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VERSLAG 
 

 

De voorzitter opent de vergadering. 
 

1. Goedkeuring ontwerpverslag nr 151 (17/04/2014) 

Mevrouw Gerda Schotte merkt op dat ze niet aanwezig was op de vorige bijeenkomst maar haar 

collega Herman Lodewyckx. 

 

De heer Rik Buyse merkt op dat bij de toelichting over het PRUP Gouden Appel staat dat 

Destotrans is verhuis naar Ooigem. Dit klopt niet. Het voorstel is om de zin te schrappen. 

 

Het verslag wordt met inbegrip van bovenvermelde opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Toelichting en advisering voorontwerp PRUP AKSG Torhout tbv de 

plenaire vergadering 

 

De heer Koen Dewulf verlaat de vergadering. Elly Debever vervangt de heer Koen Dewulf. 

 

De voorzitter verwijst naar de bespreking van de plan-MER over de afbakening van het 

kleinstedelijk gebied Torhout in de zitting van 6 maart en de reeds gemaakte opmerkingen. 

De voorzitter vraagt om in de toelichting reeds aan te geven hoe er is omgegaan met de gemaakte 

opmerkingen. 

 

Mevrouw Sylvie Dewart van de dienst ruimtelijke planning licht het voorontwerp provinciaal RUP 

toe over de afbakening van het kleinstedelijk gebied met volgende deelplannen: 

- Afbakeningslijn 

- Gemengd regionaal bedrijventerrein (met onteigeningsplan) 

- Bouwvrij landbouwgebied met stedelijke potenties 

- Woonzorgcomplex ‘ De Biesen’ 

Een lid heeft verschillende opmerkingen: 

- PRUP brouwvrij landbouwgebied met stedelijke potenties: het lid meent dat dit een 

voorafname is voor toekomstige nieuwe stedelijke projecten. Dit is een probleem. Ofwel 

wordt er gekozen om de bestemming agrarisch gebied te behouden ofwel krijgt het gebied 

een andere bestemming.  

- PRUP gemengd regionaal bedrijventerrein: het lid merkt op dat het zuinig ruimtegebruik 

veel beter kan toegepast worden. Waarom zijn er nog groene zones met bomen langs de 

interne wegenis nodig? Waarom wordt de bouwhoogte op maximum 15 meter gelegd 

terwijl hoogbouw zuinig ruimtegebruik met zich meebrengt?  

- Woonzorgcomplex Biezen: het lid stelt vast dat het agrarisch gebied niet herbevestigd is. 

Dit is geen reden om de landbouw op te geven en het gebied vogelvrij te verklaren. Het is 

een mogelijkheid om de inname van bedrijvigheid in herbevestigd agrarisch gebied te 

compenseren.  

- Masterplan ‘De Biezen’: het lid verwijst naar de toelichtingsnota bij het provinciaal RUP 

waarin wordt gesteld dat er voldoende toegankelijk bos is in de omgeving. De vraag rijst 

waarom er bij het woonzorgcomplex een extra landschapspark van 5 ha moet worden 

voorzien. Het verhaal is ook niet duidelijk wat er precies binnen de afbakening is gelegen 

en wat niet. De recreatiemogelijkheden tussen het woonzorgcentrum en de Groene 62 is 

niet evident wegens de hoogteverschillen. Een pad aanleggen voor rolstoelgebruikers, 

waaraan men zou denken, is niet haalbaar. 



De voorzitter zegt dat het voorzien van een PRUP met bouwvrij agrarisch gebied goed is om geen 

hypotheek te leggen op een gebied voor toekomstige ontwikkelingen. De vaste secretaris legt uit 

hoe het voorstel tot bouwvrij agrarisch gebied tot stand is gekomen in relatie met de keuzes in het 

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

 

Een ander lid meent dat het landschapspark iets dynamischer mag ingevuld worden dan enkel 

wandelen en het voorzien van zitbanken. Het zou mogelijk moeten zijn om vrijetijdsbestedingen 

van senioren ook mogelijk te maken zoals bijvoorbeeld tuinieren, een moestuin, enz. 

 

Een lid stelt dat het landschapspark de landbouwers beperkt. Het niveauverschil maakt dat een 

verbinding met de groene 62 niet haalbaar is. 

Mevrouw Sylvie Dewart verduidelijkt dat het gebied tussen de Groene 62 en de waterbuffer met 

woonzorgcampus niet in het bestemmingsplan zit. Binnen de afbakening is er een deelplan waarin 

de woonzorgcampus wordt bestemd en een zone als landschapspark die hoofdzakelijk bestaat uit 

de waterbuffer. Deze waterbuffer is noodzakelijk, ook ten aanzien van de Noordlaan.  

Het lid vindt het relevant om te onderzoeken dat er een verbinding kan komen met de Groene 62 

in zoverre dat die niet reeds doorgeknipt is op bepaalde plaatsen. 

 

Een lid meent dat de gebouwen van de woonzorgcampus veel hoger kunnen dan 2 bouwlagen. Het 

lid vindt het ook belangrijk dat er een ondertunneling of brug komt met de ziekenhuissite. 

Een ander lid zegt dat 2 jaar geleden Torhout onder water liep. Een waterbuffer is dan ook 

noodzakelijk. Een ondertunneling is dan ook niet evident omwille van de waterproblematiek. De 

Vlaamse administratie AWV geraakt er niet uit welke optie het best is om de verbinding te maken. 

Het gevolg is dat er een zachte verbinding staat ingetekend in het provinciale RUP. Hierbij mist het 

lid hoe deze zachte verbinding verder gaat op het ziekenhuissite. Vervolgens wil het lid aangeven 

dat het reeds technisch bestudeerd is geweest om fietsers te laten rijden via de Aartrijkestraat, via 

de woonwijk, richting ziekenhuis zonder conflictpunten. Het lid besluit dat dit punt nog niet rijp 

genoeg is en er nog steeds voortschrijdende inzichten zijn. 

Mevrouw Sylvie Dewart informeert de vergadering op wat er reeds onderzocht geweest is. Een 

ondertunneling is niet evident omwille van de waterproblematiek en omwille van de aanwezige 

leidingen. Voorts schets mevrouw Sylvie Dewart dat bij een ondertunneling lange aanrijroutes 

nodig zijn. De hellingsgraad mag niet hoog zijn. Aan de zijde van het ziekenhuis is deze ruimte niet 

meer voorhanden. Er zou wel kunnen gewerkt worden met liften met een wandelbrug. 

Een lid verwijst hierbij naar voorbeelden aan de Expressweg in Brugge. 

 

Een lid is van mening dat een woonzorgcentrum binnen de ring moet voorzien worden. Uit de 

vorige bespreking blijkt dat dat dit niet kon op de site van het ziekenhuis zelf. Het lid vindt het dan 

ook normaal dat er een zachte verbinding moet komen. Volgens het lid moet dit als voorwaarde 

opgelegd worden: ‘geen verbinding betekent ook geen woonzorgcentrum’. Een aantal leden volgen 

die stelling. 

Een lid verwijst naar p.77 waar verwezen wordt naar een vroeger document. Al s dit in openbaar 

onderzoek gaat, kunnen de inwoners van Torhout niet weten waarover dit gaat want het vroeger 

document zit er niet bij. Volgens het lid kan dit niet. Hiermee zullen de inwoners niet volledig 

worden geïnformeerd. 

Het lid vraagt ook wat de betekenis is van de gearceerde geel/oranje zone en vraagt waarom dit 

mee genomen is in de gewenste ruimtelijke structuur. 

De vaste secretaris verduidelijkt dat dit elementen zijn vanuit het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan. Het gaat om het voorzien van voetbalvelden. Dit is een lokale keuze. 

 

Een lid vraagt of de dichtheden van het RSV worden gehaald bij het woonzorgcentrum.  

Mevrouw Sylvie Dewart antwoordt dat dit ruimschoots wordt gehaald. 

 

Een waarnemend lid vraagt of dichtheden van een woonzorgcentrum kunnen vergeleken worden 

met de richtdichtheden van RSV. Het waarnemend lid vraagt of het wenselijk is om meer 

bouwlagen toe te laten wetende dat Vlaanderen dit in haar subsidiebeleid niet wenst. 

De voorzitter beaamt dat de wooneenheden in een woonzorgcentrum anders zijn dan bij de 

klassieke woningbouw. Dit heeft een vertekend beeld. De voorzitter zegt dat we slecht omgaan 

met hoogbouw door de verticale circulatie niet te verzorgen. De liften zijn klein en eng, de trappen 

zijn smal en zitten in een soort koker. De voorzitter is overtuigd, als het verplicht wordt om 

ruimere liften te voorzien, ruimtes voor trappen in een meer open sfeer te ontwerpen, … dit een 

totaal ander beeld kan geven. 



Mevrouw Sylvie Dewart verduidelijkt vanuit het masterplan dat het vooropgestelde programma 

binnen de voorgestelde volumes kan opgenomen worden. Er is ook de relatie met de woningen, 

waar het zorgcentrum wordt afgebouwd om rekening te houden met de privacy van de mensen.  

 

Een lid meent dat er een grotere bezettingsgraad en benutting kan zijn van het gemengd regionaal 

bedrijventerrein. De wijze waarop dit zal gebeuren mag niet ten koste gaan van de kwaliteit en het 

nodige groen. Het lid gaat niet akkoord als de PROCORO hierover uitspraken doet. 

De voorzitter beaamt dit. De essentie is dat er een grotere bezetting wenselijk is. De wijze hoe dit 

gebeurt is voor de ontwerpers. 

 

Een lid stelt voor om ook een aantakking te voorzien vanuit het bedrijventerrein naar de 

fietsverbinding langsheen de spoorweg. In het terrein zelf is het belangrijk om trage wegen naar 

de bedrijven te voorzien. Het lid vraagt om dit ook indicatief aan te duiden op het plan. Het lid 

vraagt om in de toelichtingsnota deze fietsverbinding meer te duiden zodat de fietsverbinding ook 

doorloopt naar het station in Torhout en doorloopt tot in Lichtervelde.  

 

Een lid zegt dat de voorziene hoogte van bedrijfsgebouwen van 7 tot 9 meter onvoldoende is. Dit 

moet ruimer kunnen ook in het kader van zuinig ruimtegebruik. Ook kantoren kunnen op het 

bedrijf voorzien worden. 

 

De voorzitter vroeg zich af waarom er altijd gekozen wordt voor neutrale kleuren. Waarom kan dit 

niet wat hipper?  

 

In het kader van de afbakening kunnen ook woonuitbreidingsgebieden ontwikkeld worden. Een lid 

vraagt of de provincie hierin een aandeel sociale woningen kan opgelegd worden in het kader van 

de sociale last. 

De vaste secretaris legt uit dat dit niet meer kan door de vernietiging van delen van het decreet op 

het grond- en pandenbeleid. Op basis hiervan zijn deze delen in de herziening van het PRS-WV ook 

onthouden van goedkeuring. 

 

De voorzitter besluit dat de PROCORO: 

- Een gunstig advies kan uitbrengen voor het deelrup bouwvrij landbouwgebied met 

stedelijke potenties 

- Een voorwaardelijk advies kan geven over het deelrup Gemengd Regionaal Bedrijventerrein  

Voorwaarden zijn: 

 dat het terrein een grotere bezetting kent naar inrichting en naar hoogte toe in het 

kader van zuinig ruimtegebruik 

 de fietsverbinding dient meer geduid te worden 

 het indicatief aanduiden dat er aftakkingen kunnen komen vanuit het 

bedrijventerrein naar de fietsverbinding langs het spoor 

- Een voorwaardelijk advies kan geven over het deelrup van woonzorgcentrum ‘De Biezen’. 

