt worden waarbij de elementen van privacy en lichtinval tegenover de 

bestaande woningen moet worden bekeken. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van de IN. 

 

13. Natuurpark – specifieke case (B27) 

B27: Bezwaarschrijver baat een kleine boomkwekerij uit, en zijn zoon een tuinaanlegbedrijf. Voor 

de boomkwekerij beschikken ze over 1 perceel die door zijn lichte grond perfect geschikt is voor 

het opkweken van planten en bomen. Met voorliggend plan wordt voorgesteld dit perceel te 

onteigenen (29 en 30). Bezwaarschrijver dient hiertegen bezwaar in. Er werd reeds veel 

geïnvesteerd in het perceel; de activiteit kan perfect in harmonie bestaan met de aansluitende 

bosstructuren van het provinciaal domein; in samenwerking met het tuinaanlegbedrijf kunnen ze 

een enorme meerwaarde creëren die moeilijk of bijna onmogelijk financieel gecompenseerd kan 

worden. Kweken van bomen is een activiteit die veel geduld vraagt. 

Volgens de financieringstabel wordt er gemiddeld 60000/ha voorzien bij de onteigening, dit is 

absoluut onbespreekbaar. De grond op zich is al meer waard en dan moet er nog een ernstige 

vergoeding komen voor de boom- en planopstand van het perceel. 

 



PROCORO: De noodzaak tot onteigening en uitbreiding van het domein wordt weergeven in de 

toelichtingsnota p76-77. De eigenaars zullen via onteigening hiervoor correct vergoed worden. De afdeling 

vastgoedtransacties houdt  rekening met de waarde van de grond en opstand. In het dossier wordt een 

compensatieregeling uitgewerkt waarvoor een grondenbank wordt opgezet. Via deze compensatieregeling 

kan gezocht worden naar een ander perceel.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van de IN. 

 

14. Groengebied – specifieke case (B13) 
B13: Bezwaarschrijver is eigenaar van een perceel gelegen in de openruimtekamer van de Gavers. 

Zij hebben dit perceel nodig voor de afzet van dierlijke mest. De ligging van het perceel is voor 

hen ook belangrijk omdat het op een afstand van 5 km van de bedrijfszetel ligt waardoor de 

verplaatsingstijd en kost tot een minimum wordt beperkt. 

 

PROCORO:  Voor dit perceel wordt met een voorkooprecht gewerkt. Dit voorkooprecht is niet dwingend 

maar kan pas uitgeoefend worden wanneer de eigenaar zelf kiest om zijn percelen te koop aan te bieden 

(de pachter heeft voorrang van voorkooprecht). In het dossier wordt een compensatieregeling uitgewerkt 

waarvoor een grondenbank wordt opgezet. Via deze compensatieregeling kan gezocht worden naar een 

ander perceel. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van de IN. 

 

15. Groengebied – specifieke case (B31) 
B31.1 Bezwaarschrijver is eigenaar van een perceel dat op het gewestplan reeds natuurgebied is 

en volgens de inrichtingsnota als streefdoel voor realisatie 2023 krijgt. Op vandaag heeft het 

bedrijf reeds een tekort aan grond, het verliezen van 1,5 ha weiland heeft verregaande impact op 

het bedrijf. Ruwvoederproductie, toeslagrechten, mestbalans, opvolger van het bedrijf. Het perceel 

ligt nu wel in natuurgebied, maar zij hebben die bestemming nooit gevraagd en waren zich er zelfs 

niet van bewust in het verleden. In de praktijk hebben zij alle bemestings- en gebruiksrechten op 

het perceel. Zij zijn zeker niet geïnteresseerd in een eventuele verkoop van het perceel. Een ruil is 

wel bespreekbaar maar dan enkel als ze evenveel oppervlakte in de plaats krijgen. De 

vooropgestelde periode lijkt niet realistisch. 

Aan de andere kant wensen zij mee te geven dat het perceel op vandaag reeds de uitzonderlijke 

waarden heeft voor het provinciaal domein. Ze lezen in de inrichtingsnota dat het wensbeeld een 

meersenlandschap is en dat het beheer kan worden gedaan door lokale landbouwers. Zou het dan 

geen optie zijn om het statuut van het perceel te laten zoals het nu is? 



Bezwaarindiener beheert de weide als lokale landbouwer en ook het meersenlandschap is op 

vandaag aanwezig. Het koolstofgehalte van het perceel werd heel recent op 3,2% bepaald en het 

fosforgehalte is heel laag. Er kan dus worden gesteld dat er ook heel weinig meststoffen zullen 

uitspoelen naar de rest van het natuurgebied. 

Bezwaarindiener vraagt aan de provincie om te concluderen dat dit perceel er in de praktijk al 

uitziet zoals het wensbeeld verlangd. Verder actie is dan ook onnodig. 

 

PROCORO:  Voor dit perceel wordt met een voorkooprecht gewerkt. Dit voorkooprecht is niet dwingend 

maar kan pas uitgeoefend worden wanneer de eigenaar zelf kiest om zijn percelen te koop aan te bieden 

(de pachter heeft voorrang van voorkooprecht). In het dossier wordt een compensatieregeling uitgewerkt 

waarvoor een grondenbank wordt opgezet. Via deze compensatieregeling kan gezocht worden naar een 

ander perceel. 

Het actuele gebruik kan inderdaad conform de bestemming zijn, er is in dit dossier een afweging gemaakt 

tussen de bestaande activiteiten en de vraag tot domein en natuuruitbreiding. Om de ambities te bereiken 

wordt in de IN beargumenteerd dat de aspecten inzake publiek toegankelijk maken, duurzaamheid etc. 

slechts kunnen verzekerd worden wanneer de provincie eigenaar is van de bewuste gronden. 

De timing die voor dit gebied wordt opgelegd, namelijk 2023 is een provinciale doelstelling, dit is geen 

bindende of dwingende termijn voor de eigenaars of gebruikers. Binnen deze termijn wordt actief gewerkt 

en gezocht naar compensatiemogelijkheden, dit kan ook na deze termijn worden verdergezet, maar de 

provincie wenst ambitieus te zijn in haar timing. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van de IN. 
 

