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VERSLAG 
 
 

3. Verderzetting herziening van het PRS-WV – namiddag 

3.3 Goedkeuren van de bespreking en de advisering van de regionota’s 

De opgemaakte kladverslagen dienen samen gelezen te worden met de regionota’s  3.0 

De voorstellen van adviezen zijn aangepast op basis van de besprekingen in de vorige zittingen 

van 26 mei (voor-en namiddag), 2 juni (voormiddag) en 9 juni (voor-en namiddag). 

De verslagen worden overlopen met de aangepaste advisering met de vraag tot goedkeuring van 

het (al dan niet bijgestuurd) advies. Adviezen die nog worden bijgestuurd zijn in het rood 
aangegeven. 

De PROCORO behandelt volgende regio’s : 

- voor de regio Midden West-Vlaanderen : zie bijlage 3 

- voor de regio Zuid-West-Vlaanderen: zie bijlage 4 

- voor de regio Westhoek: zie bijlage 5 

 

De adviseringen worden samengevoegd met de regionota’s zodat dit één geheel vormt. 

 

3.4. Toetsing van de advisering regionota’s aan de 6 provinciale ruimtelijke principes 

De PROCORO stelt vast dat in de advisering geen tegenstrijdigheden zijn vastgesteld met de 6 
provinciale ruimtelijke principes 

 

3.5. Eigen aanvullende inzichten PROCORO 

De voorzitter heeft een aanzet gegeven om als PROCORO ook eigen aanvullende inzichten mee te 

geven aan de deputatie. 

Dit wordt uitgedeeld in de vergadering. Deze paper wordt in bijlage van onderhavig verslag 

gevoegd. 
 

De voorzitter licht dit ook toe. 

Het doel is om dit verder aan te vullen, te verfijnen in het najaar. 

Een lid verwijst naar de toelichting van Prof. Leo Van Broeck. Het lid meent dat de PROCORO er 

nog niet zoveel mee doet. Het lid vraagt ook een soort van actieplan en toetsingskader. Het lid 

worstelt nog met de boscompensaties en paars blijft purper. Er is geld vanuit het 

boscompensatiefonds. Maar blijkbaar is er geen plaats om deze middelen te besteden aan nieuwe 

bossen. Moet er niet meer initiatief komen voor meer bos in onze bos-armste regio’s? Het zijn juist 

de moeilijkste regio’s omdat de landbouw in deze regio’s een belangrijk rol speelt. Met paars blijft 

purper wordt er onrechtstreeks aangegeven om de versnippering te bestendigen. Nochtans heeft 

dit negatieve gevolgen voor mobiliteit, fauna en flora enz… Het lid heeft de indruk dat de 

PROCORO zich hierbij neerlegt. Moeten we niet zoeken naar instrumenten om de paarse sproeten  

beter te  bundelen? Het lid meent eveneens dat het woord ‘versnippering’ niet voorkomt in de 
stellingen. 

Nog een ander lid pleit voor een handhavingsbeleid. Ook dit moet aan bod komen. 

Een lid verwijst naar het eerste deel van het advies van de Minaraad. Dit wordt best ook bekeken 
en meegenomen. 
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De voorzitter sluit de vergadering af. 

Met het buro zal verder bekeken worden hoe het proces met de PROCORO verder kan gevoerd 

worden. Op de volgende zitting worden de definitieve adviezen voorgelegd ter definitieve 

goedkeuring. Het advies van PROCORO zal geïntegreerd worden in de nota’s, die ook zullen 

voorgelegd worden aan de PROCORO voor goedkeuring. 

 

Bijlagen :  

- Bijlage 3 : Regio Midden-West-Vlaanderen 

- Bijlage 4 : Regio Zuid-West-Vlaanderen 

- Bijlage 5 : Regio Westhoek 

 

-HERZIENING PRS – insteek tot het formuleren van het slotdeel, vooralsnog betiteld als : 

“Eigen aanvullende inzichten PROCORO” – door Piet Gellynck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vaste secretaris       De voorzitter 

 

 

Stephaan Barbery       Piet Gellynck 
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BIJLAGE 3 : REGIO MIDDEN WEST-VLAANDEREN 
 
Het verslag moet samen gelezen worden met de regionota Noord-West-Vlaanderen 3.0  met de 

inbreng van de plaatsbepalers, andere fora en de samenvatting van het feedbackmoment. 

 

De aanpassingen die werden aangebracht op de bijeenkomst van 7 juli 2016 zijn in het rood 

aangegeven. 

 

De adviezen zijn met éénparigheid van stemmen goedgekeurd, tenzij het anders wordt vermeld.  

 
 

KRACHTLIJN 1 : Het kanaal en de Leie als assen voor watergebonden 
economische ontwikkelingen  
 

Vooraf 

Bespreking : 

Een lid meent dat de formulering over ‘éénzelfde manier ontwikkeld mag worden’ nogal vaag. Het 

lid vraagt of het gaat over economische ontwikkeling? 

 

Mevrouw Els Demeestere bevestigt dit. 

 

Advies PROCORO 

 

De PROCORO is van oordeel dat er rekening dient gehouden te worden met de ruimtelijke context, 

en dat het kanaal en de Leie niet volledig op éénzelfde manier economisch ontwikkeld mogen 

worden. Daar waar de open ruimte en de Mandelvallei zichtbaar aanwezig zijn dient de prioriteit bij 

de open ruimte te liggen. 

 

1.Het economisch potentieel van het kanaal ten volle benutten 

 

Bespreking : 

Een lid vraagt welke definitie wordt gegeven aan watergebonden bedrijvigheid? Er is een evolutie 

van het traditionele aan en afvoer van producten langs het water naar een andere vorm van 

organisatie met name de logistiek. Zal dit worden toegelaten? 

 

De voorzitter zegt dat een onderzoek naar toekomstige evolutie nodig is. Het omgekeerde kan ook 

gebeuren. Hierbij verwijst de voorzitter naar de ‘kop’ van het kanaal in Roeselare, die ook 

potenties heeft voor stedelijke ontwikkeling. Ook in Izegem, nabij de brug, komt er een 

erfgoedsite aan bod. Dergelijke afwegingen moeten gebeuren. De voorzitter stelt voor om dit ook 

mee te nemen in het advies. 

 

Een ander lid stelt dat het afwegen per plaats het resultaat is van de sterke verweving van 

verschillende functies in die regio. 

 

Nog een ander lid kan zich vinden in het voorstel om de afweging te maken per segment van het 

kanaal. Het lid meent dat het verhaal over de watergebonden bedrijvigheid nogal optimistisch is. 

Het lid vraagt zich af in welke mate bedrijven in 2e lijn en 3e lijn gebruik kunnen maken van 

transport over het water en op welke wijze is dit dan rendabel? Het lid vindt ook de optimalisatie 

van bestaande watergebonden terreinen belangrijk. 

 
Een lid verwijst naar de studie van Transport Bis van de POM. Hierin wordt nagegaan per segment 

wat de potenties zijn voor bedrijven op de 2e en 3e lijn om gebruik te maken van het water. Dit is 

ook gelinkt aan de vraag die er al dan niet is. 
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Het andere lid meent dat de gronden niet kunnen gereserveerd worden voor 2e-3e lijn bedrijven, 

om dan elders open ruimte te moeten aansnijden voor bedrijvigheid. 

 

De voorzitter zegt dat we geen schrik moeten hebben van verwevenheid. In Brussel heeft de 

Brusselse bouwmeester in de kanaalzone een museale functie ingeplant tussen de bedrijven. De 

betoncentrale in de buurt mag blijven functioneren. Dit is geen tegenstrijdigheid. In Londen, langs 

The Thames, is dit ook zo. 

 

Advies PROCORO 

Het advies van de Plaatsbepalers wordt ondersteund door de PROCORO. Op vandaag volgt de 

ontwikkeling van watergebonden bedrijventerreinen de vraag. De PROCORO is echter van oordeel 

dat dit omgedraaid dient te worden en dat er proactief moet ingezet worden op watergebonden 

bedrijvigheid langsheen het kanaal en het gebruik van het kanaal als transportas. Hierbij moet 

rekening gehouden worden met toekomstige evoluties zoals bijvoorbeeld in de logistiek. 

Echter vooraleer nieuwe ruimte aangesneden wordt, dienen de bestaande bedrijventerreinen 

geoptimaliseerd te worden en (her)bestemd te worden naar watergebonden bedrijvigheid. Dit 

moet per segment van het kanaal onderzocht en verder ruimtelijk afgewogen worden. 

Verder wenst de PROCORO nog aan te vullen dat er ook geëvolueerd dient te worden van 

individuele naar collectieve loskades/overslagplatforms voor bedrijven, zoals te zien in Wevelgem 

en Wielsbeke. Tweede- en derdelijns bedrijven moeten ook gebruik kunnen maken van die 

collectieve loskades. 

 

2.Verkeer van en naar bedrijven langs het kanaal en de Leie in goede banen leiden. 

Bespreking : / 

Advies PROCORO 

De PROCORO volgt de suggestie en de voorgestelde acties van de Plaatsbepalers. 

 

3.De open ruimte langs het kanaal en de Leie behouden 

Bespreking  

De voorzitter verwijst naar het vorige punt en de verwevenheid in de regio. 

Een lid meent dat er kan gedroomd worden om functies te verweven maar er wordt abstractie 

gemaakt van de onverdraagzaamheid van de mensen. Er kan wel een museum bij een 

betoncentrale maar als het gaat om wonen dan is dit niet meer evident. Het resultaat is vaak dat 

de betoncentrale wordt beperkt in zijn activiteit en op termijn mag verhuizen. Er moet vermeden 

worden dat bepaalde functies in de verdrukking komen. 

Een ander lid zegt dat er in de regio al heel wat verwevenheid is tussen wonen en werken. Het lid 

verwijst naar de site Vandenavenne in Izegem.  

Nog een ander lid vraagt zich af of er wonen moet komen in verwevenheid met bedrijven. Is het 

voorzien of het transformeren naar sociaal maatschappelijke functies niet voldoende? Op heden 

gebeurt dit reeds dat mensen de aangename plekjes gaan opzoeken langs het kanaal. Dit betekent 

niet dat er ook gewoond moet worden. 

De voorzitter herkent dat er een tendens is van onverdraagzaamheid bij de mensen. De tendens 

zal dan vermoedelijk enkel in de richting gaan van een verwevenheid met culturele 

maatschappelijke functies. 

Een lid zegt dat het gaat om de soort bedrijvigheid. In het wonen kan er ook kleinere 

bedrijvigheid, een vorm van huisnijverheid. Ook het onderscheid tussen regionaal en lokaal is niet 

meer van belang. De soort bedrijvigheid en de mogelijke hinder zijn essentieel. 
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Een ander lid pleit om ook ‘de tijd’ als dimensie mee te nemen. Een traditioneel bedrijf in 

woongebied werkt bijvoorbeeld niet in het weekend. De ruimte tussen bedrijf en de woningen 

zouden in het weekend voor andere activiteiten kunnen gebruikt worden. Dit is de ruimte 

optimaliseren in de tijd. 

Nog een ander lid pleit voor het multifunctioneel gebruik van de industrieterreinen. Maar er gaan 

ook problemen gecreëerd worden en er moeten dus keuzes gemaakt worden. Dit betekent dat er 

voor bepaalde functies stukken open ruimte zullen moeten opgegeven worden. 

Advies PROCORO 

De PROCORO is van oordeel dat er rekening dient gehouden te worden met de ruimtelijke context 

en dat het kanaal en de Leie niet volledig op éénzelfde manier economisch ontwikkeld mogen 

worden (zie eerder). Daar waar de open ruimte en de Mandel- en Leie vallei zichtbaar aanwezig 

zijn dient de prioriteit bij de open ruimte te liggen. (Leievallei : zie ook nota Zuid-West-

Vlaanderen) 

 

4.Het kanaal als fietsas 

Bespreking 

Een lid vraagt aandacht voor de veiligheid bij het toelaten van fietsers bij watergebonden 

bedrijvigheid. Er is ook veel vrachttrafiek op die plaatsen. In Wevelgem, bij Alpro, is dit opgelost 

maar dit is niet direct haalbaar bij andere sites.  

Een ander lid schetst de situatie langs het kanaal waar het jaagpad ten zuiden van het kanaal ligt 

en de bedrijven ten noorden ervan. Het lid vraagt zich af of het huidige jaagpad veel gebruikt 

wordt voor woon-werkverkeer. Er zijn wel veel recreanten. Het lid stelt vast dat de hellingshoek 

om over de brug  (ter hoogte van Soubry) te rijden naar de bedrijven ten noorden van het kanaal 

te scherp is. Er moet ook gewerkt worden aan het comfort van de fietsers.  

Nog een ander lid verwijst naar de richtlijnen. Bij nieuwe bruggen wordt er hiermee rekening 

gehouden. Het gaat om een oude brug in de geschetste situatie. Het lid zegt dat er ook rekening 

moet gehouden worden met de schippers. Het lid betreurt dat WenZ van de Vlaamse overheid niet 

wil meewerken aan mogelijke oplossingen. Het kanaal levert het minst conflictsituaties op dan de 

alternatieven.  

De voorzitter wil weten wat de provinciale rol hierin is? 

Het lid verduidelijkt dat de provincie een fietsbeleid uitstippelt. Langs het kanaal mag er niet 

gesproken worden van een fietsas maar van een jaagpad. De deputatie heeft het jaagpad wel 

geselecteerd als fietssnelweg. 

Advies PROCORO 

De PROCORO is van mening dat de multifunctionaliteit van het jaagpad dient behouden te worden, 

het is één van de belangrijkste functionele en recreatieve trage verbindingen. Hierbij dient de 

veiligheid ten aanzien van de watergebonden bedrijvigheid gewaarborgd te worden. 

 

Krachtlijn 2 : Optimaliseren van bedrijventerreinen 
 

5.Bestaande bedrijvenzones optimaal benutten vooraleer nieuwe open ruimte aan te 

snijden 

 

Bespreking 

De voorzitter zegt dat de voorschriften van bestaande bestemmingsplannen zullen moeten 

aangepast worden. Maar vooraleer dit aan te passen, is het van belang kennis te kunnen nemen 
van de behoeftes. De voorzitter meent dat het noodzakelijk is om de parameters, die worden 

gebruikt bij de bepaling van de behoeftes, te herijken. Er moet gedacht worden in m³ in plaats van 

ha.  

 



4 

 

De vaste secretaris verwijst naar de lopende behoeftestudie. Hieruit blijkt dat ruimte voor de 

robotisering niet mag onderschat worden. 

 

Een ander lid verwijst naar de evolutie in de eigendomsstructuur van bedrijven. Het lid stelt vast 

dat sommige bedrijven gebouwen gaan leasen. De vraag rijst of dit een nieuwe evolutie is of de 

traditie om te beschikken over een eigendom overeind blijft. Dit is volgens het lid een belangrijke 

parameter om te slagen in het optimaliseren van bedrijventerreinen. 

 

De voorzitter beaamt dit. Dit kan ook een parameter zijn. 

 

Nog een ander lid verwijst naar instrumenten, die ontwikkeld worden in kader van de heractivering 

van onbebouwde bedrijventerreinen. Hierbij is er de discussie over wat te verantwoorden is als 

strategische reserve voor een bedrijf.  

 

Een lid zegt dat de behoeftestudie moet afgewacht worden. Er kan geen voorafname zijn in de 

advisering dat er geen bijkomende ruimte mag ingenomen worden. 

 

Een ander lid meent dat er een grondig onderzoek nodig is naar mogelijke instrumenten om 

onbebouwde bedrijventerreinen te activeren. Ook het uitgifte beleid is van belang. 

 

Nog een ander lid zegt dat het niet enkel gaat over bestemmingen maar ook over 

inrichtingsvoorschriften.  

 

Een lid wil dat het advies duidelijker verwoordt dat het gaat om bijkomend te bestemmen 

bedrijventerrein en niet om nieuwe ruimte aan te snijden. Bestaande bestemde terreinen moeten 

kunnen ontwikkeld worden.    

 

Advies PROCORO 

De PROCORO volgt de mening van de Plaatsbepalers en de MiNa-raad.  

Prioritair dient er ingezet te worden op hergebruik en optimalisatie van de bestaande 

bedrijfsgebouwen en terreinen, vooraleer er nieuwe ruimte  bestemd wordt.  

Indien dit noodzakelijk is dienen de huidige voorschriften aangepast te worden, zodat de 

bestemmingsvoorschriften beter afgestemd kunnen worden op de bestaande vraag 

(lokaal/regionaal/gemengd) en zodat er ook verder verdicht kan worden. 

Bij het berekenen van de behoefte is het noodzakelijk om de gebruikte parameters te herbekijken. 