Voorwaarde is: 

 dat het duidelijk is dat enkel de waterbuffer erbij is opgenomen en niet heel het 

landschapspark.  

 ook een concreet voorstel hoe de verbinding tussen de ziekenhuis site en het 

nieuwe woonzorgcentrum zal gerealiseerd worden. Dit is voor de PROCORO een 

noodzakelijkheid dat deze verbinding er komt. Voor de PROCORO is dit een 

randvoorwaarde om een woonzorgcentrum te kunnen bouwen aan de overzijde van 

de Noordlaan.   

 

De voorzitter dankt mevrouw Sylvie Dewart voor de toelichting. De voorzitter vindt de werkwijze 

om te werken met een masterplan heel positief. 

 

 

De heer Koen Dewulf vervoegt terug de vergadering. Mevrouw Elly Debever verlaat de 

vergadering. 

  



3. Toelichting en advisering van het plan-MER en het voorontwerp PRUP 

Regionaal Bedrijf Vulsteke (Staden) tbv de plenaire vergadering 

De heer Joachim D’eigens licht het plan-MER en het voorontwerp provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan over het regionaal bedrijf Vulsteke toe. 

 

Een lid meldt dat de PROCORO reeds het provinciaal RUP heeft behandeld in de periode 2006-

2007. Uiteindelijk blijkt dat de toenmalige minister voor ruimtelijke ordening het plan heeft 

onthouden van goedkeuring daar dergelijke activiteit niet thuis hoort op deze plek. De hogere 

overheid heeft het plan doen stoppen. In de periode na 2007 heeft het bedrijf gewoon verder 

gewerkt. Voor het lid kan dit niet. Het lid vraagt of het provinciaal RUP nu voldoet aan de gestelde 

voorwaarden? 

De heer Joachim D’eigens haalt aan dat er drie voorwaarden werden geformuleerd: 

- Geen uitbreiding ten aanzien van BPA: het plan voldoet hieraan. 

- Slechts voor 1 bedrijf: het plan voldoet hieraan. 

- Centralisatie van de sites van bedrijf Vulsteke. Eén site werd reeds opgedoekt, één site is 

er nog in Kortemark. Daar zouden de activiteiten beperkt worden tot het para-agrarisch 

gedeelte. Bijvoorbeeld het onderhoud van vrachtwagens zou herlokaliseren naar de deze 

site. 

Een lid stelt dat het de opdracht is om het provinciaal RUP te adviseren, niet om dit principieel in 

vraag te stellen. 

Een lid haalt aan dat het BPA naar omschrijving gericht was naar het bestaand bedrijf. Het lid 

merkt op dat het RUP terug geschreven is in functie van het bestaand bedrijf. Wordt er terug niet 

dezelfde fout gemaakt? 

De vaste secretaris verduidelijkt dat in principe de voorschriften worden geschreven in functie van 

de soort activiteit en niet voor het bestaand bedrijf. In moeilijke dossiers naar het Vlaams gewest 

toe, wordt dit wel toegepast als het gaat over het bestaand bedrijf. Hierbij verwijst de vaste 

secretaris naar de provinciale RUP’s van Turbo’s Hoet (Hooglede) en Vergro (Meulebeke). 

Bovendien heeft het bedrijf al vergunningen gekregen (bv voor de parking) omdat in die 

bestemmingszone de link niet wordt gelegd met het toenmalige bedrijf. 

Een lid sluit zich aan bij het principieel standpunt. Het lid wil wel weten of er rondom het bedrijf 

een keermuur wordt vooropgesteld en of dit technisch haalbaar is. 

De heer Joachim D’eigens legt uit dat de keermuur moet aangelegd worden ten noorden (ten 

aanzien van wonen) en ten oosten (ten aanzien van het valleigebied en verder afgelegen 

woonwijk). Het voordeel van de keermuur is dat het bedrijf haar gronden er tegen aan kan 

stapelen. Vandaar ook de maximale hoogte van 10 meter voor het stapelen.  

Een ander lid stelt dat geluid een belangrijke factor vormt. Op vandaag is er geen breekinstallatie. 

Voorwaarden, zoals het verplicht opmaken van een geluidstudie, kunnen moeilijk via het RUP 

worden opgelegd. In analogie met andere dossiers zegt het lid dat ook hier een geluidstudie via de 

milieuvergunningsaanvraag zal worden opgelegd. 

Nog een ander lid vraagt of er geen dwingende maatregelen kunnen opgelegd worden en ook 

kunnen gecontroleerd worden. Kan bijvoorbeeld het beplantingsplan niet als voorwaarden worden 

opgelegd vooraleer effectief het bedrijf elementen kan uitvoeren via het RUP? 

Een lid verwijst naar de plan-MER waar een capaciteitsberekening voor een secundaire weg II met 

snelheidsregime is uitgevoerd. Het resultaat daarvan was 800 vervoersbewegingen per rijrichting. 

Dit is nogal veel. Het lid wijst erop dat naast het bedrijf een nieuw warenhuis is gevestigd. Sedert 

de vestiging zijn er veel meer ongelukken gebeurd. Het is dan ook belangrijk om het groen aan de 

straatzijde in hoogte te beperken. Het is wenselijk om dit te beperken tot 1 ontsluiting. Bovendien 

heeft de voorgestelde ontsluiting ter hoogte van de woning een slechte zichtbaarheid naar de weg. 

 

Een meerderheid van de PROCORO adviseert het PRUP Vulsteke gunstig. 

Volgende aandachtspunten worden geformuleerd: 

 Het voorschrift bepaalt dat de zone voor regionaal bedrijf bestemd is voor bestaande 

bedrijvigheid. Wat als het bedrijf stopt? Zal de problematiek van het BPA waar de omschrijving 

van de bestemming omschreven was in functie van bestaand bedrijf ‘De beil’ zich niet herhalen? 

 Kunnen er in de voorschriften grotere garanties worden ingebouwd naar landschappelijke 

inkleding (bv verplicht beplantingsplan als voorwaarde)? Kunnen kantoren een rol spelen voor 



de opwaardering van de straatwand? Kan de hoogte van het voorziene groen beperkt worden in 

hoogte ifv de zichtbaarheid en dus van de verkeersveiligheid? 

 Er dient nagegaan te worden om 1 ontsluiting te voorzien in plaats van 2. 

Drie leden (mevrouw Katty De Wilde en de heren Eric Vandorpe en Guido Vandenbroucke) vinden 

principieel dat dit provinciaal RUP niet moet hernomen worden. Het plan is door de minister 

onthouden van goedkeuring met als motivering dat dergelijk activiteit niet thuishoort op deze 

locatie. 

 

 

4. Behandelen adviezen en bezwaren ingediend ikv het openbaar 
onderzoek ontwerp PRUP Bellewaerde (Ieper, Zonnebeke) 
openbaar onderzoek van 20/01/2014 tem 21/03/2014 

 

De leden van de politieke fracties verlaten de zaal. 

 

De heer Peter Norro verlaat de zaal, zijn plaatsvervanger Wouter Vuylsteke vervoegt de 

vergadering. Mevrouw Anne Vandermeulen verlaat de vergadering. 

 

De vaste secretaris licht het ontwerp-PRUP Bellewaerde toe.  

 

De voorzitter heeft de heer Stefaan Lemey, directeur van Bellewaerde, uitgenodigd om meer 

informatie te krijgen over de plannen van Bellewaerde binnen de ankerplaats. 

De vaste secretaris legt uit dat een deel van de ankerplaats vertaald is geweest naar: 

- een zone voor gemengd open ruimtegebied met cultuurhistorische waarde: in principe is dit 

een bouwvrij gebied. Enkel gebouwen en constructies van beperkte omvang kunnen in 

functie van beheer van gebied (schuilplaats dieren, bergplaats materialen) en kleinschalige 

infrastructuur (zitbank, vuilnisbak, wegwijzers, enz …) 

- een zone voor historisch en ecologisch waardevol watergebied met recreatief medegebruik: 

geen hinderlijke boten, enkel verharding kan in functie van aanlegsteigers, pontons, 

bruggen, ...) en voor 1 attractie (die zich deels over het water afspeelt). 

In het advies van onroerend erfgoed wordt gevraagd om de ankerplaats volledig mee op te nemen. 

Concreet betekent dit dat het westelijk perceel onder de vijver mee wordt opgenomen. 

Ruimte Vlaanderen vraagt dat het niet opnemen van een ankerplaats grondig wordt gemotiveerd. 

In het bezwaar van Bellewaerde wordt gevraagd om dit perceel niet op te nemen en minder streng 

te zijn in de andere zones die deel uitmaken van de ankerplaats. 

 

De heer Stefaan Lemey bedankt de voorzitter om gehoord te worden in deze materie. De heer 

Stefaan Lemey betreurt dat Bellewaerde nooit is betrokken geweest in de afbakening van de 

ankerplaats.  

Bellewaerde zit in een commerciële sector. Bellewaerde profileert zich op de attracties, de dieren 

en de natuur. Hiermee differentieert Bellewaerde zich met de andere pretparken. Er zal dan ook in 

dat gebied van ankerplaats geen kaalslag gebeuren. Het is ook niet de bedoeling om 10 attracties 

daar te gaan uitbouwen. Heel concrete plannen zijn er nog niet. Recent is er een bunker van 4 op 

5 meter teruggevonden. Voor de vijver wordt eerder gedacht aan een drijvende brug zodat 

mensen tot in het water kunnen gaan, en mogelijks een attractie dat boven het water plaats vindt. 

Er wordt gewacht op dit PRUP om dit concreet in te vullen. 

 

Een lid vraagt of juridisch een ankerplaats moet opgenomen worden in een RUP. 

De vaste secretaris legt uit dat de afweging moet gemaakt worden of een afgebakende ankerplaats 

moet verankerd worden in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Indien niet, dan moet dit wel 

gemotiveerd worden. Dit is ook de nuance dat Ruimte Vlaanderen in haar advies maakt. 

 

Een lid vraagt of Bellewaerde akkoord kan gaan met het PRUP dat nu voorligt. De heer Stefaan 

Lemey bevestigt dat het plan OK is. 

 



Een lid vraagt of de gevonden bunker mee geïntegreerd kan worden in het pretpark. Het zou ook 

een vorm van sensibilisering kunnen zijn. 

De heer Stefaan Lemey zegt dat dit zou kunnen bekeken worden. 

 

Een lid stelt vast dat het personeel aan de overzijde van de weg kan parkeren. Hoe zit dit met de 

veiligheid van de werknemers en jobstudenten bij het oversteken? 

De heer Stefaan Lemey antwoordt dat er geen problemen zijn. Recent werden nog vluchtheuvels 

geplaatst, er is een zebrapad, enz. 

 

Een lid vraagt of er nog een hotel komt. 

De heer Stefaan Lemey verduidelijkt dat in het BPA een hotel mogelijk is op dat westelijk perceel. 

In het RUP is dit niet meer mogelijk maar alternatieven zoals boomhutten kunnen er wel komen. 

De heer Stefaan Lemey meent dat er heel wat aanbod is van hotels in Ieper. Vandaar dat 

Bellewaerde eerder mikt op alternatieve logiesvormen.  

 

Een lid vraagt hoe het op heden is met de groenbuffers aan de rand. 

De heer Stefaan Lemey verduidelijkt dat deze groenbuffers er vandaag reeds zijn.  