16. Groengebied – specifieke case (B36) 

B36.1 Bezwaarschrijver heeft percelen in eigendom die als bestemming gedeeltelijke natuurgebied 

en gedeeltelijk bouwvrij agrarisch gebied zijn. Sinds jaar en dag gebruikt men deze gronden om 

aan landbouw te doen, de toelichtende nota zet ook het belang van de landbouw in de verf. Zij 

vragen daarom om ook in de bestemming bouwvrij agrarisch gebied te liggen, zij bezitten de enige 

landbouwgronden die geconfronteerd worden met actieve landbouw die niet in de bestemming 

bouwvrij agrarisch gebied liggen. 



Zo niet vragen ze aanpassingen in de voorschriften zodat er geen verwarring kan ontstaan omtrent 

de mogelijkheden die bestaan om de landbouwactiviteit op een zo opportuun mogelijke wijze 

verder te zetten. De voorschriften stellen dat de bestaande landbouwactiviteiten kunnen verder 

gezet worden, mits in overeenstemming met de vigerende wetgeving in natuurgebied’. 

Dit doet volgens de bezwaarindiener verkeerdelijk uitschijnen dat er bepaalde gevolgen gekoppeld 

zouden worden aan de landbouwmogelijkheden voor de aanwezige landbouwactiviteit. Graag een 

aanpassing van het voorschrift om verwarring te vermijden. Zij stellen dat zij de landbouwgronden 

blijvend kunnen gebruiken met alle mogelijkheden op het vlak van bemesting van dien. Hiervoor 

verwijzen ze naar het zogenaamde mestdecreet dat enkel van toepassing is op gewestelijk RUP’s. 

Hiervoor verwijzen ze naar een advies van ANB in het kader van de procedure van het RUP 

Kemmelberg. Er wordt in het mestdecreet geen melding gemaakt van provinciale rups waardoor er 

hier geen mestbeperkingen van kracht worden. Hierdoor zal er voor de bezwaarindiener geen 

nulbemesting gelden, ze vragen om de passage ‘mits in overeenstemming met de vigerende 

wetgeving in natuurgebied’ te schrappen. 

B36.2 Er is slechts een voorkooprecht op een deel van de gronden in eigendom van de 

bezwaarschrijver, dit is een bizarre toestand. Indien dit RUP met onderhavig voorkooprecht 

verdergezet zou worden, zullen de bezwaarindieners zich geconfronteerd zien met de de facto 

onmogelijkheid tot verkoop. Een spie van een van de percelen ligt buiten het voorkooprecht, 

waardoor zij slechts met een minimale oppervlakte aan landbouwgrond overblijven. Dit soort 

reststrook kan aan niemand nog verkocht geraken of toch minstens niet voor de correcte prijs. Zij 

vragen daarom een globale oplossing, waardoor mensen niet in dergelijke toestand terecht zullen 

komen, die de de facto onmogelijkheid tot verkoop van de gronden met zich mee zal brengen. 

PROCORO:  Er wordt voor minstens een standstill gekozen om die percelen die op vandaag reeds een 

groene bestemming hebben maar in landbouwgebruik  zijn, niet te bestemmen als landbouwgebied. De 

bestaande groene bestemming wordt hier dus hernomen.  

Voor wat betreft het voorkooprecht: het voorkooprecht werd op de groene bestemmingen opgelegd. In dit 

specifieke geval ligt een klein gedeelte van het perceel in een andere bestemming waardoor de 

voorkooprechtcontour het perceel niet volledig meeneemt. Het is in de praktijk zo dat wanneer de eigenaar 

kiest dit perceel te koop te stellen, de provincie met het voorkooprecht de keuze zal moeten maken om  het 

hele perceel aan te kopen. Daardoor zal de problematiek van de kleine spie niet meer van toepassing zijn. 

Voor wat betreft het betoog van de nulbemesting: bezwaarschrijver verwijst naar een gekend advies van 
het ANB waarin zij deze bezorgdheid uitten. In het Mestdecreet wordt inderdaad niet verwezen naar 
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, waardoor in het nieuw bestemde natuurgebied geen 
nulbemesting van kracht is. De redenering dat dit ook zo het geval zou zijn voor het natuurgebied dat reeds 
als dusdanig bestemd was op het gewestplan wil de PROCORO weerleggen. In het decreet van 23 januari 
1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen is enkel nog 



artikel 15ter terug te vinden, de rest van het decreet werd vervangen door het mestdecreet. Het bewuste 
artikel is wel gedeeltelijk blijven bestaan om de mestbeperking voor de groene bestemmingen van het 
gewestplan te bepalen én tevens ook te stellen in welke gevallen men ontheffing van het mestverbod kan 
bekomen (idem zoals het mestdecreet). Het laatste artikel, § 11,  stelt namelijk dat indien er een ruimtelijk 
uitvoeringsplan het gewestplan zou wijzigen, maar de groene bestemming wordt behouden, dat de 
bestaande ontheffingen kunnen behouden blijven. Dit impliceert dat door een wijziging van het 
gewestplan, met een ruimtelijk uitvoeringsplan, met behoud van de groene bestemming, dat de 
mestbeperking ook behouden blijft. Zonder het blijvende bestaan van het mestverbod zou het overdragen 
van de ontheffing niet relevant zijn, en dus niet decretaal moeten geregeld worden. De PROCORO besluit 
dat de gronden uit ons plangebied, die momenteel een groene bestemming hebben, zoals opgenomen in 
het decreet van 1991 én in het mestdecreet, die in voorliggend RUP een gelijkaardige bestemming 
behouden, de eventuele nulbemesting behouden blijft. 
Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen 

 
17. Natuurpark + groengebied – specifieke case (B20) 
B20.1: Bezwaarschrijvers bezitten landbouwgronden die ofwel onteigend (9, 10, 12, 17) worden 

ofwel door een voorkooprecht worden bezwaard. Bovendien wordt de landbouwbestemming 

gewijzigd naar een natuurbestemming. Dit alles is een minwaarde voor de eigendom.  

Bezwaarschrijver is landbouwer in bijberoep als doorstart naar professioneel. Alle grond is nodig 

voor de grasopbrengst en voor zijn 9 paarden. Door de onteigening zal hij niet meer voldoende 

grond hebben, tevens zijn er ook beperkingen door de bestemmingswijziging naar natuurgebied. 