Zo is het van belang om bijvoorbeeld de derde dimensie in rekening te brengen (in m³ denken in 

plaats van m²), rekening te houden met de evoluties in eigendomsstructuur (leasen van 

gebouwen), enz… 

 

6.Afstemmen van de locatie in functie van het type economische activiteit 

 

Bespreking 

Het lid zegt dat er ook rekening moet gehouden worden met het woon-werkverkeer bij het bepalen 

van de locatie. Op heden rijden de werknemers eerst naar het centrum van Kortrijk naar de 

kinderopvang, om vervolgens buiten centrum te rijden naar hun werk op het bedrijventerrein. In 

de toekomst zou het mogelijk moeten zijn om kinderopvang en ander ondersteunende activiteiten 

te voorzien op bedrijventerreinen. 

 

Een ander lid bevestigt dit dat er geen kinderopvang kan op het bedrijventerrein van Menen.  

Nog een ander lid beweert het tegendeel. 

 

De vaste secretaris zegt dat het ook afhankelijk kan zijn van de soort bedrijvigheid, en hun 

milieuvergunning, op het bedrijventerrein of ondersteunende activiteiten al dan niet kunnen. 

 

Een lid meent dat kinderopvang een publiekelijke instelling is op zich als de kinderopvang voor 
iedereen is. 

Een ander lid repliceert dat het gaat om een kinderopvang, enkel voor werknemers op het 

bedrijventerrein van Menen.   
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Nog een ander lid lanceert het idee dat kinderopvang ook langs invalswegen kunnen, in de buurt 

van de bedrijventerreinen. 

 

Een ander lid gaat niet akkoord. De luchtkwaliteit voor de kinderen is ook van belang. In die zin, is 

het voorzien van kinderopvang langs drukke verkeersassen niet wenselijk.  

 

Nog een ander lid meent dat het voorzien van kinderopvang of andere ondersteunende activiteiten 

geen voorwaarde mag zijn maar wel een mogelijkheid. 

 

Een lid zegt dat de discussie gaat over de locatie van een bedrijventerrein in functie van de 

economische activiteit. Het gaat niet over het uitgifte beleid van percelen met de vraag of 

ondersteunende activiteiten al dan niet kunnen. De voorschriften zijn vaak ruim genoeg om dit toe 

te laten. 

 

Een ander lid meent dat bedrijven ook pro- actief moeten kunnen zijn om werknemers aan te 

trekken door ondersteunende activiteiten te kunnen organiseren. Dit is nu te stringent. 

 

Mevrouw Els Demeestere verwijst naar de plaatsbepalers waarbij de problematiek mobiliteit aan de  

basis ligt van de krachtlijn.  

 

Een lid wil dat er een duidelijk onderscheid word gemaakt tussen de bestaande bedrijventerreinen 

met een herdefiniëring over de soort bedrijvigheid en de nieuw te bestemmen  bedrijventerreinen 

en de mogelijks toegelaten activiteiten. 

 

Een ander lid vult aan dat de mobiliteit bepalend zal zijn voor de nieuw te bestemmen terreinen. 

Het lid analyseert dat er in Midden West-Vlaanderen reeds 3 op- en afritten zijn waar de 

verzadiging aan verkeer dichtbij haar limiet zit. De vraag rijst of we verder doen aan file-opbouw, 

of we  nieuwe wegen gaan aanleggen of er geen bijkomende bedrijventerreinen worden voorzien. 

Volgens het lid is de vraag hoever willen we de files toelaten. Dit betekent dat er geen sprake 

meer kan zijn van een vlotte bereikbaarheid voor bedrijventerreinen aan op- en afritcomplexen. 

 

Nog een ander lid meent dat het voorzien van bedrijventerrein nabij centra met een uitgebouwd 

openbaar vervoer ook geen optie kan zijn. De vrachtwagens zullen dan door de centra rijden. 

 

Een ander lid vult aan dat er nu reeds een toename is van vrachtverkeer in de centra door de 

kilometerheffing. 

 

Een lid zegt dat er nog geen metingen zijn. Dergelijke conclusies kunnen nog niet getrokken 

worden. 

 

Een ander lid vraagt wat de PROCORO precies wil. Enerzijds is er de pleidooi om bedrijventerreinen 

te plaatsen nabij autosnelwegen. Anderzijds nabij goed ontsloten plaatsen van openbaar vervoer 

en dus nabij de centra. De nadruk in het voorstel van advies ligt op het openbaar vervoer en de 

fiets. Het lid concludeert dat er dus geen bedrijventerreinen worden voorzien aan autosnelwegen. 

 

Een lid zegt dat er openbaar vervoer en goede fietsverbindingen kunnen voorzien worden naar 

bedrijventerreinen langs de autosnelweg. 

 

Een lid begrijpt dat de locatie wordt gezocht in functie van de type activiteit. Wanneer een type 

activiteit weinig vrachtverkeer genereert, dan kan dit nabij de centra worden voorzien. 

Verkeersgenererende activiteiten worden dan best aan een op- en afrittencomplex voorzien. Hierin 

dient ook het woon-werkverkeer mee in overweging genomen te worden bij het zoeken naar een 

locatie. Maar er zijn nog andere parameters die in ogenschouw moeten genomen worden. 

 

Een ander lid verwijst naar de foto op de slide van het Accent Bussiness Park in Roeselare, gelegen 

aan de op- en afrittencomplex. Het lid vraagt of het wenselijk is dat dergelijke kantoren zijn 

gevestigd aan een autosnelweg. Is het niet wenselijk dat dergelijke zaken meer zou aansluiten bij 

het centrum, bij een stationsomgeving? 

Nog een ander lid zegt dat dergelijke kantoren ook op goed bereikbare plaatsen met de auto 

moeten zitten. Iemand van Poperinge die zich moet melden bij de VDAB in Roeselare zal het 

openbaar vervoer niet nemen. In die zin is het goed dat de VDAB ook aan de autosnelweg zit. 
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Een aantal andere leden menen dat het wel haalbaar is om het openbaar vervoer te nemen van 

Poperinge naar Roeselare. 

 

Het andere lid haalt een ander voorbeeld aan : in de voedingsindustrie wordt er gewerkt met een 

ploegenstelsel. Het openbaar vervoer is hier niet op afgestemd.  Het is praktisch niet haalbaar om 

vanuit Oostende via het openbaar vervoer tot bij deze bedrijven geraken. 

 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO is ook van mening dat er voor de locatiebepaling van activiteiten, er onderscheid moet 

gemaakt worden naar het type economische activiteit.  

Bij nieuwe bedrijvigheid vormt de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer inderdaad een cruciaal 

onderdeel bij de locatiebepaling, echter is dit niet alles bepalend.  Ook de bereikbaarheid met de 

fiets en het openbaar vervoer (voor de werknemers) is van belang. Daarom dienen deze steeds nabij 

belangrijke centra gesitueerd te worden zodat het openbaar vervoer optimaal ingezet kan worden. 

 

Dit geldt niet enkel voor nieuwe bedrijvigheid, ook bij bestaande bedrijvigheid, en in het bijzonder 

bij uitbreidingen, dient het mobiliteitsluik bepalend te zijn. 

 

Bedrijventerreinen zijn meer dan enkel economische activiteit. Ondersteunende functies in functie 

van het welzijn van de werknemers moeten mogelijk zijn. 

 

7.Hergebruik en duurzame energieproductie voor bedrijven 

 

Bespreking 

Een lid vraagt wat ‘duurzaam’ is. De definitie wordt herschreven. Een biomassacentrale is niet 

duurzaam. 

 

De voorzitter zegt dat ‘duurzaam’ een containerbegrip is. Het is niet wenselijk om dit hier uit te 

discussiëren. 

 

De vaste secretaris stelt voor dat het begrip ‘duurzaam’ wordt gelezen zoals de andere sectoren er 

inhoud aan geven. Als er een nieuwe definitie komt, om die dan ook te volgen. 

 

Een ander lid vraagt wat hernieuwbare energie is.  

 

Het lid antwoordt dat houtschilfers moeilijk als hernieuwbaar energie kunnen genoemd worden. 

Vandaar dat een nieuwe definitie nodig is. 

 

Nog een ander lid vindt het voorstel nogal ruim en vaag om akkoord te gaan met duurzame 

energieproductie op alle vlakken. Dit wordt beter geschrapt. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO staat 100% achter het hergebruik van restwarmte en duurzame energieproductie. 

 

8.Ruimte voor lokale bedrijven 

 

Bespreking 

Een lid vraagt ook aandacht voor verweving van kleinere bedrijven met het wonen. 

 

Een aantal leden vinden dat er moet afgestapt worden van het onderscheid tussen lokaal en 

regionale bedrijven. De leden geven het voorbeeld van een kleinere reservezone bij een bedrijf. 

Het bedrijf heeft deze reserve niet meer nodig maar er kan geen nieuw bedrijf komen daar de 

oppervlakte kleiner is dan 5000m² en de voorschriften bepalen dat de percelen minimum 5000m² 

moeten zijn.  Hierbij wordt ook verwezen naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) waar het 

verschil ook zou opgegeven worden. 
Een lid vult aan dat het ook mogelijk moet zijn om bestaande leegstaande bedrijfspanden op te 

splitsen in kleinere units. 

De vaste secretaris stelt voor om een analoog advies te formuleren zoals in de andere regio’s. de 

PROCORO gaat hiermee akkoord. 
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Advies PROCORO 

 

Wat betreft de lokale bedrijvigheid stelt de PROCORO dat er voorrang moet gegeven worden aan 

een verwevenheid met het wonen en een verdichting van bestaande goed ontsloten 

bedrijventerreinen. Indien dit niet lukt, kan een lokaal bedrijventerrein voorzien worden.  

Bedrijvigheid wordt gelinkt aan een goed ontsloten plek, deze kan ook gemeentegrensoverschrijdend 

en los van een kern te vinden zijn.  

De PROCORO verwijst hierbij ook naar de lopende studie over de afbakening van de economische 

subregio’s en de behoeftestudie van bedrijvigheid. 

Door te kiezen voor een bovenlokale aanpak, kan bijvoorbeeld verevening worden toegepast. Voor 

nieuwe instrumenten verwijst de PROCORO naar haar aanbevelingen. 

 

9.Verspreide bedrijven en bedrijventerreinen 

 

Bespreking 

Een lid zegt dat het een moeilijk discussie is. Wat gebeurt er met bedrijven die zich moeten 

herlokaliseren?  

 

De voorzitter meent dat het voorstel van advies eerlijk is : er moeten instrumenten komen maar 

we weten nog niet welke. 

 

Een ander lid meent dat het duidelijk moet zijn bij de eerste vergunning wat kan en niet kan. De 

diepvriesbedrijven zijn gestart vanuit een hoeve. Er is toen nooit duidelijkheid geweest of er nog 

uitbreidingen konden of niet op de locatie waar ze begonnen zijn. 

 

Nog een ander lid verwijst naar de provincie Antwerpen waar een studie loopt over mogelijke 

instrumenten die kunnen gehanteerd worden bij herlokalisatie. Er zijn reeds sneuvelteksten. Het 

lid bezorgt dit aan secretariaat van de PROCORO. 

 

Een aantal leden menen dat er indirect wordt gepleit voor de afschaffing van het planologisch 

attest.  

 

Een lid vindt de verwevenheid met het wonen belangrijk. Het bedrijf groeit. Het lid stelt dat het 

moeilijk in te schatten is wanneer het kantelmoment is of het moment dat het bedrijf moet 

verhuizen. De vraag rijst dan naar waar het bedrijf naar toe kan. 

 

De voorzitter stelt vast dat bij planologische attesten de motivering voor een verdere uitbreiding 

op lange termijn ontbreekt. De bedrijven zijn daar blijkbaar niet mee bezig. 

 

Een lid zegt dat het bij de 1e vergunning duidelijk moet zijn wat de maximale contouren zijn. 

  

Een ander lid kan deze stelling volgen maar wijst ook op het sociale aspect. Dit moet ook in 

rekening worden gebracht bij een herlokalisatie. Werknemers die met de fiets komen, gaan bij een 

herlokalisatie misschien de wagen moeten nemen. Het lid stelt ook dat een bedrijf zoals d’Arta niet 

zomaar kan herlokaliseren. Ook de werknemers zijn éénmaal ingesteld om op de huidige locatie te 

komen werken.  

 

Mevrouw Els Demeestere van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat de grote bedrijven 

reeds rechtszekerheid hebben en kunnen blijven. Het gaat voornamelijk over kleinere economische 

activiteiten die worden opgestart, ook in hoeves, die vroeger via een BPA en vandaag via een RUP 

worden bestendigd.  

Een lid stelt vast dat op heden hele grote stallen worden gebouwd bij de hoeves. Niemand 

discussieert hierover. Als het gaat om een klein bedrijf, dan kan het niet. De lijn moet 

doorgetrokken worden. 

 

Een ander lid antwoordt dat dergelijke bedrijven een bestemmingswijziging krijgen door middel 

van een planologisch attest. Het versnippert hiermee het agrarisch gebied. 

 

Nog een ander lid zegt dat we in een discussie terecht komen over leegstaande hoeves en welke 

functies er worden toegelaten. Het lid stelt vast dat er een drang is om de mogelijke 
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functiewijziging alsmaar te vergroten. Handhaving zal beter moeten toegepast worden.  Het lid 

meent dat het niet de bedoeling kan zijn om nieuwe diepvriesbedrijven te laten ontstaan vanuit 

een leegstaande hoeve. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO is voorstander van een stimulerend herlokalisatiebeleid zodat hinderlijke en/of 

grootschalige bedrijvigheid wordt voorkomen. De PROCORO vindt het absoluut noodzakelijk dat er 

hiervoor goede en duidelijke instrumenten worden ontwikkeld. 

De trend om nieuwe kleinere bedrijven  altijd maar op dezelfde plaats te bestendigen en verder uit 

te laten breiden (in de jaren 80 sectoraal BPA, nu opnieuw uitbreidingsvraag via planologische 

attesten en RUP’s)) dient herdacht te worden. Voor de initiatiefnemer moet het duidelijk zijn bij de 

1e vergunning wat er in de toekomst nog zal kunnen en wat niet. Dit zal moeten samensporen met 

een strikte handhavingsbeleid. 

Behoorlijke investeringen zijn enkel nog verantwoord op geschikte locaties (zie eerder). 

 

Krachtlijn 3 : Kwalitatieve uitbouw steden met goed bereikbare 

voorzieningen voor de ruimere omgeving. 

10.Bovenlokale afstemming van voorzieningen op goed bereikbare plaatsen voor de 

ruimere regio. 

Bespreking : / 

 

Advies PROCORO: 

De PROCORO vindt het noodzakelijk dat er een bovenlokale afstemming gebeurt voor bovenlokale 

voorzieningen. 

 

 

11.De ontsluiting van de steden en de voorzieningen, met het openbaar vervoer moet 

beter 

 

Bespreking 

De voorzitter meent dat er eerder gepleit moet worden voor een nieuw beleid, eerder dan de 

schuld te geven aan de Lijn. De Lijn dient ook te voldoen aan beleidsbeslissingen. 

 

Een lid zegt dat de Lijn kostendekkend moet werken. Volgens het lid kan je hiermee geen service 

aanbieden aan alle burgers. Het lid verwijst ook naar Engeland waar het openbaar vervoer is 

geprivatiseerd. Hierdoor werd het openbaar vervoer afgebouwd. Het lid meent dat De Lijn in 

dezelfde richting evolueert door de dienstverlening  te verkleinen. 

 

Een ander lid stelt vast dat er bussen rijden met nauwelijks passagiers erop. Het komt erop neer 

dat de dienstverlening anders moet ingevuld worden. Er rijden nog evenveel bussen, er is nog 

geen belbus afgeschaft. 

 

Het lid repliceert dat de voorwaarden om de belbus te reserveren wel verhoogd zijn waardoor het 

moeilijker is om een belbus te nemen. 

 

Nog een ander lid zegt dat er wel degelijk al gesproken is geweest om buslijnen af te schaffen. 

Een ander lid stelt dat het belangrijk is om het principe van basisbereikbaarheid op een goede 

manier in te vullen. 

 

Een lid vult aan dat er rekening moet gehouden worden met de flexibiliteit in het woon-

werkverkeer. Het lid verwijst hiervoor naar de ploegenstelsels die van toepassing zijn in bedrijven. 
 

De voorzitter meent dat de overheid moet bijspringen om een degelijk openbaar vervoer uit te 

bouwen. 
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Een ander lid verduidelijkt dat de minister voor mobiliteit een soort kernnet wil ondersteunen. Dit 

kan aangevuld worden maar dit moet uitgewerkt worden in de vervoersregio, waarbij de 

gemeenten instaan voor de uitvoering. Er zal een proefproject worden opgestart in de Westhoek. 

Er is nog geen nieuw decreet.  

 

Volgens een lid is het reeds duidelijk dat er een aantal lijnen zullen worden afgebouwd, alsook het 

personeelsbestand. 