 

De voorzitter dankt de heer Stefaan Lemey voor de verdere verduidelijkingen. 

 

De heer Stefaan Lemey verlaat de vergadering. 

 

De voorzitter gaat over tot bespreking. 

 

Binnen de PROCORO ontstaat er een discussie of er voldoende informatie aanwezig is over de 

erfgoedwaarden in het westelijk gelegen perceel om te kunnen oordelen of dit mee moet 

opgenomen worden als een ankerplaats in het PRUP. 

Een aantal leden missen deze informatie om te kunnen oordelen en vragen om het dossier uit te 

stellen. Een aantal andere leden vinden dat Onroerend Erfgoed de kans heeft gekregen om in hun 

advies weer te geven welke erfgoedwaarden van belang zijn in dit perceel. Onroerend erfgoed 

heeft dit niet gedaan. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming om het dossier uit te stellen. 

Het dossier wordt uitgesteld: 

Ja : 5 (Eric Vandorpe, Katty De Wilde, Gwendoline Vermeire, Wouter Vuylsteke en Piet Gellynck) 

Nee : 13 (Koen Dewulf, Patrice Bakeroot, Pétur Edvardsson, Franky Roels, Guido Vandenbroucke, 

Sabien Tyberghien, Oscar Wullepit, Eric Boussery, Carlo Spillebeen, Koen Vanneste, Michel Gilté, 

Sven Jacobs en Jeroen Cornilly) 

 

De voorzitter besluit dat er een meerderheid is in de PROCORO dat het dossier niet wenst uit te 

stellen. 

De discussie binnen de PROCORO houdt aan over het al dan niet beschikken over voldoende 

informatie. Een aantal leden menen dat het vastleggen van een ankerplaats onderbouwd is om tot 

een afbakening te komen. Dit is ook beslist beleid.  

Andere leden vinden dat Onroerend Erfgoed de kans heeft gehad om dit in hun advies te duiden. 

Een lid stelt dat het juridisch niet dwingend is om een ankerplaats te verankeren in een RUP. Bij de 

opmaak van een RUP dient de afweging gemaakt te worden en kan, mits motivering, de 

ankerplaats niet vertaald worden in een RUP. Bovendien wil het lid benadrukken dat de eigenaars 

en gebruikers in een ankerplaats gewoon niet betrokken zijn. 

 

Gelet op de discussie gaat de voorzitter over tot stemming.  

Bellewaerde gaat akkoord met het plan zoals het voorligt.  

Vandaar de vraag: wie gaat akkoord met het plan dat voorligt? 

Ja: 8 (Koen Dewulf, Patrice Bakeroot , Guido Vandenbroucke, Eric Boussery, Oscar Wullepit, Carlo 

Spillebeen, Michel Gilté, Koen Vanneste) 

Nee: 10 (Sabine Tyberghien, Franky Roels, Pétur Edvardsson, Eric Vandorpe, Katty De Wilde, 

Gwendoline Vermeire, Jeroen Cornilly, Sven Jacobs, Wouter Vuylsteke en Piet Gellynck) 

 

De voorzitter besluit dat er een meerderheid is in de PROCORO die wenst rekening te houden met 

de erfgoedwaarden. 

De meerderheid van de PROCORO stelt voor om een overdruk aan te brengen waarbij wordt 

aangegeven dat het belangrijk is om rekening te houden met de erfgoedwaarden. Hierbij is het 



belangrijk om aan te geven over welke erfgoedwaarden dit gaat en er garanties worden 

ingeschreven dat er hiermee rekening zal gehouden worden. 

De voorzitter gaat over tot het behandelen van de andere adviezen en bezwaren: 

Een voorstel van advies wordt rondgedeeld. 

 

 

ADVIEZEN 

 

A1. Gemeente Moorslede (ontvangst PROCORO 28/01/2014) 

De gemeente Moorslede wenst geen advies te geven op het ontwerp PRUP. 

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen : 

De PROCORO neemt kennis van het schrijven van de gemeente Moorslede waarin ze afziet om 

advies te geven. 

 

 

A2. Gemeente Wervik (advies CBS dd. 27/01/2014 - ontvangst PROCORO 18/02/2014) 

De gemeente Wervik formuleert een gunstig advies zonder meer. 

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO neemt kennis van het gunstig advies van de gemeente Wervik.  

 

 

A3. Onroerend erfgoed (advies dd. 10/03/2014 – ontvangst PROCORO  12/03/2014) 

Het agentschap onroerend erfgoed stelt vast dat het ontwerp PRUP in grote mate is bijgesteld op 

basis van de adviezen van de plenaire vergadering met uitzondering van een correcte vertaling van 

de erfgoedwaarden en de omzetting naar een erfgoedlandschap voor de zone opgenomen in de 

definitief aangeduide ankerplaats. 

Er wordt vastgesteld dat de zorgplicht (verplicht vanaf de definitieve aanduiding als ankerplaats), 

evenals de omzetting naar erfgoedlandschap niet beschreven worden in de toelichtingsnota. Het 

agentschap geeft aan dat de procedure omtrent de definitieve aanduiding relatief laat in de 

procedure van het PRUP aan de orde was, doch dat de perimeter van de ankerplaats tijdig werd 

overgemaakt teneinde de zone met CH-bestemming (zone 2) volledig te laten overeenkomen met 

de perimeter van de aangeduide ankerplaats. Deze afstemming is in het PRUP niet voldoende 

gebeurd. 

Voorts wordt erop gewezen dat indien er recreatieve ontwikkelingen, bebouwing en vergravingen 

worden toegelaten dit potentieel een ruimtelijk probleem, een verlies aan erfgoedwaarde en een 

verstoring van het bodemarchief en het oorlogserfgoed vormt. In die zin is de omschrijving van de 

nevengeschikte functies voor de CH-zone nog steeds onduidelijk en zou recreatief medegebruik 

beter ondergeschikt zijn aan de overige functies. Ook het voorschrift van zone 2 met betrekking 

tot de bestemming zou moeten aangevuld worden met: ‘Voor zover de cultuur-historische waarden 

niet worden geschaad en de ruimtelijk-ecologische draagkracht niet wordt overschreden, in 

uitzondering op het onbebouwde karakter van het gebied, de volgende werken, handelingen en 

wijzigingen toegelaten:…’. 

In zone 3 dient verduidelijkt te worden dat bebouwing en/of verhardingen niet toegelaten zijn in 

de oeverzones grenzend aan of gelegen in zone 2, maar deze enkel te voorzien in de oeverzones 

grenzend aan of gelegen in zone 1. 

Aangezien de perimeter van dit PRUP niet opgenomen wordt in het in opmaak zijnde GRUP 

Ieperboog-Zuid in het kader van het proces voor afbakening van AGNAS, is het aangewezen dat de 

omzetting naar erfgoedlanschap in dit PRUP gebeurt. Zo niet, vervalt de definitief aangeduide 

ankerplaats (cfr. Artikel 27 Landschapsdecreet). Deze omzetting gebeurt door middel van een 

overdruk met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften (waaarvan een voorbeeld in het advies 

wordt opgenomen). 

Conclusie: 

Rekening houdend met de hogervermelde argumenten en opmerkingen kan het Agentschap 

Onroerend Erfgoed een gunstig advies formuleren voor het ontwerp PRUP Bellewaerde op 

voorwaarde dat het ontwerp wordt bijgewerkt en aangepast met volgende punten: 

 De zone met CH-bestemming (zone 2) volledig te laten overeenkomen met de perimeter 

definitief aangeduide ankerplaats; 

 Omzetting naar erfgoedlandschap voor de zone van de definitief aangeduide ankerplaats 

opgenomen in het PRUP uit te voeren door het voorzien van een overdruk ‘Erfgoedlandschap’ 

met inbegrip van specifieke stedenbouwkundige voorschriften. 



advies PROCORO met meerderheid van stemmen : 

De PROCORO volgt de vaststelling dat de zorgplicht evenals de omzetting naar erfgoedlandschap 

niet is beschreven in de toelichtingsnota en vraagt dit aan te passen. 

Tevens is de PROCORO akkoord dat een effectieve vertaling naar erfgoedlandschap via een 

overdruk op het grafisch plan en met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften noodzakelijk is 

en dat dit dient aangevuld te worden in het PRUP. 

De vraag stelt zich of de volledige perimeter zoals opgenomen in de definitief aangeduide 

ankerplaats integraal moet worden overgenomen. De PROCORO stelt voor om met een overdruk te 

werken voor het westelijk gelegen perceel. Hierbij wordt aangegeven dat het belangrijk is om 

rekening te houden met de erfgoedwaarden. Het is tevens belangrijk om toelichtend aan te geven 

over welke erfgoedwaarden dit gaat en er garanties worden ingeschreven dat er hiermee rekening 

zal gehouden worden. 

De PROCORO stelt dat het inderdaad niet de bedoeling is bebouwing toe te laten in de oeverzones 

grenzend aan of gelegen in zone 2, dit kan zo opgenomen worden in de voorschriften. Wat betreft 

verharding lijken de voorschriften voor zone 2 hieromtrent voldoende duidelijk en streng zodat hier 

geen verdere beperking dient opgelegd te worden. 

 

Het advies wordt met meerderheid van stemmen aanvaard 

Ja: 10 (Sabine Tyberghien, Franky Roels, Pétur Edvardsson, Eric Vandorpe, Katty De Wilde, 

Gwendoline Vermeire, Jeroen Cornilly, Sven Jacobs, Wouter Vuylsteke en Piet Gellynck) 

Nee: 8 (Koen Dewulf, Patrice Bakeroot , Guido Vandenbroucke, Eric Boussery, Oscar Wullepit, 

Carlo Spillebeen, Michel Gilté, Koen Vanneste) 

 

Minderheidsstandpunt: de leden gaan niet akkoord dat er een overdruk moet voorzien worden op 

het westelijk gelegen perceel. Juridisch gezien is het geen verplichting om een ankerplaats te 

moeten vertalen in een ruimtelijk uitvoeringsplan. De afweging dient gemaakt te worden. Er dient 

gemotiveerd te worden indien de ankerplaats niet wordt verankerd in het RUP. De Ieperboog 

herbergt voldoende erfgoedwaarden uit WOI, waarvan belangrijke delen reeds beschermd zijn. In 

het advies van onroerend erfgoed wordt niet gespecifieerd welke erfgoedwaarden van belang zijn 

in dit westelijk gelegen perceel. Bovendien maakte het BPA reeds mogelijk om op deze plaats een 

hotel te bouwen. Deze leden wijzen erop dat een ankerplaats zonder enige vorm van openbaar 

onderzoek voor eigenaars en gebruikers wordt beslist door de Vlaamse regering. 

 

 

A4. Stad Ieper (Gemeenteraadsbesluit dd. 03/03/2014 – ontvangst PROCORO 

14/03/2014) 

 

De gevraagde aanpassingen nav het advies van het college in zitting van 18 februari 2013 t.a.v. 

de plenaire vergadering werden grotendeels aangepast in het ontwerp. De opmerking met 

betrekking tot de vraag tot uitbreiding van het plangebied van het Provinciaal 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan werd niet weerhouden. De uitbreiding van de plancontour werd reeds 

besproken op de plenaire vergadering. De provincie is van oordeel dat het plangebied van het 

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bellewaerde beperkt dient te worden tot louter 

Bellewaerdepark. Dit vanuit de erg specifieke situatie van dergelijk attractiepark alsook vanuit de 

bevoegdheidsverdeling (selectie in PRS enerzijds versus zonevreemdheid als gemeentelijke 

bevoegdheid anderzijds). Tenslotte werd deze keuze genomen om het dossier niet nodeloos op 

andere vlakken te bezwaren. In die zin wordt voorgesteld om deze opmerking niet opnieuw te 

stellen. De andere gestelde opmerkingen die niet werden aangepast worden hernomen in het 

besluit. 