Hij vraagt de landbouwbestemming niet om te zetten naar natuur en om de gronden te schrappen 

uit het onteigeningsplan en geen voorkooprecht te vestigen op de gronden. 

B20.2: De lokale grondenbank wordt enkel gebruikt voor de landbouwers. De bezwaarschrijver 

wenst zijn gronden niet te verliezen maar in ondergeschikte orde wenst hij zeker te zijn dat hij in 

aanmerking komt voor de compensatie voor landbouwers in het kader van de lokale grondenbank 

of op een andere manier. 

B20.3: Als landbouwer in bijberoep in natuurgebied (landbouw ondergeschikte activiteiten kunnen 

verder worden gezet mits in overeenstemming met de vigerende wetgeving in natuurgebied) heeft 

de bezwaarschrijver schrik dat er geen bemesting meer is toegelaten. De concrete impact van de 

bepaling kan niet worden afgeleid uit de voorschriften, wat volgens hem niet rechtszeker is. 

PROCORO: Inzake de bemesting: het Mestdecreet is onverminderd van toepassing, dit dient niet expliciet in 

de voorschriften te worden opgenomen. 

Waardevermindering is geen ruimtelijk element.  

Voor de percelen in groengebied wordt met een voorkooprecht gewerkt. Dit voorkooprecht is niet 

dwingend en kan pas uitgeoefend worden wanneer de eigenaar zelf kiest om zijn percelen te koop aan te 

bieden. 



Voor de percelen in de onteigening: De noodzaak tot onteigening en uitbreiding van het domein wordt 

weergeven in de toelichtingsnota p76-77. Het actuele gebruik kan inderdaad conform de bestemming zijn, 

er is in dit dossier een afweging gemaakt tussen de bestaande activiteiten en de vraag tot domein en 

natuuruitbreiding. Om de ambities te bereiken wordt in de IN beargumenteerd dat de aspecten inzake 

publiek toegankelijk maken, duurzaamheid etc. slechts kunnen verzekerd worden wanneer de provincie 

eigenaar is van de bewuste gronden. Onteigening is het enige instrument dat op korte termijn kan zorgen 

voor een veranderende eigendomssituatie.  De eigenaars zullen via onteigening hiervoor correct vergoed 

worden. 

PROCORO is van mening dat de grondenbank  ook van toepassing zou moeten zijn  voor landbouwers in 

bijberoep.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: de grondenbank moet ook van toepassing zijn  voor 

landbouwers in bijberoep. 
 

18. Natuurpark + groengebied – specifieke case (B37) 

B37.1 Bezwaarschrijver baat een gemengd landbouwbedrijf (kalkoenen, rundvee en melkvee) uit 

in Esser. Hiervoor hebben zij ongeveer 30 ha grond in gebruik voor de ruwvoederproductie van het 

vee + nog ongeveer 3 ha tarwe en 3 ha aardappelen + thuisverkoop van aardappelen en 

aardbeien die ze zelf telen. 

Er zijn 4,54 ha bedreigd door dit plan, dit is 15% van het areaal. Hiervan ligt een perceel in de te 

onteigenen zone dat hij pacht én een perceel in eigendom in groengebied. 

Bezwaarschrijver stelt zich de vraag hoe hij als pachter wordt betrokken in het proces van 

onteigening en pachtafstand. 

B37.2 Bezwaarschrijver eist om voor zijn perceel in groengebied de landbouwbestemming te 

behouden. De tijdhorizont 2023 om dit in der minne aan te kopen is absoluut niet haalbaar. Zij 

vragen dat deze geschrapt wordt uit de inrichtingsnota. Hij is enkel geïnteresseerd om te 

onderhandelen over ruilgrond. 

 

PROCORO: Voor de percelen in groengebied wordt met een voorkooprecht gewerkt. Dit voorkooprecht is 

niet dwingend maar kan pas uitgeoefend worden wanneer de eigenaar zelf kiest om zijn percelen te koop 

aan te bieden (de pachter heeft voorrang van voorkooprecht).  

Voor de percelen in de onteigening: De noodzaak tot onteigening en uitbreiding van het domein wordt 

weergeven in de toelichtingsnota p76-77. Het actuele gebruik kan inderdaad conform de bestemming zijn, 

er is in dit dossier een afweging gemaakt tussen de bestaande activiteiten en de vraag tot domein en 

natuuruitbreiding. Om de ambities te bereiken wordt in de IN beargumenteerd dat de aspecten inzake 

publiek toegankelijk maken, duurzaamheid etc. slechts kunnen verzekerd worden wanneer de provincie 

eigenaar is van de bewuste gronden. Onteigening is het enige instrument dat op korte termijn kan zorgen 



voor een veranderende eigendomssituatie.  De eigenaars zullen via onteigening hiervoor correct vergoed 

worden. 

In het dossier wordt een compensatieregeling uitgewerkt waarvoor een grondenbank wordt opgezet. Via 

deze compensatieregeling kan gezocht worden naar een ander perceel. De timing die voor dit gebied wordt 

opgelegd, namelijk 2023 is een provinciale doelstelling, dit is geen bindende of dwingende termijn voor de 

eigenaars of gebruikers. Binnen deze termijn wordt actief gewerkt en gezocht naar 

compensatiemogelijkheden, dit kan ook na deze termijn worden verdergezet, maar de provincie wenst 

ambitieus te zijn in haar timing. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van de IN. 
 

19. Natuurpark + groengebied + GOG– specifieke case (B39) 
B39.1a Bezwaarschrijver baat een dynamisch melkveebedrijf uit in deelgebied Esser. De 30ha 

gronden staan bijna integraal in voor de ruwvoederproductie voor het vee. + 3 ha tarwe voor de 

teeltrotatie. 22%, zijnde 8 ha, van hun areaal is bedreigd door dit PRUP. Hij pacht 2 percelen die 

te onteigenen zijn en in natuurpark liggen. Hij heeft 1 grote weide deel in eigendom + deel in 

gebruik van infrabel, deze is te onteigenen voor de geplande waterbuffer. Hij pacht een akker van 

de provincie. Hij bezit een perceel in het natuurgebied – kanaalbos. 

