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-
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-

vaste secretaris
Dhr. Stephaan BARBERY
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-
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Mevr. Sabien TYBERGHIEN
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-
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Open VLD
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GROEN
Vlaams Belang

AFWEZIG

-

Effectieve leden:
Dhr. Franky ROELS

ABVV
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1. Inleiding
De voorzitter opent de vergadering.
De voorzitter stelt dat het goed is dat iedereen de adviezen en bezwaren zal behandelen vanuit
het algemeen kader waarbij het algemeen belang en ruimtelijk kwaliteit vooropstaat. De
voorzitter verwijst hierover naar art 1.1.4 van de Codex:
“De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte
beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de
toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke
behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.
Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu, en
de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar
ruimtelijke kwaliteit.”
In de voorbereiding van de vergadering heeft het bureau nagedacht over het feit of leden van de
maatschappelijke geledingen naar buiten moeten bij het behandelen van bezwaren vanuit hun
organisatie. Er is vastgesteld dat hun argumenten vaak voorkomen bij andere bezwaren, waar de
betrokkene dan wel zou mogen blijven zitten en meebeslissen. Daarom is het voorstel dat
niemand de zaal moet verlaten omdat het gaat om individuele dossiers maar over een algemeen
beleid.
Alle leden gaan hiermee akkoord.
2. Ontvankelijkheid van de adviezen en bezwaren
De PROCORO verklaart met éénparigheid van stemmen de adviezen en bezwaren ontvankelijk
behalve:
- Advies gemeenteraad Zwevegem zitting 28 januari 2013 met aktename van de beslissing
van college van burgemeester en schepenen, poststempel 21 februari 2013
(inhoudelijk is het persoonlijk door de burgemeester binnen de periode van openbaar
onderzoek ingediend)
- Advies van gemeenteraad Brugge met de digitale fiches, poststempel 21 januari 2013
(de officiële gemeenteraadsbeslissing van Brugge is wel binnen de periode van openbaar
onderzoek ingediend.)
Deze adviezen zijn buiten termijn ontvangen.
De volgende adviezen zijn eveneens te laat binnengekomen. Het gaat om gemeentelijke
adviezen waarbij de gemeenteraadszitting, waar het advies is uitgebracht, wel plaats heeft
gevonden binnen de periode van openbaar onderzoek van 17/10/12-14/01/13:
- Advies gemeenteraad Koksijde in zitting van 20 december 2012, poststempel 18 januari
2013
- Advies van de gemeenteraad van Aalter in zitting van 20 december 2012, poststempel 23
januari 2013.
- Advies van de gemeenteraad van Pittem in zitting van 17 december 2012, geen
poststempel, binnengebracht via dienst waterlopen
De PROCORO verklaart met éénparigheid van stemmen deze adviezen als ontvankelijk.
De PROCORO neemt akte van volgende adviezen die volledig gunstig zijn van volgende
gemeenteraden :
- Mesen
- Pittem
- Oostende
- Ingelmunster
- Lo-reninge
- Nieuwpoort
- Aalter
- Knesselare
De PROCORO neemt akte van het gunstig advies van Provincie Zeeland, directie Ruimte Milieu en
Water.
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3. Standpuntbepaling PROCORO op de zitting van 7 maart 2013
De nota is aangepast op basis van de bespreking van de zitting van 7 maart.
Hierbij wordt bijkomend voorgesteld om een zin te schrappen. Er wordt ook een conclusie
toegevoegd.
De PROCORO keurt met éénparigheid van stemmen de standpuntbepaling goed.
Deze nota vindt u als bijlage (p.8).
4. Kort verslag overleg met kabinet minister RO
De voorzitter heeft vernomen dat er een overleg was vastgelegd tussen de deputatie en het
kabinet van Vlaams Minster RO. De voorzitter vraagt aan de vaste secretaris wat het resultaat is
van dit gesprek.
De vaste secretaris brengt een kort verslag uit van dit overleg met als conclusie dat de
herziening van PRS nog kan goedgekeurd worden mits een aantal aanpassingen.
Waren aanwezig op dit overleg:
- Voor het kabinet van de minister: de kabinetschef Isabelle Jacob en kabinetsmedewerker
Johan Braet
- Voor de administratie Ruimte Vlaanderen: de heer Luc Lehouck
- Voor de provincie: gedeputeerde Franky De Block en Stephaan Barbery.