 

De gemeenteraad besluit met algemeenheid van stemmen om voorliggend ontwerp PRUP 

Bellewaerde gunstig te adviseren mits naleving van onderstaande opmerkingen: 

 Memorie van toelichting 

B.6 Erfgoed 

~ Gedenkkruis King's Royal Rifle Corps op de parking kant Meenseweg wordt langs weerszijde 

begrensd door een groene haagstructuur. T.h.v. de achterzijde is er geen groene inkleding. 

Teneinde het gedenkteken visueel los te zetten van het parkinggebeuren en de aanwezige 

houten parkeerhuisjes, is het wenselijk om een groene omkadering aan te leggen waarbij de 

achterzijde op hoogte van +/- 3 m aangelegd wordt. Deze groene visuele buffer kan 

meegenomen worden in de stedenbouwkundige voorschriften. 

~ Kasteel 't Hoge: de afbeelding is niet correct, deze Normandische villa werd reeds gesloopt. 

Het kasteel zelf bevindt zich aan westelijke zijn, (witte vakwerkgevelarchitectuur) 



~ Het deel van het attractiepark ter hoogte van de vijver bleef behouden als ongeschonden 

relict van het vooroorlogse kasteeldomein. Dit wordt niet vermeld in de beschrijving van de 

historische waarde, deze focust zich op het WOl verhaal. 

 Stedenbouwkundige voorschriften 

Artikel 1: Zone voor dagrecreatie 

Categorie van gebiedsaanduiding: 'recreatie' 

1.2 Inrichting en beheer 

~ Algemene opmerking: er wordt geen bezettingspercentage toegepast. Het lijkt wenselijk om 

een veiligheidsmarge in te bouwen in de voorschriften door een maximale bezettingspercentage 

voor gebouwen, dit steunend op de feitelijke toestand waarbij voldoende marge gegeven wordt 

voor uitbreiding. 

~ Overdruk: groenbuffer categorie van gebiedsaanduiding: 'overig groen' 

De breedte van beide buffers staat nergens bepaald, op schaal afgemeten bedragen deze 

respectievelijk 30m en 5m. Het is wenselijk om de breedte in de voorschriften ook te 

vermelden. 

T.h.v. de Bellewaerdestraat dient de groenbuffer breder voorzien te worden dan huidige 

grafische weergave. Een breedte van 15m is hier wenselijk. Gezien de ruimte aan de 

Bellewaerdestraat momenteel gebruikt wordt i.f.v. het opslaan van houtafval, groenafval, e.d. is 

het wenselijk om dit binnen de groen buffer in de voorschriften te verbieden. 

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO volgt de bedenking omtrent de visuele inkleding van het gedenkkruis King’s Royal 

Rifle Corps en vraagt dit aan te vullen in het PRUP. 

De opmerking omtrent de foutieve afbeelding van Kasteel ’t Hoge werd reeds op de plenaire 

meegenomen. Dit blijkt evenwel zo op de inventaris te staan en daar is men niet op de hoogte van 

de sloop van de villa. Vanuit die optiek werd geopteerd verder te werken op basis van de gegevens 

(weliswaar foutief) uit de inventaris. De PROCORO stelt voor de toelichtingsnota op dit vlak aan te 

passen aan de effectieve bestaande situatie. Ook de beschrijving van de historische waarde kan 

worden aangevuld. 

Wat betreft de stedenbouwkundige voorschriften volgt de PROCORO de mening dat het niet de 

bedoeling mag zijn de volledig zone voor dagrecreatie vol te bouwen. Het effectief opleggen van 

een bezettingspercentage lijkt evenwel niet evident. Vooral de vraag hoe dan wordt omgegaan met 

constructies/attracties waarvan de footprint beperkt is, maar wel een grote bezetting boven de 

grond kennen (bv. Monorail). De PROCORO is van mening dat de 

uitgangspunten/randvoorwaarden van het PRUP enerzijds en de bedrijfsfilosofie van het 

attractiepark anderzijds voldoende garanties bieden, zonder dat hier een effectief percentage moet 

op geplakt worden. 

De PROCORO stelt vast dat in voorliggend ontwerp RUP nog slechts één bufferbreedte aanwezig is, 

met name 5 meter en dat deze niet verordenend werd vastgelegd. De PROCORO vraagt om dit 

verordenend vast te leggen. De PROCORO volgt het advies van de stad Ieper dat het aangewezen 

is om expliciet enkele zaken te verbieden binnen de groenbuffer. Indien dit wordt aangevuld acht 

de PROCORO het niet nodig de bufferzone langs de Bellewaerdestraat te verbreden en lijkt het 

opportuun overal in het plangebied dezelfde bufferbreedte aan te houden.  

 

 

A5. Gemeente Zonnebeke (Gemeenteraadsbesluit dd. 10/03/2014 – ontvangst 

PROCORO 19/03/2014) 

Het PRUP past binnen de visie van de gemeente over het toeristisch-recreatief netwerk. De 

afwikkeling van de verkeersstroom wordt verbeterd. Het voorliggend plan is toekomstgericht met 

de nodige rechtszekerheid en duidelijkheid naar de omwonenden. Het geeft ook de nodige 

flexibiliteit aan de interne werking van het park naar de toekomst toe. 

Besluit: 

Het PRUP Bellewaerde wordt gunstig geadviseerd. 

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO neemt kennis van het gunstig advies van de gemeente Zonnebeke.  

 

 

A6. Vlaamse regering (Ministrieel besluit dd. 20/03/2014 – ontvangst PROCORO 

20/03/2014 via mail) 

Er wordt verwezen naar de herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

waarin bijzondere aandacht geschonken wordt aan een gebiedsgerichte opwaardering van het 



netwerk van trage wegen voor een multifunctioneel gebruik en het feit dat in voorliggend 

plangebied twee voetwegen lopen die door het afsluiten van het recreatiepark niet meer 

toegankelijk zijn. Men stelt dat verbindingen voor traag verkeer zeker binnen recreatiegebieden 

een meerwaarde kunnen betekenen en dat bijgevolg dient onderzocht te worden in hoeverre deze 

voetwegen opnieuw kunnen hersteld of verplaatst worden ten einde in overeenstemming te zijn 

met het PRS. 

Daarnaast stelt het advies dat de figuren in de toelichtingsnota mbt de landschapsatlas en de 

ankerplaats misleidend zijn, een actualisatie zich opdringt en dat daarnaast ankerplaatsen bij de 

opmaak van een RUP dienen vertaald te worden in een erfgoedlandschap via een overdruk. Er 

wordt vastgesteld dat dit niet is gebeurd in voorliggend RUP en dat er evenmin wordt gemotiveerd 

waarom delen die gelegen zijn binnen de definitief aangeduide ankerplaats niet zouden moeten 

vertaald worden in een aanduiding als erfgoedlandschap. 

Deze lancune dient weggewerkt te worden deels door een betere motivering waarom bepaalde 

delen geen specifieke waardering krijgen, deels door het voorzien van de overdruk 

erfgoedlandschap met voldoende garanties. 

Tenslotte stelt het advies dat de bepalingen omtrent de graduele overgang naar het landschap 

zoals voorzien op p.44 van de toelichtingsnota nog beter dient vertaald te worden in de 

voorschriften voor constructies. 

Besluit: 

Het PRUP Bellewaerde wordt gunstig geadviseerd op voorwaarde dat er meer aandacht is voor het 

belang van de recreatieve zachte verbindingen, de vertaling van de ankerplaats naar 

erfgoedlandschap en de graduele overgang naar het landschap, ook wat betreft de constructies. 

 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen : 

De PROCORO neemt kennis van het gunstig advies van de minister. 

De PROCORO stelt dat het hier gaat om een bestaand attractiepark. De eigenheid van een 

dergelijk attractiepark (voornamelijk vanuit het aspect veiligheid) zorgt er voor dat dit volledig 

dient afgesloten te worden. Dit brengt met zich mee dat de twee voetwegen die door het 

plangebied lopen sedert geruime tijd reeds niet meer bestaan/toegankelijk zijn. Het opnieuw 

openstellen van deze buurtwegen is niet aan de orde, dit neemt niet weg dat dit onderdeel beter 

kan uitgewerkt en gemotiveerd worden in de toelichtingsnota van het PRUP.  

De PROCORO volgt het advies in verband met de figuren omtrent de landschapsatlas en vraagt 

deze te actualiseren. 

De vraag stelt zich of de volledige perimeter zoals opgenomen in de definitief aangeduide 

ankerplaats integraal moet worden overgenomen. De PROCORO stelt voor om met een overdruk te 

werken voor het westelijk gelegen perceel. Hierbij wordt aangegeven dat het belangrijk is om 

rekening te houden met de erfgoedwaarden. Het is tevens belangrijk om toelichtend aan te geven 

over welke erfgoedwaarden dit gaat en er garanties worden ingeschreven dat er hiermee rekening 

zal gehouden worden. 

Tenslotte vraagt de PROCORO na te gaan op welke manier de graduele overgang naar het 

landschap voor constructies beter kan vertaald worden in de voorschriften. 

 

Het advies wordt met meerderheid van stemmen aanvaard: 

Ja: 10 (Sabine Tyberghien, Franky Roels, Pétur Edvardsson, Eric Vandorpe, Katty De Wilde, 

Gwendoline Vermeire, Jeroen Cornilly, Sven Jacobs, Wouter Vuylsteke en Piet Gellynck) 

Nee: 8 (Koen Dewulf, Patrice Bakeroot , Guido Vandenbroucke, Eric Boussery, Oscar Wullepit, 

Carlo Spillebeen, Michel Gilté, Koen Vanneste) 

 

Minderheidsstandpunt : deze leden gaan niet akkoord dat er een overdruk moet voorzien worden 

op het westelijk gelegen perceel. Juridisch gezien is het geen verplichting om een ankerplaats te 

moeten vertalen in een ruimtelijk uitvoeringsplan. De afweging dient gemaakt te worden. Er dient 

gemotiveerd te worden indien de ankerplaats niet wordt verankerd in het RUP. De Ieperboog 

herbergt voldoende erfgoedwaarden uit WOI, waarvan belangrijke delen reeds beschermd zijn. In 

het advies van onroerend erfgoed wordt niet gespecifieerd welke erfgoedwaarden van belang zijn 

in dit westelijk gelegen perceel. Bovendien maakte het BPA reeds mogelijk om op deze plaats een 

hotel te bouwen. Deze leden wijzen erop dat een ankerplaats zonder enige vorm van openbaar 

onderzoek voor eigenaars en gebruikers wordt beslist door de Vlaamse regering. 

 

 

  



OPMERKINGEN EN BEZWAREN 

 

B1. Bezwaar dd. 18/02/2014, ontvangst PROCORO 18/03/2014 

Gezien er landbouwgrond wordt ingenomen (agrarisch gebied tussen Kasteeldreef en 

Frezenbergstraat) vragen wij hier compensatie voor. Dit agrarisch gebied moet op een andere 

locatie teuggeven worden aan de landbouw. Dit dient in eerste instantie te gebeuren alvorens 

nieuwe gronden worden aangesneden. 