 

B39.2 Hij begrijpt niet waarom de inrichtingsnota geen uitspraak doet over het natuurgebiedje in 

Esser. 

B39.4 Bezwaarschrijver stelt dat de beste weiden van hun bedrijf moeten nu omgevormd worden 

naar een waterbuffer. Dit is geen buffer om de bewoners van de Gavers droog te houden, maar 

een buffer in het kader van een voorzuivering voor de drinkwatervoorziening. Is het verantwoord 

om 700 000 euro hiervoor te investeren als je weet dat hierdoor heel wat vruchtbare weiden 

verloren gaan voor deze en volgende generaties? Grasopbrengsten zijn op deze weiden doorgaans 

30% hoger dan elders, bovendien lijkt hun dat dergelijke weiden perfect kunnen samengaan met 



het provinciaal domein. Er zullen alvast geen of slechts weinig nutriënten uitspoelen. Bovendien 

wordt er ongeveer 60 000 euro per jaar geraamd voor het onderhoud van deze buffer; er kunnen 

betere oplossingen bestaan die minder ruimte in gebruik nemen en veel kostenefficiënter werken 

om deze voorzuivering te realiseren. Zijn er alternatieve technieken onderzocht voor deze 

zuivering? Zijn er alternatieve locaties onderzocht voor deze buffer? 

B39.5 Op het landbouwbedrijf van de bezwaarschrijver is er een opvolger. Het is dan ook logisch 

dat voor hun uitbating het vinden van gepaste ruilgronden de enige echte oplossing is die kan 

geboden worden. Ze stellen zich wel vragen bij het voorliggend systeem: volgens de 

inrichtingsnota zouden ze onteigend worden tegen 2018 en in een volgende fase kunnen zij slechts 

5 jaar hopen op geschikte ruilgronden. In een gebied waar de grondprijzen heel hoog zijn lijkt dit 

systeem er enkel te zijn om de landbouwers de indruk te geven dat er ruilgrond zal gevonden 

worden. 

PROCORO: Voor wat betreft het stukje kanaalbos: de provincie heeft hier zelf geen ambities, daarom is het 

niet mee opgenomen in de  inrichtingsnota.  

De motivatie tot noodzaak van het gecontroleerd overstromingsgebied is terug te vinden in de toelichtende 

nota. De noodzaak is hier tweeledig, enerzijds de sedimentatie-problematiek en anderzijds een toekomstig 

risico. Bezwaarschrijver stelt dat de kosten voor de plaatsing en onderhoud van dit bekken niet opwegen. 

Los van het feit dat de afweging van de kosten ten opzichte van het algemene belang niet te becijferen is, 

is de investeringskeuze een afweging die de provincie heeft gemaakt. Bij de sediment-ruiming zoals deze 

op heden gebeurt (en veel kosten met zich meebrengt) dienen steeds veel ingrepen in het domein te 

gebeuren wat de ecologische en belevingswaarde niet ten goede komt. De PROCORO wenst aan te geven 

dat het opportuun blijft om hier ook in te spelen op het risico tot overstroming ter hoogte van de woningen 

aan de Meerstraat. Gezien de sedimentatie-problematiek dient dit gebied aan de Keibeek te liggen wat de 

alternatieven beperkt. De gekozen zone heeft geen zware ruimtelijke impact aangezien het weidekarakter 

in een GOG kan behouden blijven en de voorschriften inzetten op de aandacht voor de natuurwaarden. 

Voor de percelen in groengebied wordt met een voorkooprecht gewerkt. Dit voorkooprecht is niet 

dwingend maar kan pas uitgeoefend worden wanneer de eigenaar zelf kiest om zijn percelen te koop aan 

te bieden (de pachter heeft voorrang van voorkooprecht).  

Voor de percelen in de onteigening: De noodzaak tot onteigening en uitbreiding van het domein wordt 

weergeven in de toelichtingsnota p76-77. Het actuele gebruik kan inderdaad conform de bestemming zijn, 

er is in dit dossier een afweging gemaakt tussen de bestaande activiteiten en de vraag tot domein- en 

natuuruitbreiding. Om de ambities te bereiken wordt in de IN beargumenteerd dat de aspecten inzake 

publiek toegankelijk maken, duurzaamheid etc. slechts kunnen verzekerd worden wanneer de provincie 

eigenaar is van de bewuste gronden. Onteigening is het enige instrument dat op korte termijn kan zorgen 

voor een veranderende eigendomssituatie.  De eigenaars zullen via onteigening hiervoor correct vergoed 

worden. 

In het dossier wordt een compensatieregeling uitgewerkt waarvoor een grondenbank wordt opgezet. Via 

deze compensatieregeling kan gezocht worden naar een ander perceel. Bezwaarschrijver stelt zich vragen 

bij het voorliggende compensatie-systeem. De provincie probeert een compensatieregeling uit te werken 

voor getroffen landbouwers, hiertoe zijn zij niet verplicht. Wanneer blijkt dat de timing van 5 jaar te krap 

is, kan deze in overeenstemming met de VLM steeds verlengd worden.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van de IN. 
 

20. Compensatie – niet-landbouwers (B7) 
B7.2: Er is geen vervangend weiland voorzien om hun probleem op te lossen; de grondenbank zal 

enkel gebruikt worden om de landbouwers te compenseren. De mensen die dieren houden als 

hobby en ook grond nodig hebben blijven in de kou staan. Er wordt gevraagd ook voor hen een 

oplossing te voorzien. In ondergeschikte orde wordt gevraagd om een oplossing te voorzien voor 

het dreigende verlies van grond voor het houden van de paarden, in het kader van de lokale 

grondenbank of op een andere manier. 



PROCORO:  de PROCORO is van mening dat de grondenbank kan enkel benut worden voor 

beroepslandbouwers en landbouwers in bijberoep. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van de IN. 
 

