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VERSLAG 
 

 

De voorzitter opent de vergadering. 

1. Goedkeuring ontwerpverslag 190 (1/6/2017) 

Het verslag kan niet goedgekeurd worden. Het verslag wordt steeds digitaal bezorgd en dit is 

niet gebeurd. 

Dit verslag zal zo spoedig mogelijk digitaal worden verstuurd. 

De goedkeuring van het verslag wordt hernomen en dit zal mits goedkeuring van de 

PROCORO digitaal geschieden. Mogelijke opmerkingen moeten tijdig naar het secretariaat 

worden doorgemaild zodat dit verslag uiterlijk op 15 augustus 2017 zal goedgekeurd zijn.  

De PROCORO aanvaardt deze digitale goedkeuringsprocedure. 

De heer Eric Vandorpe en mevrouw Katty De Wilde wensen reeds een opmerking op het 

ontwerpverslag door te geven. Bij de bespreking van het voorontwerp PRUP Bellewaerde is er 

niet vermeld dat er 3 tegenstemmen waren, namelijk van Eric Vandorpe, Guido 

Vandenbroucke en Katty De Wilde. Zij vragen om dit in het verslag van 1/6 aan te passen. 

 

2. Toelichting integratiedecreet MER/RUP 

Vooreerst verklaart de voorzitter dat het bureau van de PROCORO beslist heeft om dit 

toelichtingsdocument in papieren versie te verspreiden zodat het altijd als naslagwerk kan 

dienstig zijn. 

 

De heer Matthias Dobbels van de dienst ruimtelijke planning licht aan de hand van een power-

point het nieuwe integratiedecreet MER/RUP toe. De power-point wordt toegevoegd aan het 

verslag. 

 

Tijdens de toelichting wordt af en toe gevraagd naar de betekenis van afkortingen. Er wordt 

gevraagd om minder afkortingen te gebruiken of de eerste keer dit voluit te schrijven. 

 

Het gaat om: 

 DABM: decreet  algemene bepalingen milieubeleid 

 RVR: ruimtelijk veiligheidsrapportage 

 MVT: memorie van toelichting 

 DSI: digitaal stedenbouwkundig informatieplatform 

 

Slide 19 

Een lid vraagt waarom bepaalde belangrijke stakeholders geen effectief lid kunnen zijn van 

een planteam? 

De heer Matthias Dobbels van de dienst ruimtelijke planning verwijst naar het voorbeeld van 

een projectontwikkelaar of een bedrijf. Dit kunnen belangrijke stakeholders zijn waar het 

aangewezen is om bilaterale gesprekken te voeren maar niet te laten deelnemen aan een 

planteam. 

 

Slide 40 

Een lid wil weten of er een concrete termijn bepaald is om een stedenbouwkundige 

verordening op te maken en in procedure te brengen. Het RUP wordt dan heel die tijd 

opgeschort. 

De heer Matthias Dobbels van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat er geen termijn 

is voorzien. Het is niet éénvoudig om te bepalen hoeveel tijd er nodig is om een verordening 

op te maken. De stedenbouwkundige verordening heeft evenwel ook een eigen procedure 

waardoor er  een richtinggevende timing  is. 

Een ander lid zegt dat je nooit op voorhand kan weten wat er zal gebeuren. De plannen van 

een bedrijf liggen niet steeds vast en verschillen van dag tot dag. En zelfs wanneer dit 
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vastligt, dan is het nog niet zeker. Het lid verwijst hierbij naar de gedeeltelijke herziening van 

het PRUP Bellewaerde. Het doel zou moeten zijn om randvoorwaarden vast te leggen. 

De voorzitter meent dat de werkelijkheid anders is. De voorzitter vermoedt dat de werkgroep 

die het decreet heeft voorbereid, dit niet goed heeft ingeschat. 

De heer Matthias Dobbels van de dienst ruimtelijke planning beaamt dit. Zo wordt er voorzien 

dat  iemand van de MER-cel zetelt in het planteam bij plannen die MER-plichtig zijn. De MER-

cel weet niet of ze dit aankunnen want er komt geen personeel bij.  

De voorzitter vraagt of de procedure stil valt indien de vertegenwoordiger van de MER-cel niet 

aanwezig is. 

De heer Matthias Dobbels meent van niet. 

Een waarnemend lid verwijst naar de oude procedure. De grootste kritiek was dat de overheid 

veel heeft gestudeerd om dan op het einde van de procedure te moeten vernemen dat het 

niet goed is. 

Vroeger waren de bestemmingen algemeen. Deze bestemmingen vormden een kader 

waarbinnen de vergunningen werden afgewogen om al dan niet het project te vergunnen. 

Intussen is er een dynamische sectorale wetgeving, die regelmatig verandert. De Raad van 

State vernietigt ruimtelijke uitvoeringsplannen omwille van de rechtsonzekerheid. Alles moet 

bepaald worden. Het argument, dat er nog een verdere afweging zal gebeuren via 

vergunningen, wordt niet aanvaard. Het loopt spaak. Bijvoorbeeld : een loods mag maximaal 

12 meter hoog zijn. Wil het bedrijf hoger bouwen, dan zal er een nieuw RUP nodig zijn, want 

de Raad van State wil zekerheid. Daarnaast is er nog de verregaande inspraak. Het 

waarnemend lid vraagt zich af wat er nog zal kunnen vergund worden. 

Een lid zegt dat nu alles wordt afgewogen binnen de omgevingsvergunning. 

 

Het waarnemend lid vindt dit een goede zaak maar ruimtelijke ordening verandert niet veel, 

de VLAREM-wetgeving daarentegen wel. Als alles verankerd moet worden via RUP’s en 

verordeningen, dan zal het spaak lopen. 

Een ander lid wijst ook op de evolutie binnen de sectoren. Een diepvriesfabriek vriest niet 

enkel groenten in, maar is ook geëvolueerd om kant- en klare maaltijden in te vriezen. 

Nog een ander lid vraagt of een ruimtelijke uitvoeringsplan, die is vernietigd door de Raad van 

State, hernomen moet worden volgens de nieuwe procedure. 

De heer Matthias Dobbels van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat dit nog via de 

oude procedure zal verlopen. 

 

Slide 48 

Het planteam wordt samengesteld door de deputatie. Bij de gemeente gebeurt dit door het 

Schepencollege.  

Een lid wil weten of het planteam enkel uit ambtenaren bestaat. Kan een schepen lid zijn van 

een planteam? 

De heer Matthias Dobbels van de dienst ruimtelijke planning zegt dat dit niet is bepaald, en 

aldus ook niet is uitgesloten. De enige randvoorwaarde is dat minimum een ruimtelijke 

planner lid moet zijn van het planteam. 

 

Een ander lid meent dat dit niet logisch is. Strikt genomen is een gedeputeerde of Schepen de 

uitvoerende macht. In principe zou het dan een gemeenteraadslid of provincieraadslid moeten 

zijn die deel uitmaakt van het planteam. 

Een lid besluit dat iedereen in een planteam kan zetelen. 

 

Slide 51 

Een lid vraagt of dit ook geldt voor een gemeente. 

De heer Matthias Dobbels van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat de slides 

geschreven zijn voor de provinciale RUP’s. Bij een gemeente gaat het over de GECORO in 

plaats van de PROCORO. 

 

Slide 52 

Een lid stelt vast dat er minstens 1 participatiemoment wordt georganiseerd tijdens de 60 

dagen van het openbaar onderzoek over de startnota. Kan dit al op de eerste dag 

georganiseerd worden? 
De heer Matthias Dobbels van de dienst ruimtelijke planning bevestigt dit. Het is wenselijk dat 

dit zo vlug mogelijk gebeurt, maar tijdens de 60 dagen openbaar onderzoek. 
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Een ander lid merkt een foutje op : de deputatie raadpleegt de bevolking over de bevolking. 

Het gaat over de startnota. 

Slide 61 

Een lid meent dat er vroeger ook een voortraject was op een informele manier. Dit wordt nu 

formeel in een procedure vervat met een startnota en scopingsnota. Dit betekent dat de 

waarnemers van de politieke fracties niet meer aanwezig mogen zijn. 

 

Een waarnemend lid verwijst naar de bijeenkomsten van Gecoro’s. De waarnemers van de 

politieke fracties mogen de toelichting bijwonen. Bij de bespreking en stemming moeten ze 

naar buiten. 

Een ander lid stelt vast dat de PROCORO er tussenuit valt tussen de startnota en een 

voorontwerp RUP. 

De heer Matthias Dobbels van de dienst ruimtelijke planning zegt dat de scopingsnota ook op 

de PROCORO kan komen. 

 

Slide 66 

Een lid vraagt of het openbaar onderzoek steeds 60 dagen moet zijn. Er was toch sprake van 

30 dagen? 

De heer Matthias Dobbels van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat het openbaar 

onderzoek moet aangekondigd worden binnen de 30 dagen na de voorlopige vaststelling van 

het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het openbaar onderzoek vangt aan binnen de 30 dagen 

daaropvolgend.  

Een waarnemend lid stelt vast dat er niet enkel opmerkingen zullen zijn over RO maar ook op 

milieu-vlak. Het wordt ingewikkeld om dit te beantwoorden. 

De voorzitter vraagt zich af of de samenstelling van de PROCORO niet moet herdacht worden. 

 

Slide 81 

Een waarnemend lid vindt de procedure mooi en idealistisch. Het waarnemend lid vraagt zich 

af wie deze procedure foutloos zal toepassen. Dit is bijna onmogelijk. Eén klager is voldoende 

om het dossier te laten vernietigen door de Raad van State, terwijl alle anderen het wel eens 

zijn met de opties in het ruimtelijk uitvoeringsplan.  

Een lid zegt wat de definitie is van ‘draagvlak van de bevolking’. Dit is iedereen wat in de 

praktijk onhaalbaar is. 

Een ander lid zegt dat het zeer moeilijk zal zijn voor de dossiers waar er moeilijk een 

draagvlak voor te vinden is.  

Een ander waarnemend lid zegt dat ruimtelijke ordening een moeilijke materie is. Een burger 

krijgt 60 dagen de tijd om een startnota te lezen en te begrijpen. Dit is kort. De burger 

realiseert  pas later de gevolgen van dergelijk plan in een later stadium en niet op het 

moment dat er alternatieven worden voorgelegd. Het is dan normaal dat er nadien procedures 

zijn bij de Raad van State. 

Een ander lid vraagt zich af of het gelijkheidsbeginsel niet is geschonden. Alles moet digitaal. 

Wat met de burgers die geen internet hebben, of geen gebruik kunnen maken van een 

computer? Bepaalde groepen worden uitgesloten. De Raad van State heeft al heel wat 

dossiers vernietigd op basis van de procedure en niet op basis van de inhoud. 

Een ander lid wijst op het feit dat de Raad van State het decreet heeft geadviseerd. 

Digitalisering : er is geen weg terug. 

 

De voorzitter feliciteert de heer Matthias Dobbels van de dienst ruimtelijke planning met de 

goed uitgewerkte power-point en de duidelijke toelichting. 

3. Varia 

 Terugkoppeling dossiers: 

De vaste secretaris koppelt een aantal dossiers terug: 

De provincieraad heeft volgende provinciale RUP’s definitief vastgesteld : 

- Regionaal bedrijf Braem (Handzame-Kortemark) 

- Regionaal bedrijf Greenyard (Westrozebeke-Staden) 

- Solitaire vakantiewoningen Roeselare-Tielt 

- Afbakening kleinstedelijk gebied Knokke-Heist 
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De deputatie heeft het advies van de PROCORO gevolgd. Er werd hier en daar bijgestuurd 

in functie van het gevraagde onderzoek vanuit de PROCORO. 

 

 Bijeenkomsten september: 

De volgende bijeenkomst gaat door op donderdag 7 september met volgende agenda : 

- Reflectiemoment van de voorzitter 

- Toelichting van ontwerp- GRS Oudenburg 

- Behandeling adviezen en bezwaren provinciaal RUP Nonnenbossen-woonclusters 

De reservedatum van 21 september GAAT DOOR met volgende agendapunten : 

- Bezwarenbehandeling van regionaal bedrijf Galloo te Menen 

- Advisering van ontwerp- GRS Oudenburg 

 

De vertegenwoordigers van de politieke fracties verlaten de zaal. 

 

 

De vaste secretaris vraagt aan de PROCORO of het verslag van 6/7 digitaal kan goedgekeurd 

worden. Het dossier van het slachthuis moet in de provincieraad van september definitief 

worden vastgesteld. De eerste zitting van PROCORO valt samen met de zitting van deputatie 

waarin het dossier moet geagendeerd worden. Het zou handig zijn om op voorhand reeds de 

opmerkingen te kennen. 

De PROCORO-leden gaan akkoord. 

De voorzitter stelt voor om ook het verslag van 1 juni en 15 juni ook al mee te geven voor 

een digitale goedkeuring. 

De PROCORO-leden gaan hiermee akkoord. 

Er wordt afgesproken dat de leden de tijd hebben tot 15/08 om de verslagen digitaal goed te 

keuren. 

 

4. Behandelen adviezen en bezwaren ontwerp PRUP Slachthuis Tielt 
n.a.v. het openbaar onderzoek van 06-02-2017 t.e.m. 07-04-2017 

Een lid stelt vast dat het verslag van de plenaire vergadering niet is toegevoegd aan het 

document. Het lid vraagt om in de toekomst steeds de verslagen van de plenaire vergadering 

toe te voegen aan de documenten. 

 

De vaste secretaris vindt het jammer dat er vooraf geen seintje werd gegeven. Het verslag 

kon dan nog op voorhand worden bezorgd. De vaste secretaris beaamt dat reeds vroeger 

afgesproken is dat het verslag van de plenaire vergadering toegevoegd moet worden bij 

provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

 

De voorzitter verwijst naar de vroegere behandeling van dit dossier in de PROCORO. Er was 

een aanvraag van planologisch attest in 2012. Er was ook een aanvraag van planologisch 

attest in 2015 waar het provinciaal RUP verder uitvoering aan geeft.  

De voorzitter vraagt om bij de toelichting van het plan dieper in te gaan op de resultaten van 

de plenaire vergadering. 

 

De heer Gertjan Lebrun van de dienst ruimtelijke planning heeft dit ook zo voorbereid en licht 

het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Slachthuis Tielt’ toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de bespreking. 

 

Een lid verwijst naar zone 4 vanop de slide. Dit is de zone voor verdere noordelijke 

uitbreiding. Dit wordt meegenomen in het RUP maar het was geen voorwerp van het 

planologisch attest. Dit werd volgens het lid nog niet door de PROCORO geadviseerd. 

De heer Gertjan Lebrun en Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning verduidelijken dat 
de PROCORO het planologisch attest voorwaardelijk gunstig heeft geadviseerd in 2015. De 

voorwaarde was dat de lange termijnvisie verder moest onderzocht worden in functie van de 

milieu–effecten. 
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Het lid vraagt wanneer het plan-MER werd goedgekeurd. 

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning antwoordt dat op 10 januari 2017 

het plan-MER werd goedgekeurd. 

 

Een ander lid begrijpt niet waarom er geen handel zou kunnen. Dit staat in een advies van 

Ruimte Vlaanderen. Dit zou het bedrijf gewoon stil leggen. 

De vaste secretaris verduidelijkt dat het gaat over het woord handel. Dit is zowel kleinhandel 

en groothandel. Het bedrijf vraagt om ook handel meer bepaald verkoop aan particulieren toe 

te laten. De PROCORO zal straks bij de advisering hierover een uitspraak moeten doen. 

Het ander lid begrijpt ook niet waarom er geen serres worden toegelaten. Het lid stelt vast 

dat dit meer en meer in de ruimtelijke uitvoeringsplannen naar voor komt. Het gaat om het 

principe. Het lid benadrukt dat de bestemming landschappelijk waardevol gebied op het 

gewestplan nooit de bedoeling had om hiermee serres te verbieden. 

 

Binnen de PROCORO ontstaat de discussie in hoeverre er met het dierenwelzijn moet rekening 

worden gehouden. 

Het ene lid meent dat er bij de bedrijfsvoering rekening moet gehouden worden met het 

dierenwelzijn. De uitbreiding maakt het mogelijk dat er meer dieren worden geslacht. Dit 

heeft een invloed op het milieu. Als het dierenwelzijn met de huidige slachtcapaciteit nog niet 

wordt gerespecteerd, dan is een uitbreiding niet aan de orde. 