Daarnaast wordt opgemerkt dat het parkeerterrein ten oosten van het park als recreatiegebied 

wordt aangeduid. Op deze locatie is reeds een parking zonevreemd aanwezig. Men vraagt dit 

gebied aan te duiden als parking zodat het recreatiegebied hier niet op kan uitbreiden om de 

volgende stap ‘nieuwe parking in landbouwgebied’ te vermijden. 

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De Boerenbond gaat er in zijn bezwaar onterecht vanuit dat landbouwgrond wordt ingenomen. Het 

volledige plangebied zit vervat in BPA’s, zowel op het grondgebied Ieper als Zonnebeke. Er is dus 

geen sprake van bestaand juridisch landbouwgebied (laat staan in agrarisch gebruik) dat omgezet 

zou worden. Enige compensatie is dan ook niet aan de orde. 

Ook het uitganspunt dat het parkeerterrein ten oosten van het recreatiegebied zonevreemd zou 

zijn is foutief. Dit werd reeds zo voorzien in het BPA Bellewaerdepark (Zonnebeke). Wat betreft het 

effectief aanduiden van de parking acht de PROCORO dit niet noodzakelijk. In de voorschriften van 

het PRUP staat duidelijk gestipuleerd dat men binnen de zone voor dagrecreatie minimaal dient te 

voorzien in 3300 parkeerplaatsen. Dit voorschrift garandeert dat voldoende parkeerplaatsen 

worden gecreëerd binnen deze zone en dit als dusdanig niet kan afgewimpeld worden op andere 

zones of het rondom gelegen agrarisch gebied. Anderzijds zorgt dit er voor dat er naar de 

toekomst toe voldoende flexibiliteit is voor de verdere invulling van het attractiepark en belet het 

PRUP dus niet dat deze zone nog nuttiger ingevuld wordt, zolang het minimale aantal 

parkeerplaatsen voorzien wordt. 

 

 

B2. Bezwaar dd. 20/03/2014 – ontvangst PROCORO 21/03/2014 

Het voorschrift 1.2.2 stelt: ‘Gebouwen worden aansluitend voorzien op bestaande 

gebouwenclusters in het recreatiepark.’ Dit voorschrift zou het stricto senso onmogelijk maken 

nieuwe clusters te voorzien terwijl in de toelichtingsnota op p.46 staat: ‘Uiteraard wordt nieuwe 

clustervorming in het park niet tegengegaan’. Deze visie van de toelichtingsnota vindt jammer 

genoeg geen weerslag in de formulering van het stedenbouwkundig voorschrift. Belpark NV heeft 

geen bezwaar tegen het clusteren van gebouwen, maar wenst wel de mogelijkheid te behouden 

om bijvoorbeeld naar aanleiding van een nieuw themagebied een nieuwe clustervorming in het 

recreatiegebied te ontwikkelen en stelt voor om voorschrift 1.2.2 als volgt te herschrijven: 

‘Constructies andere dan gebouwen kunnen verspreid over het park worden ingepland. Nieuwe 

gebouwen worden in de regel aansluitend bij de bestaande gebouwenclusters voorzien, tenzij deze 

kaderen in de ontwikkeling van een nieuw en apart themagebied. In dit laatste geval moet in de 

bijhorende algemene inrichtingsstudie grondig gemotiveerd worden waarom niet aangesloten 

wordt bij bestaande gebouwenclusters.’ 

Voorschrift 2.1.1 bepaalt: ‘De zone is bestemd als groenzone met als functie het behoud en/of 

versterking van de natuurlijke en landschappelijke waarden. Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, 

bosbouw, landschapszorg en recreatie nevengeschikte functies…’. Belpark NV is van oordeel dat dit 

voorschrift niet duidelijk is en mogelijks voor verwarring kan zorgen. Door de dubbele formulering 

(zone voor behoud en/of versterking natuurlijke en landschappelijke waarden versus 

nevengeschikte functies) ontstaat de perceptie dat de natuurlijke en landschappelijke waarden de 

‘primus inter pares’ zijn van de nevengeschikte functies. Een motivatie voor dergelijke voorkeur 

ontbreekt en zou ook tegenstrijdig zijn met de overige bepalingen en toelichtingen over deze zone, 

waaruit immers duidelijk blijkt dat recreatie een evenwaardige plaats kan innemen, uiteraard met 

respect voor de andere drie functies. Belpark NV vraagt dan ook om de eerste zin uit dit 

voorschrift te schrappen en stelt dat dit dan ook conform het standaardvoorschrift is voor 

dergelijke gebiedscategoriëen zoals opgenomen in de gewestelijke typevoorschriften. 

Aansluitend wenst Belpark NV op te merken dat een stuk van het plangebied en eigendom van 

Belpark NV mee is opgenomen in de definitief vastgestelde ankerplaats ‘Ieperse vestingen en 

omgeving, bossen ten zuiden en heuvelrug Wijtschate-Mesen’, zonder dat Belpark NV hier enige 

inspraak had. Belpark NV betreurt, gelet op de mogelijks zware gevolgen het feit dat zij geen 

inspraak heeft gehad. Zonder in te gaan op de inhoudelijke keuze stelt Belpark NV dat een stuk 

van een themapark opnemen in een ankerplaats weinig gericht is op inspraak en participatie. Het 



is een vreemde methode om draagvlak te creëren voor een ‘erfgoedlandschap’ als onroerend 

erfgoed zelf niet polst wat de visie over de betreffende zone van het park juist is. 

Daarnaast stelt Belpark NV dat het duidelijk is dat diverse overheden hier zonder al te veel 

onderlinge afstemming aan de slag zijn. De basis van het voorliggend PRUP werd al in 2011 

gelegd, terwijl de ankerplaats pas daarna in het spel is gekomen. Het PRUP zit in de laatste rechte 

lijn en wat er op gewestelijk niveau gebeurt, is op dit ogenblik onduidelijk. Belpark NV vraagt 

daarom dat bij de diverse acties overleg wordt voorzien met de eigenaar/eploitant van het gebied 

in kwestie, nl. Belpark NV. 

Belpark NV vraagt om hun bezwaren te mogen verduidelijken tijdens een hoorzitting van de 

PROCORO West-Vlaanderen.  

 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO volgt de bemerking van Belpark NV omtrent de gebouwen en stelt voor artikel 1.2.2 

in die zin aan te passen, uiteraard rekening houdend met de algemene inrichtingsvoorwaarden en 

principes zoals vooropgesteld in dit PRUP. 

Wat betreft de opmerking omtrent voorschrift 2.1.1 wenst de PROCORO toch enige voorzichtigheid 

aan de dag te leggen. Enerzijds is deze zone op vandaag ook binnen de vigerende BPA’s als een 

soort natuur/parkgebied ingeschreven met weinig tot geen recreatieve mogelijkheden. Anderzijds 

heeft deze zone de meeste natuurlijke- en erfgoedwaarden waardoor het gerechtvaardigd is om in 

het bestemmingsvoorschrift hier de nadruk op te leggen, zodat los van de nevengeschiktheid van 

de functies duidelijk is dat erg veel aandacht moet besteed worden aan de relatie met 

natuur/landschap en erfgoed. 

De vraag stelt zich of de volledige perimeter zoals opgenomen in de definitief aangeduide 

ankerplaats integraal moet worden overgenomen. De PROCORO stelt voor om met een overdruk te 

werken voor het westelijk gelegen perceel. Hierbij wordt aangegeven dat het belangrijk is om 

rekening te houden met de erfgoedwaarden. Het is tevens belangrijk om toelichtend aan te geven 

over welke erfgoedwaarden dit gaat en er garanties worden ingeschreven dat er hiermee rekening 

zal gehouden worden 

Het advies wordt met meerderheid van stemmen aanvaard : 

Ja: 10 (Sabine Tyberghien, Franky Roels, Pétur Edvardsson, Eric Vandorpe, Katty De Wilde, 

Gwendoline Vermeire, Jeroen Cornilly, Sven Jacobs, Wouter Vuylsteke en Piet Gellynck) 

Nee: 8 (Koen Dewulf, Patrice Bakeroot , Guido Vandenbroucke, Eric Boussery, Oscar Wullepit, 

Carlo Spillebeen, Michel Gilté, Koen Vanneste) 

 

Minderheidsstandpunt : deze leden gaan niet akkoord dat er een overdruk moet voorzien worden 

op het westelijk gelegen perceel. Juridisch gezien is het geen verplichting om een ankerplaats te 

moeten vertalen in een ruimtelijk uitvoeringsplan. De afweging dient gemaakt te worden. Er dient 

gemotiveerd te worden indien de ankerplaats niet wordt verankerd in het RUP. De Ieperboog 

herbergt voldoende erfgoedwaarden uit WOI, waarvan belangrijke delen reeds beschermd zijn. In 

het advies van onroerend erfgoed wordt niet gespecifieerd welke erfgoedwaarden van belang zijn 

in dit westelijk gelegen perceel. Bovendien maakte het BPA reeds mogelijk om op deze plaats een 

hotel te bouwen. Deze leden wijzen erop dat een ankerplaats zonder enige vorm van openbaar 

onderzoek voor eigenaars en gebruikers wordt beslist door de Vlaamse regering. 

 

 

Bijkomend advies PROCORO: 

PROCORO vraagt om de nummering van de zones af te stemmen op de nummering van de artikels 

in de voorschriften om de leesbaarheid van het document te vergroten. 

 

  



5. Behandelen adviezen en bezwaren ingediend ikv het openbaar 

onderzoek ontwerp PRUP Kleinhandelslint Kruiskalsijde 
openbaar onderzoek van 03/02/2014 tem 04/04/2014 

 

De heer Joachim D’eigens van de dienst ruimtelijke planning licht het ontwerp PRUP 

Kleinhandelslint Kruiskalsijde toe. 

 

Een voorstel van advies wordt rondgedeeld. 

 

ADVIEZEN 

 

A1. Elia (ontvangst PROCORO 4/02/2014), bewaar niet gericht aan de PROCORO. 

De bezwaarindiener wijst op de veiligheidsvoorschriften die gelden ter hoogte van de ondergrondse 

hoogspanningsleidingen.  

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

Er zijn geen aanpassingen nodig aan het PRUP. De veiligheidsvoorschriften van Elia blijven 

onverminderd gelden.  

 

 

A2. Ruimte Vlaanderen (ontvangst PROCORO 21/03/2014) 

Gunstig mits volgende voorwaarden:  

1. Redactionele fout na verwerking plenaire (2.6 art. 0, nog sprake van 3 bestemmingszones) 

2. In de bestemmingszone ‘gebied voor bestaande kleinhandel’, de term ‘bestaande’ te 

schrappen (nieuwe kleinhandel kan bij stopzetting andere zaak) en de minimum en 

maximale verkoopsoppervlakte en bruto vloeroppervlakte op elkaar af te stemmen. 

3. De benoeming voor zone 2 ‘kleinhandelsvrij residentieel gebied’ aanpassen, gezien 

bestaande zaken binnen deze bestemmingszone verder kunnen ontwikkelen.  

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

1. De PROCORO stelt voor de nodige aanpassingen te doen, gezien het om een redactionele 

fout gaat.  

 

2. De bestemmingszone kan als volgt worden hernoemd: ‘gebied voor kleinhandel’.  

Er wordt voorgesteld om art. 1. paragraaf 2.2, aan te passen, zodat het onderscheid 

duidelijk is tussen de minimale en maximale oppervlakte voor bestaande activiteiten en de 

minimale oppervlakte voor het opdelen van een gebouw, bij stopzetting van een activiteit.  