 

21. Compensatie - perimeter flankerend voorkooprecht (B2,  B6) 
B2.1: Bezwaar tegen het opsplitsen van het perceel met woonhuis (geen flankerend 

voorkooprecht) en de omliggende grond (wel voorkooprecht). Hierdoor wordt een verkoop nog 

moeilijker gemaakt en wordt de waarde verminderd. Bezwaarschrijver dringt aan om het als een 

geheel te behouden en geen voorkooprecht op te leggen. 

 

B6. Bezwaarschrijver heeft een eigendom die bestaat uit meerdere percelen. Een gedeelte ligt – 

volgens hem- binnen de contour van het PRUP en een gedeelte erbuiten. Een deel van de grond is 

vervat in het zoekgebied met voorkooprecht en het andere deel mag vrij verkocht worden. Een 

splitsing heeft verregaande problemen. Bezwaarschrijver verzet zich tegen de opname van het 

perceel in het zoekgebied. Dit maakt de verkoop moeilijk. Door de ligging aan de uithoek van het 

zoekgebied heeft de opname van het perceel geen zin. Het vervolledigen van het natuurgebied in 

de noordelijke zone is onverantwoord door de ver afgelegen ligging van het perceel gezien vanuit 

de Gaverzone en de ligging aan de Kortrijks Heerweg. Vraag is om het perceel uit het zoekgebied 

te halen. 

PROCORO: De contour blijft behouden, indien deze gronden te koop komen, zal de VLM een afweging 

maken in welke mate deze een interessante landbouwgrond is. Het voorkooprecht is niet dwingend. Het is 



geenszins de bedoeling van provincie om hier het natuurgebied te gaan uitbreiden, dit voorkooprecht is 

voorzien in het kader van de grondenbank. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van de IN. 
 

22. Compensatie - noodzaak flankerend voorkooprecht / boycot (B19, B24, B31) 
B19.4 Is het voorkooprecht voor de VLM echt nodig? Wordt het aantal overnemers in de toekomst 

dan niet heel beperkt? 

B24.3: Bezwaarschrijvers vragen of het voorkooprecht van de VLM hen niet zal boycotten bij de 

zoektocht en aankoop van grond (hopelijk dichtbij).  

B31.2 De hoeve en bijna alle gronden liggen binnen de perimeter waar er voorkooprecht geldt in 

het kader van de grondenbank. Hij is op zoek naar extra gronden en vraagt om, wanneer hij een 

stuk landbouwgrond zou kunnen kopen, wij het voorkooprecht niet uitoefenen. 

PROCORO: Het is niet de bedoeling om concurrentieel te zijn met de andere landbouwers in het gebied. De 

PROCORO vraagt  aan de deputatie  om  deze bezorgdheden mee te geven aan de VLM en om te kijken 

welke afspraken er gemaakt kunnen worden met de sectororganisaties om hierover afspraken te maken. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: er wordt geadviseerd aan de deputatie om de 

bezorgdheden inzake de werking en toepassing van het voorkoopecht in het kader van de grondenbank 

mee te geven aan de VLM en om na te gaan welke afspraken er gemaakt kunnen worden met de 

sectororganisaties. 
 

23. Flankerend voorkooprecht – Keibeek (B37, B14, B40)) 

B37.7 Landschappelijke inkleding en een wandelpad aan de Keibeek is voor de bezwaarschrijver op 

vandaag niet aan de orde. Hij zal geen grond afstaan voor gelijk welke doelstelling. Noch voor de 

landschappelijke inkleding, noch voor een wandelpad. Van het traject zijn delen 1 tot 3 inderdaad 

nog aanwezig, maar delen 4, 5 en 6 vormen een onrealistisch traject, alle gronden zijn in gebruik 

van landbouw 

B14.3+ B40.3: Flankerend voorkooprecht ten voordele van de grondenbank kan niet bedoeld zijn 

om gronden langs de Keibeek te realiseren. 

PROCORO:  De inzet van het voorkooprecht voor de grondenbank is inderdaad niet bedoeld om een 

wandelpad langs de Keibeek te realiseren. Dit staat ook niet in de documenten vermeld.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassing van de IN. 
 

24. Compensatie – ruil (B41)  
B41 Bezwaarschrijver is pachter en deels eigenaar (broer en zussen mede-eigenaars) van een stuk 

grond. Indien de provincie tot een onteigening zou overgaan vragen zij een stuk van dezelfde 

grootte in de plaats. 

PROCORO:  hiervan wordt akte genomen. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van de IN. 

 

25. Compensatie – tijdshorizonten (B33, B38) 
B33.8 Bezwaarschrijvers hebben bezwaar tegen de niet bindende tijdshorizonten. Nergens staat 

beschreven wat er gebeurt als die horizon verstreken is. Zij vragen dat deze momenten ook 

“einde” momenten zijn, dat als de datum verstreken is deze ambities wegvallen. Deze datum wekt 

enkel veel vragen en verwarring. Dus dat de aangegeven tijdshorizonten ofwel gezien worden als 

eindpunten waarna de gestelde inrichting niet langer gewenst is, ofwel dat de tijdshorizonten 

geschrapt worden. Voorkeur voor de eerste optie. 

B38.2 Bezwaarschrijver is ook eigenaar van 1 perceel natuurgebied, het vinden van geschikte 

ruilgrond is de enige oplossing voor dit perceel. De tijdshorizont 2023 lijkt weinig realistisch. 

PROCORO: De timing die voor dit gebied wordt opgelegd, namelijk 2023 is een provinciale doelstelling, dit 

is geen bindende of dwingende termijn voor de eigenaars of gebruikers. Binnen deze termijn wordt actief 



gewerkt en gezocht naar compensatiemogelijkheden, dit kan ook na deze termijn worden verdergezet, 

maar de provincie wenst ambitieus te zijn in haar timing.  

Het bezwaar wordt niet gevolgd. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: geen aanpassingen op niveau van de IN. 