 

Een lid meent dat er moet aangegeven worden in welke richting het moet verbeteren. In de regio 

van Roeselare worden intergemeentelijke mobiliteitsplannen opgemaakt. Hierbij zijn er concrete 

gesprekken met de openbare vervoersmaatschappijen. De centrale vraag is hoe je het openbaar 

vervoer kan koppelen aan de organisatie van wonen en werken. Er zal ook meer moeten gewerkt 

worden aan multimodale vervoersknooppunten. 

 

Advies PROCORO 

 

De PROCORO pleit om het openbaarvervoerssysteem volledig te herdenken. Hierbij moet, op welke 

wijze dan ook, een basisdienstverlening naar de burger toe verzekerd zijn. De nadruk dient te liggen 

op het woon-werk-schoolverkeer. Hierbij dient nagedacht te worden om veel meer met multimodale 

vervoersknooppunten te werken waardoor ook een combinatie kan gemaakt worden met andere 

vervoersmodi.  

 

 

 

12.Uitbouw van veilige en vlotte  fietsverbindingen als duurzame oplossing voor woon-

werkverkeer en woon-schoolverkeer 

 

Bespreking 

/ 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO ondersteunt dit voor de volle 100% en ziet hierin een duidelijke taak voor het 

provinciebestuur weggelegd. 

 

 

13.Belang aan meer groen en kwalitatieve buitenruimte in de steeds dichter bebouwde 

steden 

 

Bespreking 

De voorzitter meent dat verdichting een evidentie is. Het voorstel ‘als men meer wil gaan 

verdichten’ brengt de indruk met zich mee dat dit nog een open vraag is. 

 

Een lid stelt voor om aan te geven : ‘wanneer er verdicht wordt’ . Er moet niet overal verdicht 

worden. 

Een ander lid doet het voorstel : ‘ als men de noodzakelijke verdichting mogelijk wil maken’. 

 

Nog een ander lid gaat akkoord dat er te weinig verdicht wordt. Het lid stelt echter dat bij te hoge 

dichtheden er ook meer psychische problemen zijn bij de mensen. Moeten er dan ook geen 

bovengrenzen gesteld worden? 

 

De voorzitter herhaalt dat kwalitatieve verdichting een evidentie is.  

 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO is van mening dat, wanneer we de evidente noodzakelijke verdichting mogelijk willen 

maken, dat er dan voldoende aandacht dient uit te gaan naar kwalitatieve, collectieve, buitenruimte 

in functie van leefbaarheid en klimatologische aspecten (temperen van het hitte-eiland-effect en 

verhogen van de waterabsorptie).  

Hiervoor wordt best een visie uitgebouwd waarbij de ontwikkeling van 

beekvalleien/groenpolen/bossen gekoppeld wordt aan de bestaande stedelijke structuur en het 

fysische systeem (bijvoorbeeld Tjallingii-model: systeem van groenblauwe vingers die de 

stadscentra binnendringen). 
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14.Kwalitatieve inpassing van hoogbouw 

 

Bespreking 

De voorzitter zegt dat het een evidentie is om hoogbouw toe te laten. Er moet een sterk signaal 

gegeven worden vanuit de Procoro. 

 

Een lid vraagt op welke niveau dat dit wordt bekeken. Intergemeentelijk of bovenlokaal? 

 

Mevrouw Els Demeestere verduidelijkt dat de plaatsbepalers aangeven om dit op bovenlokaal 

niveau te bekijken. Met hoogbouw wordt bedoeld appartementen van 12 verdiepingen en hoger. 

 

De voorzitter vindt het belangrijk dat er een beleidskader komt. Zoals aangegeven in de vorige 

krachtlijn zijn er randvoorwaarden. De immo-maatschappijen geven op heden niet het voorbeeld 

van kwalitatieve verdichting. 

 

Een lid wil weten of dit dan op niveau van regionale woningmarkten moet bekeken worden? 

 

Mevrouw Els Demeestere legt uit dat de regionale woningmarkten het resultaat zijn van het 

functioneren van het wonen met name de verhuisbewegingen. Dit wordt gehanteerd om de 

behoeftes te bepalen, niet om ruimtelijke ontwikkelingen in de hoogte te bepalen. 

 

Een ander lid vraagt zich af of het politiek haalbaar is om op lokaal niveau te komen tot een 

intergemeentelijk kader. Het lid pleit om dit bovenlokaal te bekijken. 

 

Een lid vraagt zich af waarom dit niet lokaal kan. Op heden is het lokaal beleid ook hiermee bezig. 

 

De vaste secretaris stelt voor, in analogie met de kust, om hoogbouw te omschrijven als een vorm 

van verdichting en te verwijzen naar de vorige krachtlijn. De PROCORO gaat hiermee akkoord. 

  

Advies PROCORO 

 

Hoogbouw is een vorm van verdichting. De PROCORO verwijst hierbij naar haar advies bij punt  13 

 

15.Commercieel centrum in de stad wapenen tegen opkomende e-commerce – geen 

verdere baanwinkels 

 

Bespreking  

De voorzitter stelt vast dat de e-commerce er al is. We hoeven ons niet te wapenen of in oorlog te 

gaan tegen de e-commerce. De vraag is : hoe kunnen we hiermee omgaan? Er is de vaststelling 

dat er meer en meer handelspanden leeg staan. 

 

Een lid zegt dat bedrijfjes vanuit de e-commerce investeren in kleinere winkels in de stad. Er is 

reeds een omgekeerde beweging.  

 

Een ander lid wijst erop dat straks de socio-economische vergunning wordt geïntegreerd in de 

omgevingsvergunning. Op heden is dit een Vlaamse materie. Met de integratie in de 

omgevingsvergunning kunnen provincie en gemeenten een gerichter beleid voeren. 

De vaste secretaris verduidelijkt dat de stelling ‘geen baanwinkels meer’ ook in de praktijk kan 

omgezet worden door ze niet meer te vergunnen. 

 

Het andere lid wil dit niet zo sterk stellen.  Het signaal is om te onderzoeken hoe die nieuw 

toegekende instrumenten kunnen ingezet worden. 

 

Nog een ander lid vraagt zich af of er nog nieuwe winkels nodig zijn als er al zoveel leeg staat.  

 

Mevrouw Els Demeestere verduidelijkt dat de baanwinkels nu geconcentreerd voorkomen waardoor 

er files ontstaan. Het auto gerelateerd winkelen wordt onhoudbaar. Dit was de conclusie vanuit de 

plaatsbepalers. 

 

Een lid verwijst naar de studie van de POM over kleinhandel. 
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De voorzitter verwijst naar voorbeelden in Nederland waar het evident is dat er geen wagens meer 

rijden in de centra, waar automatisch geparkeerd wordt op randparking met een goed uitgebouwd 

openbaar vervoer. 

 

Een lid meent dat baanwinkels niet verkeerd zijn. Het gaat volgens het lid om de soort type van 

winkel. Een handelszaak, die bijvoorbeeld matrassen verkoopt, kan moeilijk in centrum een plaats 

vinden.  

De voorzitter zegt dat er al veel gewerkt wordt met thuisleveringen. Dit gebeurt via de e-

commerce.  

 

Een lid zegt dat de type baanwinkels een anders beleving met zich meebrengt. Dit is totaal anders 

dan de handelszaken in een centrum. 

 

Een ander lid vraagt zich af of niet dezelfde stelling moet ingenomen worden als bij de bedrijven. 

De plek is afhankelijk van de soort type handelszaak. Verwevenheid staat voorop. 

 

Nog een ander lid verwijst naar Oostende waar een matrassenzaak, een elektrozaak met TV, 

wasmachines ed. in het centrum zitten. Zij zorgen dat de gekozen goederen thuis worden 

afgeleverd.  

 

Een lid zegt dat de stelling ‘geen baanwinkels’ een brug te ver is. 

 

Een ander lid meent dat het geen zwart/wit verhaal is.   

 

Advies PROCORO 

De PROCORO wil dat er instrumenten worden onderzocht op welke wijze er verder kan omgegaan 

worden met e-commerce  en om de bestaande centra aantrekkelijker te maken. 

Hierbij dient ook onderzocht te worden welke type handelszaak in centra toch nog kunnen 

functioneren en welke niet. De PROCORO verwijst hierbij ook naar het nieuwe winkel decreet. 

 

 

16.Gebruik van restwarmte, ook voor woonontwikkeling 

 

Bespreking: 

/ 

Advies PROCORO 

De PROCORO staat 100% achter het hergebruik en duurzame energieproductie (zoals ook 

geformuleerd bij 7. Hergebruik en duurzame energieproductie voor bedrijven). 

 

 

17.Stadscentra autovrij 

 

Bespreking 

De voorzitter onderschrijft het voorstel dat er een resolute keuze nodig is maar hoe? 

Een lid wil weten of de provincie dit gaat bepalen welke delen autovrij moeten zijn. 

 

De vaste secretaris verduidelijkt het opzet van de plaatsbepalers. De discussie was open. Hierbij 

werd er geen rekening gehouden of dit een Vlaamse, provinciale of gemeentelijke bevoegdheid is. 

Het verkeersvrij maken is eerder een lokale materie. 

 

Een ander lid meent dat dit wel een bovenlokaal karakter kan hebben. Wanneer er teveel 

parkeerplaatsen zijn in het centrum, zal een randparking niet functioneren. Indien er gekozen 

wordt voor randparkings, heeft dit mogelijks invloed op de buurgemeenten. 

 

Een lid doet de suggestie dat er misschien nieuwe overlegstructuren moeten komen. 

Een ander lid suggereert een regionale mobiliteitsraad. 

 

Nog een ander lid zegt dat het belangrijk is dat het overleg gaat over de verschillende 

vervoersmodi. Op heden wordt dit te gefragmenteerd bekeken.  

 

Volgens een ander lid kan dit een intergemeentelijke commissie zijn. 

 



12 

 

Advies PROCORO 

Het verbeteren van het openbaar vervoer, aanleggen van fiets-o-strades, parkeerbeleid aan de 

rand… lijken, zoals de MiNa-raad formuleert, allemaal evidenties, maar in de praktijk is dit niet 

steeds zo.  Vooral in Midden-West-Vlaanderen is er nog heel wat werk aan de winkel in de steden. 

Een resolute keuze is nodig! Er dient nagedacht te worden of nieuwe overlegstructuren nodig zijn 

om deze keuzes te maken. 

 

Krachtlijn  4 : Kwalitatieve dorpen op maat 
 

18.Kwalitatief verdichten binnen dorpsweefsel 

 

Bespreking 

De voorzitter stelt vast dat in het voorstel van advies geen sprake meer is van hoogbouw. Dit moet 

ook kunnen.  

 

Een lid stelt voor om het woordje appartementen te vervangen door hoogbouw. 

 

Mevrouw Els Demeestere verduidelijkt dat met hoogbouw appartementen worden bedoeld van 12 

bouwlagen en hoger. Bovendien werd er vanuit de plaatsbepalers aangehaald dat niet overal 

appartementen moeten kunnen. 

 

De voorzitter verwijst ook naar de verkavelingen met grotere percelen, waar ook kan verdicht 

worden. 

 

De vaste secretaris verwijst naar de bespreking bij Midden West-Vlaanderen. Een analoog advies 

kan gegeven worden. De PROCORO gaat hiermee akkoord.   

 

Advies PROCORO 

De PROCORO volgt de mening van de Plaatsbepalers. Net zoals het Atrium stelt, is verdichting in 

een stad anders dan verdichting in een klein(er) dorp. 

De PROCORO is pro eerst verdichten en inbreiden op maat van de kern en met verschillende 

typologieën. De context van een dorp moet meespelen in de ontwikkelingskeuzes die gemaakt 

worden. Het instrument van de dorpenstrategie en van een beeldkwaliteitsplan dient hierin verder 

bekeken te worden. De PROCORO onderschrijft de visie, dat woontypologieën niet te generiek 

mogen worden bekeken en gerealiseerd. Elke kern of dorp heeft zijn specifieke context en 

potenties die hierin mede doorslaggevend zullen zijn 

 

 

19.Voorzien in een aangepast en gedifferentieerd woonaanbod in de kernen 

 

Bespreking 

Een lid verwijst naar de toelichting van Prof.Leo Van Broeck. Hierbij werd een pleidooi gehouden 

voor een radicale ommeslag. De vraag rijst of de adviezen van PROCORO niet scherper moeten 

gesteld worden zoals hoogbouw als een noodzakelijkheid te zien als een vorm van verdichting. 

 

Een ander lid zegt dat er andere vormen van verdichten bestaan. 

 

Een lid stelt vast dat steeds verwezen wordt naar het behoud van de dorpskarakter. De klassieke 

verkavelingen bij de kleinere dorpen hebben ook geen rekening gehouden met het dorpskarakter. 

  

Een ander lid verwijst naar de buurtcomités en de adviezen waarbij er steeds negatief wordt 

geadviseerd wanneer het gaat om een schaalbreuk. 

 

Nog een ander lid zegt dat er vermeld kan worden dat hoogbouw mogelijk is. 

 

Een lid stelt dat hoogbouw toch niet overal kan toegelaten worden. Er moet gedifferentieerd 

worden. Maar hoe dwing je dit af? Iedereen wil hoogbouw als het om een verkoop van zijn woning 

of grond gaat.  
 

De voorzitter zegt dat het wenselijk is dat er eerst een masterplan wordt opgemaakt om na te 

gaan waar hoogbouw ruimtelijk verantwoord en wenselijk is, en waar niet. 
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Mevrouw Els Demeestere van de dienst ruimtelijke planning verwijst naar de discussie van de 

plaatsbepalers. Hierbij werd gesteld dat er niet overal verdicht moet worden, dat er bijvoorbeeld 

keuzes moeten gemaakt worden dat verdichten enkel op de openbaarvervoersassen wenselijk is. 

 

Een lid zegt dat prof. Vandenbrouck ook dorpen zou opgeven. 

 

De voorzitter besluit hieruit dat er dan vooral moet ingezet worden in stedelijke gebieden. 

 

Een ander lid pleit om ook te werken aan een draagvlak bij de mensen zelf. Het lid onderschrijft de 

stellingen van prof Vandenbrouck maar gelooft niet dat dit ooit kan slagen zonder mensen hierin te 

sensibiliseren. Het lid verwijst ook naar de discussie over mobiliteit waar de Nederlanders al een 

stap verder zitten en transferia aanvaarden en gebruiken. 

 

De voorzitter zegt dat we niet alles mogen versterken. De vraag is : hoeveel behoefte is er? 

Misschien is de behoefte van die aard, dat zelfs verdichten een overaanbod met zich meebrengt. Er 

zijn ook nog tal van reconversiegebieden in de steden. 

 

Een lid wijst erop dat de dorpen in Midden West-Vlaanderen veel groter zijn dan bv in de Polders 

en in de Westhoek. Volgens het lid zou hier wel kunnen gepleit worden voor hoogbouw en niet in 

de dorpen van de Polders en de Westhoek. 

 

Een ander lid wil dat er verschillende criteria worden gehanteerd om te besluiten of dorpen verder 

kunnen verdichten. Het kan inderdaad gaan over het feit dat het dorp op een openbaar vervoers-

as ligt, er nog basisvoorzieningen aanwezig zijn, aanwezigheid van school enz… 

 

Advies PROCORO 

 

De PROCORO is van mening dat bij verdichting een differentiatie van typologieën (hoogbouw, 

cohousing, urban villa’s,…)  noodzakelijk is, niet enkel om kwalitatief te verdichten (zie  18. 

Kwalitatief verdichten binnen het dorpsweefsel) maar ook om zo verschillende doelgroepen aan te 

trekken. Dorpen die gelegen zijn op een openbaarvervoersas kunnen verder verdicht worden. Bij 

andere dorpen is dit niet wenselijk. 

 

 

 

20. Meer speelruimte en kwalitatieve publieke ruimte, ook in de kernen 

 

Bespreking 

/ 

Advies PROCORO  

Zie geformuleerd advies bij 13 en  18 

 

 

 

21. Goede verbindingen openbaar vervoer ook voor landelijke gemeenten 

 

Bespreking 

/ 

 

Advies PROCORO 

Zie geformuleerd advies bij punt 11 

 

Daarnaast is de PROCORO van mening dat, naast het verbeteren van het openbaar vervoer, er 

meer dient ingezet te worden op fietsvriendelijke verbindingen vanuit de kleinere kernen naar de 

voorzieningen en de steden. 

 

 

22. Multifunctioneel inzetten van gemeenschapsinfrastructuur 

 

Bespreking 

Een lid meent dat reeds in de ontwerpfase rekening moet gehouden worden met de 

multifunctionaliteit. Met andere functies zijn er ook vaak andere veiligheidsnormen, moeten 



14 

 

bepaalde delen kunnen afgesloten worden, enz… Het ontwerp moet zo in elkaar zitten dat met 

éénvoudige aanpassingen nieuwe functies kunnen toegelaten worden. 