Een ander lid vraagt om zich te houden aan de ruimtelijke ordening. Het dierenwelzijn wordt 

geregeld door andere wetgeving. Indien er rekening moet gehouden worden met 

dierenwelzijn dan zou er in principe ook rekening moeten gehouden worden met het sociaal 

beleid. Het lid meent dat de vakorganisaties dan ook kunnen vragen om het aantal 

arbeidsongevallen, burn-outs, … mee in de afweging te nemen om bedrijven al dan niet uit te 

breiden. De regelgeving van dierenwelzijn moet toegepast worden, maar mag niet meespelen 

in de ruimtelijke afweging. 

Het ene lid zegt dat er ook rekening moet gehouden worden met milieu en gezondheid. Dit 

wordt ook bestudeerd. Dit is ruimer dan ruimtelijke ordening. Bovendien ligt het bedrijf nabij 

een woonwijk. Het is logisch dat de bedrijfsvoering over dierenwelzijn en milieu mee wordt 

afgewogen.  

Nog een ander lid verwijst naar het plan-MER. Hierbij worden de nodige milderende 

maatregelen voorzien, die ook vertaald zijn in het provinciaal RUP. Bij het plan-MER zijn er 

geen fundamentele problemen vastgesteld.  

Het ene lid repliceert dat het meer gaat dan enkel om het visueel aspect. De discussie werd in 

2013 gevoerd en toen werd de uitbreiding ongunstig geadviseerd door de PROCORO. 

Het ander lid verwijst naar het planologisch attest van 2015.Toen heeft de PROCORO het 

unaniem voorwaardelijk gunstig geadviseerd. De deputatie had beslist om het bedrijf te 

bestendigen. De PROCORO heeft dit aanvaard en voorwaarden gesteld bij verdere 

uitbreidingen. Bovendien zal er nog een project-MER moeten worden opgemaakt. Het lid geeft 

ook aan dat de meeste hinderlijke activiteiten in het noorden van het plangebied moeten 

voorzien worden, weg van de woningen. De ontsluiting moet gebeuren naar de 

Wingenesteenweg.  

Het ene lid zegt dat er ook mensen wonen langs de Wingenesteenweg. Bovendien kan er ook 

daar een nieuwe woonwijk komen. 

De voorzitter sluit deze discussie af. Dierenwelzijn moet gerespecteerd worden en de 

regelgeving hierover is van toepassing. Dit is echter onze materie niet. 

 

Een lid vraagt of de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijf een openbare weg is. 

De heer Gertjan Lebrun van de dienst ruimtelijke planning antwoordt dat dit een privé-weg is. 

 

Het lid wil ook weten of er een talud wordt voorzien langs de weg. 

De heer Gertjan Lebrun van de dienst ruimtelijke planning bevestigt dit. 

 

Het lid vraagt of er meer transportbewegingen zullen zijn met de uitbreiding. 

Een ander lid antwoordt dat er geen bijkomende transportbewegingen zullen zijn met de 

huidige milieuvoorwaarden. Indien er een vraag is voor bijkomende slachtcapaciteit, dan 
zullen de transportbewegingen verder moeten onderzocht worden in het project-MER.  
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Het lid vraagt verduidelijking over de buurtweg. 

De heer Gertjan Lebrun verduidelijkt dat er een buurtweg loopt van de Hondstraat tussen 2 

woningen naar het noorden, deels door de bedrijfssite. De buurtweg loopt door naar het 

noorden maar op het terrein is die verdwenen. Met het Provinciaal RUP wordt voorgesteld om 

de buurtweg te verleggen in het gemengd openruimtegebied en via de buffer van het bedrijf. 

Het probleem is echter dat het ene perceel van het gemengd openruimtegebied geen 

eigendom is van het bedrijf. Hierdoor wordt het moeilijk om deze alternatieve tracé effectief 

te realiseren. Voorts is er een bijkomend knelpunt namelijk het dwarsen van de buurtweg 

door het vrachtverkeer van de bedrijfssite naar de privéweg. 

Het lid zegt dat buurtwegen een gemeentelijke bevoegdheid zijn. Het lid weet niet hoe de 

stad Tielt hierover denkt, maar het is aan de stad om te zoeken naar een alternatief in een 

ruimere omgeving. 

Een ander lid meent dat met het provinciaal RUP het de taak is van de provincie om dit op te 

lossen. 

Het lid verwijst naar het feit dat het maar om een stukje van de buurtweg gaat waarvan het 

alternatief niet binnen het RUP kan geregeld worden. 

Het andere lid gaat hiermee niet akkoord omwille van het principe. De provincie hecht belang 

aan trage wegen en moet dus ook zijn verantwoordelijkheid nemen. 

 

De voorzitter gaat over tot de advisering en behandeling van de bezwaren.  

 

 

 

ADVIES PROCORO 

 

Onderstaand document bevat een overzicht van alle adviezen en bezwaren die ontvangen zijn 

door de PROCORO naar aanleiding van het openbaar onderzoek. Het is onderverdeeld in twee 

delen.  

Deel 1 geeft de samenvatting en advisering weer van alle adviezen. 

In deel 2 worden de bezwaren per thema samengevat onder veel voorkomende onderwerpen 

en wordt het advies van de PROCORO geformuleerd. Beide delen dienen samen met het 

overzicht van de bezwaren en adviezen gelezen te worden. Elke nummer verwijst immers 

naar een vervolgnummer op deze lijst waar telkens de datum van ontvangst, de naam, het 

adres en de ontvangstwijze van het advies of bezwaar vermeld staat. Op die manier kan men 

indien nodig het originele exemplaar erbij nemen. 

 

Onderstaand advies van de PROCORO wordt met meerderheid van stemmen 

aanvaard: 

Ja:11 (Wouter Vuylsteke, Koen Vanneste, Michel Gilté, Torben Wolfs, Jeroen Cornilly, Oscar 

Wullepit, Eric Boussery, Mark Desmet, Franky Roels, Koen Dewulf, Piet Gellynck) 

Nee: 2 (Katty De Wilde, Eric Vandorpe) 

Onthouding: 0 

 

Minderheidsstandpunt bij onderstaand advies: 

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe gaan niet akkoord met de uitbreiding van 

het bedrijf. Met de uitbreiding van het bedrijf zijn er geen garanties op het vlak van de 

varkensbehandeling en de bedrijfsvoering. Hiermee wordt het advies van de gemeenteraad 

van Tielt gevolgd. 

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe wijzen op het feit dat het niet enkel gaat 

over dierenwelzijn maar ook over het milieu. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan maakt 

het in de toekomst mogelijk om de slachtcapaciteit te verhogen van 1,5 miljoen varkens naar 

2,5 miljoen varkens. Dergelijke activiteit is niet verzoenbaar met de nabijgelegen woonzone. 

Hiermee worden de ingediende particuliere bezwaren over allerlei hinder en 

waterproblematiek gevolgd. 

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe wijzen er op dat de PROCORO de aanvraag 

voor een planologisch attest in 2013 ongunstig heeft geadviseerd. Dit impliceert dat de 
PROCORO toen gekozen heeft om het bedrijf niet langer te laten uitbreiden en over te gaan 

tot herlokalisatie.  
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DEEL 1: SAMENVATTING ADVIEZEN EN HET ADVIES VAN DE PROCORO 

 
A1. Gemeenteraad Tielt (ontvangst PROCORO 28/03/2017) 

De gemeenteraad van Tielt stelt dat het RUP geen aanleiding mag geven tot een uitbreiding 

van het aantal slachturen en transportbewegingen.  

Verder is de gemeenteraad van Tielt van oordeel dat er in de loop van het openbaar 

onderzoek elementen zijn opgedoken over de varkensbehandeling en de bedrijfsvoering van 

het slachthuis, waar er in het kader van het RUP geen rekening mee is gehouden door de 

provincie. Hierbij wordt er gesteld dat de bedrijfsvoering een element is dat in rekening moet 

worden gebracht bij de advisering en beoordeling van het RUP en men bijgevolg geen gunstig 

advies kan verlenen.  

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De bedrijfsactiviteiten worden omschreven in de stedenbouwkundige voorschriften en 

ondubbelzinnig vastgelegd. Er kan worden gespecifieerd dat werken en constructies in functie 

van het dierenwelzijn steeds zijn toegelaten net zoals dit het geval is voor werken en 

constructies in functie van het openbaar nut en milieutechnische ingrepen, werken en 

constructies in functie van waterbeheersing en werken en constructies in functie van 

minimalisatie van geluids- en geurhinder.  

De PROCORO merkt op dat aspecten inzake milieu en dierenwelzijn verder worden geregeld 

door andere wetgeving. Het is deze andere wetgeving waarbij het aantal slachturen wordt 

geregeld en waarbij er aan de hand van een mobiliteitsafweging wordt geoordeeld hoeveel 

transportbewegingen t.g.v. de bedrijfsvoering er mogelijk zijn. Het PRUP regelt enkel de 

ruimtelijke mogelijkheden, rekening houdend met de resultaten van de plan-MER. 

 

A2. Ruimte Vlaanderen (ontvangst PROCORO 16/03/2017) 

Er wordt gevraagd rekening te houden met onderstaande opmerkingen: 

art.1.1: bestemming: 

- de bestaande oppervlakteverhouding slachtactiviteiten en aanverwante activiteiten 

dient behouden te blijven en kan slechts beperkt wijzigen; deze verhouding dient 

vastgesteld en verankerd te worden in de voorschriften; het aandeel aanverwante 

activiteiten kan maximaal 10% stijgen.  

- onder halffabricaat dient te worden verstaan dat het afgeleverde product nog verder 

dient bewerkt te worden tot een eindproduct 

- afvalverwerking is niet toegestaan: hier uitzonderingen op toestaan is niet 

aangewezen 

- de zone voor afvalopslag alsook deze voor laden en lossen dient grafisch aangeduid te 

worden op het plan  

- het niet toestaan van kleinhandel impliceert ook het niet toestaan van 

verkoopsruimtes en particuliere verkoop 

art.1.2.2 terreinbezetting: 

- het maximaal bezetten door bebouwing kan niet: de bezetting door bebouwing dient 

beperkt te worden tot 80% 

art.6: zone voor ontsluiting 

- aan weerszijden van deze weg dient gezorgd te worden voor een groenscherm; indien 

gekozen wordt voor een geluidsscherm dient dit visueel gebufferd te worden door 

groenelementen 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

Inzake de zone voor slachtactiviteiten en aanverwante activiteiten merkt de PROCORO op dat 

er bij de bepalingen inzake de terreinbezetting verordenend is opgenomen dat slechts 10% 

van deze zone kan worden bebouwd i.f.v. vleesverwerking.  
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De PROCORO is van oordeel dat de eindproducten inzake versneden vlees moet kunnen, en 

dit steeds als afgeleide van de op de site aanwezige slachtactiviteiten. Het kan immers niet de 

bedoeling zijn dat er kant-en-klare maaltijden worden geprepareerd, met bijkomende 

grondstoffen die worden aangevoerd.  

Inzake de toegelaten afvalverwerking merkt de PROCORO op dat afvalverwerking, eigen aan 

het bedrijf, enkel kan worden toegelaten omwille van milieutechnische redenen en/of omwille 

van de voedselveiligheid. Dit zal steeds moeten afgetoetst worden op vergunningenniveau en 

de sectorale wetgeving. Sommige zaken in het kader van afvalverwerking kunnen eventueel 

worden toegelaten om de hinder te verminderen. Verder merkt de PROCORO op dat 

toekomstige wijzigingen inzake voedselveiligheid hier een rol in kunnen spelen.  

Inzake de zone voor afvalopslag alsook deze voor laden en lossen merkt de PROCORO op dat 

de locatie van deze zones duidelijk zal moeten gemaakt worden in het kader van de 

inrichtingsstudie. Dit werd ook zo gesteld in het kader van de plenaire vergadering.  

Verder is de PROCORO van oordeel dat het niet de bedoeling kan zijn om handel te drijven 

door producten op de site aan te bieden rechtstreeks aan particulieren. Groothandel kan 

worden toegelaten. Dit dient dan ook te worden aangepast.  

 

De PROCORO merkt op dat de zone voor specifieke regionale bedrijvigheid tot maximum 

100% kan bebouwd en/of verhard worden. Het is echter zo dat er bij de inrichtingsstudie en 

de parkeernota zal moeten duidelijk gemaakt worden dat er voldoende onbebouwde ruimte 

resteert i.f.v. ontsluiting, circulatie, parkeren e.d.  

 

De PROCORO merkt op dat er verordenend is opgenomen dat wanneer er gebruik wordt 

gemaakt van een geluidscherm, er tevens een visuele buffering door middel van 

groenelementen dient te worden aangelegd. 

DEEL 2: BUNDELING VERWANTE BEZWAREN PER THEMA EN HET ADVIES VAN DE 

PROCORO 

UITBREIDING SLACHTHUIS 

B18 (bezwaar tegen uitbreiding slachtcapaciteit, draagkracht omgeving) 

Er wordt gesteld dat een uitbreiding van de slachtcapaciteit van 1,5 miljoen naar 2,5 miljoen 

varkens per jaar niet toelaatbaar is. Hierbij stelt men dat de uitbreiding in landbouwgebied in 

functie van de reductie van geluids- en geurhinder tot een aanvaardbaar niveau voor de buurt 

met zich mee brengt dat er 1 miljoen bijkomende varkens kunnen geslacht worden per jaar. 

Men vraagt uitdrukkelijk om deze twee scenario’s te scheiden. Er wordt hierbij gesteld dat de 

uitbreiding tot een slachtcapaciteit van 2,5 miljoen varkens per jaar niet zal kunnen gebeuren 

binnen de bestaande slachturen, terwijl er nu reeds op zaterdag wordt geslacht met de 

bijhorende geluidsoverlast voor de buurt waarbij de draagkracht van de woonbuurt wordt 

overschreden. Er wordt gesteld dat de maximale draagkracht van de buurt en de omgeving al 

langer is bereikt en dat de hinder bij de huidige exploitatie volgens de milieuvergunning met 

maximaal 1,5 miljoen varkens tot een aanvaardbaar niveau moet worden teruggebracht. 

 

B41 (ruimtelijke uitbreiding leidt tot uitbreiding slachtcapaciteit, geurhinder)  

Er wordt gesteld dat door een ruimtelijke uitbreiding toe te laten men automatisch ook de 

verhoging van de slachtcapaciteit toelaat met gevolgen inzake geurhinder voor de omgeving.  

B4 (bezwaar tegen uitbreiding, zonder meer)  

Er wordt gesteld dat men bezwaar wenst in te dienen tegen het ontwerp PRUP voor een 

uitbreiding van het Exportslachthuis van Tielt.  
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B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B16, B17, B20, B23, B24, B25, B26, B27, B29, 

B30, B37, B45, B46, B48, B49, B54, B56, B70, B71, B75 (bezwaar tegen uitbreiding)  

Er wordt gesteld dat het bedrijf nu reeds zorgt voor een zware belasting op de omgeving door 

de grootschaligheid van de activiteit (o.a. geurhinder, geluidshinder, lichtverontreiniging, 

risico door opslag van grote hoeveelheden gevaarlijke producten, transport, ... ). Er wordt 

gesteld dat het niet wenselijk is dat hier verdere uitbreidingen worden toegestaan. Tevens 

wordt er gesteld dat een belangrijk element van de overlast voor de omwonenden, het zwaar 

verkeer via woonstraten, kon aangepakt worden op basis van het planologisch attest. 

Hierdoor kon namelijk de nieuwe toegangsweg naar de Wingensesteenweg vergund en 

gerealiseerd worden. 

B5, B15, B16, B19, B21, B22, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B38, B39, B40, 

B41, B43, B47,  B52, B53, B55, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, 

B67, B68, B69, B72, B73, B74, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83 (bezwaar 

tegen uitbreiding) 

Men is gekant tegen een uitbreiding van het slachthuis omwille van het zware verkeer dat dit 

met zich mee brengt binnen de woonstraten. Hierbij stelt men dat er reeds nu vanaf 3uur 

vrachtwagens aanschuiven in de Hoogserleistraat en klaagt men aan dat de 

Wingensesteenweg niet voorzien is op het grote aantal vrachtbewegingen op en rond deze 

gewestweg. Het vrachtverkeer zal toenemen indien de slachtcapaciteit stijgt van 1,5 naar 2,5 

miljoen varkens per jaar en er wordt overgegaan naar een 24/24u regime met afvoer en 

bedrijfsactiviteiten i.f.v. de verwerkte karkassen.  

Er wordt verwezen naar de afbakening van het klein stedelijk gebied Tielt waarin het 

woonuitbreidingsgebied tussen de Wingensesteenweg en de Schuiferskapelsesteenweg wordt 

aangehaald. Hierbij stelt men dat met een wind, die hoofdzakelijk uit noordwestelijke richting 

komt, een ontwikkeling binnen deze woonuitbreidingszone zal te kampen krijgen met 

geurhinder als gevolg van het slachthuis.  