Het voorschrift wordt dan:  

2.2 minimale en maximale oppervlakte 

 De kleine en middelgrote detailhandelszaken hebben een minimale bruto vloeroppervlakte 

van 400m² en een maximale bruto vloeroppervlakte van 1000m².  

 Bij stopzetting van een activiteit, kan een bestaand, vergund gebouw worden opgedeeld 

in meerdere detailhandelszaken, zolang er per nieuwe detailhandelszaak een minimale 

bruto vloeroppervlakte van 400 m² is.  

De laatste bepaling onder art. 1, paragraaf 1, rond de stopzetting van bestaande 

activiteiten kan dan ook als volgt worden aangepast, zodat dit in overeenstemming is met 

wat de bepaling hierboven:  

Nieuwe detailhandelszaken, ter vervanging van een stopgezette activiteit, is slecht mogelijk 

indien er een minimale bruto vloeroppervlakte van 400 m² is.  
3. De bestemmingszone kan als volgt worden hernoemd: ‘residentieel gebied’.  

 

 

A3. Gemeenteraad Torhout (ontvangst PROCORO 4/04/2014) 

Gunstig met volgende voorwaarden:  

- De voorschriften moeten duidelijker worden opgesteld voor wat betreft de minimale 

verkoopsoppervlakten (is dit 400 of 600m²?)  

- De beperking van maximale verkoopsoppervlakte van 1000 m² weg te laten uit de 

voorschriften.   



advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO verwijst naar de voorgestelde aanpassing omtrent de minimum oppervlakte, zoals 

onder A2 voorgesteld. De minimale bruto vloeroppervlakte wordt vastgelegd op 400m².  

Wat de maximum vloeroppervlakte van 1000m² betreft (dus niet verkoopsoppervlakte), is de 

PROCORO van mening dat dit nodig is om erover te waken dat de schaal van de kleinhandelszaken 

verzoenbaar is met de omgeving. Het is niet aangewezen grotere zaken toe te laten binnen de 

contouren van het RUP. Bestaande zaken die groter zijn, kunnen blijven.  

 

 

A4. Gemeenteraad Hooglede (zitting gemeenteraad dd. 13/03/2014, ontvangst 

PROCORO 11/04/2014), buiten de termijn ontvangen, is samen met de andere 

bezwaren en pv van sluiting openbaar onderzoek aan PROCORO overgemaakt.  

Gunstig met volgende voorwaarden:  

1. Art. 2, 1.13: verduidelijken definitie ‘terreinbezetting’. Worden hier ook de overdrukken 

meegerekend?  

2. Het maximaal percentage van de terreinbezetting vaststellen op 50% of, indien dit op het 

moment van de aanvraag groter is, dat percentage te nemen.  

3. Voor de uitbreidingen van bestaande handelszaken in kleinhandelsvrij residentieel gebied 

(20%), wordt best een maximale terreinbezetting vooropgesteld, omdat anders meer 

mogelijkheden ontstaand dan in het gebied voor bestaande kleinhandel.  

4. Voorschriften inzake publiciteit aanpassen zodat er per handelspand of per gezamenlijke 

inrit 1 totem of publiciteitsinrichting kan vergund worden.  

5. De voorschriften m.b.t. afsluitingen in overeenstemming brengen met het 

vrijstellingsbesluit, zodat ook houten panelen als afsluiting mogelijk zijn. 

6. Op het plan feitelijke en juridische toestand het ‘Bubble Lounge Hotel’, Bruggesteenweg 17, 

Hooglede, als bestaande horecafunctie aan te duiden en verdere exploitatie mogelijk te 

maken via het behoud van de bestemming volgens het gewestplan. (vergunning dd. 

09/04/1982 voor het uitbreiden van verbruikszaal en het verbeteren van stapelplaats, dd. 

30/07/1990 voor het verbouwen van restaurant)  

7. Het grafisch plan als volgt aan te passen: de gedeeltes op Hooglede, die gelegen zijn in 

woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan, niet op te nemen in het RUP, 

zodat de bestemmingen volgens het gewestplan en niet-vervallen verkavelingen behouden 

blijven.  

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De verschillende punten uit het advies worden hierna behandeld:  

1. Voorstel om bij de terreinbezetting de overdrukken niet mee in overweging te nemen en 

het voorschrift in die zin aan te passen. Dus de terreinbezetting wordt berekend op basis 

van de volledige kaveloppervlakte met inbegrip van de overdrukken, anders zou dit een 

vermindering van de te bebouwen oppervlakte betekenen, afhankelijk van de oppervlakte 

van de buffer.  

2. De maximale bebouwingspercentage van 50% aan te passen, om tegemoet te komen aan 

de adviesvraag. Als de bestaande vergunde toestand meer dan 50% betreft, kan deze 

behouden blijven. Bij herbouw echter, kan wel de 50% gelden om zo marge te laten voor 

een kwalitatievere invulling van de kavel. Er wordt voorgesteld om de voorschriften in die 

zin aan te passen. 

3. Voorstel om ook hier een maximale bezetting van 50% op te nemen cfr. Art. 1 

4. Het RUP voorziet dat publiciteit binnen het gevelvlak van de bebouwing moet. Hiermee 

wordt de beeldkwaliteit langs de N32 niet verder aangetast. De PROCORO stelt voor niet in 

te gaan op de vraag en het voorschrift van het RUP te behouden. 

5. Er is gekozen in het RUP om als afsluitingen te werken met levende hagen en 

draadafsluitingen. Houten panelen geven een andere beeldkwaliteit en zijn minder 

wenselijk. Er wordt voorgesteld om niet op deze vraag in te gaan.  

6. Aangezien de gemeente aantoont dat de vermelde horecazaak als dusdanig hoofdzakelijk 

vergund is, stelt de PROCORO voor dat deze dezelfde mogelijkheden krijgt als de andere 

aanwezige horecazaken in het kleinhandelsvrij residentieel gebied en het grafisch plan in 

die zin aan te passen.  

7. De PROCORO is van mening dat als er delen van het kleinhandelslint uit het plangebied 

worden gesloten, er geen kader is om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan (vb. 

nieuwe detailhandelszaken in een woonlint, autohandel in openlucht enz.). Dit zou afbreuk 



doen aan het doel van het RUP, met name een duidelijk ontwikkelingskader maken met 

duidelijk omschreven marges naar functies en ruimtelijke kwaliteit. Er wordt voorgesteld 

niet op deze vraag in te gaan.  

 

 

BEZWAREN EN OPMERKINGEN 

 

B1. ontvangst PROCORO 7/02/2014) 

Bezwaarindiener vraagt om de huidige parking bij de discotheek te Roeselaarseweg 75, Torhout 

(gelegen in agrarisch gebied volgens gewestplan), te kunnen bebouwen, met een aaneengesloten 

bebouwing van een 10tal handelsruimtes voor uitbating van kleinhandel, zoals aan de overkant 

van de straat.  

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

Afbeelding van de site (rood)/ plangebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is geen juridische basis voor wat de bezwaarindiener vraagt. De gewestplanbestemming is 

agrarisch gebied. In het advies van de gedelegeerd planologisch ambtenaar op het voorontwerp 

RUP werd voorbehoud gemaakt op het voorzien van nieuwe kleinhandelszaken op plaatsen waar er 

nu geen zijn, aangezien dit verder gaat dan wat het hoger beleidsniveau verstaat onder het 

herstructureren van bestaande handelslinten in het buitengebied. De PROCORO stelt dan ook voor 

om niet in te gaan op de vraag en het RUP niet aan te passen.   



B2. ontvangst PROCORO 10/03/2014 

3 specifieke vragen naar de inrichting van het terrein van bezwaarindiener:  

 

1. Om de bouwlijn te verplaatsen van zo dicht mogelijk bij de Brugsebaan naar de achterkant 

(oostgrens) van het plangebied, om alsdusdanig de bedrijfsactiviteiten optimaal te kunnen 

inrichten.  

2. De 5m groenbuffer te beperken tot 3m, om een nieuwe loods van 20m te kunnen realiseren. 

De samengestelde groenbuffer met de buur, bedraagt meer dan 5m.  

3. In de noordelijke groenbuffer een toegang te kunnen creëren naar de nieuw te bouwen loods 

(6 a 8m)  

 

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

Afbeelding van de site (rood) / plangebied: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rond de inplanting van gebouwen en constructies binnen een bestaande bedrijfssite, zijn 

geen specifieke inrichtingsvoorschriften opgenomen, wel voor onbebouwde percelen. Er zijn 

geen aanpassingen nodig en de vraag kan in een vergunningsaanvraag behandeld worden.  

2. De inrichtingsvoorschriften stellen dat de groenbuffer een verplichte breedte heeft van 3m 

ten aanzien van aanpalende woonfuncties, wat hier het geval is langs de oostelijke 

kavelgrens. Er is geen aanpassing aan het RUP nodig.  

3. De PROCORO stelt voor om in functie van de optimale bedrijfsvoering, een uitweg mogelijk 

te maken in de noordelijke groenbuffer, gezien de aanwezige toegangsweg aanwezig is.  

 

 

B3. ontvangst PROCORO 12/03/2014, bezwaar niet gericht aan de PROCORO.  

Bezwaarindiener stelt vast dat het bedrijf is gelegen in ‘kleinhandelsvrij residentieel gebied’ maar 

er geen specifieke aanduiding op het plan is voorzien zodat het handelspand kan behouden blijven. 

Het betreft een bestaande garage – autohandel, gelegen te Roeselarebaan 44, Lichtervelde 

Er wordt verwezen naar een milieuvergunningsmelding klasse 3.  

 

  



advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

Afbeelding van de site:  

 

PROCORO stelt vast dat in de toelichtingsnota van het RUP, de activiteit ‘autoservice’ is vermeld. 

Er is geen stedenbouwkundige vergunning opgenomen. De aktename melding klasse 3 voor het 

herstellen van motorvoertuigen (08/06/2006), is vermeld in de toelichtingsnota.   

PROCORO stelt voor om na te vragen bij de gemeente Lichtervelde of deze functie autohandel / 

garage als vergund kan worden beschouwd. Indien dit het geval is, kan aan de vraag van de 

bezwaarindiener worden tegemoetgekomen.  

Daarnaast merkt de PROCORO op dat de aanduiding van de functie ‘bestaande handelszaak’ en 

‘bestaande horecazaak’, verschillen tussen de toelichtingsnota en het grafisch plan. Dit kan beter 

worden aangepast.  

 

 

B4. ontvangst PROCORO 18/03/2014  

3 specifieke vragen:  

1. Kan de winkel (Dumolin Service), uitbreiden op het perceel dat achter de winkel ligt en ook 

in onze eigendom is? (buiten het plangebied) 

2. Kan op dit achterliggend perceel een gebouw worden geplaatst voor stockruimte of 

opslagplaats? 

3. Kan de huidige winkel met een eerste verdieping worden uitgebreid om zo een hogere 

etalage te maken?  

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

Afbeelding van de site (rood) / plangebied: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Het perceel ten Oosten van de huidige handelszaak is niet opgenomen in het 

uitvoeringsplan. Het perceel is gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan. Er is 

geen juridische of planologische basis om dit perceel als handelszone te gaan bestemmen. 

De PROCORO adviseert de bestemming agrarisch gebied niet te wijzigen. De procedure van 

het RUP laat ook geen uitbreiding van het plangebied toe na het openbaar onderzoek.  