 

Een ander lid stelt voor om ook het tijdelijk gebruik van gemeenschapsinfrastructuur in het advies 

op te nemen. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO staat hier volledig achter, dit is namelijk een uitwerking van het efficiënter en zuiniger 

omspringen met de beschikbare ruimte. Het is belangrijk om reeds in de ontwerpfase rekening te 

houden met mogelijke andere toekomstige functies. Ook het tijdelijk gebruiken van 

gemeenschapsinfrastructuur moet mogelijk zijn. 

 

 

23. Wat is er nodig voor een leefbaar en levendig dorp? 

Bespreking 

Een lid vraagt wat de relatie is met een dorpenstrategie in Midden West-Vlaanderen. 

 

De vaste secretaris legt uit dat de intentie is om het leefbaarheidsonderzoek te doen in alle dorpen 

van West-Vlaanderen.  

 

Een lid vraagt of dit ook teruggekoppeld wordt naar de PROCORO. 

 

De vaste secretaris antwoordt dat dit een belangrijk item is in het huidig PRS-WV en het evident is 

dat dit wordt teruggekoppeld naar de PROCORO. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO vindt dat er hier verder onderzoek noodzakelijk is.  

De provincie is gestart met een kwalitatief onderzoek met een testcase in Poperinge. De PROCORO 

vraagt om dit kwalitatief onderzoek verder te zetten voor de ganse provincie West-Vlaanderen. Pas 

dan kunnen hieruit conclusies getrokken worden. 

 

 

24. Wel of geen open ruimte aansnijden voor nieuwe woonontwikkeling. 

Bespreking 

/ 

Advies PROCORO 

Net zoals eerder gesteld bij de bedrijvenzones (zie 5. bestaande bedrijvenzones optimaal benutten 

vooraleer nieuwe open ruimte aan te snijden), dient er in eerste instantie ingezet te worden op 

verdichting, inbreiding, optimalisatie én renovatie. Bijkomende open ruimte aansnijden vormt geen 

evidentie meer. Indien dit toch dient te gebeuren, dan dient dit gebaseerd te zijn op bijkomend 

onderzoek op niveau van regionale woningmarkten en gebeurt met de nodige verdichting. 

 

 

 

Krachtlijn 5 Groenblauwe netwerken uitbouwen doorheen de hele regio 
 

25.Multifunctioneel uitbouwen van waterbuffers 

 

Bespreking 

Een lid stelt vast dat het resultaat van de feedback de plaatsbepalers tegenspreekt. Volgens het lid 

is de multifunctionaliteit een evidentie. 

 

Een ander lid besluit hieruit dat waterbuffers dan ook kunnen in natuurgebied met multifunctioneel 

gebruik. 

 

Het ander lid meent dat dit afhankelijk is van hoe je dit invult. 

 

Advies PROCORO 
De PROCORO kan het multifunctioneel uitbouwen van waterbuffers  volledig ondersteunen en vindt 

dit zelfs een evidentie 
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26. Maximaal inzetten op het vasthouden van water 

Bespreking 

Een lid zegt dat het voorstel voor een deel is achterhaald. Het gaat meer dan om ruimte te 

voorzien voor water. Overstromingsgebieden zijn volgebouwd. Een aantal kunnen nog bebouwd 

worden. De fouten uit verleden moeten recht worden gezet. Er moet in bepaalde gebieden ook 

gedurfd worden om gebouwen af te breken. 

  

Een ander lid wil eerder kleinere bekkens in functie van de landbouw. Overstromingsgebieden 

hebben ook nadelen voor de landbouw. 

 

Nog een ander lid interpreteert het vasthouden van water als bijvoorbeeld water op daken van 

bedrijven, stockeren van water voor hergebruik enz… Het voorzien van ruimte voor water wordt 

behandeld bij punt 25. 

 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO volgt de mening van de Plaatsbepalers. Sowieso dient er meer ruimte gereserveerd te 

worden voor water. Dit om in te kunnen spelen op de impact van de klimaatwijziging (bijvoorbeeld 

meer en hevigere regenbuien).  

Hierbij moet duidelijkheid geboden worden aan de burgers en gebruikers van gronden over welke 

gebieden het gaat.  Ook zal verder onderzoek moeten uitwijzen over welke mogelijke grootte-

eenheid aan wateropvang moet voorzien worden. Er moeten scenario’ s worden uitgetekend en er 

mag niet gewacht worden tot er iets gebeurt.  

Flankerende maatregelen zijn nodig zodat ook individueel water gestockeerd kan worden (bv op 

daken van bedrijven, grotere regenputten, enz…), dat er ook onthard wordt bij particulieren,…enz 

 

 

27. Waterlopen als groene verbindingen 

Bespreking 

Een lid zegt dat de natuurverbindingsgebieden enkel gerealiseerd kunnen worden op vrijwillige 

basis.  Dit staat ook zo in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 

 

Mevrouw Els Demeestere bevestigt dit maar het voorstel is om een stap verder te gaan. 

 

De vaste secretaris verduidelijkt dat de discussie open is, niet enkel los van de bevoegdheid maar 

ook los van wat nu als beleidslijn geldt. 

 

Het lid kan hiermee niet akkoord gaan. 

 

De ondervoorzitter stelt voor het advies te laten staan. Bij de goedkeuring kunnen er 

minderheidsstandpunten geformuleerd worden. 

 

Advies PROCORO  

De PROCORO is van mening dat, net zoals waterbuffers multifunctioneel ingezet kunnen worden, dit 

ook kan bij waterlopen. De PROCORO is ervan overtuigd dat de waterlopen potenties hebben om de 

biodiversiteit in de regio te verhogen. Dit dient dan ook maximaal te gebeuren én niet enkel op 

vrijwillige basis, zoals dit op vandaag gebeurt.  

 

 

 

28. Bovenlokale recreatieve verbindingen realiseren 

Bespreking 

Een lid vraagt om ook de natuurlijk potentie te vermelden. 

 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen  

 

De PROCORO is, net zoals de Plaatsbepalers en het lokaal Atrium, van mening dat het uitbouwen 

van functioneel-recreatieve verbindingen belangrijk is.   

De PROCORO is ook van mening dat recreatieve verbindingen ook aangegrepen kunnen worden om 

het ontwikkelen van KLE’s te stimuleren en zo de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit in de regio 

te verhogen, zonder het integraal waterbeleid uit het oog te verliezen. 
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Het advies wordt aanvaard met : 

Ja:13 (de dames Leen Lauwers, Gwendoline Vermeire, Martine Langen, Kathy De Wilde, en de heren 

Michel Gilté , Koen Vanneste, Peter Norro, Lieven Veulemans, Torben Wolfs, Bart Vanwildemeersch, 

Jonas Plouvier, Koen Dewulf, Piet Gellynck) 

Nee : 1 (Maarten Stuer) 

 

Minderheidsstandpunt : In de structuurplannen wordt uitdrukkelijk vermeld dat natuurontwikkeling 

in natuurverbindingsgebieden enkel op vrijwillige basis kan.  

 

29. Fysisch systeem 

 

Bespreking 

/ 

Advies PROCORO 

De PROCORO volgt de stelling van de MiNa-raad. 

 

 
 

Krachtlijn 6 : Optimaliseren industrieel en agrarisch productielandschap als 
hefboom voor landschapsopbouw 

 
Vooraf 

Bespreking 

Er is vooraf een advies van Mina-raad, dat niet akkoord gaat met de krachtlijn. 

Een lid stelt of het aan de PROCORO is om te oordelen of het beleid gefaald heeft of niet? Het 

waren keuzes van toen.  

De voorzitter zegt dat de PROCORO vaststellingen kan doen uit het verleden om de nieuwe 

suggesties te onderbouwen. 

 

Het lid meent dat de PROCORO dan ook concreet moet zijn. 

De voorzitter volgt dit dat de PROCORO duidelijker moet zijn wat we echt willen. Net zoals 

Zuidwest-Vlaanderen is dit een complex gebied. Vanuit de diverse nota’s en de advisering door de 

PROCORO moeten we nog duidelijke standpunten innemen over heel de lijn. 

De voorzitter stelt dan ook voor om het voorstel van advies te behouden maar de opmerking in het 

verslag weer te geven. 

Advies PROCORO 

Het doel van deze krachtlijn is hierin een trendbreuk te realiseren door meer gebieden open te 

houden, infrastructuur en/of gebouwen te bundelen en de bestaande fysische structuren 

(beekvallei, spoorwegbeddingen…) op te laden met onder andere kleine landschapselementen, 

natuur… om zo aan landschapsopbouw te doen.  

 

30. Landbouw zowel economisch als voor het behouden van de open ruimte van belang 

en landbouw hoofdfunctie van de open ruimte. 

Bespreking 

De voorzitter zegt dat verder onderzoek nodig is. Na de bespreking van alle nota’s , zal de 

PROCORO toch tot een aantal prioritaire conclusies moeten komen. 

Een lid meent dat de schaalvergroting als een evidentie wordt vooropgesteld. Het lid is niet 

overtuigd dat dit zo hoeft. 

Een ander lid is overtuigd dat de schaalvergroting moet kunnen maar in relatie met andere 

functies op evenwaardige basis. 

Een lid zegt dat natuur een evenwaardige positie inneemt als landbouw. 

Het andere lid verwijst naar het uitgangspunt. Er moet gekeken worden naar de noden van het 

landschap en er moet nagegaan worden of de schaalvergroting van de landbouw daarin wel past.  

Nog een ander lid meent dat het voorstel van advies niet te scherp geschreven is. Midden West-

Vlaanderen is echt geschikt voor agrarische activiteiten.  

Een lid zegt dat het fysisch systeem als basis moet genomen worden. Hieraan moet de landbouw 

getoetst worden. Dit gaat om draagkracht van de omgeving.  

Nog een ander lid zegt dat de schaalvergroting niet per definitie in contrast moet staan met de 

aankleding van het landschap.  Het hoeft geen fabrieksachtige gebouwen te zijn. De percelen 

zullen groter zijn maar er kunnen nog steeds kleine landschapselementen voorzien worden. 
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Een lid zegt dat het juist de bedoeling is van deze krachtlijn 6 dat beide, schaalvergroting van de 

landbouw en landschap, samen komen. 

 

Advies PROCORO  

De PROCORO is van mening dat in de open ruimte maatwerk cruciaal is. De draagkracht van het 

fysisch systeem blijft de basis voor verdere ontwikkeling. Verder onderzoek is noodzakelijk om te 

kijken wat een optimalisatie voor de landbouw kan inhouden (dit om een mogelijke schaalvergroting 

toe te laten)  in relatie met de andere functies die aanwezig zijn in de open ruimte (recreatie, wonen, 

bedrijvigheid, natuur, waterhuishouding,…). 

 

 

31. Verbeteren van de landschappelijke integratie van (landbouw)bedrijven 

Bespreking 

De bespreking ging over nr 34 

 

Advies PROCORO  

De PROCORO vindt dat de regio Midden-West-Vlaanderen, door zijn grootschalige bedrijvigheid in 

de open ruimte, een heel eigen en typerend landschap heeft. Dit landschap vraagt een specifieke 

aanpak. Het aanleggen van landschappelijke structuren op grotere schaal kan hierin een meerwaarde 

betekenen. Daarnaast dient de architecturale kwaliteit van de gebouwen naar een hoger niveau 

gebracht te worden door o.a. aandacht te hebben voor materiaalgebruik. Door hun schaal kunnen 

ze immers niet steeds worden weggestopt. 

 

32. Hoe verder verbeteren van landschappelijk kwaliteit op grotere schaal? 

Bespreking 

De voorzitter vraagt of het pilootproject reeds ver gevorderd is. 

Mevrouw Els Demeestere  antwoordt dat het project nog lopende is in overleg met de 

landbouwers. Mevrouw Evi Lefevere vult aan dat het de bedoeling is om 1 gebied uit te kiezen om 

het concreet te maken. 

 

Een lid wil weten wanneer er resultaten zullen zijn. Kan dit toegelicht worden op de PROCORO? 

Mevrouw Evi Lefevere verwacht de eerste resultaten tegen het eind van het jaar. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO is, net zoals de Plaatsbepalers, van mening dat er dient nagedacht te worden over een 

geschikte strategie voor landschapsopbouw in Midden-West-Vlaanderen. 

Daarnaast is er verder onderzoek nodig voor het bepalen van die specifieke strategie. Hopelijk heeft 

het pilootproject ‘Naar een duurzaam landbouwproductielandschap’ (door de VLM - regio Moorslede-

Ledegem-Roeselare) meer duidelijkheid op welke manier dit kan. 

 

33. Hoe omgaan met ruimtevraag vanuit de glastuinbouwsector in de regio? 

Bespreking 

De voorzitter vraagt de stand van zaken over het pilootproject van glastuinbouw op een 

bedrijfsgebouw aan de veiling. 

Een lid zegt dat er nog geen bouwdossier is.  

De vaste secretaris vult aan dat er wel een brownfield-convenant is ondertekend en er nog 

saneringen moeten gebeuren. 

Een ander lid zegt dat de financiering wel in orde is. 

Mevrouw Els Demeestere legt uit dat er ook een wedstrijd wordt uitgeschreven voor een 

ontwerper. 

Een lid meldt dat in de huidige voorschriften van ruimtelijke uitvoeringsplannen agrarische 

productie wordt uitgesloten.  

Mevrouw Els Demeestere verwijst naar het Provinciaal RUP Gouden Appel in Oostrozebeke waarin 

glastuinbouw wel is toegelaten op de bedrijfsgebouwen.  

 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

 

De PROCORO verwijst naar de bestaande visie omtrent glastuinbouw in Midden-West-Vlaanderen 

 

Het advies wordt aanvaard met : 
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Ja: 11 (De dames Leen Lauwers, Gwendoline Vermeire en de heren Michel Gilté, Koen Vanneste, 

Lieven Veulemans, Torben Wolfs, Maarten Stuer, Mark Desmet, Jonas Plouvier, Koen Dewulf en 

Piet Gellynck) 

Nee: 3 ( De dames Martine Langen, Kathy De Wilde en de heer Bart Vanwildemeersch) 

Onthouding: 1( de heer Peter Norro) 

 

Minderheidsstandpunten :  

De dames Martine Langen, Kathy De Wilde en de heer Bart Vanwildemeersch vragen  een grondig 

debat over glastuinbouw vooraleer het een beleidsnota wordt. 

De heer Peter Norro vindt het niet krachtig genoeg om gewoon te verwijzen naar een visie, die nog 

geen statuut van beleidsnota heeft. 

 

 

34. Industriële evolutie voortkomend uit landbouw  

Bespreking 

Een lid wil weten hoe ver de schaalvergroting van de landbouw nog kan toegestaan worden. Het lid 

verwijst hierbij naar de industriële veeteelt. De vorige minister van milieu heeft mestverwerking 

toegestaan tot 60.000 ton. Dergelijke constructie kan moeilijk onder de noemer van behoeder van 

de open ruimte geplaatst worden. Hoe ver kunnen we hierin gaan? Is dit nog landbouw? Het lid 

verwijst ook naar diverse gemeentelijke dossiers. 

Een ander lid wil weten wat de impact is van dergelijke stelling. Moeten dergelijke activiteiten dan 

aansluiten bij een bedrijventerrein of geïntegreerd worden in een bedrijventerrein? 

De voorzitter vraagt of we een inzicht hebben in de evolutie van ons voedselverbruik? Blijven onze 

eetgewoontes dezelfde? We eten minder vlees, we zien de eerste verschijningen van kweken van 

insecten. 

Een ander lid zegt dat er binnen de landbouw een aantal niches zijn, een aantal tussenschakels 

zijn maar uiteindelijk is dit beperkt. 

Nog een ander lid is de mening toegedaan dat de landbouw zich zou moeten richten op de eigen 

regio. De landbouw in Midden West-Vlaanderen is gericht op export. Er moeten zaken op 

wereldschaal gebeuren vooraleer we een effect in de regio zullen zien. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO duidt verder op het belang van een goed herlokalisatiebeleid (zie ook 9. Verspreide 

bedrijven en bedrijventerreinen) en een algemeen kader omtrent verspreide bedrijvigheid in de 

open ruimte 



P R O C O R O  West-Vlaanderen 
Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen 

Provinciehuis Boeverbos 

Koning Leopold III-laan 41 

B-8200 Sint-Andries 

Tel. 050 40 35 37 

 

 

BIJLAGE 4 : REGIO ZUID WEST-VLAANDEREN 

 

Het verslag moet samen gelezen worden met de regionota Zuid-West-Vlaanderen 3.0  met de 

inbreng van de plaatsbepalers, andere fora en de samenvatting van het feedbackmoment. 

 

De aanpassingen die werden aangebracht op de bijeenkomst van 7 juli 2016 zijn in het rood 

aangegeven. 

 

De adviezen zijn met éénparigheid van stemmen goedgekeurd, tenzij het anders wordt 

vermeld.  

 

Krachtlijn 1 : Kwalitatieve omschakeling van de beschikbare ruimte voor 

wonen en werken 

 

1.Gezamelijke vaststellingen 

Bespreking 

De voorzitter vraagt over welke gronden het gaat? 