Specifiek heeft men bezwaar tegen de uitbreiding van het slachthuis in zuidelijke richting 

(bijkomend diepvriesgebouw op 90m van dichtbevolkt gebied en op 550m van een 

ziekenhuis). Hierbij stelt men dat er hoogstwaarschijnlijk gebruik zal gemaakt worden van 

een ammoniak-kooldioxide-cascadesysteem of een systeem met propaan als koelmiddel; en 

dat dit inhoudt dat er een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen zullen worden opgeslagen 

dicht bij de woonzone. Een uitbreiding van de frigo’s, gebouwen en bijhorende opslag van 

gevaarlijke stoffen is niet opportuun. Men is ongerust om de veiligheid van de omwonenden, 

mogelijke luchtverontreinigingen en bijkomende geluidshinder. Hierbij stelt men dat er reeds 

nu resultaten bekend zijn waarbij men melding maakt van een constant niveau van 55db en 

dit vanaf 5u 's morgens en met piekmomenten gedurende de nacht die oplopen tot ongeveer 

60db. Tevens stelt men dat bij nazicht op de diensten van de Milieu-inspectie West-

Vlaanderen en in het kader van openbaarheid van bestuur blijkt dat zelfs na sanering de 

geluidsnorm nog steeds overschreden wordt. 

Concreet is men gekant tegen een verdere uitbreiding op de huidige site omwille van: 

 toename van verkeer; 

 omvorming van landbouwgrond naar industriegrond; 

 toename van geluidshinder; 

 toename van geurhinder/luchtvervuiling door HCFK's en ammoniak; 

 afsluiten van de buurtweg door het bedrijf; 

 toename van opslag van diverse stoffen gecatalogeerd als ‘gevaarlijk’; 

 toename van de bedrijfsactiviteiten tot een 24/24u regime; 

 extra lichtvervuiling gekoppeld aan langere exploitatie tijden; 

 

B16, B30, B60 en B41 

 de bezorgdheid dat de bestaande rampenplannen niet voorzien zijn op de 

aanwezigheid van dergelijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen; 

 alvorens men een nieuwe vergunning kan afleveren aan het slachthuis dienen de 

huidige inbreuken binnen het planologisch attest en milieukader opgelost te zijn; 
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B41 (herlocalisatie bij uitbreiding) 

Er wordt gesteld dat een aanvraag tot planologisch attest geen garantie kan zijn tot 

uitbreiding. Men stelt dat, rekening houdend met het algemeen belang en de omgeving, het 

bedrijf niet kan uitbreiden op de huidige site en dat het eventueel opportuun is om het bedrijf 

te herlocaliseren. Er wordt gesteld dat er bij een uitbreiding tot herlocalisatie dient te worden 

overgegaan. 

B18 (draagkracht woonbuurt)  

Er wordt opgemerkt dat door het afgeleverde planologisch attest van 2015 de realisatie van 

de ontsluitingsweg is mogelijk gebleken, waardoor de overlast van transport door 

vrachtwagens voor de buurt in de Hondstraat is verminderd. Hierbij wordt er echter gesteld 

dat deze overlast hierdoor werd verschoven naar de Wingensesteenweg, waar er ook heel wat 

bewoning aanwezig is. Bijkomend wordt er gesteld dat er in het PRUP en het plan-MER 

(p.178, 230-231, 386, 407, 415, 473) geen rekening wordt gehouden met de invulling van 

een woonuitbreidingszone ten oosten van het bedrijf (mogelijk gemaakt door het GRS Tielt). 

Hierbij stelt men dat dit er toe zal leiden dat nog meer bewoners in de toekomst overlast 

zullen hebben van het slachthuis. 

 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO stelt vast dat het RUP geen uitspraken doet over het aantal varkens dat op 

jaarbasis op de site kan geslacht worden. Er kan worden gesteld dat de fysieke uitbreiding 

van het slachthuis, mogelijk via het PRUP, niet los staat van de slachtcapaciteit. De 

slachtcapaciteit wordt echter tevens beïnvloed door andere wetgeving (aantal slachturen, 

mogelijke transportbewegingen). Eén van de redenen van deze mogelijke uitbreiding is om de 

activiteiten met de grootste hinder voor de woonomgeving in het noorden van de site te 

kunnen situeren. Er wordt terecht opgemerkt dat de hinder voor de woonomgeving reeds 

deels is opgelost als gevolg van de nieuw aangelegde ontsluitingsweg aan de 

Wingensesteenweg, die reeds deels door het vrachtverkeer i.f.v. het slachthuis wordt 

gebruikt.  

Opmerkingen inzake toenemende geurhinder, geluidshinder, opslag gevaarlijke stoffen, 

toename verkeer, tijden van activiteit e.d. bij een uitbreiding van de slachtcapaciteit worden 

geregeld door andere wetgeving. Bijgevolg zijn dit geen ruimtelijke elementen en dus ook niet 

opgenomen in het RUP (vb.: brandveiligheid, rampenplan,…). Inzake de opmerkingen op het 

plan-MER wijst de PROCORO er op dat dit document reeds is goedgekeurd door de Vlaamse 

overheid. De milderende maatregelen met een ruimtelijke component uit het plan-MER zijn 

vertaald in het RUP. Het is o.a. zo dat een gedegen buffering bepaalde hinder kan milderen 

(zie hieronder). Opmerkingen inzake de buurtweg, de inname van landbouwgebied en 

lichthinder komen tevens hieronder nog aan bod.  

Het is wel zo dat het bedrijf fysiek kan uitbreiden als gevolg van dit PRUP. Dit vooral in 

noordelijke richting, teneinde de hinderlijke activiteiten (aan- en afvoer, afvalopslag,…) een 

plek te kunnen geven. De zuidelijke geplande uitbreiding met een diepvriesgebouw is op 

vandaag reeds vergunbaar aangezien deze zone binnen het BPA in functie van het slachthuis 

is gelegen.  

De PROCORO merkt op dat de discussie over een mogelijke herlocalisatie van het bedrijf 

reeds is gevoerd en stelt vast dat de deputatie reeds bij de aflevering van het eerste 

planologische attest (afgeleverd 24/10/2013) de slachtactiviteiten heeft bestendigd op de 

huidige locatie.  

INNAME LANDBOUWGEBIED, HAG 

B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B16, B17, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, 

B26, B27, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B43, B45, 

B46, B47, B48, B49, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, 
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B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, 

B80, B81, B82, B83 (inname HAG) 

Er wordt gesteld dat het niet aanvaardbaar is dat herbevestigd agrarisch gebied ingepalmd 

wordt voor een industriële activiteit. De landbouwsector zou binnen de herbevestigd agrarisch 

gebied de rechtszekerheid moeten hebben dat deze zones ook bestemd blijven voor 

landbouwactiviteiten.  

 

B18 (inname landbouwgebied en HAG)  

Er wordt gesteld dat het homogeen landbouwgebied (gelegen in herbevestigd agrarisch 

gebied) zomaar in de diepte aansnijden, een onverdedigbare ruimtelijke aantasting is. Men 

stelt dat de verplaatsing van een aantal activiteiten de geur- en geluidshinder kan 

verminderen, maar daarvoor kan het landschappelijk waardevol landbouwgebied slechts 

minimaal worden aangetast (zuinig ruimtegebruik). 

Er wordt tevens verwezen naar het verslag van de PROCORO van 10/11/2016 waaruit blijkt 

dat de Vlaamse administratie Landbouw niet meer akkoord kan gaan met de methodiek van 

de provincie waarbij herbevestigd agrarisch gebied wordt gecompenseerd in een ander PRUP. 

Tevens blijkt uit dit verslag dat de Vlaamse administratie Landbouw stelt dat het enkel de 

minister en niet het provinciebestuur toe komt om via een PRUP agrarisch gebied het statuut 

van herbevestigd agrarisch gebied toe te kennen. 

B28 (inname HAG, niet conform omzendbrief R0/2010/01)  

Er wordt gesteld dat de zoektocht naar alternatieve locaties in functie van het slachthuis 

buiten herbevestigd agrarisch gebied niet afdoende is gebeurd. Hierbij wordt er op gewezen 

dat dit noodzakelijk is omwille van bepaalde gevaren (o.a. ammoniakopslag nabij woonzone 

en schoolomgeving) die worden gecreëerd door de aanwezigheid van het slachthuis. Er wordt 

gesteld dat deze risico’s verhogen bij een uitbreiding van het slachthuis.  

 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO stelt eveneens dat zuinig ruimtegebruik dient nagestreefd te worden. De 

aansnijding van HAG wordt gecompenseerd binnen een ander provinciaal planinitiatief. De 

PROCORO stelt dat de compensatie van HAG een ‘ruimte boekhoudkundige’ oefening is 

teneinde het aantal hectare reeds bestemd HAG te respecteren. Hierbij stelt de PROCORO dat 

de 750.000ha agrarisch gebied als onderdeel van de afbakening van de gebieden van de 

natuurlijke en agrarische structuur over Vlaanderen is verdeeld en dat de compensatie 

hiervan dus ook op een ruimer schaalniveau kan. De gehanteerde methodiek in functie van 

deze compensatie in het kader van dit RUP is conform de afspraken met Ruimte Vlaanderen. 

Reeds op 24 oktober 2013 heeft de deputatie van de provincie West-Vlaanderen een 

gedeeltelijk positief planologisch attest afgeleverd aan het slachthuis Tielt. Hierbij werd er 

akkoord gegaan met de bestendiging van het bedrijf op de huidige locatie. Het bedrijf is 

immers gelegen binnen een industriezone en is afdoende vergund op basis van het 

gewestplan Roeselare-Tielt en de BPA’s. Ook werd er akkoord gegaan met enkele 

uitbreidingsvragen op korte termijn. Het heeft met andere woorden geen zin om de bestaande 

activiteiten op een alternatieve site te voorzien.  

DIERENWELZIJN 

B2, B10 (niet akkoord met uitbreiding, wantoestanden bij het slachten van varkens)  

Men is tegen de uitbreiding van het slachthuis Tielt.  

Een bezwaarindiener wenst zich te verzetten tegen een uitbreiding van het aantal slachtingen 

en verwijst hierbij naar de wantoestanden inzake het slachten van varkens. (B2) 

Een bezwaarindiener stelt dat er systematisch dieren werden mishandeld (B10).  
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B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B16, B17, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, 

B26, B27, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B43, B45, 

B46, B47, B48, B49,  B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, 

B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, 

B81, B82, B83 (dierenwelzijn) 

De bezwaarindieners stellen dat de recent vastgestelde dierenmishandeling een bijkomend 

argument zijn om geen uitbreiding van het slachthuis toe te laten. Hierbij wordt er gesteld dat 

de grootschaligheid van een dergelijke activiteit voor een risico zorgt op het behandelen van 

dieren als een product in plaats van een levend wezen en dat een uitbreiding van het 

slachthuis dit risico vergroot. Tot slot wordt er gesteld dat het bijzonder cynisch zou zijn dat 

een bedrijf dat de varkenssector zo'n schade heeft aangedaan door geen rekening te houden 

met het dierenwelzijn, agrarisch gebied zou inpalmen.  

B19, B21, B22, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B38, B39, B40, B41, B43, B47, B52, 

B53, B55, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B72, 

B73, B74, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83 

Er wordt gesteld dat een uitbreiding van de slachtcapaciteit naar 2,5 miljoen per jaar absurd 

is. Een dergelijk ondernemingsinitiatief is ethisch & moreel niet te verantwoorden t.o.v. de 

bevolking. Dit bewijst de mediastorm in binnen en buitenland, het ongenoegen van de 

varkenssector, de boeren en collega exploitanten en de nu reeds +150.000 ingezamelde 

protest handtekeningen door de actiegroep Animal Rights. 

B28 

Er wordt gesteld dat de schaalvergroting de kans vergoot op meer dierenwelzijnsinbreuken, 

gezien het opdrijven van de werkdruk ten aanzien van medewerkers die nu al onder druk 

staan.  

B18 

Er wordt opgemerkt dat er momenteel 1,5 miljoen varkens geslacht worden per jaar en dat 

dit al niet kan gebeuren op diervriendelijke wijze (cfr. de schorsing einde maart 2017, bevolen 

door minister Weyts). Er wordt gesteld dat in geen geval een uitbreiding van 1,5 naar 2,5 

miljoen varkens per jaar op die locatie in overweging kan genomen worden. 

 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De bedrijfsactiviteiten worden omschreven in de stedenbouwkundige voorschriften en 

ondubbelzinnig vastgelegd. Er kan worden gespecifieerd dat werken en constructies in functie 

van het dierenwelzijn steeds zijn toegelaten net zoals dit het geval is voor werken en 

constructies in functie van het openbaar nut en milieutechnische ingrepen, werken en 

constructies in functie van waterbeheersing en werken en constructies in functie van 

minimalisatie van geluids- en geurhinder.  

De PROCORO merkt op dat aspecten inzake milieu en dierenwelzijn verder worden geregeld 

door andere wetgeving. Het is deze andere wetgeving waarbij het aantal slachturen wordt 

geregeld. Het PRUP regelt enkel de ruimtelijke mogelijkheden, rekening houdend met de 

resultaten van de plan-MER. 

 

 

HINDER EN VRAAG TOT BUFFERING 

B3 (idem B51) (geluidshinder)  

Er wordt bijkomende geluidsoverlast verwacht door de uitbreiding van het slachthuis. Hierbij 

wordt er gesteld dat de geluidsoverlast, enerzijds afkomstig van de koelinstallaties en 
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anderzijds afkomstig van de transportbewegingen, de laatste jaren langs de noordzijde van 

het slachthuis is toegenomen.  

Om de geluidshinder afkomstig van de koelventilatoren te milderen wordt er speciale 

aandacht gevraagd voor de nog te realiseren koeling op de daken. Hierbij wordt de vraag 

gesteld of er richtlijnen kunnen gegeven worden tot dempingsinstallaties en geluidsarme 

ventilatoren en of de richting van de ventilatoren kan bepaald worden. Er wordt gesuggereerd 

om de ventilatoren loodrecht op de Wingensesteenweg te plaatsen zodat het geluid kan 

geabsorbeerd worden door de hoge bomen van het bestaande bos, waardoor de geluidshinder 

evenrediger verdeeld wordt.  

Om de geluidshinder afkomstig van airco-installaties van gestationeerde vrachtwagens uit te 

sluiten wordt er een duidelijke regelgeving hieromtrent gevraagd binnen het plangebied. Men 

vraagt om dit niet toe te laten.  

 

B41 (geluidshinder) 

Er wordt gesteld dat bij de ontwikkeling van nieuwe diepvries- en koelinstallaties de 

geluidsoverlast zal toenemen. Tevens wordt er gesteld dat de geluidsoverlast t.g.v. het 

vrachtverkeer en de bedrijfsactiviteiten zal toenemen. Er wordt op een overschrijding van de 

geluidnormen verwezen, zowel overdag als ’s nachts.  

B28 (lichtvervuiling inpandige losplaats)  

Er wordt gesteld dat een groenbuffer de verlichting onvoldoende zal kunnen bufferen. Hierbij 

stelt men dat momenteel de ganse vallei ten noorden van het slachthuis de hele nacht verlicht 

en dat ook de nieuwe ontsluitingsweg wordt verlicht bij doorgang van verkeer. De vraag 

wordt gesteld of deze lichten ’s nachts kunnen gedoofd worden en of er richtlijnen kunnen 

meegenomen worden in het PRUP om de lichtvervuiling te beperken.  

B3 (idem B51) en B41 (Visuele hinder, geluidshinder en geurhinder  buffering 

ontsluitingsweg)  

Om zowel de visuele hinder als de geluids- en geurhinder afkomstig van de 

transportbewegingen op de aangelegde ontsluitingsweg naar de Wingensesteenweg te 

milderen voor de bewoners aan de noordzijde van het slachthuis, wordt er voorgesteld om 

langs deze ontsluitingsweg een brede verhoogde berm aan te leggen vanaf de slachthuissite 

tot aan het bebouwde perceel aan de Wingensesteenweg ten noorden van de ontsluitingsweg. 

Er wordt gesteld dat de aanzet van de berm reeds is gegeven door een gedeeltelijke berm 

aan de noordkant haaks op de Hoogserleistraat. Er wordt een beplante berm gevraagd met 

bomen en struiken (geen knotwilgen die jaarlijks worden gesnoeid). Er wordt verwezen naar 

de dubbele berm tussen het slachthuis en de woning van de eigenaar in het oosten als 

inspiratie voor de berm langs de ontsluitingsweg.  