 

THEMA landbouw 

26. Grondloze landbouw (B20, B24, B29, B32, B33, B34, B37, B38, B39) 
/ 

27. Manege Gaverstraat (B29) 

/ 

28. Manege buiten plangebied (B28) 
/ 

29. Functiewijzigingen (B18, B25, B29, B35 ) 
/ 
30. Landbouwimpact (B14, B40) 
/ 
31. Compactheid (B33) 
/ 
32. Bedrijfswoning (B33) 
/ 
33. Nevengeschikte functies (B33) 
/ 
34. Overige vragen  
/ 
 

THEMA wonen 

35. Wooncluster Meersstraat  
/ 
36. Wooncluster Iepersestraat  
/ 
37. Zonevreemde woningen 
/ 
38. Zonevreemde constructies niet woningen 
/ 
 

THEMA Mobiliteit 

39. Parking Meersstraat – noodzaak 
(B3, B4, B5, B9, B10, B15, B21) B3.13: De bijkomende uitbreiding van parking zuid en de parking 

Meerstraat voorzien is een verkeerde keuze. De verdere uitbreiding van de parkings zou een 

verkeerd signaal geven. Een vergroening van parking zuid zou een belangrijk aandachtspunt 

moeten zijn. De nieuwe parking is daar een slecht voorbeeld van (itt de oude parking die wel een 

groene parking was). Het autovrij maken van het domein is een goede zaak. 

B16.1: Bezwaarschrijvers maken zich zorgen over de gevolgen van de uitbreiding van de parking 

aan de Meersstraat in combinatie met het schrappen van de grote parking Oost van 60 

parkeerplaatsen. Ze vrezen voor extra overlast (meer verkeer op kleine wegen).  De toevalswegen 

tot parking oost, nl de N36 zijn hun inziens beter geschikt voor extra verkeer en beter 

toegankelijk. Het lijkt hen logischer te kiezen voor een uitbreiding van parking oost. Ze vragen zich 

ook af of de optie Deporama werd onderzocht. 

B23.2 Het verwijderen van een bestaande parking om ergens anders een nieuwe te plaatsen is 

geldverspilling. Indien toch verplaatsing kan de site deporama soelaas bieden. 

B30.3. De duikers zullen geen gebruik maken van de parking, de afstand tot het water is te groot 

voor hen en zij hebben een badge die toegang verleent tot De Gavers zelf. 



PROCORO: In de toelichtingsnota p 68 wordt gemotiveerd waarom parking oost zal verdwijnen (afsluiten 

Gaversstraat, verkeersvrij maken domein). Uit het bezoekersonderzoek van 2015 valt op te maken dat het 

bezoekersaantal veel groter is dan geschat. Er zouden op jaarbasis 790 000 bezoekers zijn. Gelet op het 

bezoekersaantal en het aantal parkeerplaatsen is er nood aan optimalisatie van de bestaande parkings.  

Aangaande Deporama: bij het afsluiten van de Gaversstraat is het niet aangewezen hier nog een parking 

te voorzien. 

Aangaande de duikers: de duikers hebben inderdaad een eigen parking, maar indien deze volzet is (wat 

uitzonderlijk wel eens kan gebeuren) kan de parking aan de Meerstraat dienst doen als alternatief. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van de IN. 

 

40. Parking Meersstraat – effecten + alternatieven 
B12.8: Er is in de huidige situatie reeds een prangende verkeersproblematiek door een nijpend 

parkeertekort. Ondanks dit wordt er toch een grote parking in het noordoosten van het domein 

geschrapt. Anderzijds voorziet het RUP 1 kleinere parking die verder gelegen is van het provinciaal 

domein in de Eikenstraat. Deze is reeds feitelijk in gebruik als parking met alle overlast tot gevolg 

(afval). Daarnaast is er een beperkte uitbreiding van de parking in de Meersstraat voorzien. Door 

het afschaffen van de grotere parking zal de verkeerschaos en wildparkeren in de straat alleen 

maar toenemen. De screening onderzoekt dit onvoldoende en er wordt te weinig aandacht besteed 

aan een alternatievenonderzoek. Immers, de leegstaande site Deporama ligt dicht tegen de N36 

waardoor deze een vlotte bereikbaarheid kent. De site ligt op wandelafstand van het domein. Het 

alternatief van deze site wordt niet als milderende maatregel onderzocht. Op vlak van mobiliteit 

vertoont het dossier tal van hiaten. 

B16.2 + B17.4 + B20.6 + B30.3 : De effecten van het uitbreiden van de parking vlak bij een 

aantal woningen zijn nauwelijks onderzocht. Nergens wordt onderzocht of er een alternatief is voor 

deze parking en wat de gevolgen zijn van de forse uitbreiding.  

B17.3 Bezwaarschrijver stelt dat ze overlast zal hebben van de parking Meersstraat. De 

onveiligheid zal toenemen alsook de geluidsoverlast en het zwerfvuil (nu reeds erg).  

B20.5 + B30.2: Bezwaarschrijver stelt dat de kleine parking nefaste gevolgen heeft voor het rustig 

woongenot. (Bijkomend verkeer, snachts overlast, geluidsoverlast, zwerfvuil, minwaarde voor 

eigendom). 

B1.2 Bezwaarschrijver stelt dat er in de Eikenstraat een stuk bouwgrond te koop staat. Dit lijkt 

haar een mooie opportuniteit/alternatief voor een parking. 

B11.1: Bezwaar tegen artikel 6: De uitbreiding van de parking aan de Meersstraat in combinatie 

met het schrappen van de grote parking aan de Meersstraat met 60 plaatsen. Impact op de 

nabijgelegen woningen (rustig woongenot). De effecten van de parking zijn nauwelijks onderzocht, 

noch in de voorafgaande screeningsnota, noch in het RUP zelf. Nergens wordt onderzocht of er een 

alternatief is voor deze parking en wat de gevolgen zijn van de forse uitbreiding. 

PROCORO: In de toelichtingsnota p 68 wordt gemotiveerd waarom parking oost zal verdwijnen (afsluiten 

Gaversstraat, verkeersvrij maken domein). Uit het bezoekersonderzoek van 2015 valt op te maken dat het 

bezoekersaantal veel groter is dan geschat. Er zouden op jaarbasis 790 000 bezoekers zijn. Gelet op het 

bezoekersaantal en het aantal parkeerplaatsen is er nood aan optimalisatie van de bestaande parkings.  

Er werd een merscreening opgemaakt en een ontheffing tot opmaak van een planMER werd bekomen. 

Afwegen van alternatieven is niet verplicht in de merscreening.  