 

De heer Wim Beerten zegt dat het gaat over de bestemde gronden.  

 

Advies PROCORO 

De PROCORO kan zich vinden in de visie van de plaatsbepalers. De nuancering en aanvulling 

vanuit het feedbackmoment worden gevolgd. Het advies van de Minaraad sluit hier bij aan. 

Daarnaast maakt ze ook een fundamentele opmerking over de benadering van gronden, die 

bestemd zijn als woongebied of industriegebied. Deze opmerking wordt verder behandeld bij 

het algemene gedeelte over het ruimtelijk beleid. 

 

 

2. ‘Overaanbod’ bestaat niet  

 

Bespreking 

Een lid vraagt waarom bepaalde gebieden nog niet zijn ontwikkeld? Als je die gebieden 

ontwikkelt, is er vaak een waterproblematiek. Met andere woorden deze woongebieden liggen 

niet op de juiste plaats. Het is ook een politieke discussie. Het schrappen van dergelijke 

woongebieden heeft ook een financiële impact op de gemeente. In de regio zijn er heel wat 

gemeenten die op termijn met financiële problemen te maken hebben.  De vraag rijst als je een 

woongebied verplaatst, waar zal je die leggen? 

 

De voorzitter verwijst naar zijn eerdere tussenkomsten en de vaststelling hoe gewestplannen 
onze ruimtelijke ordening nog steeds domineren. Het ene gewestplan is al veel ruimer 

ingekleurd dan het andere. Het verschilt van regio tot regio. 



 

Een ander lid zegt dat de opmerking terecht is over de financiëring. Er zal moeten nagegaan 

welke instrumenten er kunnen ingezet worden.  

 

Het lid meent dat dit de cruciale vraag is hoe het schrappen van woongebied gecompenseerd 

kan worden. 

 

Een ander lid zegt dat slechte gronden niet op een andere plaats moeten voorzien worden als 

er geen behoefte is.  

 

Het lid kan zich daar in vinden, maar wat als er wel behoefte is. Als je de slecht gelegen gebieden 

gaat ontwikkelen zijn er ook diverse kosten van stuwdammen en waterbufferbekkens te moeten 

bouwen. 

 

De voorzitter verwijst naar een krantenartikel waar de suggestie wordt gedaan om een 

opruimbonus te geven in plaats van een woonbonus. 

 
Advies PROCORO 

De PROCORO kan deze stelling volgen. De titel dekt de inhoud niet van de tekst. In die zin 

dient de titel aangepast te worden door ‘ Teveel aan woongebieden en 
woonuitbreidingsgebieden’ 

 

3. Van kwantiteit naar kwaliteit: het momentum grijpen 

Bespreking 

Een lid zegt dat vervangbouw ook een link kan hebben met verdichting.  

Voor een ander lid betekent verdichten dat er meer woongelegenheden worden voorzien. 

Het lid zegt dat er ook kan gekozen worden voor meer groen. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO volgt de visie van de plaatsbepalers 

 

4. Kwaliteit bieden via ‘ontpitten’ 

Bespreking 

/ 

Advies PROCORO 

De PROCORO kan deze stelling volgen. 

 

5. ontwikkelen in zelfvoorzienende kernen 

Bespreking 

Een lid wil weten wat dit betekent voor Anzegem en Avelgem die ook een verzorgende rol 

hebben voor andere kernen. Deze dorpen liggen op de kleirug en niet centraal in de 

gemeente. Hun verzorgende rol stopt niet aan de gemeentegrens.  Als dit principe vertaald 

wordt in het provinciaal structuurplan en doorvertaald wordt in het gemeentelijke 

structuurplan, dan vormt dit een probleem. Dit geldt ook voor Lendelede.  

De voorzitter vraagt zich af wat dit betekent naar de kernenselectie. Betekent dit dat er 
andere criteria moeten gehanteerd worden. 

De vaste secretaris verduidelijkt dat bijvoorbeeld Avelgem ook een verzorgende rol heeft voor 

bepaalde dorpen in Oost-Vlaanderen. Door het feit dat de selectie op bovenlokaal niveau 
gebeurt, vormt dit geen probleem. De vraag is welke criteria hanteer je om tot de selectie te 
komen. 



Advies PROCORO 

De PROCORO kan deze stelling volgen. 

 

6. Onze steden en dorpen ‘inclusief ontwerpen’ 

Bespreking 

De voorzitter denkt hierbij aan masterplanning, wedstrijdformule en dergelijke om ontwerpers 

op die manier meer te betrekken bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. De 

provincie doet dit al in sommige gevallen. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO stemt in met deze stelling. 

 

7. Introduceren van ‘tijdelijkheid’ 

Bespreking 

Een lid meent dat het meervoudig gebruik past binnen zuinig ruimtegebruik. 

De voorzitter zegt dat er nood is aan een mentaliteitswijziging. Komt dit aan bod in de 

scholen? De politiek durft hierover niet te praten met de mensen. Mensen worden door 

niemand geïnspireerd. De voorzitter verwijst ook naar de discussie binnen de Saro over het 

samengaan van rechtszekerheid en onzekerheid.  De Saro stelde dat het samengaan van 

verschillende functies ruimtelijk kwaliteit met zich meebrengt. Werken met onzekerheden kan 

één van de elementen zijn van ruimtelijk kwaliteit. De Vlaamse regering heeft deze stelling 
niet gevolgd. 

Een lid zegt dat er een kloof is tussen hetgeen de deskundigen ruimtelijke ordening zien als 

ruimtelijke kwaliteit en hetgeen de burger ziet als ruimtelijk kwaliteit 

Een lid vraagt of tijdelijkheid een duurzaam instrument is. Nog een ander lid vraagt zich af 

wat tijdelijkheid is. 

De heer Wim Beerten verduidelijkt dat het bv gaat om een speeltuin bij de wijk. Later kan dit 
een andere invulling krijgen. 

Een lid stelt vast dat bij dergelijke dossiers er dan een actiecomité wordt opgericht om het 

speelplein te behouden. Het lid vindt het toepassen van tijdelijkheid een mooie principe maar 
het roept vragen op bij de toepassing.  

Advies PROCORO 

De PROCORO is de mening toegedaan dat de techniek van de tijdelijkheid een interessant 

duurzaam instrument kan zijn om zo kwaliteit in een stedelijk weefsel te brengen. Het is 

evident dat dit niet voor alle activiteiten en constructies mogelijk is. De kritische reflectie 

vanuit de feedback is dan ook terecht. De PROCORO stelt voor om de tijdelijkheid te koppelen 

aan de omkeerbaarheid van projecten en programma’s zodat de onderliggende bestemming 

niet gehypothekeerd wordt. Ook de rechtszekerheid van de initiatiefnemers is belangrijk en 

zal voor ieder project anders zijn. Het ene initiatief is compatibel met de bestemming, voor 

een ander zal er een vorm van contract noodzakelijk zijn. 

 

 

8. Paars blijft purper 

Bespreking 

Een lid vraagt of er een inventarisatie bestaat van de paarse sproeten?  

De heer Wim Beerten antwoordt dat er een inventarisatie bestaat van leegstand door de POM. 

Ook in het project Kameleon van Leiedal wordt er een evaluatie gemaakt van de paarse 
sproeten. 



Een lid stelt vast dat de plaatsbepalers alles mogelijk laten bij de evaluatie : economie, 

ontpitting, wonen en bedrijvigheid enz… 

Een ander lid meent dat de keuzes wat strikter moeten geformuleerd worden. Volgens het lid 

kan het niet dat paarse sproeten waar mogelijkheden zijn om bv te breken en te zeven, door 
een andere functie kunnen ingenomen worden. 

De vaste secretaris legt uit dat in het PRS-WV reeds een reconversiekader is opgenomen voor 
bebouwde delen.  

Een lid zegt dat het reconversiekader van het PRS-WV door het beleid overal kan toegepast 
worden. Misschien moet het beleidskader grondig geëvalueerd worden.  

De heer Wim Beerten verduidelijkt dat het kader nodig is om leegstaande sites te kunnen 

evalueren. Meestal is er ook geen aanknopingspunt in het GRS, dat aangeeft wat er met 

dergelijke site kan gebeuren. Dit is het voordeel van dit kader. De vaststelling is echter dat er 

steeds gekozen wordt voor woonprojecten. Vanuit de provincie benadrukken we dat de 
gemeente dit ruimer moet zien zowel naar functies als de relatie met ander paarse sproeten. 

Een lid verwijst naar de stelling over het overaanbod. Er is voldoende bestemde 

woonmogelijkheden. Dit aanbod overtreft de behoefte. Het is dan ook niet logisch dat de 
paarse sproeten zomaar ingevuld worden voor wonen. 

Daarom vindt een ander lid dat het reconversiekader op een kritische manier moet worden 
toegepast. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO kan zich vinden in de visie van de plaatsbepalers en voegt hieraan toe dat dit 

principe overeen komt met het beleidskader reconversie uit het huidige PRS. De PROCORO 

vraagt om dit kritisch toe te passen. Ook afbreken moet tot de mogelijkheden behoren. 

 

 

9. Anders omgaan met eigendom 

 

Bespreking 

 

De voorzitter is verrast dat de plaatbepalers ook buitenlandse voorbeelden aanhalen om 

anders om te gaan met eigendom. Maar ook in de toelichting van Prof. Leo Van Broeck 

hebben we voorstellen gehoord om goed gelegen oude verkavelingen verder te verdichten. 

Slecht gelegen verkavelingen moeten weg tegen een vergoeding. De voorzitter stelt vast dat 

er niet gesproken wordt over het instrument ‘onteigening’. 

 

Een aantal leden verwijzen naar de methodiek om te werken met een grondenbank. Dit kan 

actief ingezet worden op projectniveau.  

 

Een lid meent dat dit gemakkelijker kan op provinciaal of Vlaams niveau. De lokale politici 

beseffen dat ze herverkozen moeten worden waardoor dergelijke zaken niet tot stand zullen 

komen. 

 

Een ander lid verwijst naar het feit dat gemeenten wel degelijk onteigenen.  

 

De voorzitter verwijst naar de gecoro van Zedelgem waar er een plaatsbezoek werd 

georganiseerd naar nieuwe vormen van wonen zoals cohausing. Lokale politici waren mee. Dit 

lijkt te functioneren door dit te tonen.  

 

Een ander lid heeft dezelfde ervaring maar stelt vast de informatie beperkt is tot 1 schepen. 

Het is dan een enkeling binnen het College waardoor er dan niet zoveel van in huis komt. 

 

De heer Wim Beerten verwijst naar de plaatsbepalers en de workshops met de politici. Door 

het feit dat het een kleine groep was, er geen namen worden vermeld, het verslag niet 
openbaar wordt gemaakt, dan stel je vast dat de lokale politici zich kunnen losmaken van hun 



politiek mandaat en op éénzelfde golflengte zitten. Ze kunnen dit niet vertellen binnen een 

Schepencollege. 

 

Een lid zegt dat alles te maken heeft met eigendom. Er worden mooie projecten uitgetekend 

maar wat als de projectontwikkelaar niet beschikt over alle gronden. Er kan eventueel 

gewerkt worden met een grondenbank, waar eigenaars alternatieven worden aangeboden 

zodat de projectontwikkelaar alle gronden in zijn bezit kan krijgen. Maar dit is volgens het lid 

niet evident.  

 

Een ander lid meent dat het belangrijk is dat de PROCORO het idee van grondenbank als 

mogelijk instrument al wil meegeven. 

 

 

Advies PROCORO 

 

De PROCORO erkent de noodzaak om te zoeken naar instrumenten om te kunnen omgaan 

met het groot aantal bestemde woongebieden en woonuitbreidingsgebieden. Hierbij is het 

makkelijker om naar die instrumenten te grijpen die we kennen (bijv. planologische ruil). Om 

een antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen die het gevolg zijn van de vaststelling in 

deze krachtlijn, zal het wellicht nodig zijn om ook nieuwe instrumenten te kunnen inzetten. 

Instrumenten die sneller ‘op de bal’ kunnen spelen dan trage planologische procedures. De 

voorgestelde instrumenten kennen geen of weinig toepassing bij ons. Wellicht zal de 

toepassing van dergelijke instrumenten ook een aanpassing van ons wetgevend kader 

vereisen. Verder onderzoek zal dan ook noodzakelijk zijn. De PROCORO verwijst hierbij naar 

haar aanbevelingen. 

 

 

Krachtlijn 2 : Ruimtelijke verankering van de regio aan het groenblauw 

netwerk 
 

10.Prominent en typerend kader 

Bespreking 

/ 

Advies PROCORO 

De PROCORO ondersteunt de visie van de plaatsbepalers. Het advies van de Minaraad is 

hiervan een bevestiging maar betekent ook een belangrijke kwalitatieve aanvulling. 
 

11. Ruimte geven aan het water 

Bespreking 

Een lid zegt dat er in de toekomst zich een probleem stelt met de verbreding van de Leie in 

kader van het Seine-Schelde project. De Leie wordt een autosnelweg voor de scheepvaart. De 

zijkanalen van de Leie waar de kades liggen, blijven op een kleinere gabariet. Met andere 

woorden : enkel de kleinere boten zullen kunnen afrijden naar onze kades. Het lid pleit dan 

ook dat het gabariet van de zijkanalen zou verruimd worden, dat sluizencomplexen zouden 

aangepast worden.  Bovendien stelt het lid vast dat het multimodaal karakter van de 
aangelegde kades er niet is door het ontbreken van de trein.  

Het lid wil duidelijk de boodschap meegeven als de keuze is om meer transport over het water 

te laten gebeuren, dan zal er moeten geïnvesteerd worden. Dit betekent ook dat er een aantal 
zaken moeten opgeheven worden. 

Het lid stelt vast dat de plaatsbepalers die duidelijke keuze niet durven maken. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO stemt in met de visie van de plaatsbepalers. Aanvullend wordt gewezen op de 

studie transport-BIS (POM, Intercommunales, gebiedswerking, Ruimtelijke Planning) die een 



onderzoek voert naar de behoefte voor watergebonden bedrijventerreinen. In dit kader vraagt 

de PROCORO om ook voldoende te investeren in de kanalen om vervoer over het water alle 

kansen te geven.  

Daarnaast is er ook een project in opstart voor een integrale visie over de Gaverbeek, naar 

analogie met de Heulebeek. Dit in het kader van Groene Sporen. 
 

 

12. Ruimtelijk beleid op basis van objectieve criteria 

Bespreking 

/ 

Advies PROCORO 

De PROCORO kan zich vinden in de stellingen van de plaatsbepalers. 

 

 

13. Waar naartoe met het fysisch systeem? 

Bespreking 

/ 

Advies PROCORO 

De PROCORO volgt de Minaraad in haar standpunt dat het besliste beleid uitgevoerd moet 

worden. Doelstellingen m.b.t. ‘zachte’ functies worden vaak niet als prioritair gezien. 

Bovendien kosten ze geld, waardoor de realisatie ervan op zich laat wachten of niet 

uitgevoerd wordt.   

 

14. Méér of minder wonen langs  het water? 

Bespreking 

Een lid merkt op dat in het voorstel staat dat het niet opportuun is om nog greenfields aan te 

snijden. Het lid besluit dat het dan nog wel kan.  Moet dit niet scherper worden aangegeven 

dat het niet meer kan? 

 

Een ander lid zegt dat het niet enkel over wonen mag gaan. Andere functies moeten ook 

kunnen. 

Een lid vraagt naar de mogelijkheden van watergebonden bedrijventerrein? 

De vaste secretaris zegt dat het gaat om de bebouwde woonzone langs het water. Dit wordt 
best verduidelijkt. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO kan zich vinden in de stelling vanuit het feedbackmoment. Gezien de situatie in 

Zuid-West-Vlaanderen (krachtlijn 1) is het niet nodig om nog greenfields aan te snijden. De 

focus moet liggen op de bebouwde woonzones, en dan vooral op de kwaliteit ervan. 
 

 

15.Duurzaam landbouw langs de Leie 

Bespreking 

/ 

Advies PROCORO 

De PROCORO is van mening dat de wijze van landbouwvoering sterk afhankelijk is van de plek 
(bijv. overstromingsgebied). Dit vraagt naar oplossingen op maat ipv een generieke 



oplossing. Ook bestaande en toekomstige ingrepen (bijv. verbreding Leie) kunnen een grote 

impact hebben 

 

16. Functioneel watervervoer 

 

Bespreking 

Een lid verwijst naar het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het kanaal is doodlopend richting Leie. Als 

het kanaal economisch opgewaardeerd moet worden, dan is de toegang naar de Leie 
noodzakelijk. 

Een ander lid zegt dat het sluizencomplex in Kortrijk moet aangepast worden. Volgens het lid 

heeft dit geen zin als het gabariet van het kanaal niet wordt aangepast. Het gabariet van het  

kanaal Bossuit-Kortrijk komt overeen met de helft van het gabariet van de Leie. Aanvullende 
functies kunnen. Dit is ook zo op de Leie. 