Hierbij wordt er verwezen naar de passage uit de toelichtingsnota (p.20) waarbij er wordt 

gesteld dat een adequate landschappelijke buffering zal bijdragen aan het verbeteren van de 

ruimtelijke kwaliteit. Tevens wordt er verwezen naar p.28 uit de toelichtingsnota waarbij het 

volgende wordt gesteld: ‘de uitbreiding van het slachthuis heeft vooral een effect op de 

visuele verstoring van het omgevende landschap. Dit effect wordt, omwille van de lage 

architecturale kwaliteit van de gebouwen als negatief beschouwd. In de meeste gevallen kan 

dit negatief effect beperkt worden of omgebogen worden tot een positief effect Indien er rond 

het terrein voldoende aandacht gegeven wordt aan de landschappelijke inpassing.’ De 

bezwaarindiener stelt dat de realisatie van een bufferberm het enige middel is om te voldoen 

aan de bepaling die in het PRUP zelf staat en die mogelijks het voormalige mooie landschap 

van de Hoogserleiheuvel kan herstellen.  

B28 (beperkte breedte buffer en buffering ontsluitingsweg) 

Er wordt verwezen naar de omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de 

toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen waarin er wordt geadviseerd dat 

industriële gebieden een bufferzone hebben, die zich bevinden binnen het industriële gebied 

zelf. Er wordt opgemerkt dat er in het kader van deze omzendbrief een breedte van 25m 

buffering wordt geadviseerd bij milieubelastende bedrijven (zoals het slachthuis) en er wordt 
gesteld dat deze bufferzone dient te worden vergroot en zelfs verdubbeld indien de 

bedrijfsactiviteiten palen aan een woonzone. Er wordt dan ook gevraagd een voldoende ruime 
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bufferzone te voorzien (meer dan de huidige 10m) teneinde de landschappelijke impact van 

het bedrijvencomplex aanzienlijk te verminderen.  

Tevens wordt er gevraagd om een groenbuffer te voorzien over de volledige noordelijke kant 

van het bedrijf, dus ook langs de ontsluitingsweg. Hierbij wordt er gesteld dat het argument 

dat deze weg weinig impact heeft op het landschap te niet wordt gedaan door het verkeer dat 

zich op deze weg bevindt en een storende landschappelijke impact heeft. Er wordt gesteld dat 

een groenscherm deze negatieve impact zou kunnen opheffen. Hierbij wordt er opgemerkt dat 

het vandaag reeds over grote veetransportwagens gaat en in de toekomst ook over ander 

transport en dat er vermoedelijk rijen vrachtwagens zullen ontstaan op deze ontsluitingsweg 

(cfr. vrachtwagens die nu parkeren langs de Hoogserleistraat).  

B41 (groene berm ten noorden en ten zuiden van het bedrijf) 

Er wordt opgemerkt dat er van de vergunde groenbuffers (dd. 14/08/2012) en het verplichte 

groenscherm rond het gehele terrein nog steeds geen sprake is.  

Er wordt gesteld dat er via het PRUP een uitbreiding van de bebouwing wordt mogelijk 

gemaakt, waardoor het waardevolle landschap kan worden aangetast. Er wordt immers 

gewezen op de lage architecturale kwaliteit van de gebouwen. Er wordt dan ook gepleit voor 

een verhoogde groene berm vanaf de Hoogserleistraat tot aan de Wingensesteenweg in het 

noorden en eveneens aan de zuidkant van de bedrijfssite over de volledige lengte van het 

bedrijfsperceel. Hierbij wordt er gesteld dat dit moet gebeuren binnen de percelen in 

eigendom van het bedrijf.  

B16 

De vraag wordt gesteld of het groenscherm in verhouding staat tot de mogelijkheid tot 

uitbreiding van de bebouwing. 

 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

Bovenstaande opmerkingen hebben betrekking op zaken die enkel via andere wetgeving 

kunnen worden geregeld. De PROCORO stelt dat overtredingen (zowel inzake 

milieuvergunningen als stedenbouwkundige vergunningen) dienen gemeld te worden bij de 

bevoegde instanties. De PROCORO is niet gemachtigd aan handhaving te doen, maar dient als 

adviserende instantie planningsdocument te adviseren, o.a. rekening houdend met de goede 

ruimtelijke ordening. 

Het is wel zo dat de in het kader van het PRUP een bepaling is opgenomen dat de hinderlijke 

activiteiten in het noorden van het plangebied dienen worden gesitueerd.  

De PROCORO stelt dat de lichthinder als een ruimtelijk aspect kan worden beschouwd en stelt 

voor om een bepaling in te schrijven dat de verlichting naar beneden dient gericht te zijn 

teneinde de omgeving zo veel als mogelijk van lichthinder te sparen. De verlichting moet 

dermate worden geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving 

maximaal wordt beperkt. Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of 

onderdelen ervan. Over het tijdstip waarop deze verlichting dient gedoofd te worden kan de 

PROCORO geen uitspraken doen. Dit is geen ruimtelijk aspect.  

Om de visuele hinder als gevolg van de bebouwing en de transportbewegingen te milderen 

stelt de PROCORO voor om de aanleg van een beplante (streekeigen traag- en snelgroeiende 

hoogstammen en struiken) talud te verplichten i.p.v. de talud enkel mogelijk te maken en dit 

voor de noordelijke zijde van het plangebied (vanaf de Hoogserleistraat tot aan de 

ontsluitingsweg) en voor de volledige zuidelijke zijde van het plangebied. Aan de 

ontsluitingsweg kan er gebruik gemaakt worden van een groenscherm. Om zuinig 

ruimtegebruik na te streven en niet nog meer agrarisch gebied te bezwaren wordt de 

minimale breedte van 10m aangehouden en worden er tevens stringente maatregelen 

opgelegd inzake de aanplant. De PROCORO stelt voor om een bepaling op te nemen dat de 

groenbuffer moet aangeplant zijn het eerste jaar na de inwerking treding van het RUP. 

Aangezien het moet gaan om een doorlopende combinatie van beplanting moet dit voldoende 

zijn om de visuele buffering te waarborgen. Inzake het schermgroen stelt de PROCORO dat 

deze zone fungeert als visuele afwerking van de bestaande bebouwing langs de westelijke 
zijde van het plangebied.  
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WATERPROBLEMATIEK 

B18 (waterproblematiek)  

Er wordt gesteld dat de milderende maatregelen uit het MER onvoldoende tegemoet komen 

aan de draagkracht van de grondwaterlagen. Men stelt dat de uitbreiding van het slachthuis 

als gevolg zal hebben dat deze draagkracht bijna zeker zal overschrijden.  

Er wordt tevens gesteld dat de Zwartegatbeek (Bontebeek), waar bedrijfsafvalwater in wordt 

geloosd via een verbindingsgracht, moet voldoen aan de basiskwaliteitsdoelstellingen. Hierbij 

wordt er opgemerkt dat uit metingen blijkt dat de waterkwaliteit van de Zwartegatbeek 

(Bontebeek) nu al onvoldoende is stroomafwaarts van het lozingspunt van het bedrijf. Men 

stelt dan ook dat de impact op de waterkwaliteit bij calamiteiten negatief zal zijn.  

Bijkomend stelt men dat er bij de uitbreiding van het slachthuis meer 

waterzuiveringsinfrastructuur zal nodig zijn. Hierbij stelt men dat er hiervoor geen 

landbouwgrond mag opgeofferd worden. 

B41 (wateroverlast) 

Er wordt opgemerkt dat de bewoonde omgeving reeds nu regelmatig geconfronteerd wordt 

met wateroverlast omwille van de laatste uitbreiding van het slachthuis.  

B16 (grondwater en afvalwater) 

De vraag wordt gesteld hoe de waterproblematiek zal worden aangepakt. Er wordt gewezen 

op het feit dat het grondwater wordt opgepompt door het slachthuis. Tevens stelt men de 

vraag of het geloosde water in de grachten door het slachthuis zuiver water is. Men vermoedt 

van niet.  

 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De geformuleerde opmerkingen inzake de waterproblematiek hebben betrekking op andere 

wetgeving. Bijgevolg zijn dit geen ruimtelijke elementen en dus ook niet opgenomen in het 

RUP. Inzake de opmerkingen op het plan-MER wijst de PROCORO er op dat dit document 

reeds is goedgekeurd door de Vlaamse overheid. De milderende maatregelen met een 

ruimtelijke component uit het plan-MER zijn vertaald in het RUP.  

Wel wenst de PROCORO mee te geven dat werken en constructies i.f.v. waterbeheersing en 

milieutechnische ingrepen steeds mogelijk zijn binnen het plangebied. Hierbij wordt er onder 

andere verordenend opgenomen dat het vervuild regenwater dient gebufferd te worden en 

apart afgevoerd te worden of gezuiverd op eigen terrein alvorens lozing, infiltratie of 

hergebruik. Uiteraard dient dit op eigen terrein te gebeuren. 

ANDERE 

B1. GECORO Tielt (ontvangst PROCORO 21/03/2017) 

De GECORO van Tielt heeft geen opmerkingen op het PRUP Slachthuis.  

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO neemt akte van het advies van de GECORO van Tielt.  

 

B18 (combinatie slachthuis en zone ifv recreatie en schoolomgeving, onderbelicht in 

plan-MER) 

Er wordt gesteld dat de activiteiten van het slachthuis niet samen gaan met een recreatieve 

speelzone aansluitend aan het bedrijventerreinen. Men stelt hierbij dat deze combinatie ook 
op enige afstand niet evident is en wijst er op dat er zich een basisschool op minder dan 

200m afstand van het slachthuis bevindt en een kinderopvang op 250m. Hierbij wordt er 



17 

 

gesteld dat het risico voor de gezondheid in de discipline mens onderbelicht is in het plan-

MER. Zo stelt men dat de relatie tussen emissies van fijn stof en mogelijke besmettingen met 

MRSA e.a. resistente bacteriën en andere ziekteverwekkers niet vermeld zijn. Men wijst er op 

dat er studies zijn die aangeven dat het risico voor de mens van besmetting met resistente 

bacteriën in de nabijheid van slachthuizen en intensieve veehouderij bestaat, waarbij in het 

bijzonder jonge, oude, en zieke mensen het slachtoffer zijn kunnen zijn. 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

Inzake de opmerkingen op het plan-MER wijst de PROCORO er op dat dit document reeds is 

goedgekeurd door de Vlaamse overheid. De milderende maatregelen met een ruimtelijke 

component uit het plan-MER zijn vertaald in het RUP.  

De PROCORO wijst op het feit dat er tussen de zone voor gemengd open ruimte gebied en het 

slachthuis er een gedegen buffering dient te worden voorzien.  

 

Minderheidsstandpunt (mevrouw De Wilde en de heer Eric Vandorpe) 

Twee leden van de PROCORO treden de bezwaarindiener wel bij en stellen dat er wel kan 

aangenomen worden dat er mogelijks gezondheidsrisico’s zijn. Deze gezondheidsrisico’s 

(resistente bacteriën, Hepatitis E, …) zijn door de grote aantallen varkens mogelijks gevaarlijk 

voor kinderen, zwangere vrouwen, zieken en ouderen. Een speelzone of natuur-educatieve 

zone net naast het slachthuis lijkt hen dus ook onverenigbaar. 

 

B28 (betrokkenheid van het bedrijf in de opmaak van het PRUP en plan-MER getuigt 

van partijdigheid) 

Er wordt gesteld dat er tijdens de infoavond in het kader van het openbaar onderzoek dd. 

07/03/2017 werd meegegeven dat de directie van het slachthuis is betrokken bij de opmaak 

van het PRUP omdat de provincie geen kennis heeft over de werking van een slachthuis en 

dat het slachthuis als expert ter zake is aangewend om de noodzakelijke veranderingen in de 

organisatie van het slachthuis te bepalen. De onpartijdigheid van de provincie wordt hierdoor 

in vraag gesteld door de bezwaarindiener. Een bijkomende reden om deze onpartijdigheid in 

vraag te stellen is het feit dat het plan-MER (als stap richting PRUP) werd opgemaakt op 

kosten van het slachthuis. De bezwaarindiener verwijst tevens naar het niet naleven van 

bepaalde richtlijnen (bv. verplichte groenbuffer) door het slachthuis.  

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO stelt dat het een logische zaak is dat bij de opmaak van een PRUP i.f.v. een 

bedrijf, het bedrijf wordt betrokken. Dit omwille van het feit dat het van uitermate belang is 

dat het PRUP een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk maakt binnen de plancontour en onder de 

voorwaarden die worden gesteld in de stedenbouwkundige voorschriften. De onpartijdigheid 

van de provincie wordt hierdoor niet in vraag gesteld.  

De PROCORO merkt tevens op dat de wetgeving het mogelijk maakt dat de opmaak van een 

plan-MER kan gedelegeerd worden. Aangezien het slachthuis een project-MER wenste op te 

stellen dat steeds dienst kan doen als plan-MER document is het een logisch gevolg dat dit op 

kosten van het bedrijf zelf gebeurde aangezien de noodzakelijke informatie voorhanden was. 

Hierbij wordt er tevens opgemerkt dat de goedkeuring van het plan-MER gebeurt door een 

onafhankelijke instantie (Vlaamse overheid) en dat er dus van partijdigheid geen sprake kan 

zijn.  

Inzake de opmerking inzake het niet naleven van bepaalde richtlijnen stelt de PROCORO dat 

men niet gemachtigd is om aan handhaving te doen, maar dient als adviserende instantie 

planningsdocument te adviseren, o.a. rekening houdend met de goede ruimtelijke ordening. 

 

B28 (overeenstemming PRS-WV) 

Er wordt verwezen naar de beleidsdoelstellingen voor de gewenste ruimtelijke structuur 
bedrijvigheid uit het PRS-WV waarbij er o.a. is opgenomen dat de provincie de bedrijven 

buiten de bedrijventerreinen zal evalueren en optimaliseren.  
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Bestaande bedrijven kunnen buiten bedrijventerreinen verweven zijn met andere functies als 

de impact op de omgeving beperkt blijft. Deze impact laat zich voelen op drie domeinen: de 

ruimte, het milieu en het verkeer. Naast deze domeinen van impact spelen ook sociaal- en 

bedrijfseconomische criteria een rol bij de beoordeling van de ontwikkelingsmogelijkheden 

van deze bedrijven. Een bedrijf dat wil uitbreiden moet geëvalueerd worden volgens deze vier 

soorten criteria. Wanneer een bedrijf globaal positief beoordeeld wordt, kan tot een verdere 

ontwikkeling ter plaatse besloten worden. Zodra kleinere bedrijven grootschalig willen 

uitbreiden, is in principe herlokalisatie op een bedrijventerrein aangewezen. De gemeenten 

spelen een belangrijke rol bij het vastleggen van de ontwikkelingsmogelijkheden voor deze 

bedrijven. Daarvoor wordt een lijst met evaluatiecriteria aangereikt, die de gemeenten 

kunnen verfijnen en aanvullen.’  

Hierbij stelt de bezwaarindiener dat het PRUP voor een gevoelige schaalvergroting zorgt van 

het bedrijf. Tevens wordt er binnen deze context verwezen naar de fusie van het slachthuis te 

Tielt met het slachthuis Goossens waarbij de capaciteit van het slachthuis Goossens in april 

2017 naar Tielt zou verhuizen.  

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO merkt op dat de discussie over een mogelijke herlocalisatie van het bedrijf 

reeds is gevoerd en stelt vast dat de deputatie reeds bij de aflevering van het eerste 

planologische attest (afgeleverd 24/10/2013) de slachtactiviteiten heeft bestendigd op de 

huidige locatie. Reeds toen zijn er bepaalde uitbreidingen op korte termijn mogelijk gemaakt 

in noordelijke richting. In het kader van dit planologisch attest is er reeds een afweging 

gemaakt op basis van het PRS-WV, ook voor de mogelijkheden op langere termijn. 

 

B41 en B16 (afsluiten/verplaatsen van de buurtweg, eigendomssituatie)  

Men is gekant tegen de afsluiting van de buurtweg. Er wordt gesteld dat het agrarisch 

karakter van de streek vele fietsers en wandelaars aantrekt. Tevens wordt er verwezen naar 

het provinciale beleid inzake buurtwegen.  

Men kan niet akkoord gaan met de motivering dat deze buurtweg te weinig in gebruik zou zijn 

aangezien deze op vandaag niet in gebruik kan zijn omwille van het slachthuis dat de 

doorgang op vandaag niet mogelijk maakt. Ook met de motivering dat deze buurtweg de 

nieuwe ontsluitingsweg van het slachthuis kruist er hierdoor een onveilige situatie ontstaat 

gaat men niet akkoord. Hierbij wordt er verwezen naar de kruising van een buurtweg die de 

zuiderring van Tielt kruist.  