Diverse elementen kwamen aan bod met volgende resultaat of bedenkingen:
1. Als de provincie meent dat ze beleidsmatig een voldoende draagvlak heeft na de
verkiezingen, is er geen probleem om de procedure verder te zetten
2. Beleidskaders: hebben we nog eens uitgelegd dat dit bovenlokale aangelegenheden zijn.
Uiteindelijk ging het vooral over de uitspraken over reca, die naar hun inzichten eerder een
gemeentelijke bevoegdheid is. De vraag rijst hoe de provincie gemeentelijke RUP’s zal
goedkeuren voor recazaken, waarbij verschillen kunnen optreden tussen gemeenten maar
vooral dat het RSV ook niet echt mogelijkheden aanbiedt voor verdere ontwikkelingen van
recazaken.
3. Kernenselectie: was vooral een discussie over methodiek. We hebben nog eens uitgelegd dat
dit ook geen invloed heeft op de verhouding stedelijk gebied/buitengebied. De bijkomende
selectie van 26 dorpen staan ter discussie maar er was ook geen boodschap dat het echt niet
kon. Er was wel ruime belangstelling voor het leefbaarheidsonderzoek, ook in het kader het
van het beleidsplan ruimte.
4. Bijkomende verdeling woongelegenheden: zorg dat de verhouding 67/33 stedelijk gebiedbuitengebied wordt behouden. We hebben dit uitgelegd en aangetoond dat de provincie dit
respecteert. Er wordt wel meer uitwerking gevraagd zoals de provincie reeds in een
toelichting heeft gegeven aan de gemeentebesturen. Afspraak om dit verder nog te
overleggen.
5. Bij bedrijvigheid en de 5 randvoorwaarden hebben we geen antwoord gekregen over het feit
hoe we als provincie moeten aantonen wanneer er een subregionaal tekort is. Met andere
woorden: er is toch een zekere behoefteberekening nodig om te confronteren met het
aanbod om aan te geven of er een tekort is. Afspraak om dit verder nog te overleggen.
Verder kijken na 2012 mag wel.
6. Natura 2000: we hebben de kaarten getoond waarbij de speciale beschermingszones globaal
overeenkomen met de natuurkerngebieden en stimulansgebieden. Dit is ok.
7. Herbevestigde agrarische gebieden: algemene bepaling ook in het richtinggevend deel
vermelden. Het kabinet volgt de redenering dat de provincie geen concrete gebieden kan
aanduiden in de bindende bepalingen maar er wordt gevraagd naar een groter engagement
vanuit de provincie dat de regelgeving ter zake toegepast zal worden.
Overige opmerkingen uit het advies van de minister werden niet verder besproken.
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5. Toelichting over de woonprogrammatie
De voorzitter verwijst naar het advies van de minister waarbij gevraagd wordt om het principe
van het cyclisch systeem van woonprogrammatie al verder uit te werken. Deze uitwerking is
blijkbaar al gebeurd en toegelicht voor gemeentebesturen. Het is goed dat de PROCORO ook
hierover kennis kan nemen.
De vaste secretaris en de heer Matthias Dobbels van de dienst ruimtelijke planning lichten dit
verder toe. Hierbij worden ook de principes van planologische ruil en het aansnijden van
agrarisch gebied mee toegelicht.
De powerpointvoorstelling, nog uitgebreider dan het gepresenteerde, staat op de website van de
provincie.
De voorzitter vindt dit een goed systeem. Belangrijk hierbij is de evaluatie telkens na 5 jaar.
Een aantal leden stellen vast dat de gemeenten met veel verspreide bebouwing worden
benadeeld. Een lid vraagt of dit systeem de leefbaarheid van kleinere dorpen niet in het gedrang
brengt. Een ander lid wil weten of de reeds bestaande brutotaakstellingen zullen moeten worden
aangepast als de 26 bijkomende, geselecteerde dorpen niet worden weerhouden.
De heer Matthias Dobbels legt uit dat de brutotaakstelling niet enkel afhangt van het niet
meetellen van de verspreide bebouwing maar ook van het aantal geselecteerde kernen.
De vaste secretaris vult aan met het in rekening brengen van de verspreide bebouwing dat
gemeenten met 1 geselecteerde kern veel meer woongebied zal kunnen aansnijden. Dit is
verhoudingsgewijs, ruimtelijk niet te verantwoorden, willen we de kernenhiërachie respecteren
conform het RSV. Het selecteren van kernen is bedoeld om het wonen en werken daar te
bundelen zoals het RSV voorschrijft. De kleinere kernen krijgen ook hun aandeel. De leefbaarheid
van dorpen wordt hiermee niet opgelost. Hierbij wordt verwezen naar het
leefbaarheidsonderzoek die ook ingeschreven staat in de herziening van het PRS. De heer
Matthias Dobbels bevestigt dat de brutotaakstellingen zullen moeten bijgestuurd worden indien
de bijkomende selectie van 26 dorpen wegvalt. De vaste secretaris vult aan dat dit slechts gaat