Door de komst van de fietsersbrug over de N36 is de PROCORO voorstander van het verkeersveilig maken 

van het domein voor de alternatieve vervoersmodi. Hierdoor zal parking oost verdwijnen. 

De aspecten inzake hinder en overlast zijn geen ruimtelijke aspecten. Weliswaar blijkt deze hinder er op 

vandaag reeds te zijn. Indien deze parking door de provincie wordt beheerd, zal de provincie ze 

onderhouden en kan er handhaving gebeuren. 

Aangaande Deporama: bij het afsluiten van de Gaversstraat is het niet aangewezen hier nog een parking 



te voorzien. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van de IN. 

 

41. Parking Meersstraat – voorschriften (B16, B17, B20, B30) 
B16.3 + B17.5 + B20.7 + B30.4: De stedenbouwkundige voorschriften zijn zeer summier, er kan 

niet worden afgeleid hoe de parking zal worden ingericht. Met de effecten op de woningen wordt 

geen rekening gehouden. 

PROCORO: De voorschriften zijn duidelijk en rechtszeker, ze voorzien garanties over het groene karakter en 

een inpassing in het landschap. Een landschappelijke inpassing verwijst volgens de PROCORO ook naar het 

bebouwde landschap. Om aan de bezorgdheid tegemoet te komen stelt de PROCORO een aanvulling van 

de voorschriften voor. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van de IN. 

42. Tractorsluis – Iepersestraat (B2, B8, B28, B33, B34, B37) 
B2.2: Bezwaar tegen de tractorsluis in de Iepersestraat, de verre inwoners van deze straat zullen 

hierdoor niet meer met Harelbeke verbonden zijn. Bij de aanleg van de verbindingsweg naar 

Avelgem ging de straat ook eerst onderbroken worden. Toen is een stukje nieuwe weg voorzien 

om de straat tóch te verbinden met de verre inwoners van de straat. Bezwaarschrijver is wel 

voorstander van veiliger fietsverkeer in de Iepersestraat want er wordt te veel en te snel gereden 

door velen die het als sluipweg beschouwen. 

B8.3: Bezwaar tegen het tractorslot. Op die manier worden de bezwaarschrijvers van de bewoonde 

wereld afgesloten.  

B28.1 Bezwaar tegen de tractorsluis in de Iepersestraat, deze is hinderlijk voor de uitbating van 

het bedrijf (paardenhouderij, manege aan de Ieperstraat 14 = buiten het plangebied). Het bedrijf 

zal tussen 2 tractorsluizen in komen te liggen en daardoor niet meer bereikbaar zijn voor de 

klanten/bezoekers van de manege. Er is op geen enkele manier rekening gehouden met de nefaste 

gevolgen van de plaatsing van dergelijk verkeersbelemmerend obstakel op de bezoekerstrafiek 

van de bezwaarschrijvers.  

B33.10 Knippen Iepersestraat is onnodig en niet verantwoord in het kader van de thuisverkoop 

van de landbouwer ten noorden van deze straat. 

B34.2 Niet akkoord met tractorsluis in Iepersestraat. Zijn bedrijf wordt dan minder bereikbaar. 

B37.6 Bezwaarschrijver is niet akkoord met de tractorsluis. Knippen van de Iepersestraat is nefast 

voor de uitbating, zijnde de tak thuisverkoop. 

PROCORO: De komst van de tractorsluis in de Iepersestraat is geen beslist beleid, wel is er een intentie om  

deze straat verkeersveiliger te maken en sluipverkeer hier te weren. Dit kan eventueel ook met andere 

verkeerskundige maatregelen. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Aanpassen IN: toevoegen van andere maatregelen die 

de Iepersestraat verkeersveiliger kunnen maken zonder direct concreet vast te leggen dat deze moet 

geknipt worden. 

43. Tractorsluis – Meersstraat (B33, B38) 
B33.10 Tractorsluizen: Meersstraat: aandacht voor de bereikbaarheid van de landbouwpercelen en 

ze dus maximaal op te schuiven naar het Gavermeer toe.  

B38.3 Bezwaarschrijver vraagt om de tractorsluis aan de Meersstraat voldoende dicht bij het 

Gavermeer te voorzien zodat zijn perceel bereikbaar blijft, ook met de wagen of vrachtwagen. 

PROCORO: Hiervan wordt akte genomen, de precieze locaties en verschijningsvorm van deze tractorsluizen 

zijn nog niet gekend en zullen element zijn van overleg met de betrokken actoren.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van het PRUP of IN. 

  



44. Trage verbindingen (B8, B14, B28, B33, B37, B39, B40) 
B8.2: Bezwaar tegen het aanleggen van een fiets- en wandelpad ter hoogte van Iepersestraat 75 

richting kanaal om uiteindelijk langs de Keibeek opnieuw de kruising Iepersestraat-Keiebeek te 

bereiken (overbodig om deze verbinding te maken, zal gevoelig zijn voor sluikstorten).  

B14.6: Bezwaar tegen de voorziene verbinding voor traag verkeer aan de volledige rand van zijn 

perceel. Geen nut en hindert de toegankelijkheid van de percelen. 

B28.2 Het voorzien van een fietsverbinding op de percelen van de bezwaarschrijvers (in Esser) 

doet afbreuk aan het eigendomsrecht en het gebruiksgenot. De ligging, die indicatief in de nota 

wordt aangeduid, zal dwars over/door de eigendoms/gebruikspercelen komen te liggen. Hierdoor 

zullen deze opgesplitst worden. Aanwezigheid van een fietsverbinding zal zeer hinderlijk zijn en de 

waarde van de percelen verminderen. Bezwaarschrijvers ook het nut/noodzaak tot deze 

fietsverbinding in vraag. De Iepersestraat is een landbouwstraat en geen fietsstraat, er is ook geen 

fietspad en ze is niet voldoende uitgerust om fietsverkeer te ontvangen. Inplanting van een 

fietsverbinding is strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur, met het 

zorgvuldigheidsbeginsel, met het redelijkheidsbeginsel. 

Het grafisch plan geeft geen enkele duidelijkheid voor wat betreft de inplanting van het tracé. 