Men kan niet akkoord gaan met de verlegging van de buurtweg waarbij deze wordt 

gedegradeerd tot wandelpad binnen een nieuw aan te leggen groenzone. Hierdoor wordt er 

enkel een alternatief geboden voor een gedeelte van de Hondstraat en is er geen doorgang 

van noord naar zuid (en omgekeerd). Er wordt tevens verwezen naar het feit dat slechts een 

gedeelte van deze nieuwe groenzone in eigendom is van het slachthuis. De aanleg en het 

onderhoud van deze groenzone wordt op deze manier doorgeschoven bij de overheid.  

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen : 

De PROCORO is van oordeel dat een kruising van een buurtweg met de aangelegde 

ontsluitingsweg in functie van de aan- en afvoer van het slachthuis voor vrachtverkeer wel 

degelijk tot onveilige situaties kan leiden. De PROCORO stelt vast dat er op vandaag geen 

doorgang is van noord naar zuid (en omgekeerd) en dat een eventuele herwaardering van de 

buurtweg vanaf de Hondstraat tot aan de nieuwe ontsluitingsweg (doorheen het plangebied) 

weinig tot geen meerwaarde heeft aangezien deze verder noordelijk buiten het plangebied 

tevens in de feiten niet meer bestaat. De buurtweg kan met andere woorden niet meer 

worden gezien als een bestaande zachte verbinding. De PROCORO merkt hierbij evenwel op 

dat hoe dan ook de gemeenteraad van Tielt een initiatief inzake deze buurtweg zal moeten 

nemen. De PROCORO stelt voor dat de stad Tielt,samen met de provincie, nadenkt over een 

alternatief als zachte verbinding in een ruimere omgeving.  

Door het feit dat een gedeelte van de zone voor gemengd open ruimte gebied niet in 

eigendom is van het slachthuis kan de toegankelijkheid van deze zone via de Hondstraat niet 
worden gegarandeerd. Via het RUP kan men het slachthuis niet verplichten het perceel aan te 

kopen. De PROCORO stelt dan ook voor om de zone voor gemengd open ruimte gebied te 
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bestemmen als bouwvrij agrarisch gebied. Op deze manier behoudt deze zone zijn bufferende 

functie omdat er geen gebouwen en constructies kunnen worden opgetrokken in functie van 

de landbouw waardoor er mogelijke hinder zou kunnen ontstaan voor de bewoonde 

omgeving. 

 

B44 (slachthuis) 

Buurtweg  

De vraag wordt gesteld in hoeverre de buurtweg nog als bestaand kan beschouwd worden. 

Indien er wordt geoordeeld dat het gaat om een nog bestaande buurtweg stelt men dat het 

aangewezen is deze te verleggen omwille van een goede ruimtelijke ordening en de 

verkeersveiligheid. Hierbij wordt er echter gesteld dat de voorschriften en de indicatieve 

aanduiding van het tracé van de voetgangersverbinding met een maximale verschuiving van 

40m in het RUP voor nodeloze beperkingen zorgen inzake het gewenste toekomstige tracé. 

Dit o.a. omwille van het feit dat de indicatieve aanduiding van het tracé zich deels op 

particuliere eigendom bevindt. Men stelt dan ook twee alternatieve tracés voor waarbij men 

de voordelen beschrijft.  

Men vraagt om beide of minsten één van de voorgestelde tracés mogelijk te maken en de 

voorschriften inzake de voetgangersverbinding, waarbij er wordt gesteld dat er een verbinding 

dient gemaakt te worden tussen de Hondstraat en de Hoogerserleistraat doorheen het 

gemend open ruimtegebied en er maximale verschuiving van 40m wordt bepaald, te 

schrappen.  
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Hierbij wordt volgende motivatie gegeven: 

 verkeersveiligheid komt niet in het gedrang  

 recreatieve meerwaarde door het tracé in de groenbuffer te voorzien 

 gebruik maken van bestaande buurtwegen  

 geen impact op eigendom van derden  

 bij het tweede alternatief wordt er gesteld dat het voorgestelde tracé kan behouden 

worden als doodlopend tracé (blauwe omcirkeling)  

 

Inrichting open ruimte gebied  

Er wordt op gewezen dat niet alle percelen die worden bestemd als zone voor gemengd open 

ruimte gebied in eigendom zijn van de exploitant van het slachthuis. Hierbij merkt men op dat 

het niet haalbaar lijkt om bepaalde percelen publiek toegankelijk te maken i.f.v. recreatief 

medegebruik aangezien deze niet in eigendom zijn. Het gaat over de percelen 865c, 865g en 

865t. Tevens stelt men dat het tevens niet haalbaar lijkt deze percelen integraal aan te 

leggen, te onderhouden en in stand te houden door de exploitant van het aanliggend 

slachthuis aangezien deze niet in eigendom zijn. Men stelt hierbij dat het aangewezen is dit 

voorschrift aan te passen en de verplichting te leggen bij de eigenaar van het perceel, hetzij 

de exploitant van het aanliggende slachthuis mits goedkeuring van de eigenaar van het 

perceel.  

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO stelt vast dat er op vandaag geen doorgang is van noord naar zuid (en 

omgekeerd) en dat een eventuele herwaardering van de buurtweg vanaf de Hondstraat tot 

aan de nieuwe ontsluitingsweg (doorheen het plangebied) weinig tot geen meerwaarde heeft 

aangezien deze verder noordelijk buiten het plangebied tevens in de feiten niet meer bestaat. 

De buurtweg kan met andere woorden niet meer worden gezien als een bestaande zachte 

verbinding. De PROCORO merkt hierbij evenwel op dat hoe dan ook de gemeenteraad van 

Tielt een initiatief inzake deze buurtweg zal moeten nemen. De PROCORO stelt voor dat de 

stad Tielt,samen met de provincie, nadenkt over een alternatief als zachte verbinding in een 

ruimere omgeving 

Door het feit dat een gedeelte van de zone voor gemengd open ruimte gebied niet in 

eigendom is van het slachthuis kan de toegankelijkheid van deze zone via de Hondstraat niet 

worden gegarandeerd. Via het RUP kan men het slachthuis niet verplichten op het perceel aan 
te kopen. De PROCORO stelt dan ook voor om de zone voor gemengd open ruimte gebied te 

bestemmen als bouwvrij agrarisch gebied. Op deze manier behoudt deze zone zijn bufferende 



21 

 

functie omdat er geen gebouwen en constructies kunnen worden opgetrokken in functie van 

de landbouw waardoor er mogelijke hinder zou kunnen ontstaan voor de bewoonde 

omgeving.  

 

Toegelaten activiteiten 

Men stelt dat het onduidelijk is wat de bedoeling is van de bepaling om vleesverwerking i.f.v. 

de productie van eindproducten uit te sluiten en stelt tevens dat het onduidelijk is wat met 

‘eindproducten’ wordt bedoeld. Men stelt hierbij dat het niet uit te sluiten valt dat er meer en 

meer voorbereidende handelingen zullen moeten uitgevoerd worden inzake vleesverwerking. 

Men vraagt dan ook vleesverwerking toe te laten indien deze een afgeleide zijn van de op de 

site aanwezige slachtactiviteiten, zonder andere beperkingen.  

Handel  

Er wordt gesteld dat het uitsluiten van handel voor problemen kan zorgen inzake de 

bestaande bedrijfsactiviteiten. Hierbij stelt men dat er zou kunnen worden geredeneerd dat 

ook geen handel in varkens, karkassen, versneden stukken vlees, enz. mogelijk is. Er wordt 

dan ook gevraagd om deze uitsluitingsbepaling te schrappen en minstens op te nemen dat 

groothandel is toegelaten.  

Verder wordt er gesteld dat een bedrijfswinkel niet mag worden uitgesloten. Hierbij wordt er 

verwezen naar bedrijven op de industriezone met een (bedrijfs)winkel en naar andere 

slachthuizen met een kleinschalige winkel. Men vraagt om een bedrijfswinkel toe te laten en 

stelt garanties te geven om geen toestroom aan verkeer te genereren i.f.v. deze 

beenhouwerij. Volgende garanties worden meegegeven: enkel colli-verkoop; enkel aankopen 

mogelijk mits voorafgaande bestelling; geen vrije ingang; enkel vlees (als afgeleide van 

slachtactiviteiten op de site); beperking in oppervlakte van 400m²; enkel opening op 

donderdag en vrijdag. Minstens wordt er een bedrijfswinkel gevraagd i.f.v. eigen personeel.  

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO is van oordeel dat eindproducten inzake versnijden van vlees moet kunnen, en 

dit steeds als afgeleide van de op de site aanwezige slachtactiviteiten. Het kan immers niet de 

bedoeling zijn dat er kant-en-klare maaltijden worden geprepareerd, met bijkomende 

grondstoffen die worden aangevoerd.  

Verder is de PROCORO van oordeel dat het niet de bedoeling kan zijn om handel te drijven 

door producten op de site aan te bieden rechtstreeks aan particulieren. Dit kan volgens de 

PROCORO ook niet onder bepaalde randvoorwaarden. Indien men deze activiteiten wenst uit 

te bouwen is herlocalisatie aan de orde (cfr. verwijzing in bezwaar naar bedrijventerrein Tielt-

Noord waar dit wel kan). Groothandel kan worden toegelaten. Dit dient dan ook te worden 

aangepast.  

 

Inrichtingsstudie en parkeernota 

Er wordt gesteld dat het niet de bedoeling kan zijn om bij elke vergunningsaanvraag bij een 

uitbreiding van meer dan 10% of een verharde oppervlakte van meer dan 100m² een 

inrichtingsstudie dient te worden opgesteld. Er wordt gevraagd om te verduidelijken dat dit bij 

de eerste aanvraag geldt en dat er nadien gebruik kan gemaakt worden van de bestaande 

inrichtingsstudie (met eventuele actualisatie). Hetzelfde geldt voor de parkeernota.  

 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO meent dat dit voorschrift is bedoeld zoals in het bezwaar wordt omschreven. Er 

wordt gevraagd dit toch duidelijk te maken teneinde misverstanden te vermijden.  

 

Inplanting van de activiteiten  

Men kan zich vinden in de optie om de opgesomde hinderlijke activiteiten in het noorden van 

het plangebied te ontwikkelen, zijnde afvalopslag, eventuele noodzakelijke afvalverwerking en 

het laden en lossen. Men stelt hierbij dat het echter niet de bedoeling kan zijn dat 

(bestaande) activiteiten die nog enigszins hinderlijk kunnen zijn inzake geur of geluid ook aan 
de noordelijke zijde geconcentreerd moeten worden, laat staan dat bij een latere aanvraag 

bezwaren zouden kunnen komen dat geen enkele activiteit met (beperkte) geur of 

geluidshinder op een andere locatie zou kunnen voorzien worden. Hierbij wordt gesteld dat op 
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die manier de volledige nieuwe indeling en systematiek van het slachthuis in het gedrang zou 

kunnen komen, en bovendien wordt geen ruimte gelaten voor activiteiten op een andere 

locatie die dankzij afdoende geur- en/of geluidsbestrijdende maatregelen geen 

onaanvaardbare hinder veroorzaken voor omwonenden. De volgende formulering wordt 

voorgesteld:  

"Afvalopslag, eventueel noodzakelijke afvalverwerking en het laden en lossen moet zo veel 

mogelijk voorzien worden aan de noordelijke zijde van de bedrijfssite. Ook nieuwe hinderlijke 

activiteiten inzake geur- en geluid moeten zo veel mogelijk aan de noordelijke zijde worden 

voorzien.  

Indien hinderlijke activiteiten op een andere locatie worden voorzien, moet de exploitant de 

nodige maatregelen nemen om hinder voor mens en milieu te beperken tot een aanvaardbaar 

niveau." 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO stelt voor om verordenend in te schrijven dat afvalopslag, eventueel 

noodzakelijke afvalverwerking, eigen aan het bedrijf, en het laden en lossen aan de 

noordelijke zijde van de bedrijfssite moeten voorzien worden om dubbelzinnige interpretaties 

van de bedoelde hinderlijke activiteiten te vermijden.  

Andere hinderlijke activiteiten zullen steeds aan de geldende andere wetgeving (o.a. inzake 

milieu) moeten voldoen bij vergunningsaanvragen. Het heeft met andere woorden geen zin 

om op te nemen dat indien hinderlijke activiteiten op een andere locatie worden voorzien, de 

exploitant de nodige maatregelen moet nemen om hinder voor mens en milieu te beperken 

tot een aanvaardbaar niveau. Door deze passage in te schrijven zou het bedrijf elke activiteit 

op eendere welke locatie binnen het RUP kunnen ontwikkelen door bepaalde interpretaties 

van wat als aanvaardbaar kan worden gezien. Dit kan niet de bedoeling zijn.  
 

BIJKOMENDE OPMERKINGEN 

/ 

ONONTVANKELIJKE ADVIEZEN EN BEZWAREN 

Het bezwaar, onder nummer B50, werd ontvangen op 10 april 2017. Het  openbaar onderzoek 

liep tot en met 7 april. Het bezwaar B50 is dan ook buiten termijn ontvangen en wordt door 

de PROCORO als onontvankelijk verklaard.  

 

De vaste secretaris       De voorzitter 

 

Stephaan Barbery       Piet Gellynck 
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Verslag van de plenaire vergadering over het voorontwerp provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan (PRUP) Slachthuis Tielt 

 

1. Inleiding 

Volgende instanties zijn om advies gevraagd: 

- CBS Tielt 

- Agentschap Wegen en Verkeer 

- Departement MOW 

- Agentschap voor Natuur en Bos 

- Agentschap Ondernemen 

- Sport Vlaanderen (BLOSO) 

- De Lijn  

- Departement Ruimte Vlaanderen 

- PROCORO West-Vlaanderen 

- Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen - Onroerend Erfgoed 

- Departement Landbouw en Visserij West-Vlaanderen - Duurzame Landbouwontwikkeling 

- Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

- Vlaamse Milieumaatschappij West-Vlaanderen - Afdeling Operationeel Waterbeheer 

- Toerisme Vlaanderen  

- Technische dienst Waterlopen 

- Provinciale dienst Mobiliteit 

 

Volgende instellingen en administraties hebben advies gegeven: 

- Agentschap Wegen en Verkeer  

- Agentschap Ondernemen 

- De Lijn 

- Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

- Departement Ruimte Vlaanderen 

- Sport Vlaanderen 

- CBS Tielt 

- Toerisme Vlaanderen  

- Technische dienst Waterlopen 

 

Deze schriftelijke adviezen worden integraal bij het verslag gevoegd (zie bijlagen). De adviezen 

werden ontvangen voor of tijdens de plenaire vergadering. 
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2. Verslag 

De adviezen van de aanwezige adviesinstanties worden overlopen:  

 

Aanverwante activiteiten en afvalverwerking: 

Ruimte Vlaanderen stelt zich vragen bij de toegelaten aanverwante activiteiten en stelt dat de 

huidige verhouding van slachtactiviteiten en aanverwante activiteiten dient behouden te blijven 

of dat het aandeel aanverwante activiteiten slechts beperkt kan stijgen teneinde de 

aanverwante activiteiten beheersbaar te houden. Dit geldt eveneens voor de voorwaardelijk 

toegelaten afvalverwerkingsactiviteiten.  

De PROCORO sluit zich hierbij aan en stelt dat het desbetreffende slachthuis ook effectief een 

slachthuis moet blijven en dat het niet de bedoeling kan zijn voornamelijk andere activiteiten 

op de site te ontwikkelen.  

Bijkomend wordt er gesteld door Ruimte Vlaanderen dat er terecht toelichtend wordt gesteld 

dat het niet de bedoeling kan zijn dat er kant-en-klare maaltijden worden geproduceerd op de 

site, terwijl de productie van verbruiksklare vleesproducten worden toegelaten. Dit is 

tegenstrijdig. Het kan niet de bedoeling zijn dat er eindproducten worden geproduceerd op de 

site. Het kan enkel om halffabricaten gaan (zijnde producten die nog verdere verwerking 

behoeven teneinde over een eindproduct te kunnen spreken).  

Ook de PROCORO is hier geen voorstander van en stelt dat de mobiliteit niet in de hand te 

houden is, indien er zich handelsactiviteiten ontplooien op de site.  