 

2. Op het perceel gelden de gewestplanvoorschriften agrarisch gebied. Het uitbreiden of 

bouwen van een constructie i.f.v. de handelszaak is hier niet vergunbaar.  

 

3. De maximale bouwhoogte is in de inrichtingsvoorschriften vastgesteld op 10m. Aangezien 

de bestaande bouwhoogte circa 5m bedraagt, is de gevraagde uitbreiding mogelijk zonder 

aanpassing van het RUP. Met een uitbreiding van de bestaande vloeroppervlakte, door een 

2de verdiep, zal we de nodige parking aanwezig moeten zijn, afgestemd met het aantal te 

verwachten bezoekers. Dit moet op het vergunningenniveau worden afgewogen.  

 

 

B5 & B16. ontvangst PROCORO 20/03/2014 

De afbakening van het plangebied is te beperkt, waardoor een nieuwe woning, ter vervanging van 

de bestaande niet mogelijk is. Dit is een discriminatie t.o.v. de aanliggende percelen, waar het RUP 

wel breder is ingetekend en een ontwaarding van de huidige woning.  

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

Afbeelding van de site (rood) / plangebied: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het perceel is gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan. Voor de afbakening van het 

plangebied is uitgegaan van het huidige woonperceel indien gelegen in agrarisch gebied, zonder 

goedgekeurde verkaveling. Er is geen juridische basis om dit te gaan verruimen. Het woonperceel 

is voldoende diep om de bestaande woning te herbouwen (20m). Het uitbreiden van het 



plangebied is na het openbaar onderzoek procedureel niet mogelijk. Bijgevolg adviseert de 

PROCORO niet in te gaan op de vraag van de bezwaarindiener.  

 

 

B6 & B7. ontvangst PROCORO 25/03/2014  

Er wordt verduidelijking gevraagd rond de bestaande land- en tuinbouwbedrijvigheid. De 

bestemming van de zone voor ‘kleinhandelsvrij residentieel gebied’, stelt dat bestaande land- en 

tuinbouwactiviteiten toegelaten zijn.  

De inrichtingsvoorschriften zijn hier niet op afgestemd. Deze zouden niet van toepassing moeten 

zijn bij een land- en tuinbouwbedrijf, zodat het bedrijf zich kan ontwikkelen (bouwen in 2de lijn van 

een loods enz.)  

Er wordt een uitbreiding van de inrichtingsvoorschriften gevraagd, specifiek afgestemd op de land- 

en tuinbouwbedrijven, zodat dit in overeenstemming is met de algemene bestemming die stelt dat 

bestaande land- en tuinbouwactiviteiten toegelaten zijn. De bestaande activiteit is immers zone 

eigen volgens het gewestplan.  

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO volgt deze vraag en stelt voor de inrichtingsvoorschriften waar nodig aan te passen, 

zodat de bestaande land- en tuinbouwbedrijven op een normale manier kunnen ontwikkelen, zoals 

in de gewestplanbestemming (agrarisch gebied), het geval was.  

 

 

B8. Ontvangst PROCORO 26/03/2014 

Fout adres in de weergave van de vergunningen, M3P heeft adres Roeselarebaan 4a te 

Lichtervelde ipv 6.  

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De toelichtingsnota kan worden aangepast om aan de vraag tegemoet te komen.  

 

 

B9. Ontvangst PROCORO 26/03/2014 

Vraagt om de zonevreemde woning in te kleuren als bouwgrond, net zoals bij de buren. 

Bezwaarindiener was er zich niet van bewust dat er een woning in zonevreemd gebied is 

aangekocht en kan zich dat niet voorstellen langs een gewestweg.  

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

Het adres, waarvoor de vraag wordt gesteld, ligt 670m ten zuiden van de zuidelijke grens van het 

plangebied. De PROCORO stelt vast dat dit niet meer tot het te herstructureren kleinhandelslint 

behoort, waarvoor dit RUP wordt opgemaakt. Deze vraag is ongegrond. Het uitbreiden van het 

plangebied is na het openbaar onderzoek procedureel niet mogelijk 

 

 

B10. Ontvangst PROCORO 28/03/2014 

Vraag om bestaande handelszaak (Roeselarebaan 14, Lichtervelde), ook als bestaande 

handelszaak in de kleden, wat nu niet het geval is.  

Er wordt een ondernemingsnr opgegeven.  

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

Afbeelding van de site: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCORO stelt vast dat in de toelichtingsnota van het RUP, de activiteit ‘vloerbekleding’ is 

vermeld. Er is geen stedenbouwkundige vergunning opgenomen.   

De woning is vergund in 2007 en de activiteit in 2013. In die zin dient het perceel aangeduid te 

worden met een sterretje, waardoor de bepalingen voor bestaande zaken van toepassing wordt. 

 

 

B11. Ontvangst PROCORO 28/03/2014 

Er wordt gevraagd de bepalingen uit het sectoraal BPA ‘zonevreemde economische activiteiten’ dd. 

08/10/2004 te laten gelden, waar uitbreiding van de bestaande garage mogelijk was. Het RUP 

voorziet in een overdruk ‘tuinen en hovingen’, waardoor niet kan gebouw worden op het nog 

onbebouwd aansluitend perceel.  

 

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

Afbeelding van de site (rood) / plangebied: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPA                                         feitelijke toestand grafisch plan 

 

De PROCORO is van mening dat, aangezien de uitbreiding van de handelszaak reeds in het BPA 

van 2004 werd voorzien, de uitbreiding van de handelszaak in het PRUP kan worden opgenomen. 

Dit kan gerealiseerd worden door de bedrijfscontour te nemen, zoals in het BPA. De overdruk 

‘tuinen en hovingen’ kan worden geschrapt.  

 

 

  



B12. Ontvangst PROCORO 2/04/2014 

Vraag om een klein kadastraal perceel (achteraan een bestaande woning), mee in te kleuren als 

kleinhandelsvrij residentieel gebied, zodat de volledige perceelgrens is ingekleurd.  

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

Afbeelding van de site (rood)/ plangebied 

 

Het perceel is gelegen in agrarisch gebied volgens het 

gewestplan. Voor de afbakening van het plangebied is 

uitgegaan van het huidige woonperceel indien gelegen in 

agrarisch gebied, zonder goedgekeurde verkaveling. Er is 

geen juridische basis om dit te gaan verruimen. Het 

woonperceel is voldoende diep om de bestaande woning te 

herbouwen. Het uitbreiden van het plangebied is na het 

openbaar onderzoek procedureel niet mogelijk. Bijgevolg 

adviseert de PROCORO niet in te gaan op de vraag van de 

bezwaarindiener.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B13. Ontvangst PROCORO 2/04/2014 

Vraag om een woonkavel als dusdanig te bestemming (overdruk tuinen en hovingen te schrappen 

uit de zone voor bestaande detailhandel), aangezien dit perceel in 1955 met een woning erop werd 

aangekocht (uittreksel akte als bewijsstuk aangeleverd, waarop woning vermeld staat). De woning 

werd later onteigend en afgebroken voor de verbreding van de Brugsebaan. Er werd toen geen 

nieuwe woning opgericht. Bezwaarindiener ging ervan uit dat het bouwrecht, waarvoor de woning 

in de tijd werd aangekocht, te allen tijde bleef gelden.  

Het voorzien van de mogelijkheid om op het perceel een huis te bouwen is nochtans logisch, 

aangezien het tussen 2 bestaande woningen is gelegen.  

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

Afbeelding van de site (rood)/ plangebied 

 

Naar analogie van de behandeling bij B11 stelt de PROCORO 

voor de overdruk ‘tuinen en hovingen’ te schrappen, zodat hier 

dezelfde rechten gelden als in de rest van de betreffende 

bestemmingszone.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B14. Ontvangst PROCORO 3/04/2014 

1. Er wordt gevraagd de bruto-vloeroppervlakte (tussen 600 en 1000 m²) te schrappen en de 

beoordeling aan de vergunningverlenende overheid over te laten.  

2. Er wordt gevraagd grootschalige kleinhandel, wonen en beperkte bedrijvigheid mogelijk te 

maken op de locatie. (Roeselaarseweg 75, Torhout). Maximum 3000m² vloeropp. per 

entiteit is aangewezen, 1000m² is veel te klein. 

3. Het is onduidelijk of op de percelen waarop nachthoreca aanwezig is, de bestemming 

kleinhandel kan gegeven worden.  

4. Het uitsluiten van tankstations is ruimtelijk onlogisch.  

5. Ruimtelijk bestaat er geen reden om meergezinswoningen en zorgvoorzieningen (vb. 

serviceflats) uit te sluiten, aangezien dit een mindere impact heeft dan de bestaande 

functie (grootschalige nachthoreca).  

6. De term ‘bestaande’ moet geschrapt worden uit de voorschriften. Nieuwe kleinhandel ea. 

moet ook kunnen.  

7. De aangeduide groenbuffer is nutteloos en te omvangrijk, als er andere functies zouden 

worden voorzien.  

8. De aangeduide onbebouwbare parking als dusdanig bestemmen gaat in tegen zuinig en 

efficiënt ruimtegebruik.  

9. De stelling dat de bestaande parkeerruimte open moet gehouden worden voor het zicht op 

de achterliggende ruimte is absurd en onbegrijpelijk, aangezien er geen enkele 

landschappelijke kwaliteit is en de overzijde van de N32 reeds volledig is volgebouwd.  

 

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

Afbeelding van de site (rood)/ plangebied, zie B1 

1. Wat de maximum verkoopoppervlakte van 1000m² betreft, is de PROCORO van mening dat 

dit nodig is om erover te waken dat de schaal van de kleinhandelszaken verzoenbaar is met 

de omgeving. Het is niet aangewezen grotere zaken toe te laten binnen de contouren van 

het RUP. 

2. De gewestplanbestemming voor de site is agrarisch gebied. Bijkomende handelszaken 

(zoals was voorzien in het voorontwerp RUP) werden ongunstig geadviseerd door de 

gewestelijk planologisch ambtenaar. De PROCORO is van mening dat enkel de bestaande 

recazaak kan omgevormd worden tot detailhandel, mits de oppervlakten te respecteren 

zoals opgenomen in het RUP. Het open houden van de aanwezige parking, is noodzakelijk 

voor het functioneren van de aanwezige nacht reca zaak. Bijgevolg is het opportuun deze 

als dusdanig te bestemmen.  

3. De PROCORO stelt voor dit te verduidelijken in de voorschriften. (nacht)horeca moet bij 

stopzetting kunnen vervangen worden door detailhandel.  



4. De PROCORO stelt voor geen nieuwe tankstations toe te laten, zoals opgenomen in het 

RUP. Binnen het plangebied en op korte afstand ervan, is reeds een uitgebreid aanbod aan 

tankstations.  

5. Er is geen juridische basis voor wat de bezwaarindiener vraagt. De gewestplanbestemming 

is agrarisch gebied. De PROCORO stelt dan ook voor om niet in te gaan op de vraag en het 

RUP niet aan te passen. De voorkeur gaat ernaar meergezinswoningen in het centrum te 

voorzien.  

6. Cfr. de behandeling van het advies van de minister, stelt de PROCORO voor de zone naam 

te wijzigen naar ‘gebied voor kleinhandel’.  

7. De groenbuffer beoogt de landschappelijk overgang tussen de site en het achterliggende 

landschap.  

8. Er wordt opnieuw verwezen naar de gewestplansbestemming agrarisch gebied. Er is geen 

enkele juridische basis om hier in bijkomend aanbod te voorzien. Bijgevolg wordt 

geadviseerd op deze vraag niet in te gaan.  