Zowel de voorschriften, als het grafisch plan zijn vaag en strijdig met het 

rechtszekerheidsbeginsel.  

B33.9 Bezwaarschrijvers vragen om de trajecten B en D te schrappen (lopen over 

landbouwpercelen en zijn niet aan de orde), ze vragen ook om het traject langs de Keibeek te 

schrappen (niet realistisch, alle gronden zijn in landbouwgebruik, de landbouwimpact zou groot 

zijn). 

B37.5 Bezwaarschrijver is niet akkoord met het traject B voor de trage verbinding. 

B39.6 Op p17 staan er verschillende voorgestelde opties beschreven om een trage verbinding te 

realiseren. Alternatief D loopt over gronden die de bezwaarschrijver in gebruik heeft, een vrijwillige 

grondafstand hiervoor is ondenkbaar. Alternatief D is dus niet aan de orde. 

B40.7 Bezwaar tegen de voorziene verbinding voor traag verkeer aan de volledige rand van haar 

perceel. Nut ervan is in vraag te stellen + hindert de toegankelijkheid van de percelen 

PROCORO: De stedenbouwkundige voorschriften maken de aanleg van een fiets- of wandelpad mogelijk, 

maar verplichten niemand om dit aan te leggen. Momenteel is de exacte locatie nog niet gekend en maakt 

onderdeel uit van  onderhandelingen om te kijken of deze intentie wel kan gehaald worden. Het onderzoek 

tot inplanting van een fietsverbinding  is verre van strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur, het 

zorgvuldigheidsbeginsel of het rechtszekerheidsbeginsel. Door dit onderdeel te laten zijn van gesprekken en 

onderhandelingen treedt de provincie hier niet dwingend op. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Geen aanpassingen op niveau van de IN. 

45. Overige 

B23.1 Bezwaarschrijver heeft bezwaar tegen de fietsersbrug die totaal onnodig is; tegen het 

afsluiten van de Gaversstraat van de N36.   

B23.3 Alle troeven gaan naar Harelbeke en Deerlijk behaalt niets: inwoners van Deerlijk die met 

de wagen komen zullen de ingang via Deerlijk niet meer kunnen gebruiken en zich verder moeten 

verplaatsen naar Harelbeke.  

PROCORO: De komst van de fietsersbrug over de N36 en het afsluiten van de Gaversstraat, zijn 

beslissingen die reeds genomen werden en waarop dit PRUP verder werkt. Het domein blijft bereikbaar 

vanuit Deerlijk met zowel fiets als auto. 

Bijkomende opmerking PROCORO: Gelet op recente vraag vanuit Harelbeke om een knip voorzien in de 

Eikenstraat werd overleg opgestart waaruit blijkt dat omwille van de bereikbaarheid vanuit de 

Stationsstrraat én de cijfers uit het mobiliteitsonderzoek dat een knip van de Eikenstraat niet opportuun is. 

Toch vind de PROCORO dat moet worden ingezet op een veilige fietsverbinding langs de Eikenstraat 

waardoor aanpassingen aan de weg nodig zullen zijn. Deze moeten mee onderwerp uitmaken van de IN. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: opnemen maatregelen om de eikenstraat 

verkeersveilig te maken, ook in het financiële luik.  



THEMA domein 

46. Domein is druk 
/ 

47. Bestaande natuurwaarden 
/ 
48. winterstop B3 + B4 + B5 + B9 + B10 + B15 + B21 
/ 
49. NME- zone B3 + B4 + B5 + B9 + B10 + B15 + B21 
B3.6: Op p61 van het PRUP (en p20 van de IN) staat boogschieten, dit lijkt daar niet thuis te 

horen. Er zijn momenteel plannen om de zone van de vroegere botenparking als NME-zone in te 

richten, dit is in tegenspraak met het PRUP die de NME-zone in de site Meersstraat voorziet. 

PROCORO: De boogschiet-activiteit is hier inderdaad niet van toepassing. Het RUP of de IN stellen nergens 

dat de NME-zone die in de uitbreiding zal worden gerealiseerd ter vervanging is van de  geplande NME-

zone op de voormalige botenparking. De plannen op de vroegere botenparking staan los van de druk op 

het domein en de noodzaak aan bijkomende ruimte. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Schrappen van ‘boogschieten’ op p 20 van de IN. 

50. Bos (B3 + B4 + B5 + B9 + B10 + B15 + B21) 
B3.7: Bezwaarschrijver stelt dat visuele afscherming van de E17 een goede zaak is maar dat  

bijkomende bebossing echter beperkt moet worden (ecologisch slechte keuze). Afscherming kan 

ook met een houtkant of houtwal, op de talud van de E17 is daarvoor nog ruimte.  

PROCORO: De provincie heeft geen bevoegdheid om de talud aan de E17 te beplanten, noch kan zij dit 

opleggen aan de wegbeheerder. De voorgestelde inrichting uit de inrichtingsnota is richtinggevend maar 

niet dwingend of finaal, ze werd opgemaakt om de kosten te kunnen inschatten. De opmerking van de 

bezwaarschrijvers kan worden meegenomen in het verdere traject. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: Opname van de bemerkingen van de 

bezwaarschrijvers in de IN. 

51. Oosten domein B3, B4, B5, B9, B10, B15, B21 
/ 
52. Oeverzones B3, B4, B5, B9, B10, B15, B21B21 
/ 
53. Bebouwde oppervlakte B3, B4, B5, B9, B10, B15, B21 
/ 
 

OVERIGE 

54. Screening (B12, B26) 
/ 
55. Talud zuiden E17 beplanten (B8, B32) 
/ 
56. Planschade (B12) 
/ 
57. waardevermindering (B12) 
/ 
58. Collectoren (B42) 
 

4. Behandelen adviezen en bezwaren PRUP AKSG Tielt 

Gelet op het gevorderde uur, wordt dit agendapunt uitgesteld naar de volgende bijeenkomst op 5 

januari 2017. 



5. Varia 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 januari 2017 met volgende agendapunten : 

- Behandelen adviezen en bezwaren PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Tielt 

- Toelichting bij de behoeftestudie bedrijvigheid 

- Stand van zaken bij de behoeftestudie wonen 

- Nieuwjaarsreceptie 
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