 

Hinderlijke activiteiten aan de noordzijde 

Ruimte Vlaanderen stelt dat er in het kader van de stedenbouwkundige voorschriften en het 

grafisch plan, het onvoldoende hard wordt gemaakt dat de hinderlijke activiteiten langs de 

noordzijde (verder van de woonomgeving) zullen worden gesitueerd. Er wordt overeengekomen 

dat dit bij een vergunningsaanvraag zal moeten duidelijk gemaakt worden in het kader van de 

verplichte inrichtingsstudie.  

 

Gemend open ruimte gebied 

Ruimte Vlaanderen stelt dat het gevaar schuilt dat de in de zone voor gemend open ruimte 

gebied het recreatieve de overhand krijgt waardoor er hinder kan ontstaan voor de buurt. Dit is 

niet het planopzet en er wordt dan ook overeengekomen om in de voorschriften in te schrijven 

dat deze zone een parkkarakter dient te hebben. Het natuurlijke moet de overhand krijgen en 

niet het recreatieve.  

 

Hoogte van de bedrijfsgebouwen 

Stad Tielt stelt dat men geen voorstander is om te hoge bedrijfsbebouwing toe te laten wegens 

de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving.  

Ruimte Vlaanderen stelt dat het kan bekeken om net zoals in de oostelijke zone ook in de 

zuidelijke zone een bouwhoogte van slechts 10m toe te laten.  

Er wordt echter gesteld dat, rekening houdend met de ruimtelijke efficiëntie, de bouwhoogtes 

van maximaal 10m en 15m kunnen behouden blijven.  

 

Slachtcapaciteit 

De stad Tielt stelt geen voorstander te zijn van een uitbreiding van de slachtcapaciteit (volgens 

plan-MER tot 2,5 miljoen varkens per jaar).  
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Buurtweg 

Er wordt overeengekomen dat het niet opportuun is om de buurtweg langsheen het bedrijf en 

over de nieuwe ontsluitingsweg in stand te houden (te heropenen, aangezien deze op het 

terrein deels onbestaande is). Wel is er een duidelijk alternatief nodig. De buurtweg dient in 

stand gehouden te worden vanaf de Hondstraat om via de publiek toegankelijke zone voor 

gemend open ruimte gebied aan te takken op de Hoogserleistraat.  

 

De voornaamste bemerkingen van de overige adviesinstanties worden overlopen.  

 

3. Conclusie 

 

Aanverwante activiteiten 

De verhouding van de slachtactiviteiten en aanverwante activiteiten zal worden vastgelegd in 

de stedenbouwkundige voorschriften. Daarbij komt dat het enkel om halffabricaten kan gaan. 

De productie van eindproducten worden niet toegelaten, net zoals handel (dus ook geen 

groothandel en/of verkoopsruimtes, afhaalpunten).  

 

Afvalverwerking 

De definitie van afvalverwerking dient te worden scherp gesteld.  

 

Hinderlijke activiteiten aan de noordzijde 

Of hier al dan niet aan wordt voldaan, dient aangetoond te worden in het kader van de 

inrichtingsstudie.  

 

Gemend open ruimte gebied 

De voorschriften zullen worden aangepast om te vermijden dat het recreatieve in deze zone de 

overhand krijgt en om er voor te zorgen dat deze zone natuurlijke wordt ingericht 

(parkkarakter).  

 

Hoogtes bedrijfsgebouwen 

Er zal worden bekeken, rekening houdend met de gewenste hoogte van de diepvriesloods, of 

het mogelijk is aan de zuidzijde een bouwhoogte van maximaal 10m op te leggen.  

 

Slachtcapaciteit 

Het RUP doet geen uitspraken over de slachtcapaciteit. Dit kan niet verordenend worden 

vastgelegd in het kader van het RUP.  

 

Buurtweg 

Via de publiek toegankelijke zone voor gemengd open ruimte gebied, wordt er een alternatief 

geboden voor de buurtweg die doorheen het plangebied loopt.  

 

Overige opmerkingen: zie adviezen in de bijlage 
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DECREET INTEGRATIE PLAN-
MER IN RUP’S

1

Toelichting PROCORO

6 juli 2017

Inhoud

1. Aanleiding

2. Historiek en inwerkingtreding decreet

3. Algemene bepalingen over RUP’s

4. Procedure provinciale RUP’s

5. Nieuw uitvoeringsbesluit Vlaamse Regering

2

Decreet integratie plan-MER in RUP’s
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Inhoud

1. Aanleiding

2. Historiek en inwerkingtreding decreet

3. Algemene bepalingen over RUP’s

4. Procedure provinciale RUP’s

5. Nieuw uitvoeringsbesluit Vlaamse Regering

3

Decreet integratie plan-MER in RUP’s

1. Aanleiding

 Zoektocht van de Vlaamse overheid om processen van 
effectbeoordelingen – inzonderheid de m.e.r. – en RUP beter 
op elkaar af te stemmen

 Moeilijk wetgevend proces met veelvuldig vallen en 
(proberen) opstaan:

 Vernietiging integratiespoor

 Vernietiging validatiedecreet

 Tweede hersteldecreet

 Talrijke schorsingen en/of vernietigingen van RUP’s door 
de Raad van State

4

Decreet integratie plan-MER in RUP’s
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1. Aanleiding

 Uitgebreide evaluatie van het integratiespoor:

 Integratie tussen MER- en RUP-proces gebeurt te weinig, ondanks 
integratiespoor;

 RUP- en plan-MER-proces zijn onvoldoende op elkaar afgestemd: 
nood aan gemeenschappelijk begin en einde;

 Het plan-MER wordt reeds afgesloten (goedgekeurd) bij de 
voorlopige vaststelling van het RUP, waardoor latere 
aanpassingen aan het RUP beperkt zijn (vb. nieuwe inzichten 
openbaar onderzoek);

 Participatie is onvoldoende op maat van de burger en directe 

betrokkenen;

5

Decreet integratie plan-MER in RUP’s

1. Aanleiding

 Uitgebreide evaluatie van het integratiespoor:

 Onvoldoende vertaling van de resultaten en voorgestelde 
effectmilderende, compenserende en/of flankerende maatregelen 
uit het plan-MER naar het verordenende instrumentarium van het 
RUP. Hierdoor wordt er teveel doorgeschoven naar het 
projectniveau (vergunningen). Er worden met andere woorden 
teveel onzekerheden opengelaten over de uitvoering van deze 

maatregelen;

 Onvoldoende bestuderen van redelijke alternatieven.

6

Decreet integratie plan-MER in RUP’s
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Inhoud

1. Aanleiding

2. Historiek en inwerkingtreding decreet

3. Algemene bepalingen over RUP’s

4. Procedure provinciale RUP’s

5. Nieuw uitvoeringsbesluit Vlaamse Regering
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Decreet integratie plan-MER in RUP’s

2. Historiek en inwerkingtreding decreet

 1 juli 2016: decreet wordt aangenomen door de Vlaamse Regering. 
Dit decreet moet het mogelijk maken effectbeoordelingen te 
integreren in het planningsproces voor RUP’s.

 19 augustus 2016: decreet wordt gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad

 17 februari 2017: uitvoeringsbesluit wordt goedgekeurd door 
Vlaamse Regering. Dit besluit regelt onder andere de inwerkingtreding 
van bovenstaand decreet, namelijk 1 mei 2017. Er is hierbij een 

overgangsregeling uitgewerkt:

 Kennisgeving voor het opstellen van een plan-MER uiterlijk op 30 april 
2017 volledig verklaard of

 Verzoek tot raadpleging in het kader van de screening voor de 
milieueffectrapportage uiterlijk op 30 april 2017 bezorgd aan de 
adviesinstanties

 Plenaire vergadering wordt uiterlijk op 31 december 2018 gehouden

= ‘oude’ procedure

8

Decreet integratie plan-MER in RUP’s
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Inhoud

1. Aanleiding

2. Historiek en inwerkingtreding decreet

3. Algemene bepalingen over RUP’s

4. Procedure provinciale RUP’s

5. Nieuw uitvoeringsbesluit Vlaamse Regering

9

Decreet integratie plan-MER in RUP’s

3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.1)

 Hoofdstuk over RUP’s wordt volledig herschreven

 RUP= resultaat van een ruimtelijk planningsproces waarbij de 
effectenbeoordelingen procedureel én inhoudelijk geïntegreerd 
worden in het proces (= geïntegreerd planningsproces)

 Effectenbeoordelingen vinden plaats tijdens het proces voor 
de opmaak van een RUP en leveren gegevens over de 
mogelijke effecten van het voorgenomen RUP. Deze gegevens 
worden verwerkt in het planningsproces 

 Iteratief karakter van het proces, op basis van inzichten    
over mogelijke effecten

10

Decreet integratie plan-MER in RUP’s
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.1)

 Procedure en termijnen voor de opmaak van 
effectenbeoordelingen zijn geregeld in de VCRO zelf (i.c. 
hoofdstuk II Ruimtelijke Uitvoeringsplannen). Voor de overige
aspecten van de effectenbeoordelingen wordt verwezen naar 
de van toepassing zijnde sectorwetgeving.

 Decreet DABM

 Art. 4.2.3: wanneer moet (g)een plan-MER opgemaakt worden, 

hoe ziet een gemotiveerd verzoek tot ontheffing eruit,…

 Art. 4.2.4: o.a. verwijzing naar het feit dat andere wetgeving kan 
bepalen hoe het plan-MER in de opmaakprocedure van een plan of 
programma wordt geïntegreerd. Hierbij worden een aantal 
verplichtingen geformuleerd (o.a. rekening houden met  
resultaten plan-MER, wat moet er raadpleegbaar zijn,…)

11

Decreet integratie plan-MER in RUP’s

3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.1)

 Decreet DABM

 Art. 4.2.8. §1bis en §6: beschrijving inhoud van een plan-MER, 
inhoud van de beslissing van de dienst Mer over reikwijdte, 

detailleringsniveau, inhoudelijke aanpak, bijzondere en 
aanvullende richtlijnen,…

 Art. 4.2.9. §1 en §2: plan-MER wordt opgesteld onder 
verantwoordelijkheid en op kosten van initiatiefnemer, beroep 
doen op erkende MER-coördinator, vereisten erkende MER-
coördinator

 Decreet ruimtelijke veiligheidsrapportage

 Titel IV, hoofdstuk IV: wijze van opmaak, erkend VR-deskundige, 

inhoud van een ruimtelijk veiligheidsrapport

12

Decreet integratie plan-MER in RUP’s
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.1)

 De effectenrapporten bevatten informatie zoals 
voorgeschreven in de toepasselijke wetgeving. Naar 
informatie die volgens de VCRO al in een RUP moet aanwezig 
zijn, kan verwezen worden in de effectenrapporten.

 De Vlaamse Regering stelt een handleiding ter beschikking 
die de procesaanpak van het geïntegreerde planningsproces 
verduidelijkt (≈ routeplanner decreet complexe projecten)

13

Decreet integratie plan-MER in RUP’s

3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.1)

 In functie van het geïntegreerde planningsproces wordt een 
procesnota opgesteld

 Procesnota bevat informatie over: 

 Het verloop van het volledige 
planningsproces/besluitvormingsproces

 welke actoren/adviesinstanties betrokken worden

 Op welke wijze de participatie zal georganiseerd worden

 Hoe zal worden omgegaan met de resultaten van de participatie

 Hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen (indien 
deze niet reeds is geregeld door de Vlaamse Regering)

 Informatief en evolutief document dat wordt aangevuld         
in de loop van het planproces (‘open’ document)

14

Decreet integratie plan-MER in RUP’s
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.1)

 Procesnota is een vorm van verslaggeving van het 
geïntegreerde planproces

 De procesnota en de aangevulde procesnota worden op 
dezelfde wijze gepubliceerd (minstens op website bevoegde 
overheid cfr. uitvoeringsbesluit en mvt)

 Het informeren over (wijzigingen aan) de procesnota is 
belangrijk om de procedurele rechtvaardigheid te bewaken. 
Burgers, middenveld en actoren die niet rechtstreeks 
betrokken zijn moeten toch op de hoogte kunnen blijven van 
wijzigingen aan de procesnota. Daarom worden zowel de 
initiële procesnota als de aanvullingen gepubliceerd.

15

Decreet integratie plan-MER in RUP’s

3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.2)

 Artikel 2.2.2 is een overname van het vroegere artikel 2.2.1 
met enkele legistieke aanpassingen

 Beschrijving planningsniveau’s, delegatiemogelijkheden

16

Decreet integratie plan-MER in RUP’s
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.3)

 Introductie van het planteam in de wetgeving

 Het ontwerp RUP wordt opgemaakt door een planteam. Dit 
team kan bestaan uit verschillende personen die werken in 
samenwerkingsverband, waaronder minstens een ruimtelijk 
planner.

 Voert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt de 
verschillende onderzoeken, integreert de tussentijdse 
resultaten in het planningsproces en zorgt voor continue 
kwaliteitsbewaking.

 Vlaamse Regering kan voorwaarden bepalen om als ruimtelijk 
planner aangewezen te kunnen worden (kan variëren) 17
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.3)

 Basissamenstelling planteam (= ambtelijke groep):

 Een ruimtelijk planner

 Een vertegenwoordiger van de dienst MER indien er een plan-MER 
wordt opgesteld (niet altijd nodig van bij begin, afh. uitkomst 
scopingnota) 

 Indien er een plan-MER noodzakelijk is, dan wordt conform het 
DABM (art. 4.2.9.) een MER-coördinator aangesteld. Deze MER-

coördinator wordt betrokken bij de werking van het planteam om 
de integratie van het plan-MER in het RUP voldoende te kunnen 
garanderen. 

 Een vertegenwoordiger van de dienst veiligheidsrapportering 
indien er een RVR wordt opgemaakt (niet altijd nodig van bij 
begin, cfr. uitkomst scopingsnota). In dit geval zal ook een erkend 

VR-deskundige moeten aangesteld worden.

18
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.3)

 Samenstelling planteam:

 Verder kan het planteam worden aangevuld met 
vertegenwoordigers van overheidsdiensten waarvan het nuttig is 

dat ze deel uitmaken van het planteam.

 Het is mogelijk dat een bepaalde instantie eerder als belangrijke 
stakeholder betrokken wordt dan als effectief lid van het planteam

 De bevoegde overheid stelt het planteam vast dat het 

planningsproces zal begeleiden.

 Bij complexe/omvangrijke projecten kan het opportuun zijn een 
planteamcoördinator aan te stellen

 De samenstelling van het planteam is bijgevolg afhankelijk 
van het plan zelf en de mogelijke effecten (maatwerk)

19
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.3)

 De dienst Mer maakt in het geval een MER wordt opgemaakt 
deel uit van het lokale planteam in functie van de 
milieueffectrapportage door expertise en kennis en informatie 
aan te brengen. Dit werk is in deze fase van het proces 
vergelijkbaar met de huidige opmaak van de specifieke 
richtlijnen voor een planMER.

 Richtlijnenvergadering komt aldus te vervallen

20
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.3)

 Rol planteam:

 Volgt de inhoud, de voortgang, het participatieproces, de 
planontwikkeling, het effectbeoordelingsproces en de 

besluitvorming op

 Verantwoordelijk voor de voorbereiding van de politieke 
besluitvorming

 Het naar buiten brengen van nota’s op formele momenten, zoals 

de startnota, scopingsnota en procesnota, het ontwerp-RUP met 
ontwerp-effectenrapportage, enz.

 De planteamleden zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun 
eigen onderdeel in het plan en/of van de effectbeoordeling

 De formele documenten moeten gedragen zijn door het hele team

 Bij blijvende discussiepunten binnen het planteam: politieke 
beslissing

21
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.4)

 Het geïntegreerde planproces bestaat uit 5 fasen

 Resultaat van deze fases wordt telkens geconsolideerd in één 
van volgende documenten:

1. Startnota

2. Scopingsnota

3. Voorontwerp RUP (evt. aangevuld met één of meer 
ontwerpen van effectenrapport)

4. Ontwerp RUP (evt. aangevuld met één of meer 
ontwerpen van effectenrapport)

5. Definitief RUP (evt. aangevuld met één of meer 
effectenrapporten)

22
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.4)

 De startnota wordt samen met de procesnota aan het begin 
van het planningsproces opgemaakt (= formele start 
planningsproces).

 De startnota bevat de informatie die nodig is om een eerste 
participatie van het publiek en raadpleging van 
adviesinstanties te kunnen houden (≈ plan-MER-screening of 
kennisgeving plan-MER).