Een lid vraagt of deze voorstellen stroken met de visie op kanaal Bossuit-Kortrijk? 

Een ander lid zegt dat er een kosten-batenanalyse is opgemaakt over de verbreding en 

verdieping van het kanaal.  Het is pas rendabel als er een overslagcentrum komt. De  

voorwaarde is dat er ook aanpassingen nodig zijn aan de weginfrastructuur voor het voor- en 
natransport.  Het is dus een complex project. 

Een lid zegt dat er enkel een overslagcentrum kan komen langs de Leie als het kanaal 
Bossuit-Kortrijk niet wordt aangepast.  

Een ander lid zegt dat de oude Bekaertsite in aanmerking komt maar dan moet het kanaal 

verbreed worden. 

De vaste secretaris verduidelijkt dat de visie op het kanaal Bossuit-Kortrijk de mogelijkheid 

open laat voor watergebonden bedrijvigheid in het gedeelte ter hoogte van Kortrijk-
Zwevegem. Daar voorbij, richting Bossuit wordt gekozen voor de open ruimte. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO gaat akkoord met het multifunctionele karakter van de kanalen. De 

economische potentie is belangrijk voor beide kanalen. Toch wil de PROCORO opmerken dat 

de potenties uit de visie rond het kanaal Bossuit-Kortrijk een belangrijk uitgangspunt blijven. 
Voor de PROCORO is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in de kanalen.  

 

Krachtlijn 3 : Bundeling van programma’s in regionale 
aantrekkingspolen 

 

17. Algemene vaststellingen 

Bespreking 

/ 

Advies PROCORO 

De PROCORO kan zich hier in vinden 

 

18. Regionale aantrekkingspolen bereikbaar houden 

Bespreking 

Een lid meent dat er ook voldoende aandacht moet gaan naar de veiligheid bij fietssnelwegen. 

Een ander lid zegt dat op heden het openbaar vervoer is georganiseerd van het station naar 

de regionale aantrekkingspolen. Er zijn geen verbindingen tussen de regionale 

aantrekkingspolen. De Lijn moet zich anders organiseren met directe verbindingen zonder 
veel omwegen. Dit is een moeilijke discussie. 



Een ander lid zegt dat een tangentiële verbinding Lendelede-Harelbeke-Kortrijk geen 

potentieel heeft. Er wordt al jaren gepleit voor een hoogwaardige verbinding (niveau metro) 

tussen Kortrijk en Hoog Kortrijk. Om dit rendabel te exploiteren zou er om de 10 minuten 100 

mensen moeten vervoerd worden. Dit potentieel is niet aanwezig.  Het is beter te praten over 

de frequentie van buslijnen. Om een metro of tramlijn rendabel te krijgen dan zijn er 500.000 
inwoners nodig. Dit is het realisme. 

Nog een ander lid zegt dat dit de reden is waarom nieuwe woongelegenheden moeten 

voorzien worden aan openbaar vervoersknooppunten om het rendabel te maken. Op heden is 
dit nu te veel verspreid.  

Het ander lid zegt dat er in Kortrijk wel een zekere concentratie is maar er is te weinig 
potentieel. 

Advies PROCORO 

De PROCORO kan zich vinden in de visie van de plaatsbepalers en het feedbackmoment. 

19. Ontwikkelingen op maat van de plek 

Bespreking 

/ 

Advies PROCORO 

De PROCORO kan zich vinden in de vaststellingen en de voorstellen van de plaatsbepalers. 

Voor wat betreft de verdere groei van de aantrekkingspolen wil de PROCORO benadrukken dat 

de ontwikkelingen van functies op deze plekken onderbouwd moeten zijn en door hun 

randstedelijke ligging geen verdere concurrentie van kernen betekenen. Dit zou de 
mobiliteitsdruk enkel verhogen. 

 

20. Algemene vragen 

Bespreking 

De voorzitter verwijst naar zijn eerder aangehaalde voorbeeld van Utrecht waar een 
randparking is voorzien bij de autosnelweg. 

Een lid zegt dat de schaalgrootte ook van belang is. Kortrijk is veel kleiner dan Utrecht. 

Een ander lid meent dat dit moet bekeken worden op bovenlokaal niveau Kortrijk-Waregem. 
Dan gaat het om 200.000 inwoners. 

Nog een ander lid vindt dat het potentieel dan nog steeds te klein is, en de versnippering is te 
groot.  

Een lid meent dat er een link moet gelegd worden met Rijsel en in die context moeten de 

mobiliteitsproblematieken bekeken worden. Het openbaar vervoer moet ook bekeken worden 
van Brugge-Roeselare-Kortrijk-Rijsel.  

De heer Wim Beerten legt uit dat de stedelijke band  Kortrijk-Waregem bij de 

plaatsvervangers naar voorkomt met Menen als satelliet. De verplaatsing over de grens is er 
niet. Dit is ver weg van de mensen. De grens is echt een barièrre.  

Een lid zegt dat IKEA een studie heeft laten maken en beslist om een vestiging te voorzien in 

Wevelgem. Dit betekent dat er potentie is. De relatie met Frankrijk en Henegouwen is politiek 

steeds geladen geweest met de kwestie Pecq-Armentières. Is dit te verantwoorden : ja. Was 

er een politiek draagvlak : nee. Het lid wijst er ook op dat bij Auchan er wel veel Belgische 
wagens staan. De grens is toch niet zo hard. 

Een ander lid zegt dat het daar ook wel stopt voor de Belgen. 

Nog een ander lid vraagt of er een ruimtelijk kader is om IKEA daar toe te laten. 

Een lid verduidelijkt dat in kader van het strategisch ruimtelijk project Rekover+ een 
specifieke opdracht is gegeven vanuit Vlaanderen om dit mee te bestuderen. 

  



Advies PROCORO 

De PROCORO stelt voor om voorstellen m.b.t. randparkings te bekijken in een groter verhaal 

met het openbaar vervoer en fietsnetwerk (krachtlijn 4). De PROCORO volgt de stelling van 

het feedbackmoment dat de bestaande aantrekkingspolen in de binnenstad op de eerste 

plaats komen. 

 

21. Specifieke vragen 

Bespreking 

/ 

Advies PROCORO 

De PROCORO wijst er op dat de individuele cases moeten bekeken worden binnen een grotere 

context. Een ad-hoc standpunt is hierbij niet aangewezen. Voor bepaalde vraagstukken zijn er 

studies en procedures lopende (Kanaal Bossuit-Kortrijk, Gavers, …..). Het is belangrijk dat de 

overkoepelende inzichten de lopende studies kunnen opladen. 
 

Krachtlijn 4 : kernversterking richten naar efficiënt collectief vervoer 

 

22. De mono-mobiliteit afbouwen 

Bespreking 

Een lid zegt dat het een moeilijke samenwerking is tussen AWV, De Lijn en het beleid. AWV 

en De Lijn moeten ook een moeilijke boodschap van besparingen brengen aan de gemeente. 
Het lid vraagt zich ook af of de sluiting van de R8 wel een prioriteit moet zijn. 

Een ander lid verwijst naar het streekpact waarin dit wel wordt onderschreven. 

Het lid vindt dat het STOP-principe moet toegepast worden. De vraag is hoe de andere 

elementen hierin een rol spelen. Wat betekent de impact op de mobiliteit als er een 
overslagcentrum komt op de site Bekaert, wat is de impact met de komst van IKEA. 

Voor nog een ander lid hoeft de PROCORO het regionaal standpunt niet te volgen. 

Een lid zegt dat de milieu -en natuurverenigingen niet betrokken zijn bij het streekpact. 

Nog een ander lid zegt dat de milieu- en natuurbeweging wel zijn uitgenodigd geweest. 

Het lid zegt dat er niet kan gesproken worden dat er een draagvlak is voor het streekpact in 
de regio. Het lid wil zich dan ook onthouden. 

De voorzitter zegt dat dit een concreet dossier is en stelt voor om een analoog advies te 
formuleren zoals bij nr20. 

Een lid wil dat ook het STOP-principe er wordt aan toegevoegd. 

Een ander lid meent dat de auto een belangrijk element vormt maar je moet een keuze 
hebben tussen verschillende mogelijkheden, afhankelijk wat je op dat moment wil doen. 

Nog een ander lid meent dat er nog veel andere zaken meespelen zoals bv. de wagen als een 

deel van het salaris. Moeten wij hierover een standpunt formuleren? We moeten eerst naar 

een ander model waarbij er meer nettoloon wordt gegeven. Dan kan je pas de keuze maken 

of je de auto wil of niet. 

Een lid zegt dat er een pilootproject loopt over een mobiliteitsbudget. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO stelt voor om voorstellen m.b.t. het afbouwen van automobiliteit te bekijken in 

een groter verhaal met het openbaar vervoer en fietsnetwerk (krachtlijn 4). De PROCORO 

volgt de stelling van de plaatsbepalers en de MINA-raad dat er alternatieven moeten zijn voor 

de mono-automobiliteit.  Het STOP-principe zou hierbij kunnen toegepast worden.  Voor de 
PROCORO is het ook duidelijk dat een flankerend mobiliteitsbeleid noodzakelijk is. 
 



23. Auto wat minder koning 

Bespreking 

/ 

Advies PROCORO 

De PROCORO gaat akkoord met de principes die de plaatsbepalers naar voor schuiven 

Zie 22. 

 

24. De zachte weggebruiker centraal stellen in de stedelijke omgeving 

Bespreking 

Een lid zegt dat naast de randparkings ook gebruik kan gemaakt worden van parkings bij 

ziekenhuizen, winkelketens ed. Er moet ook gezocht worden naar dubbelgebruik. 

Een ander lid verwijst naar de nota van de kustregio waar dergelijk standpunt ook reeds werd 

aangegeven.  

Advies PROCORO 

De PROCORO kan zich vinden in het standpunt van de plaatsbepalers en de nuance uit de 

feedback. Er moet ook gezocht worden naar win-win situaties met bestaande grote parkings 
(bv bij ziekenhuis).  

 

25. Ontgoocheling in het openbaar vervoer 

Bespreking 

De voorzitter vraagt wat het NESTOR-project is.  

Een lid legt uit dat dit een netwerk is van vrijwilligers die minder mobiele mensen helpt (bv 

meeneemt om boodschappen te doen, voeren naar de dokter enz…). Dit is een inititiatief van 

de welzijnsraad van Ieper. 

De vaste secretaris vult aan dat dergelijk systeem bestaat in gemeente als minder mobiele 
centrale. 

Het lid verwijst naar het standpunt van de PROCORO in Midden West-Vlaanderen over het 

openbaar vervoer en daarom dient het standpunt van de plaatsbepalers genuanceerd te 
worden.  

 

Advies PROCORO 

De PROCORO pleit om het openbaarvervoerssysteem volledig te herdenken. Hierbij moet, op 

welke wijze dan ook, een basisdienstverlening naar de burger toe verzekerd zijn. De nadruk 

dient te liggen op het woon-werk-schoolverkeer. Hierbij dient nagedacht te worden om veel 

meer met multimodale vervoersknooppunten te werken waardoor ook een combinatie kan 

gemaakt worden met andere vervoersmodi.  

De PROCORO wil hierbij ook de problematiek van de mobiliteitsarmoede benadrukken. Deze 

mag niet uit het oog verloren worden. Daarom is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar 

oplossingen op maat van deze problematiek, die zich bovendien niet enkel in deze regio stelt. 

Experimenten kunnen hiervoor een belangrijke inbreng hebben. Als voorbeeld wordt het 
NESTOR-project in de Westhoek meegegeven. 

 

26. de fiets als sleutel naar transitie 

Bespreking 

/ 

  



Advies PROCORO 

De PROCORO gelooft ook in de potentie van de fiets als één van de maatregelen om 

mobiliteitsproblemen op te vangen. De visie wordt dan ook ondersteund. De Provincie moet 
hierin een voortrekkersrol spelen. 

 

27. Trage wegen inzetten voor lokale transitie 

Bespreking 

Een lid zegt dat trage wegen niet enkel in agrarische gebieden voorkomen. Dit moet 
aangepast worden. 

Advies PROCORO 

De PROCORO erkent de potentie van de trage wegen. Een grondige evaluatie van deze 

buurtwegen is wel nodig. Ze hebben niet allemaal dezelfde potentie. Soms kan het 

bijvoorbeeld interessanter zijn ze te verleggen en zo win-win-situaties te realiseren voor 
zowel de eigenaars/gebruikers van gronden als het functioneel gebruikers van de trage wegen  

 

28. Van lokaal denken naar netwerk denken 

Bespreking 

De voorzitter vraagt meer uitleg over REKOVER+. 

Een lid legt uit dat dit een Vlaams strategisch project is, die uitgevoerd wordt door Leiedal. 

Hierin wordt het meest efficiënt openbaar vervoersnet bestudeerd.  De vraag is welke 

ruimtelijke ontwikkelingen zich kunnen inpassen in een optimaal basisnetwerk van het 
openbaar vervoer.  

Een ander lid meent dat dit niet enkel binnen de regio moet bekeken worden maar ook in 
relatie met Brugge-Roeselare-Rijsel. 

De heer Wim Beerten verduidelijkt dat de opdracht van REKOVER+ is om dit regionaal te 
bekijken. 

Advies PROCORO 

De PROCORO gaat akkoord met deze stelling en verwijst hiervoor naar het strategisch project 
REKOVER(+) die deze insteek onderzoekt. 

 

29. De rol van de R8 als collectieve vervoersas 

Bespreking 

Een lid meent dat de autobus niet meer hip is om te nemen. Er zou terug een ‘drive’ moeten 
komen dat de bus terug aantrekkelijk wordt.  

Een ander lid zegt dat dit subjectief is. Bij de jongere generatie groeit het aantal mensen die 

geen auto willen. Deze jonge mensen wonen in de steden. Het openbaar vervoer in de steden 
heeft wel een aantrekkingskracht. 

Advies PROCORO 

De PROCORO verwijst naar haar advies bij nr 25 

 

 

30. Stations in stadscentrum of net buiten stadscentra 

Bespreking 

/ 

Advies PROCORO 

De PROCORO volgt het standpunt van het feedbackmoment 



31. Omgaan met het  buitengebied 

Bespreking 

Een lid meent dat het de bedoeling niet kan zijn dat het buitengebied leegloopt. 

De heer Wim Beerten verduidelijkt dat het gaat om mensen, die op een bepaald moment 

behoeftig worden. De discussie is : moet de overheid dan heel wat inspanningen doen om die 

behoeftigen ter plaatse te houden of moeten deze mensen dan naar steden verhuizen waar ze 

dicht bij de voorzieningen wonen? 

Een lid vult aan dat dit niet enkel naar steden kan zijn maar ook naar goed ontsloten dorpen. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO verwijst naar punt 25.  

 

32. Inzetten op waterlopen? 

Bespreking 

/ 

Advies PROCORO 

De PROCORO begrijpt de scepsis rond dit soort projecten. Op heden zijn ze niet altijd 

realistisch. Toch moeten we als maatschappij blijven zoeken naar oplossingen voor transport 
en mobiliteit. Experimenteren is dan ook noodzakelijk. 

 

Voorstellen die niet weerhouden zijn 

Bespreking 

/ 

Advies PROCORO 

De PROCORO kan zich vinden in de standpunten van de plaatsbepalers 

 

Krachtlijn 5 : Naar een actief open ruimte beleid 

 

33. Samenwerken tussen landbouw en natuur 

 

Bespreking 

Een lid vraagt wat landbouwelementen zijn. Dit wordt aangehaald in het feedbackmoment 
(derde bolletje) 

De heer Wim Beerten antwoordt dat dit landschapselementen moeten zijn. 

Een lid vraagt wat ESD betekent (advies Minaraad). 

Een ander lid zegt dat dit staat voor EcoSysteemDiensten. 

Advies PROCORO 

De PROCORO benadrukt het belang van de integrale aanpak van zowel de verstedelijkte als 

de open ruimte. De grootste bedreiging voor de open ruimte is de druk van ‘harde’ functies. 

In een integrale visie kan dit niet losgezien worden van het grote bestemde aanbod uit 

krachtlijn 1. Het zal dan ook belangrijk zijn om een beleid op maat te kunnen voeren. Het 
huidige instrumentarium is hiervoor echter te generiek. 

 

  



34. Schaalvergroting als instrument voor landbouw en natuur 

Bespreking 

Een lid verwijst naar de discussie in de regionota Midden West-Vlaanderen. Hetzelfde advies 
van de PROCORO kan hierin opgenomen worden. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO verwijst naar de integrale aanpak uit punt 33. Hierbij moet gezocht worden 

naar een zo optimaal mogelijke oplossing voor de verschillende actoren. Overleg tussen de 
verschillende actoren is dan ook noodzakelijk. 