9. De PROCORO is van mening dat het open houden van de aanwezige parking, noodzakelijk 

is voor het functioneren van de nacht recazaak alsook voor het open houden van de 

ruimte. Bijgevolg is het wel opportuun deze als dusdanig te bestemmen.  

 

 

B15. Ontvangst PROCORO 7/04/2014, aangetekend verstuurd op 4/4/2014 

1. Per economische entiteit is een bedrijfswoning mogelijk. Het is niet duidelijk wat een 

economische entiteit is. Dit zou elke winkel moeten zijn. Er wordt gevraagd dit zo te 

definiëren bij de algemene bepalingen. Bezwaarindiener geeft aan dat er op zijn site 4 

economische activiteiten aanwezig zijn, die elk over een woongelegenheid moeten voorzien 

worden.  

2. Het is onduidelijk wat wordt gezien als bruto vloeroppervlakte en minimale 

verkoopoppervlakte, aangezien dit niet is gedefinieerd. Er wordt voorgesteld de definitie uit 

de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen over te nemen.  

3. 1 zaak heeft geen minimale oppervlakte van 400 m². Bij verbouwingen zou dat een 

probleem kunnen zijn omdat de voorschriften min. 400 m² opleggen. Het kan niet de 

bedoeling zijn dat dit een verplichting wordt voor bestaande zaken. Er wordt voorgesteld 

met een min. van 200 m² te werken, of afwijking toe te staan voor bestaande zaken.  

4. 600 m² is te ruim als voorwaarde voor compartimentering. De bestaande loodsen zouden 

bij stopzetting van de activiteiten in kleinere toonzalen moeten kunnen onderverdeeld 

worden.  

5. De groennorm (per 6 parkeerplaatsen 1 hoogstammige streekeigen boom) is te strikt en 

nefast voor de commerciële uitbating van de handelszaken. Er wordt voorgesteld dit 

minstens te reduceren naar 1 boom per 12 plaatsen.  

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

Afbeelding van de site (rood)/ plangebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. De PROCORO is van mening dat 1 woning per economische exploitatie volstaat. Als 1 

eigenaar meerdere handelsruimtes verhuurd, is er geen reden om in elke handelsruimte 

een woning te voorzien. Er wordt voorgesteld om de voorschriften hieromtrent niet aan te 

passen. 

2. We verwijzen naar het voorstel, zoals geformuleerd bij de behandeling van het advies van 

de minister omtrent de minimale en maximale vloeroppervlakte. Ter verduidelijking is het 

aangewezen te definiëren wat onder de bruto vloeroppervlakte wordt begrepen.  

3. De PROCORO adviseert om in de voorschriften te verduidelijken dat verbouwingswerken 

aan een bestaande zaak, kleiner dan de minimale oppervlakte van 400m² niet automatisch 

moeten leiden tot een uitbreiding tot 400m².  

4. Cfr. de behandeling van het advies van de minister, stelt de PROCORO voor het minimum 

voor nieuwe handelszaken, ter vervanging van een bestaande, op 400m² te houden.  

5. De PROCORO is van mening dat er groen moet zijn, ter ondersteuning van een kwalitatieve 

architectuur. Het volstaat om dit principe in te schrijven om de vergunningverlenende 

overheid een kapstok te geven om dit op vergunningsniveau te beoordelen.  

 

 

B17. Ontvangst Lichtervelde, tegen ontvangstbewijs op 31/03/2014 

Bezwaarindiener vraagt om in de bestemmingszone ‘kleinhandelsvrij residentieel gebied’, 

verkavelen mogelijk te maken.  

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

Enkel bij de specifieke aanduiding van bestaande een bestaande handels- of horecazaak, is een 

verbod op verkavelen van toepassing. De PROCORO stelt voor om de voorschriften aan te vullen 

met een bepaling die stelt dat als de aangeduide handels- of horecazaak stopt, de overdruk 

wegvalt en de algemene bestemmings- en inrichtingsvoorschriften voor de zone van kracht zijn.   

 

 

B18. Ontvangst Lichtervelde, tegen ontvangstbewijs op 21/03/2014 

De verkaveling 111.362 dd. 03/08/1982 is niet opgenomen in de lijst van de op te heffen 

verkavelingen. Dit is wel het geval voor alle andere verkavelingen. Er wordt gevraagd ook deze 

verkaveling op te heffen, zodat de voorschriften van het RUP van toepassing worden. Er is immers 

niet gemotiveerd in het RUP waarom deze verkaveling niet zou worden opgeheven.  

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

Het is juridisch niet mogelijk om een verkaveling op te heffen door middel van een RUP, als die 

niet ten minste op het grafisch plan bij de voorlopige vaststelling werd opgenomen. Evenwel 

erkent de PROCORO dat er geen reden is om deze verkaveling niet op te heffen. Er wordt 

verwezen naar de procedure die de gemeente kan doorlopen om de verkaveling op te heffen.  

 

 

B19. Ontvangst Lichtervelde, tegen ontvangstbewijs op 4/04/2014 

1. Nevenbestemming: Zone 1 ‘gebied voor bestaande kleinhandel’ heeft minder 

nevenbestemmingen als zone 2 ‘kleinhandelsvrij residentieel gebied’. Dit strookt niet met 

de visie van het RUP. Er wordt gevraagd om volgende nevenbestemming toe te voegen aan 

zone 1, zodat dit gelijk wordt aan de nevenbestemmingen in zone 2: kleinhandel met 

uitsluiting van autohandelszaken, verweefbare kleinschalige bedrijven, horeca met 

uitsluiting van nachthoreca.  

2. Stopzetting activiteiten: kan er ook een horecazaak komen na stopzetting van een 

kleinhandelsbedrijf? Kan er kleinhandel komen als een horecazaak stopt? De bestaande 

geldige verkaveling laat toe groter te bouwen dan 1000 m², het RUP niet? 

 

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

1. De PROCORO stelt voor de nevenbestemmingen van beide zones op elkaar af te stemmen, 

zodat tegemoet gekomen wordt aan de vraag.  

2. Het is aangewezen de voorschriften aan te passen, zodat duidelijk is dat ook bij de 

stopzetting van een recazaak, er zowel een detailhandel als een horecazaak in de plaats 

kan komen. De PROCORO is evenwel van mening dat de maximale oppervlakte van 

1000m² moet behouden blijven, om de verzoenbaarheid met de omgeving te garanderen. 



Er zal ook steeds moeten gewaakt worden over voldoende parkeerfaciliteit afgestemd op de 

zaak.  

 

 

B20. Ontvangst Hooglede, tegen ontvangstbewijs op 28/03/2014 

Onder de zone ‘kleinhandelsvrij residentieel gebied’, staat dat bestaande agrarische bedrijven in de 

sector land-, tuin- en bosbouw eveneens zijn toegelaten. Het is echter niet duidelijk of het bedrijf 

ook verder kan uitbreiden. Er wordt gevraagd dit mogelijk te maken. Verder wenst 

bezwaarindiener de mogelijkheid te behouden om bij stopzetting van het landbouwbedrijf het 

perceel te verkavelen voor woningbouw.  

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO adviseert om de voorschriften zo aan te passen, dat de land- en tuinbouwbedrijven 

effectief op een normale manier kunnen ontwikkelen. Bij stopzetting van de activiteit is 

woningbouw mogelijk volgens de voorschriften.  

 

 

B21. Ontvangst Hooglede, tegen ontvangstbewijs op 2/04/2014 

Het perceel van bezwaarindiener ligt in woongebied met landelijk karakter. Het RUP bestemd dit 

als ‘kleinhandelsvrij residentieel gebied’. Het perceel werd aangekocht met als doel het oprichten 

van een kleinhandelszaak, wat in principe kan in woongebied met landelijk karakter. Het RUP is 

een beperking van de rechten t.o.v. het gewestplan. Bezwaarindiener stelt ook dat het niet de 

bedoeling kan zijn om langs de Bruggesteenweg nog bijkomende niet kerngebonden 

kleinhandelszaken toe te laten.  

Bezwaarindiener vraagt om voor zijn perceel het gewestplan verder te laten gelden. Een RUP is 

enkel nodig om bestaande problemen i.v.m. zonevreemde kleinhandelszaken op te lossen. Als dit 

niet mogelijk is, wordt gevraagd om in de voorschriften een handelszaak van 250 a 300 m² toe te 

laten op het perceel.  

Op de kaart van mogelijke planbaten en planschade is het perceel niet aangeduid, alhoewel het 

RUP een beperking van de rechten ten opzichte van het gewestplan betekent.  

Er wordt gevraagd de kroonlijsthoogte op te trekken naar 10m, wat beter is voor een handelszaak.  

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

Afbeelding van de site (rood)/ plangebied 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De PROCORO is van mening dat als er delen van het kleinhandelslint uit het plangebied worden 

gesloten, er geen kader is om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan (vb. nieuwe 

detailhandelszaken in een woonlint, autohandel in openlucht, enz.). Dit zou afbreuk doen aan het 



doel van het RUP, met name een duidelijk ontwikkelingskader maken met duidelijk omschreven 

marges naar functies en ruimtelijke kwaliteit. Er wordt voorgesteld niet op deze vraag in te gaan.  

De vooropgestelde kroonlijsthoogte van 7m is voldoende om een woning in te richten. Er wordt 

voorgesteld niet in te gaan op de vraag dit te verruimen naar 10m.  

Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. Art. 2.6.1. §2, wordt planschadevergoeding 

toegekend wanneer, op basis van een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan, een perceel 

niet meer in aanmerking komt voor een vergunning om te bouwen, vermeld in artikel 4.2.1, 1°, of 

te verkavelen, terwijl het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat definitieve plan wel 

in aanmerking kwam voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen. Volgens het RUP kan in 

de bestemmingszone een eengezinswoning worden vergund, bijgevolg hoeft het perceel niet op de 

kaart van mogelijke planschade te worden vermeld.  

 

 

 

Bijkomende opmerking PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De bepalingen over het aantal toegangen en het minimale aantal parkeerplaatsen voor de zone 

‘kleinhandelsvrij residentieel gebied’ (p.32 voorschriften), kan beter geschrapt worden. Dit 

voorschrift is niet langer relevant. Indien dit voorschrift behouden blijft, moet bij elke woning in 

het kleinhandelsvrij residentieel gebied minstens 5 parkeerplaatsen worden voorzien. Dit is 

uiteraard niet aangewezen.  

 

 

6. Varia 

Terugkoppeling van dossiers : 

- In mei worden er voor PROCORO nieuwe leden voorgesteld voor UNIZO en dienst landbouw 

- De deputatie heeft het ongunstig advies gevolgd van PROCORO over het GRS Zedelgem 

met inbegrip van meerderheidsstandpunt over de actie over behoud van weilanden. 

De volgende bijeenkomst gaat door op 5 juni met volgende dossiers: 

- Behandeling bezwaren openbaar onderzoek PRUP Staatsbaan te Kortemark 

- Advisering bij het hernemen van de plan-MER Rechteroever Nieuwpoort  

- Advisering bij het hernemen van de plan-MER strategisch projectgebied De Sol te 

Blankenberge 

- Advisering van voorontwerp mini-PRUP strand en dijk Zeebrugge (onder voorbehoud) 

- Toelichting over de ontwerpweek over binnengebied te Westkapelle (Knokke-Heist) (onder 

voorbehoud) 

 

 

 

 

De vaste secretaris       De voorzitter 

 

 

Stephaan Barbery       Piet Gellynck 