23
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.4)

 De startnota bevat:

 Beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van 
het RUP

 Afbakening van het gebied waarop het plan betrekking 
heeft

 Beknopte beschrijving van de alternatieven die werden 
overwogen en beknopte beschrijving van de voor- en 
nadelen van de verschillende alternatieven

 Beschrijving van reikwijdte en detailleringsniveau van het 
RUP en de daaraan gekoppelde effectenonderzoeken

 De relatie met het ruimtelijk structuurplan en evt. andere 
relevante beleidsplannen

24
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.4)

 De startnota bevat:

 Beschrijving van de te onderzoeken effecten en 
inhoudelijke aanpak van de effectbeoordelingen, met 
inbegrip van de methodologie zoals bepaald in de van 
toepassing zijnde wetgeving. In voorkomend geval een 
weergave van de gedane analyse en redenen waarom 
geen plan-MER, resp. RVR moet worden opgemaakt (cfr. 
art. 4.2.6, §1, 5° en art. 4.4.1 DABM)

 In voorkomend geval de relevante gegevens uit vorige 
effectenbeoordelingen of goedgekeurde rapporten

 In voorkomend geval de impact dat het planningsproces 
kan hebben op mens en milieu (grensoverschrijdend)

 Overzicht van de instrumenten die samen met het RUP 
kunnen ingezet worden (indien reeds gekend).

25
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.4)

 Link startnota en milieueffectrapportage:

 In het geval er geen aanzienlijke milieueffecten kunnen 
zijn en er geen plan-MER vereist is, wordt dit onderbouwd 
geformuleerd in de startnota. Dit komt overeen met de 
vroegere ‘screeningsnota’.

 In het geval er wel aanzienlijke milieueffecten verwacht 
worden en een plan-MER vereist is, wordt een beschrijving 
van de te onderzoeken effecten van de inhoudelijke 
aanpak van de effectenbeoordelingen, met inbegrip van de 
methodologie, opgenomen in de startnota. Dit is te 
vergelijken het kennisgevingsdossier voor een plan-MER 
cfr. art. 4.2.8 §1 van het DABM.

26
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.4)

 De startnota wordt na de raadpleging (zie verder) herwerkt 
tot een scopingsnota

 De scopingsnota bevat minstens dezelfde onderdelen als de 
startnota. De scopingsnota bepaalt de te onderzoeken 
ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die moeten 
worden uitgevoerd, alsook de methode ervan.

 Bij de opmaak wordt rekening gehouden met de uitgebrachte 
adviezen en het resultaat van de participatie.

 De scopingsnota is samen met de procesnota de leidraad voor 
het verdere verloop van het planningsproces.

27
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.4)

 De diensten, bevoegd voor milieueffectrapportage en 
veiligheidsrapportage, integreren hun kwaliteitsbeoordeling 
over de inhoudsafbakening van het plan-MER en het ruimtelijk 
veiligheidsrapport in de scopingsnota, conform de sectorale 
wetgeving die van toepassing is

 Art. 4.2.8. §6 van het DABM: richtlijnen plan-MER

 Art. 4.4.2. §3 van het DABM: schriftelijke richtlijnen van de 
administratie inzake VR

28
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.4)

 Als uit de scopingsnota blijkt dat er een MER of RVR moet 
worden opgemaakt, maakt de bevoegde dienst voor het 
verdere verloop van het planningsproces deel uit van het 
planteam

 Uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP 
wordt in de scopingsnota door de dienst bevoegd voor 
milieueffectrapportage of veiligheidsrapportage bepaald of er 
een MER resp. RVR moet worden opgemaakt.

 De scopingsnota kan tijdens het planningsproces aangevuld 
worden. Deze wordt dan op dezelfde wijze gepubliceerd      
als de oorspronkelijke scopingsnota. 

29
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.5)

 Het vroegere artikel 2.2.2 gaf aan wat een RUP dient te 
bevatten. Dit artikel wordt nu herschreven in functie van

 integratie van de effectbeoordelingen

 de vertaling van het resultaat van een planningsproces in 
een RUP en in andere instrumenten

30
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.5)

 Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat

1. Een beschrijving en verantwoording van de doelstellingen 
van het plan

2. Een grafisch plan

3. Bijhorende stedenbouwkundige voorschriften

4. Een weergave van de juridische toestand

5. Een weergave van de feitelijke ruimtelijke toestand en de 
toestand van het leefmilieu, de natuur en andere relevante 
feitelijke gegevens

6. De relatie met de ruimtelijk structuurplan(nen) waarvan 
het een uitvoering is

7. Een limitatieve opgave van de voorschriften die        
strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden

31
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.5)

 Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat:

8. De kwaliteitsbeoordeling en een overzicht van de 
conclusies van volgende effectbeoordelingen waarbij 
aangegeven wordt hoe die geïntegreerd zijn in het plan

• Plan-MER

• Passende beoordeling

• Ruimtelijk veiligheidsrapport

• Andere verplicht voorgeschreven of gemaakte 

effectenrapporten

+ in voorkomend geval: monitoringsmaatregelen

 De uitgevoerde rapportages in extenso worden niet 
opgenomen in de toelichtingsnota zelf en zijn geen onderdeel 
van het RUP. Deze zijn een bijlage aan het RUP.
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.5)

 Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat

9. Register, al dan niet grafisch, van percelen waarop 
planschade, planbaten en/of een compensatie van 
toepassing kan zijn

10. Register, al dan niet grafisch, van percelen waarop een 
gebruikerscompensatie van toepassing kan zijn

11. Voor gewestelijke RUP’s, in voorkomend geval, overzicht 
erkennings-, rangschikkings- en beschermingsbesluiten 
inzake onroerend erfgoed

12. In voorkomend geval: grondruilplan cfr. decreet 
landinrichting

13. In voorkomend geval: inrichtingsnota cfr. decreet 
landinrichting

33
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.5)

 Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat

14. In voorkomend geval: overzicht van de instrumenten die 
zullen ingezet worden om die aspecten te regelen of om 
de maatregelen of voorwaarden te bepalen die de 
bevoegde overheid op basis van het planningsproces, en 
in het bijzonder de effectbeoordelingen, noodzakelijk acht 
voor de vaststelling van het RUP.

 Dit zijn de zogenaamde flankerende maatregelen of 
milderende maatregelen of het actieprogramma

34
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.5)

 Er wordt in de VCRO aldus expliciet toegevoegd dat de 
bevoegde overheid samen met het RUP een beslissing kan 
nemen over de inzet van andere instrumenten, in het 
bijzonder ter implementatie van specifieke maatregelen zoals 
onder meer voorgesteld in de effectbeoordelingen.

 Bij deze instrumenten worden er twee concreet omschreven:

 Stedenbouwkundige verordeningen

 Formele overeenkomsten

35
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.5)

 Samen met het RUP kan de bevoegde overheid een 
stedenbouwkundige verordening vaststellen met 
voorschriften die niet als stedenbouwkundig voorschrift 
worden opgenomen in het RUP.

 De betrokken voorschriften garanderen de uitvoering van 
maatregelen of het naleven van voorwaarden die het RUP 
begeleiden en die uit het planningsproces resulteren.

 Bij art. 2.3.1. van de VCRO worden aanpassingen aangebracht 
waaruit moet blijken dat deze stedenbouwkundige 
verordening ook voorschriften kunnen omvatten die niet strikt 
stedenbouwkundig van aard zijn.
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.5)

 Dergelijke voorschriften moeten evenwel ruimtelijk kunnen 
gesitueerd en geordend kunnen worden en kunnen alleen 
worden opgenomen indien de bevoegde overheid deze 
noodzakelijk acht

 In veel gevallen zal het gaan om milderende of 
compenserende maatregelen uit het plan-MER die niet in 
(statige) stedenbouwkundige voorschriften kunnen worden 
opgenomen.

 Het is evenwel niet de bedoeling om specifieke voorschriften 
in een stedenbouwkundige verordening op te nemen die reeds 
geformuleerd werden in het milieuvergunningsinstrument (vb. 
specifieke afstandsregels)
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.5)

 Stedenbouwkundige verordeningen in het kader van een RUP 
zijn aldus bedoeld om de effectmilderende maatregelen te 
verzekeren vanuit een effectenbeoordeling die niet 
opgevangen kunnen worden door de andere, voor het RUP 
voorziene instrumenten zoals de inrichtingsnota, het 
grondruilplan en de formele verbintenissen.

 Gedurende het planningsproces is er dus telkens een 
instrumentenafweging nodig om na te gaan welke 
instrumenten het best voor wat kunnen worden ingezet.

 Handleiding kan hierin belangrijke rol spelen
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.5)

 De stedenbouwkundige verordening wordt samen met het 
RUP voorlopig en definitief vastgesteld en wordt onderworpen 
aan hetzelfde openbaar onderzoek.

 Indien de opmaak van een stedenbouwkundige verordening 
voortvloeit uit het openbaar onderzoek, wordt deze na het 
openbaar onderzoek voorlopig vastgesteld en onderworpen 
aan een afzonderlijk openbaar onderzoek. Ze wordt dan 
samen met het RUP definitief vastgesteld.

39
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.5)

 De termijn voor de definitieve vaststelling wordt in 
bovenstaand geval opgeschort met de termijn die nodig is om 
de stedenbouwkundige verordening en het RUP op dezelfde 
datum definitief te kunnen vaststellen. 

 De vervaltermijn voor de opmaak van de stedenbouwkundige 
verordening is in dit geval de bepalende termijn voor de duur 
van de opschorting
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.5)

 Voorafgaandelijk aan of gelijktijdig met de beslissing over het 
RUP kan de bevoegde overheid overeenkomsten afsluiten 
om het RUP te kunnen realiseren

 Dit kan met publiekrechterlijke rechtspersonen, 
privaatrechterlijke rechtspersonen of natuurlijke personen
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.6)

 Artikel 2.2.3 over de stedenbouwkundige voorschriften wordt 
herwerkt en vervangen door artikel 2.2.6.

 Er wordt in dit artikel bepaald dat stedenbouwkundige 
voorschriften:

 Eigendomsbeperkingen of een bouwverbod kunnen inhouden

 Een tijdelijk gebruik kunnen toelaten

 Na verloop van tijd in werking kunnen treden

 De inhoud op een bepaald tijdstip kan veranderen

 Dat een onderdeel van een voorschrift in werking treedt als de 
opgenomen voorwaarde is vervuld

 Dat de uitvoering ervan afhankelijk is van de vaststelling van een 
bepaald instrument (vb. stedenbouwkundige verordening, 
instrument decreet landinrichting via inrichtingsnota bij RUP,…)
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.6)

 Let wel: fasering is mogelijk maar dient heel zorgvuldig 
uitgewerkt te worden zodat de rechtszoekende in redelijke 
mate kan voorzien of bepaalde handelingen of 
vergunningsaanvragen al dan niet verenigbaar zijn met de 
voorschriften (cfr. rechtspraak RvSt).

 De uitbreiding van de uitvoeringsmogelijkheden van 
stedenbouwkundige voorschriften heeft dus tot gevolg dat de 
realisatie van een bepaalde bestemming afhankelijk kan 
worden gemaakt van het al dan niet nemen van de 
noodzakelijke milderende maatregelen.
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3. Algemene bepalingen over RUP’s (VCRO art. 2.2.6)

 Er kan bovendien bepaald worden dat het stedenbouwkundig 
voorschrift niet langer uitvoerbaar is indien de 
stedenbouwkundige verordening of een ander inzetbaar 
instrument niet langer rechtskracht heeft

 Categorieën van gebiedsaanduiding: blijven ongewijzigd
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.12)

 De deputatie is belast met de opmaak van provinciale RUP’s
en neemt de nodige maatregelen voor:

 Het samenstellen van het planteam

 Het voeren van het geïntegreerde planproces

 Voorbereidende fase: aanduiden van een planteam

 Stakeholderanalyse

 Aftoetsen of voorgenomen plan mogelijke impact zou kunnen 
hebben op of interfereren met doelstellingen of plannen van 
andere beleidsvelden of van lokale besturen
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.12)

 Het planteam maakt de startnota (en procesnota) op.

 De deputatie vraagt advies over de startnota aan:

 Het departement Omgeving

 De PROCORO

 CBS van de betrokken gemeenten

 De door de Vlaamse regering aangewezen diensten (zie nieuw 
uitvoeringsbesluit)

 Indien grenzend aan of aanzienlijke effecten op andere provincie, 
gewest, land of gebied die onder federale bevoegdheid valt: 
advies betrokken niveau

 Advies binnen 60 dagen na ontvangst adviesvraag, zoniet kan 
aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.12)

 Participatie: uiterlijk eerste dag van de termijn van deze 60 
dagen informeert de deputatie de bevolking van de betrokken 
gemeente(n) over de inhoud van de startnota

 Gedurende deze periode raadpleegt de deputatie de bevolking 
over de bevolking en organiseert zij minstens één 
participatiemoment. Hiervan wordt een verslag opgemaakt.

 Publieke raadpleging wordt bij voorkeur opgevat als een 
actieve vorm van overleg met de bevolking. De raadpleging 
kan aangevuld worden met specifiek actorenoverleg, 
infomarkten, hoorzittingen, workshops,… Dit is maatgericht te 
bepalen per RUP

 De coördinatie en sturing gebeurt door het planteam
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.12)

 Het uitvoeringsbesluit bepaalt de wijze waarop de raadpleging 
wordt aangekondigd.

 Zowel de startnota als de procesnota worden gedurende de 
raadpleging over de startnota minstens op volgende plaatsen 
ter beschikking gesteld:

 Bij de bevoegde overheid

 Op de website van de bevoegde overheid

 Bij de betrokken gemeenten

 De aankondiging gebeurt naar analogie van de huidige RUP’s
+ vermelden van datum en uur van het participatiemoment
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.12)

 De reacties worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van 
de inspraak bezorgd aan de deputatie.

 De deputatie bezorgt de startnota, de adviezen, de reacties en 
het verslag van het participatiemoment aan de dienst Mer en 
de dienst RVR binnen de drie dagen na afsluiten van de 
termijn van 60 dagen.

 Uitvoeringsbesluit: startnota, procesnota (met evt. 
aanpassingen) en verslag van participatiemoment ter 
beschikking op website bevoegde overheid.
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PROCESNOTA

Voorbereidende fase

STARTNOTA

SCOPINGSNOTA

‘Open’ document
- Raadpleging publiek (met participatiemoment) (60 dagen) 

- Adviesvraag (o.a. PROCORO)

VOORONTWERP RUP

+ ONTWERP

EFFECTENRAPPORT(EN)

ONTWERP RUP

+ ONTWERP

EFFECTENRAPPORT(EN)

DEFINITIEF RUP     + 
EFFECTENRAPPORT(EN)

Definitief

Voorlopige vaststelling provincieraad

- Openbaar onderzoek (60 dagen)

- Behandeling adviezen/bezwaren door PROCORO

- Finale kwaliteitsbeoordeling Plan-MER, RVR en 

evt. andere effectenbeoordelingen

- Definitieve vaststelling provincieraad

- Adviesvraag (o.a. PROCORO)

- Plenaire vergadering (facultatief)

o.a. samenstelling planteam

PROCESNOTA

Definitief
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PROCESNOTA

Voorbereidende fase

STARTNOTA

SCOPINGSNOTA

‘Open’ document
- Raadpleging publiek (met participatiemoment) (60 dagen) 

- Adviesvraag (o.a. PROCORO)

VOORONTWERP RUP

+ ONTWERP

EFFECTENRAPPORT(EN)

ONTWERP RUP

+ ONTWERP

EFFECTENRAPPORT(EN)

DEFINITIEF RUP     + 
EFFECTENRAPPORT(EN)

Definitief

Voorlopige vaststelling provincieraad

- Openbaar onderzoek (60 dagen)

- Behandeling adviezen/bezwaren door PROCORO

- Finale kwaliteitsbeoordeling Plan-MER, RVR en 

evt. andere effectenbeoordelingen

- Definitieve vaststelling provincieraad

- Adviesvraag (o.a. PROCORO)

- Plenaire vergadering (facultatief)

o.a. samenstelling planteam

PROCESNOTA

Definitief
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.13)

 De deputatie neemt de nodige maatregelen voor de opmaak 
van de scopingsnota

 De resultaten van de raadpleging (reacties en adviezen) 
worden door het planteam verwerkt in de scopingsnota 
(startnota evolueert naar scopingsnota).

 Na verwerking van de resultaten kan de samenstelling van het 
planteam desgewenst aangepast worden
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.13)

 Indien uit de startnota en de resultaten van de raadpleging 
blijkt dat er geen MER en/of RVR vereist is, geven de dienst 
Mer en/of de dienst VR dit in de scopingsnota aan (≈ huidige 
screeningsbeslissing)

 In het andere geval geeft de scopingsnota de inhoud van de 
planMER (en/of RVR) aan.

 De scopingsnota wordt ter beschikking gesteld op de website 
van de bevoegde overheid (cfr. uitvoeringsbesluit)
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.13)

 Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingsnota 
vervolgt het planteam het geïntegreerde planningsproces.