De PROCORO is van mening dat in de open ruimte maatwerk cruciaal is. De draagkracht van 

het fysisch systeem blijft de basis voor verdere ontwikkeling. Verder onderzoek is noodzakelijk 

om te kijken wat een optimalisatie voor de landbouw kan inhouden (dit om een mogelijke 

schaalvergroting toe te laten) in relatie met de andere functies die aanwezig zijn in de open 
ruimte (recreatie, wonen, bedrijvigheid, natuur…). 

 

35. Beleid rond verlaten landbouwzetels 

Bespreking 

Een lid zegt dat het voorstel van advies nogal vrijblijvend is. 

De voorzitter zegt dat dit een problematiek is dat ook in de andere regio’s voorkomt en moet 
op elkaar afgestemd worden. 

Advies PROCORO 

De PROCORO zal een sessie organiseren over leegstaande hoeves/gebouwen. 

 

36. Naar meer rechtszekerheid 

Bespreking 

/ 

Advies PROCORO 

De PROCORO onderschrijft deze vraag. 

37 Doorwaadbaarheid van de open ruimte 

Bespreking 

/ 

Advies PROCORO 

De PROCORO verwijst naar punt 27 voor de trage wegen. De PROCORO kan zich vinden in de 

aanbevelingen vanuit het feedbackmoment inzake de zoektocht voor een optimalisatie van 

zowel landbouw als natuur. Er wordt hiervoor ook verwezen naar punt 11 (Gaverbeek/groene 
sporen) checken. 

 

38. Grootschalige activiteiten in de open ruimte 

Bespreking 

Een lid verwijst naar eerdere discussie over het grootschaliger worden van de landbouw.  



Een lid vraagt zich af of ook dieren kunnen gestapeld worden? Er zijn reeds voorstellen van 

serres op bedrijven, van mensen stapelen in hoogbouw. 

Een ander lid zegt dat dit niet evident is.  

Advies PROCORO 

De PROCORO merkt op dat een geïntegreerde aanpak op maat noodzakelijk is. Op de ene plek 

is grootschaligheid geen probleem, op de andere net wel. De PROCORO verwijst ook naar 

haar advies in nr 34 

 

39. Het gemis aan bos 

Bespreking 

Een lid wijst op het feit dat bomen en houtkanten als verbinding ook belangrijk zijn voor de 

natuur. Bovendien kunnen deze bomen en houtkanten fungeren als een filter voor de uitstoot 

van gassen bij drukke verkeersassen. Bovendien heeft een bos meerdere functies, zeker in 

een regio dat gekenmerkt wordt door fijn stof. Het lid vraagt om dit aspect mee op te nemen 
in het advies. 

Advies PROCORO 

De PROCORO onderschrijft de vraag om de bestemde bosgebieden ook effectief aan te 

planten. Bossen vervullen verschillende functies (natuur, vasthouden water, recreatief, filter 

fijn stof,..enz). Daarnaast pleit ze ook om verstandig te bebossen. Ad-hoc oplossingen zoals 

verlaten landbouwzetels inzetten is niet aangewezen. Zoals op het feedbackmoment 

aangehaald werd, leent niet iedere plek zich tot bebossing (fysisch systeem) en is dit ook niet 
overal opportuun.  

 

Adviezen naar ruimtelijk beleid/structuurplanning nieuwe stijl 

De PROCORO neemt hierbij kennis van de voorstellen. De PROCORO verwijst hierbij naar haar 
aanbevelingen.  

 



 

P R O C O R O  West-Vlaanderen 
Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen 
Provinciehuis Boeverbos 
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Tel. 050 40 35 37 

 

 

BIJLAGE 5 : REGIO WESTHOEK 

 

Het verslag moet samen gelezen worden met de regionota Westhoek 3.0  met de inbreng van 
de plaatsbepalers, andere fora en de samenvatting van het feedbackmoment. 

 

De aanpassingen die werden aangebracht op de bijeenkomst van 7 juli 2016 zijn in het rood 
aangegeven. 

 

De adviezen zijn met éénparigheid van stemmen goedgekeurd, tenzij het anders wordt 
vermeld.  

 

Krachtlijn 1 : Landschap als drager van ruimtelijke ontwikkelingen 

1. Open ruimte open houden én tegelijk nieuwe ontwikkelingen kansen geven 

2. De landbouw is en blijft de voornaamste gebruiker van de open ruimte 

3. Water moet steeds voldoende ruimte krijgen 

4. Water verdient een krachtig bovenlokaal plan 

 

Bespreking 

De voorzitter verwijst naar de bevoegdheid van de provincie en het beheer van de 

waterlopen. De voorzitter vraagt zich af of hij de provincie mag feliciteren met het gevoerde 

waterbeleid. 

Een lid zegt dat de rol van de provincie nog crucialer wordt daar de provincie ook de 
waterlopen 3e categorie gaat beheren. Vroeger deden de gemeenten dit beheer. 

Nog een ander lid meent dat de dienst waterlopen al strenger zijn geworden. 

De vaste secretaris vult aan dat de bevoegdheden over het waterbeleid vroeger versnipperd 
waren 

Een ander lid zegt dat de vraag is hoe we de toekomst zien. 

Nog een ander lid vraagt of er ook geen rekening moet gehouden worden met de 

klimaatsverandering en de stijging van de zeespiegel in het Ijzerbekken. Er zullen zich ook 
afwateringsproblemen voordoen.   

Een ander lid sluit zich hierbij aan en vraagt om dit ook op te nemen in het advies. 

 

Een ander lid verwijst naar het vergunningenbeleid. Het is een verkapt systeem. Een 

consequente toepassing van vergunningenbeleid, die voortvloeit uit het bovenlokaal plan voor 

water, moet toegepast worden op de 3 beleidsniveaus. Voorts dient de omgeving zich aan te 
passen aan het fysisch systeem. Het lid vraagt om dit nog duidelijker in het advies op te 
nemen. 



Een lid verwijst ook naar het eerder gegeven advies in de andere nota’s over ruimte voor 

water. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO stelt dat er werk moet gemaakt worden van het bovenlokale plan, waarover 

sprake. Dit om te vermijden dat we blijvend ontwikkelingen toelaten tegen het fysisch 

systeem in ontwikkelingen toelaten. Dit bovenlokaal plan moet gelden voor iedere burger en 

het handhavingsbeleid dient navenant te zijn. Het vergunningenbeleid moet consequent 

worden toegepast. Hierbij volgt de PROCORO de visie van de Plaatsbepalers, de Provinciale 

Minaraad en het Regionaal atrium Westhoek. Er dient onderzocht te worden wat de 

draagkracht is van het fysische systeem en van hieruit kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden 

worden bepaald. Steeds moeten de gevolgen voor de landbouw in rekening worden gebracht. 

Een analyse van de draagkracht van het fysisch systeem moet gepaard gaan met een analyse 

van de potenties voor de landbouw. De PROCORO onderschrijft hierbij dat de landbouw de 

voornaamste gebruiker is van de open ruimte en ook moet blijven, aangepast aan de 

draagkracht van het fysisch systeem. Voorts moet er rekening worden gehouden met de 

gevolgen van de stijging van de zeespiegel. 

Dit plan moet tot stand komen door middel van dialoog tussen verschillende instanties met 

verschillende expertises. Er is nood aan een geïntegreerde visie, zoals ook voor andere 

deelruimten. Om dergelijke visie op te bouwen zal er nog bijkomend onderzoek nodig zijn.  

 

(cfr standpunt Midden West-vlaanderen) 

De PROCORO volgt de mening van de Plaatsbepalers. sowieso dient er meer ruimte 

gereserveerd te worden voor water. Dit om in te kunnen spelen op de impact van de 
klimaatwijziging (bijvoorbeeld meer en hevigere regenbuien).  

Hierbij moet duidelijkheid geboden worden aan de burgers en gebruikers van gronden over 

welke gebieden het gaat.  Ook zal verder onderzoek moeten uitwijzen over welke mogelijke 

grootte-eenheid aan wateropvang moet voorzien worden. Er moeten scenario’ s worden 
uitgetekend en er mag niet gewacht worden tot er iets gebeurt.  

Flankerende maatregelen zijn nodig zodat ook individueel water gestockeerd kan worden (bv 

op daken van bedrijven, grotere regenputten, enz…) , dat ook  particulieren verhardingen 

uitbreken, enz 

 

5. Beeldkwaliteit van de open ruimte als troef voor alle gebruikers 

6. Onderhoud landschappelijke ingrepen mee in rekening brengen 

 

Bespreking 

Een lid vindt dat de plaatsbepalers nogal negatief worden benaderd door bezorgdheden vanuit 
het beheer. 

Een ander lid verwijst naar Inagro die geëxperimenteerd met hakhout. Er is een minimum aan 

hoeveelheid hakhout nodig om rendabel te zijn. Bovendien is momenteel het product niet 

homogeen genoeg.  

 

Advisering PROCORO 

De PROCORO onderschrijft dat er blijvend werk moet gemaakt worden van de beeldkwaliteit 

van de open ruimte en dat er bij de opmaak van plannen reeds rekening moet gehouden 

worden met het onderhoud van beeldbepalende elementen in het landschap. Duidelijke 

afspraken tussen verschillende bestuursniveaus en verschillende instanties moeten hiervoor 

zorgen 
 

 

 



7. Verevening en groene fiscaliteit is noodzakelijk 

Bespreking 

De voorzitter stelt vast dat het gaat om een instrument en verwijst dit door naar de 
bespreking van 7 juli.  . 

 

Advisering PROCORO 

De PROCORO verwijst naar haar aanbevelingen 

 

8. Leegstaande bebouwing in de open ruimte, wat zijn de potenties 

Bespreking 

Een lid stelt vast dat de elementen uit het feedback-moment ongeveer overeenkomen met 

het besluit op de zonevreemde functiewijzigingen. Het lid meent dat de opzet van het 

functiebesluit niet slecht was om leegstaande bebouwing een zinvolle functie te geven. De 

randvoorwaarden die hieraan gekoppeld worden, worden vaak vergeten. Er wordt in de 

praktijk heel wat misbruik gemaakt van dit besluit. Het lid meent dat slechts 10% van de 

dossiers goed zijn. Het lid pleit voor een verstrenging van het besluit. 

De vaste secretaris verwijst naar de pilootgebieden Pajottenland en Meetjesland om te 
experimenteren met functiewijzigingen via contracten.  

Een lid gelooft niet in het instrument van ‘contract’. Dit zet de deur open om alle mogelijke 
functies toe te laten in het agrarisch gebied. 

Nog een ander lid bevestigt dit. De onderzoekers die zich bezighouden met 

contractvorming,denken dat dit zal leiden tot een verruiming van het besluit op de 
zonevreemde functiewijziging. 

De voorzitter zegt dat dit een problematiek is voor alle regio’s. De uitdaging is groot. De 
voorzitter stelt voor om een aparte zitting met deskundigen hieraan te wijten. 

 

Advisering PROCORO 

De PROCORO houdt een aparte zitting hierover omdat dit thema van cruciaal belang is voor 
een beleid in de open ruimte. 

 

 

 

Krachtlijn 2 : Kwalitatieve dorpen als troef voor de Westhoek 

 

9. Kwalitatieve dorpen in een kwalitatief landschap 

Bespreking 

Een lid stelt voor om ook het voorstel van de Mina-raad mee op te nemen in het onderzoek 

met name dat ook afbraak en/of herlokalisatie mogelijk moet zijn.  

Advies PROCORO 

De PROCORO onderschrijft dat de focus steeds moet liggen op de kwaliteit van de dorpen. De 

beeldkwaliteit van de dorpen en de sociale cohesie binnen de dorpen zijn hierbij de bepalende 

factoren. Dit kwam ook tot uiting in het leefbaarheidsonderzoek dat is gevoerd door de 

provincie. Bijkomende woningen zorgen er per definitie niet voor dat bepaalde voorzieningen 

blijven binnen de dorpen en dat er over een hogere leefbaarheid kan gesproken worden. Er is 

verder onderzoek nodig (en lopende) naar wat de leefbaarheid van een dorp betreft. Ook hier 

zou men moeten denken aan herstel van het landschap door afbraak en/of herlokalisatie van 
storende elementen. 

 



10. Dorpsinbreiding komt voor uitbreiding 

11. Druk vanuit de kustregio op de woningmarkt 

12. Uitbreiden als het niet anders kan 

Bespreking 

Een lid meent dat hoogbouw ook in dorpen moeten kunnen. Nieuwkapelle is uiteraard 

Diksmuide niet maar we moeten durven dit mogelijk maken. Het is van belang dat dorpen een 
minimale kritische massa aan inwoners heeft om leefbaar te blijven. 

De voorzitter is de mening toegedaan dat uitbreiden niet meer hoeft. Dit is puur tijdsverlies 

om hierover te discussiëren.  Het zou een evidentie moeten zijn. De voorzitter vraagt zich af 

of het nog nodig is woonbehoeftes op te maken. 

Een lid zegt dat dit volledig in handen ligt van de provincie met haar woonprogrammatie. 

Een ander lid meent dat de behoeftes aan wonen enkel in stedelijke gebieden nog zou mogen. 

De voorzitter stelt of de PROCORO de taakstellingen niet in vraag mag stellen. Gewestplannen 

zijn ook voorbijgestreefd. Moeten we geen nieuwe strategie(ën) uitdenken? 

Een lid gaat niet akkoord. Het lid kan akkoord gaan dat de realisatie van de taakstellingen 

enkel in de stedelijke gebieden gebeurt. 

Een ander lid zegt dat eerst het juridisch aanbod moet ingevuld worden. Verdere 
uitbreidingen door bijkomende bestemmingen zouden niet meer mogen in de dorpen. 

De voorzitter stelt vast dat binnen de PROCORO voorstanders zijn om de taakstellingen enkel 
in de stedelijke gebieden te realiseren. 

De vaste secretaris besluit hieruit dat er dan voor de PROCORO geen kernenselectie meer 
nodig is. 

Een ander lid verwijst naar het leefbaarheidsonderzoek. Hieruit blijkt dat de woonontwikkeling 

zich voornamelijk heeft voorgedaan in de niet geselecteerde kernen. 

 

De vaste secretaris legt uit dat dit komt omdat vooral de woongebieden in niet geselecteerde 

kernen werden ontwikkeld. In de toekomst gaat de kernenselectie nog meer doorwerken.   

Een lid meent dat de leefbaarheid van dorpen door het beleid anders wordt gezien. Het komt 

erop neer dat een leefbaarheid van een dorp niet in gedrang komt als het niet meer kan 
uitbreiden.  

Nog een ander lid vraagt hoe we het bestaand niet ontwikkeld juridisch aanbod verder gaan 

ontwikkelen. Doen we voort met de klassieke verkavelingen of willen we meer nieuwere 
woonvormen? 

Een lid meent dat we moeten durven vernieuwen. Het lid pleit ook om 

woonuitbreidingsgebieden te schrappen. De discussie blijft of er al dan niet planschade moet 

betaald worden.  

De voorzitter zegt dat we terug op de discussie komen van nieuwe instrumenten. 

Een ander lid zegt dat het moeilijk is om de toekomst te voorspellen en wil weten hoe scherp 

alles door de PROCORO zal gesteld worden. 

Een lid meent dat het logisch is dat je keuzes maakt om hetgeen wat je weet op dit moment 

en hoe flexibel je je wil opstellen naar de toekomst toe. 

Nog een ander lid verwijst naar het eerder aangegeven advies in kader van de uitbreiding van 
kleinere dorpen. 

 

Advies  PROCORO 

De PROCORO is pro eerst verdichten en inbreiden op maat van de kern en met verschillende 

typologieën. De context van een dorp moet meespelen in de ontwikkelingskeuzes die gemaakt 

worden. Het instrument van de dorpenstrategie en van een beeldkwaliteitsplan dient hierin 
verder bekeken te worden. De PROCORO onderschrijft de visie, dat woontypologieën niet te 



generiek mogen worden bekeken en worden gerealiseerd. Elke kern of dorp heeft zijn 

specifieke context en potenties die hierin mede doorslaggevend zullen zijn. 

De PROCORO is van mening dat bij verdichting een differentiatie van typologieën (hoogbouw, 

cohousing, urban villa’s,…)  noodzakelijk is, niet enkel om kwalitatief te verdichten (zie  18. 

Kwalitatief verdichten binnen het dorpsweefsel) maar ook om zo verschillende doelgroepen aan 

te trekken. Dorpen die gelegen zijn op een openbaarvervoersas kunnen verder verdicht worden. 
Bij andere dorpen is dit niet wenselijk. 

 

13. Potentieel van leegstaande landbouwgebouwen of nabij dorpskernen 

Bespreking 

/  

Advies PROCORO 

Zie advies PROCORO punt 8 

 

14. Werk maken van sociale cohesie 

Bespreking 

Een lid meent de indruk te krijgen dat er enkel sociale cohesie kan bevorderd worden door 

verdere ontwikkeling. 