 Het RUP wordt verder uitgewerkt samen met de 
effectenbeoordelingen en eventuele andere onderzoeken die 
relevant worden geacht. Eventueel kunnen bepaalde 
alternatieven verlaten of toegevoegd worden op basis van 
beoordelingen (~iteratief planningsproces)

 Dit kan tot gevolg hebben dat zowel de scopings- als 
procesnota wijzigen. In bepaalde planprocessen kan het zijn 
dat de scope van het plan in de loop van het planproces 
substantieel wijzigt (vb. uitbreiding plancontour). In dat geval 
moet nagegaan worden of er een nieuwe raadpleging over de 
scopingsnota moet worden georganiseerd.
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60

PROCESNOTA

Voorbereidende fase

STARTNOTA

SCOPINGSNOTA

‘Open’ document
- Raadpleging publiek (met participatiemoment) (60 dagen) 

- Adviesvraag (o.a. PROCORO)

VOORONTWERP RUP

+ ONTWERP

EFFECTENRAPPORT(EN)

ONTWERP RUP

+ ONTWERP

EFFECTENRAPPORT(EN)

DEFINITIEF RUP     + 
EFFECTENRAPPORT(EN)

Definitief

Voorlopige vaststelling provincieraad

- Openbaar onderzoek (60 dagen)

- Behandeling adviezen/bezwaren door PROCORO

- Finale kwaliteitsbeoordeling Plan-MER, RVR en 

evt. andere effectenbeoordelingen

- Definitieve vaststelling provincieraad

- Adviesvraag (o.a. PROCORO)

- Plenaire vergadering (facultatief)

o.a. samenstelling planteam

PROCESNOTA

Definitief
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PROCESNOTA

Voorbereidende fase

STARTNOTA

SCOPINGSNOTA

‘Open’ document
- Raadpleging publiek (met participatiemoment) (60 dagen) 

- Adviesvraag (o.a. PROCORO)

VOORONTWERP RUP

+ ONTWERP

EFFECTENRAPPORT(EN)

ONTWERP RUP

+ ONTWERP

EFFECTENRAPPORT(EN)

DEFINITIEF RUP     + 
EFFECTENRAPPORT(EN)

Definitief

Voorlopige vaststelling provincieraad

- Openbaar onderzoek (60 dagen)

- Behandeling adviezen/bezwaren door PROCORO

- Finale kwaliteitsbeoordeling Plan-MER, RVR en 

evt. andere effectenbeoordelingen

- Definitieve vaststelling provincieraad

- Adviesvraag (o.a. PROCORO)

- Plenaire vergadering 
(facultatief)

o.a. samenstelling planteam

PROCESNOTA

Definitief
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.14)

 Op het einde dit proces worden het voorontwerp RUP 
opgemaakt en de ontwerpen van effectbeoordelingen 
gefinaliseerd.

 De plenaire vergadering is niet meer verplicht maar wel 
facultatief, de formele adviesverlening blijft evenwel bestaan.

 Voor RUP’s waarvoor geen knelpunten meer aanwezig zijn, 
heeft een formele plenaire immers geen meerwaarde meer. 
Voor andere RUP’s kunnen evenwel meerdere plenaires nodig 
zijn vooraleer consensus bereikt wordt. Dit wordt beslist door 
de bevoegde overheid zelf (deputatie).
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.14)

 Geen plenaire vergadering: schriftelijk advies binnen een 
termijn van éénentwintig dagen. Deze termijn gaat in de dag 
na de ontvangst van de adviesvraag.

 Wel plenaire vergadering: vindt op zijn vroegst plaats de 21ste

dag na het versturen van het voorontwerp door de deputatie

 Van de plenaire vergadering wordt een verslag opgemaakt, 
dat binnen de 14 dagen wordt bezorgd aan de instanties 
die op de plenaire aanwezig moesten zijn.

 Binnen de 14 dagen na ontvangst van het verslag kunnen 
de instanties die effectief aanwezig waren, reageren op het 
verslag van de plenaire vergadering.
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.14)

 Voorontwerp RUP en, in voorkomend geval de ontwerpMER, 
RVR en andere verplicht voorgeschreven of gemaakte 
effectbeoordelingen worden overgemaakt aan (idem 
startnota):

 Het departement Omgeving

 De PROCORO

 CBS van betrokken gemeenten

 De door de Vlaamse regering aangewezen diensten (zie nieuw 
uitvoeringsbesluit)

 Indien grenzend aan of aanzienlijke effecten op andere provincie, 

gewest, land of gebied die onder federale bevoegdheid valt: 
advies betrokken niveau
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PROCESNOTA

Voorbereidende fase

STARTNOTA

SCOPINGSNOTA

‘Open’ document
- Raadpleging publiek (met participatiemoment) (60 dagen) 

- Adviesvraag (o.a. PROCORO)

VOORONTWERP RUP

+ ONTWERP

EFFECTENRAPPORT(EN)

ONTWERP RUP

+ ONTWERP

EFFECTENRAPPORT(EN)

DEFINITIEF RUP     + 
EFFECTENRAPPORT(EN)

Definitief

Voorlopige vaststelling provincieraad

- Openbaar onderzoek (60 dagen)

- Behandeling adviezen/bezwaren door PROCORO

- Finale kwaliteitsbeoordeling Plan-MER, RVR en 

evt. andere effectenbeoordelingen

- Definitieve vaststelling provincieraad

- Adviesvraag (o.a. PROCORO)

- Plenaire vergadering 
(facultatief)

o.a. samenstelling planteam

PROCESNOTA

Definitief

I
te

ra
tie

f p
la

n
p

ro
c
e
s

66

PROCESNOTA

Voorbereidende fase

STARTNOTA

SCOPINGSNOTA

‘Open’ document
- Raadpleging publiek (met participatiemoment) (60 dagen) 

- Adviesvraag (o.a. PROCORO)

VOORONTWERP RUP

+ ONTWERP

EFFECTENRAPPORT(EN)

ONTWERP RUP

+ ONTWERP

EFFECTENRAPPORT(EN)

DEFINITIEF RUP     + 
EFFECTENRAPPORT(EN)

Definitief

Voorlopige vaststelling provincieraad

- Openbaar onderzoek (60 dagen)

- Behandeling adviezen/bezwaren door PROCORO

- Finale kwaliteitsbeoordeling Plan-MER, RVR en 

evt. andere effectenbeoordelingen

- Definitieve vaststelling provincieraad

- Adviesvraag (o.a. PROCORO)

- Plenaire vergadering (facultatief)

o.a. samenstelling planteam

PROCESNOTA

Definitief

I
te

ra
tie

f p
la

n
p

ro
c
e
s



34

4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.15)

 Het ontwerp-plan en de ontwerp-effectbeoordelingen worden 
afgewerkt door het planteam op basis van de resultaten van 
het tot dan afgelegde planproces (o.a. adviezen en/of 
resultaten van de plenaire vergadering).

 Het ontwerp-plan en ontwerp-effectbeoordelingen (in 
voorkomend geval een ontwerp-plan-MER, ontwerp RVR, enz.) 
worden voorgelegd aan de provincieraad. 

 De provincieraad stelt het ontwerp van provinciaal RUP 
voorlopig vast.
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PROCESNOTA

Voorbereidende fase

STARTNOTA

SCOPINGSNOTA

‘Open’ document
- Raadpleging publiek (met participatiemoment) (60 dagen) 

- Adviesvraag (o.a. PROCORO)

VOORONTWERP RUP

+ ONTWERP

EFFECTENRAPPORT(EN)

ONTWERP RUP

+ ONTWERP

EFFECTENRAPPORT(EN)

DEFINITIEF RUP     + 
EFFECTENRAPPORT(EN)

Definitief

Voorlopige vaststelling provincieraad

- Openbaar onderzoek (60 dagen)

- Behandeling adviezen/bezwaren door PROCORO

- Finale kwaliteitsbeoordeling Plan-MER, RVR en 

evt. andere effectenbeoordelingen

- Definitieve vaststelling provincieraad

- Adviesvraag (o.a. PROCORO)

- Plenaire vergadering (facultatief)

o.a. samenstelling planteam

PROCESNOTA

Definitief
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PROCESNOTA

Voorbereidende fase

STARTNOTA

SCOPINGSNOTA

‘Open’ document
- Raadpleging publiek (met participatiemoment) (60 dagen) 

- Adviesvraag (o.a. PROCORO)

VOORONTWERP RUP

+ ONTWERP

EFFECTENRAPPORT(EN)

ONTWERP RUP

+ ONTWERP

EFFECTENRAPPORT(EN)

DEFINITIEF RUP     + 
EFFECTENRAPPORT(EN)

Definitief

Voorlopige vaststelling provincieraad

- Openbaar onderzoek (60 dagen)

- Behandeling adviezen/bezwaren door PROCORO

- Finale kwaliteitsbeoordeling Plan-MER, RVR en 

evt. andere effectenbeoordelingen

- Definitieve vaststelling provincieraad

- Adviesvraag (o.a. PROCORO)

- Plenaire vergadering (facultatief)

o.a. samenstelling planteam

PROCESNOTA

Definitief
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.15)

 Het ontwerp-RUP en ontwerp van de 
effectbeoordelingsrapporten zijn vervolgens onderwerp van 
een openbaar onderzoek

 Dit openbaar onderzoek wordt binnen de 30 dagen na 
voorlopige vaststelling minstens aangekondigd in het Belgisch 
Staatsblad (termijn van orde). Dit openbaar onderzoek start 
uiterlijk op de dertigste dag na de aankondiging in het 
Belgisch staatsblad (termijn van orde).

 De aankondiging van het openbaar onderzoek gebeurt naar 
analogie met de huidige RUP’s
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.15)

 Documenten die eveneens ter beschikking worden gesteld op 
de website (memorie van toelichting + uitvoeringsbesluit)

 Procesnota

 Startnota

 Scopingsnota

 Adviezen van de adviesinstanties die gegeven werden 
tijdens het proces en op het voorontwerp van RUP

 In vergelijking met de kennisgeving van de startnota wordt 
tijdens het openbaar onderzoek van het ontwerp van 
provinciaal RUP geen verplicht participatiemoment     
voorzien.
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.15)

 De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag 
van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgd 
aan:

 De procoro

 In het gemeentehuis van de betrokken gemeenten tegen 
ontvangstbewijs. In dit geval worden de opmerkingen en 
bezwaren uiterlijk de derde werkdag na het openbaar 
onderzoek bezorgd.

 Met opmerkingen en bezwaren die te laat aan de procoro zijn 
bezorgd, hoeft geen rekening te worden gehouden. Idem met 
adviezen van gemeenteraden, deputaties of het departement.
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.15)

 De bevoegde diensten Mer en VR krijgen de binnengekomen 
opmerkingen en bezwaren in het geval er een MER resp. RVR 
werd opgemaakt.

 De procoro bundelt en coördineert alle adviezen, 
opmerkingen en bezwaren en brengt binnen de 90 dagen na 
het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit 
bij de provincieraad.

 Als de opmerkingen en bezwaren betrekking hebben op de 
effectbeoordelingen nemen deze adviesraden best contact op 
met de voor deze effectbeoordelingen bevoegde diensten.
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.15)

 Een verlenging van de termijn met 30 dagen is mogelijk op 
verzoek van de procoro aan de deputatie (verzoek binnen 30 
dagen na einde openbaar onderzoek). De deputatie beslist 
binnen 30 dagen na indienen verzoek tot verlenging (bij 
uitblijven beslissing deputatie: verlenging wordt geacht te zijn 
toegekend)

 Indien geen advies procoro binnen de gestelde termijn, mag 
aan de adviesvereiste van procoro voorbijgegaan worden.
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.15)

 Het planteam gaat na in hoeverre er op basis van de 
resultaten van het openbaar onderzoek wijzigingen aan zowel 
het RUP als de uitgevoerde effectenbeoordelingen 
noodzakelijk zijn.

 Er zal hierbij moeten gekeken worden in hoeverre er bij 
aanpassingen al dan niet een aangepaste scopingsnota, een 
nieuwe plenaire vergadering/adviesronde of openbaar 
onderzoek noodzakelijk is (cfr. scenario’s MVT) (= 
onzekerheidsfactor…)
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.15)

 Het ontwerp RUP en de effectbeoordelingen worden, na de 
noodzakelijke aanpassingen, door het planteam definitief op 
inhoud en kwaliteit beoordeeld en afgewerkt.

 De bevoegde diensten voor milieueffectrapportage en 
veiligheidsrapportage beoordelen voorafgaand aan de 
definitieve vaststelling finaal de kwaliteit van het plan-MER 
resp. RVR.

 De diensten toetsen aan de scopingsnota en aan de gegevens 
die nodig zijn conform art. 4.2.8. §1bis en art. 4.4.3. DABM 
en houden rekening met de tijdens het openbaar onderzoek 
geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren.

76

Decreet integratie plan-MER in RUP’s



39

4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.15)

 Vanaf dat moment zijn de effectrapportages afgerond en is 
het RUP klaar voor politieke besluitvorming.

 Het RUP en de effectrapportages worden voorgelegd aan de 
provincieraad teneinde het RUP definitief vast te stellen.
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.15)

 Binnen 180 dagen (210d) na het einde van het openbaar 
onderzoek stelt de provincieraad het provinciaal RUP definitief 
vast.

 Een verlenging van de termijn met 60 dagen is mogelijk op 
gemotiveerd verzoek van de deputatie aan de provincieraad.

 Indien het provinciaal RUP niet definitief wordt vastgesteld 
binnen de bovenstaande termijn, vervalt het ontwerp PRUP.

 Bestuurlijke lus
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.16)

 Het provinciaal RUP wordt samen met het besluit van de 
provincieraad en het advies van de procoro onmiddellijk na 
definitieve vaststelling bezorgd aan de Vlaamse regering

 De Vlaamse regering beschikt over een termijn van 30 (45) 
dagen die ingaat de dag na betekening om de uitvoering van 
het besluit van de provincieraad tot definitieve vaststelling te 
schorsen

 Het schorsingsbesluit is gemotiveerd en kan enkel omwille van 
de gekende decretaal omschreven redenen

79

Decreet integratie plan-MER in RUP’s

4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.16)

 In geval van schorsing beschikt de provincieraad over 60 (90) 
dagen, die ingaat de dag na de verzending van het 
schorsingsbesluit aan de deputatie, om het provinciaal RUP 
opnieuw definitief vast te stellen.

 Indien geen nieuw besluit tot definitieve vaststelling van het 
provinciaal RUP binnen deze termijn, vervalt het geschorste 
provincieraadsbesluit en het ontwerp van provinciaal RUP.
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4. Procedure provinciale RUP’s (VCRO art. 2.2.17)

 Indien de Vlaamse Regering niet (tijdig) schorst, wordt de 
provincieraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling 
binnen de 60 dagen na definitieve vaststelling bij uittreksel 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

 Binnen diezelfde termijn wordt de provincieraadsbeslissing 
bekendgemaakt op de website die vermeld wordt in de 
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

 Het provinciaal RUP treedt in werking 14 dagen na 
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

81

Decreet integratie plan-MER in RUP’s

Inhoud

1. Aanleiding

2. Historiek en inwerkingtreding decreet

3. Algemene bepalingen over RUP’s

4. Procedure provinciale RUP’s

5. Nieuw uitvoeringsbesluit Vlaamse Regering
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5. Nieuw uitvoeringsbesluit Vlaamse Regering

 Definities

 Ter beschikking stelling documenten

 Website

 Digitaal platform (DSI): uitwisseling 
documenten/adviesvragen

 Inspraak: praktische regeling rond o.a. aankondiging 
raadpleging startnota en aankondiging openbaar onderzoek 
ontwerp RUP en ontwerp effectenrapporten

 Adviesverlening: bijlage 1 bij uitvoeringsbesluit duidt 
adviesinstanties aan
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5. Nieuw uitvoeringsbesluit Vlaamse Regering

 Wijzigingsbepalingen: o.a. RVR-toets

 Regelt de inwerkingtreding van het decreet integratie plan-
MER in RUP’s, namelijk 1 mei 2017. Er is hierbij een 
overgangsregeling uitgewerkt:

 Kennisgeving voor het opstellen van een plan-MER uiterlijk op 30 
april 2017 volledig verklaard of

 Verzoek tot raadpleging in het kader van de screening voor de 
milieueffectrapportage uiterlijk op 30 april 2017 bezorgd aan de 
adviesinstanties

 Plenaire vergadering wordt uiterlijk op 31 december 2018 
gehouden

= ‘oude’ procedure
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