 

De vaste secretaris zegt dat dit niet staat in de teksten. 

 

Een ander lid wil aangeven dat KMO’s verweven met het dorpsweefsel een idealistisch principe 

is. Zolang het bedrijf kleinschalig is, lukt dit. Dit bevordert de sociale cohesie. Wanneer het 

bedrijf groeit, is dit niet meer te integreren in het dorp, komen er klachten enz… Dan is er 

geen sociale cohesie meer.  

 

Een ander lid vraagt of er een standpunt moet ingenomen worden over sociale cohesie.  

 

De voorzitter beaamt dit maar vindt het belangrijk dat de PROCORO erkent dat er een relatie 

tussen beide kan bestaan. 

  

Advies PROCORO 

De PROCORO neemt kennis hiervan en erkent dat er een interactie is tussen ruimtelijke 

ordening en sociale cohesie. 

 

15. Verevening noodzakelijk 

 

Bespreking 

De voorzitter stelt voor om dit te behandelen op 7 juli bij de instrumenten. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO verwijst naar haar aanbevelingen. 

 

16. Minder stringente voorschriften 

Bespreking 

 

Een lid is verwonderd over het standpunt van het regionaal atrium. Volgens het lid zijn de 

stedenbouwkundige ambtenaren vaak vragende partij voor strenge voorschriften. 

 

Een ander lid stelt voor om meer ambitie te vertonen en het woord ‘behouden’ bij de zin over 

beeldkwaliteit te schrappen. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO beaamt dat de vaak stringente stedenbouwkundige voorschriften ervoor zorgen 

dat bepaalde zaken onmogelijk worden gemaakt in de dorpen. Bepaalde activiteiten (kleinere 
woontypologieën, handel, ambacht, publieke functies) zouden steeds een plaats moeten 

kunnen krijgen binnen het bebouwde weefsel van een dorp afhankelijk van de noden. Het is 



nodig dat er bepaalde ongewenste activiteiten worden uitgesloten, maar er dienen steeds 

mogelijkheden te zijn om de lokale dynamiek van een dorp kansen te geven. Dit zolang de 

draagkracht van het fysisch systeem niet wordt overschreden en zolang de beeldkwaliteit 

wordt versterkt. Maatwerk zal steeds noodzakelijk zijn. Het kan niet de bedoeling zijn om via 

een generiek beleid de stedenbouwkundige voorschriften op te heffen. Er is eerst een 

geïntegreerde visie op maat nodig voor het dorp om over te kunnen gaan tot bepaalde 

ontwikkelingen.  

 

17. Onduidelijkheid over de rol van het dorpspunt : focus op mobiliteit of focus op 

de versterking van de socio-economische rol van het voorzieningenapparaat 

 

Bespreking 

 

Een lid vraagt of een ontmoetingsplaats als een dorpspunt kan fungeren? Of kan dit gewoon 

een café zijn? 

 

De voorzitter meent dat dit wel werkt dat een café ook fungeert als fietsknooppunt en verder 

zou kunnen uitgroeien tot een dorpspunt. 

 

Een ander lid verwijst naar Roesbrugge waar personen van De Lovie een dorpspunt bemannen 

waar brood en andere dingen te koop worden aangeboden. Dit blijkt te werken. In Nederland 

bestaan dorpspunten, bij ons niet. 

 

Een lid verwijst naar de RESOC waar er geen actieve rol wordt verwacht van de overheid 

inzake dorpspunten. De RESOC bestaat uit politici en de sociale partners. Dit betekent dat er 

geen initiatief nodig is. 

 

Nog een ander lid meent dat dergelijk dorpspunt economisch niet rendabel is. Het heeft geen 

zin om als overheid daarin te investeren. Een mobiele dorpspunt zou dit mogelijks wel kunnen 

zijn. 

 

Een lid verwijst naar De Post die plaatsen zoekt die de taken van de post opnemen. Waarom 

zou dit niet door een dorpspunt kunnen uitgeoefend worden tegen betaling.  De gemeente 

kan er zelf ook functies aan koppelen.  

 

Volgens een ander lid is er duidelijk een onderscheid tussen ontmoetingsplaatsen en 

dorpspunten. Het is logisch dat de overheid zorgt voor een ontmoetingsplaats. 

 

Een lid verwijst naar een stedelijk voorbeeld in Leuven waar pakketjes kunnen afgehaald 

worden vanuit de e-commerce ( Balk van Beel). Indien dit gecombineerd wordt met andere 

zaken, is het misschien wel rendabel.  

 

Een ander lid zegt dat een bakker, slager, ..  verdwijnen. Vaak zijn dergelijke zaken een 

aanknopingspunt om ook de pakketjes te laten toekomen. Voor het lid is belangrijk dat in het 

advies het idee van dorpspunt wordt ondersteund als het initiatief van onderuit komt. Het is 

aan de overheid om dergelijke initiatieven te faciliteren.  

 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO onderschrijft de bedenkingen inzake de economische haalbaarheid van de 

ontwikkeling van dorpspunten.  

Ontmoetingsplaatsen (ook dorpspunten) kunnen echter dienen als katalysator om de sociale 

cohesie binnen de dorpen te versterken waardoor er vaak van onderuit initiatieven ontstaan. 

Het is aan de overheid om deze initiatieven van onderuit alle kansen te geven en te 

ondersteunen. Kwalitatieve publieke buiten- en binnenruimte in het dorp zijn noodzakelijk.  

 

  



Krachtlijn 3 : Mobiliteit op een slimme en duurzame manier uitbouwen 

en versterken 
 

18. Momenteel geen mobiliteitsprobleem voor de meeste inwoners 

19. Mobiliteit : de toekomstige achillespees van de Westhoek? 

 

Bespreking 

 

Een lid vraagt wat de inhoud is van een snelbus? Over hoeveel lijnen gaat het? Over welke 

frequentie? Rijden de snelbussen op een aparte rijstrook?  Volgens het lid zijn dit belangrijke 

elementen in de discussie. 

 

Een ander lid legt uit dat een snelbus minder stopt. 

 

Nog een ander lid vult aan dat de bus Veurne –Ieper op de N8 blijft rijden en dan kris-kras 

alle dorpen in de buurt van de N8 aandoet. Dit betekent dat de mensen uit deze dorpen met 

de fiets naar haltes rijden langs de N8. 

 

Een lid vraagt of de snelbus dan op een aparte rijstrook zal rijden? Moet dit niet opgenomen 

worden in het advies? 

 

Een lid zegt dat dit niet hoeft over een heel traject. Dit is wenselijk op delen ervan waar het 

verkeer een moeilijke doorstroming kent. 

 

Een lid meent dat een efficiënte snelbus ook een oplossing is voor bepaalde doelgroepen. 

 

Een lid verwijst naar het traject Poperinge-Brussel. Met het openbaar vervoer ben je vlugger 

in Brussel dan je in Brugge geraakt met het openbaar vervoer. Het lid vraagt aandacht voor 

het feit dat het ook gaat over de ontsluiting van de Westhoek naar de rest van Vlaanderen.  

Ook grensoverschrijdend moet dit bekeken worden.  

 

Een lid vindt het belangrijk dat een snelbus in een aparte rijstrook rijdt om de snelheid te 

kunnen te garanderen. Dit zou toch als voorwaarde moeten opgenomen worden. 

 

De voorzitter verwijst naar het voorstel van advies waar er sprake is van een 

mentaliteitswijziging. Het gaat niet enkel om de keuze van de woonplaats. Het gaat ook over 

de kwaliteit van het openbaar domein. Er kan gratis geparkeerd worden en je ziet dan overal 

wagens staan. Iedereen vind dit een evidentie. Uiteindelijk is de gemeenschap die dit betaalt. 

De gebruikers mogen er dan wel voor betalen, vindt de voorzitter. 

 

Een lid zegt dat de burger eigenaar is van het openbaar domein. Dus gratis gebruiken is 

logisch. 

 

De voorzitter zegt dat er heel wat mensen meebetalen voor het openbaar domein maar daar 

nooit parkeren of zelfs geen wagen hebben. De jonge generatie hoeft meer en meer geen 

wagen.  

 

Een lid wil dit nuanceren en zegt dat dit vooral jongeren zijn in de grotere steden zoals Gent. 

 

Een ander lid vraagt of het betalend parkeren moet overgelaten worden aan de gemeenten.  

De gemeenten die betalend parkeren hebben ingevoerd, dit is om de stadskas te vullen, niet 

om een mentaliteitswijziging te bewerkstelligen. 

 

Een ander lid zegt dat het betalend parkeren wel een sturend middel kan zijn in functie van 

een mobiliteitsbeleid. 

 

De voorzitter vindt het zonde dat een aantrekkelijke dorp vol staat met auto’s. 
 

  



Advies PROCORO 

 

De PROCORO onderschrijft de visie van de Plaatsbepalers. De elektrische fiets wordt als het 

vervoersmiddel gezien waarop moet worden ingezet. Veilige en comfortabele 

fietsverbindingen die de dorpen met de steden verbinden zijn hierbij prioritair.  

Verder onderschrijft de PROCORO ook het feit dat snelbussen op bepaalde steenwegen over 

de potentie beschikken om een efficiënter collectief vervoer uit te bouwen binnen de 

Westhoek. De situatie op vandaag, waarbij de bussen van De Lijn verschillende dorpen 

aandoen waardoor een traject tussen twee steden veel tijd in beslag neemt, biedt enkel een 

oplossing voor bepaalde doelgroepen. Voor personen, die over een eigen wagen beschikken, 

biedt dit systeem geen volwaardig alternatief. 

Om verschillende initiatieven inzake mobiliteit (cfr. Nestor) op elkaar af te stemmen en 

prijsafspraken te maken is er nood aan een digitaal platform. Dit platform moet er tevens 

voor zorgen dat de vraag naar mobiliteit van verschillende dorpsbewoners in kaart wordt 

gebracht. Hierdoor kan er een vraaggestuurd mobiliteitsaanbod worden uitgebouwd.  

Tot slot onderschrijft de PROCORO ook de visie van bepaalde groepen op het 

feedbackmoment die stelden dat er een mentaliteitswijziging nodig is. Het is inderdaad zo dat 

de keuze van de woonplek mede afhankelijk zou moeten zijn van de nabijheid/bereikbaarheid 

van bepaalde voorzieningen.  
 

 

 

Krachtlijn 4 : Stedelijke netwerken op maat van de Westhoek 

 

20. Samenwerking tussen steden onderling en tussen de stad en de omliggende 
dorpen is een mobiliteitskwestie 

 

21. Verevening noodzakelijk 

Bespreking 

/ 

Advies PROCORO 

De PROCORO verwijst hierbij naar haar aanbevelingen.  

 

22. Handelsapparaat trekt weg uit de Westhoek 

Bespreking 

Een lid stelt vast dat het atrium het wegtrekken van handel wijt aan een te kleine kritische 

massa en aan de e-commerce. Een bijkomend antwoord is dat andere steden buiten de 

Westhoek ook een verzorgende rol hebben ten aanzien van de Westhoek.  Het lid stelt dat dit 

afhankelijk is over wat je nodig hebt. Het lid verwijst ook naar een eerder ingenomen 
standpunt over e-commerce. 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO stelt hierbij dat ook de steden buiten de Westhoek een verzorgende rol spelen 

voor de inwoners van de Westhoek.  
 

(cfr Midden West-Vlaanderen) 

De PROCORO wil dat er instrumenten worden onderzocht op welke wijze er verder kan 
omgegaan worden met e-commerce  en om de bestaande centra aantrekkelijker te maken. 

Hierbij verwijst de PROCORO ook naar het nieuw winkeldecreet. 

 



23. Regionale bedrijvigheid langs economische assen; lokale bedrijvigheid prioritair 

verweven, dan pas clusteren 

 

Bespreking 

Een lid stelt vast dat er niets gezegd wordt over de winkels op de Zwarte Berg- Rode Berg- 

Abele ed. Dit trekt veel volk. Er is een link met Noord Frankrijk. Komt het grensoverschrijdend 

aspect niet aan bod? 

De vaste secretaris zegt dat het gaat over regionale en lokale bedrijvigheid. 

Een ander lid zegt dat bij het bovenlokaal niveau ook de werkwijze van verevening op te 

nemen. 

Advies PROCORO 

De PROCORO onderschrijft de visie van het atrium dat regionale bedrijvigheid enkel een plek 

kan krijgen langs de twee economische assen binnen de Westhoek en dat lokale bedrijvigheid 

prioritair dient verweven te worden met het woonweefsel. Indien deze verweving niet 

haalbaar of wenselijk is kan een lokaal bedrijventerrein voorzien worden. De PROCORO stelt 

hierbij voor om dit op bovenlokaal niveau (intergemeentelijk) te bekijken. De PROCORO 

verwijst hierbij naar de lopende studie over de afbakening van de economische subregio’s.  
 

Krachtlijn 5 : De Westhoek als energielandschap 

 

24. Potenties groene energie, coöperatieve aanpak 

25. Vraag en aanbod koppelen 

26. Opslag en transport 

Bespreking 

Een lid maakt de bedenking of de Noord-Fransen staan te wachten op onze energie met een 
kerncentrale op de grens. 

De voorzitter vraagt of het niet wenselijk is om de baten te benoemen : financieel voordeel, 
gratis energie? 

 

Advies PROCORO 

De PROCORO onderschrijft de visie dat er een coöperatieve aanpak noodzakelijk is indien men 
windturbines wenst te ontwikkelen.  

Het zoeken naar mogelijkheden van grote windturbines is een belangrijk prioritair onderwerp. 

Hierbij stelt de PROCORO dat : 

1. Er een evaluatie van het beleidskader in het PRS-WV moet gebeuren 

2. de provincie actiever op zoek moet gaan naar gebieden met mogelijkheden, alsook 

duidelijkheid moet scheppen waar het zeker niet kan 

3. het draagvlak moet vergroot worden bij de bevolking door  bijvoorbeeld te werken 
met coöperatieve verenigingen.  

 

 

27. Opportuniteiten aangrijpen 

Bespreking 

Een lid geeft het voorbeeld van een Waals dorp. Bij de dorpskernvernieuwing werd er een 
warmtenet aangelegd. 

  



Advies PROCORO 

De PROCORO onderschrijft de visie van de Plaatsbepalers. Bij bepaalde ontwikkelingen kan 

het energievraagstuk steeds worden meegenomen.  

 

28. Korte- omloophout 

Bespreking 

Een lid meent dat het gehakt hout niet dezelfde kwaliteit heeft als het hout uit het buitenland. 

Technologisch moet dit nog beter.  

Een ander lid zou dit in het advies opnemen dat het technologisch nog niet voldoet. 

Advies PROCORO 

De PROCORO onderschrijft de visie van de Plaatsbepalers. Het potentieel van de reeds 

aanwezige houtkanten inzake energieproductie zou in kaart moeten worden gebracht. De 

vraag rijst of het op heden voldoende technologisch uitgewerkt is. Zoniet, dan moet er werk 

van gemaakt worden.  

 

 

29. Energiegewassen en Zonne-energie 

Bespreking 

Een lid stelt voor om landbouwactiviteiten te vervangen door voedselproduktie. 

Een ander lid zegt dat er vaak landbouwprodukten toegevoegd worden bij de mest in de 
biomassa. Het is geen wit/zwart verhaal. 

Advies PROCORO 

De PROCORO onderschrijft de visie dat energieproductie niet ten koste mag gaan van 

voedselproductie  

 

30. Biogas uit grootschalige vergisting (op dit moment) niet aan de orde 

Bespreking 

Een lid gaat niet akkoord met deze visie. Wie zegt dat kleinschalige vergisting wel haalbaar 

is? 

Een ander lid vraagt wat grootschalig is. Wat levert dit aan energie op? 

Nog een ander lid zegt dat ook de mobiliteit een belangrijke factor is. 

De voorzitter stelt voor om geen standpunt in te nemen daar de kennis onvoldoende is. 

Advies PROCORO 

De PROCORO neemt kennis hiervan maar neemt geen standpunt in omwille van het feit dat er 
onvoldoende kennis wordt aangereikt. 

31. Grote windturbines bundelen of langs lijninfrastructuur? 

Bespreking 

Een lid stelt voor om ook er aan toe te voegen dat energieproductie niet ten koste mag gaan 
van voedselproductie. 

  



Advies PROCORO 

Het zoeken naar mogelijkheden van grote windturbines is een belangrijk prioritair onderwerp. 

Hierbij stelt de PROCORO dat : 

1. Er een evaluatie van het beleidskader in het PRS-WV moet gebeuren 

2. de provincie actiever op zoek moet gaan naar gebieden met mogelijkheden, alsook 

duidelijkheid moet scheppen waar het zeker niet kan 

3. het draagvlak moet vergroot worden bij de bevolking door  bijvoorbeeld te werken 
met coöperatieve verenigingen.  

De PROCORO onderschrijft de visie dat energieproductie niet ten koste mag gaan van 
voedselproductie 

 