over een beperkt aantal woongelegenheden.
Een lid vraagt of het GRS zal moeten herzien worden om nieuwe woongebieden te ontwikkelen.
Een ander lid vraagt of de planologische ruil moet ingeschreven staan in het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan.
De heer Matthias Dobbels verduidelijkt dat in principe dit in het GRS moet aangegeven worden.
Er zijn evenwel nuances. Als dit om een gebied gaat, volledig ingebed in het woonweefsel van
een kern, en er zijn geen tegenstrijdige bindende bepalingen, zal dit mogelijk zijn. Als het gaat
om het verder uitbreiden van de kern, dan is er een locatie-onderzoek nodig en is een afweging
ten aanzien van andere sectoren wenselijk. Dit moet kaderen binnen het GRS. Indien er geen
zoekzones zijn aangeduid, zal een herziening van het GRS nodig zijn. Voor planologische ruil is
dit hetzelfde waarbij de planologische ruil moet ingeschreven staan in het GRS. De nuance is
ook hier dat een gemeente die een gebied schrapt en verplaatst naar een zoekzone die
aangeduid is het GRS, er ook geen probleem zal zijn. Is dit een verplaatsing naar een zone, die
niet staat vermeld in GRS, zal een herziening noodzakelijk zijn.
Een lid merkt op dat een gemeente die behoort tot twee regionale woningmarkten, wel een
woongebied kan schrappen uit de ene woningmarkt en verplaatsen naar een andere
woningmarkt. Het voorbeeld is Zonnebeke.
De vaste secretaris zegt dat dit zal kunnen omdat de keuze zal gebeuren door de gemeente.
Hierbij moet ook opgemerkt worden dat door onverwachte ontwikkelingen deze regionale
woningmarkten ook kunnen wijzigen. Dit zal ook moeten geëvalueerd worden.
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Bespreking advies minister over het addendum Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
West-Vlaanderen.
Besproken in vergadering van 7 maart 2013, aangepast en éénparig goedgekeurd op vergadering
van 21 maart 2013.
Deze bespreking moet toelaten om het secretariaat van de PROCORO een voorstel van advies te
schrijven in functie van de bezwarenbehandeling door de PROCORO op 21 maart en 4 april.
In deze nota gaat het enkel om de fundamentele opmerkingen vanuit het besluit van de minister,
die doorslaggevend zijn voor de bezwarenbehandeling. Het doel is om na te gaan of bij de
voorstellen van advies een meerderheid binnen de PROCORO zich hierbij kan aansluiten. De
overige opmerkingen vanuit het besluit van de minister worden samen met de andere adviezen
en bezwaren behandeld.
Voorafgaande fundamentele opmerking
De minister meent dat een herneming van de voorlopige vaststelling en het openbaar onderzoek
aangewezen is om tot een gedragen visiedocument te komen. De voorlopige vaststelling op 28
juni 2012 en het openbaar onderzoek van 17 oktober 2012 tot 14 januari 2013 van de herziening
van PRS-WV is een ongelukkige timing gelet op de organisatie van de provincie- en
gemeenteraadsverkiezingen.
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt voor om de procedure verder te zetten en NIET in te gaan om de voorlopige
vaststelling en het openbaar onderzoek te hernemen, dit omwille van volgende argumenten:
1. Het planningsproces werd opgestart in april 2010 met een agenderingsnota van te
wijzigen elementen vanuit het PRS-WV. Het is geen beleidsdocument dat pas kenbaar is
gemaakt in het voorjaar 2012. Integendeel, er is een ruime consultatieronde
georganiseerd geweest naar gemeentebesturen en maatschappelijke actoren vanuit de
PROCORO, die op regelmatige basis tussentijdse documenten konden adviseren.
2. De PROCORO stelt vast dat binnen de provincieraad er een politiek draagvlak was bij de
voorlopige vaststelling: 63 van de 65 aanwezige raadsleden hebben ingestemd met het
voorliggend plan.
3. De PROCORO vond het belangrijk dat de beleidsmensen van de gemeenten die heel het
overlegproces hebben meegemaakt, dit ook nog konden adviseren. Het waren ook deze
beleidsmensen die om officieel advies werden gevraagd in het kader van de plenaire
vergadering. Dit wordt in de bezwaren (op een paar uitzonderingen na) ook niet als een
probleem gezien. Gelet op de lange procedure om de PROCORO opnieuw samen te
stellen, zal de bestaande PROCORO, die ook de volledige voorbereiding heeft
meegemaakt, de adviezen en bezwaren vanuit het openbaar onderzoek nog behandelen.
Op zich is dit een goede zaak.
4. Met deze timing werd er geen juridische procedurefout gemaakt.
5. Voor de burger speelt deze timing in de periode van de provincie- en
gemeenteraadsverkiezingen geen rol om een opmerking of suggestie in te dienen.
6. De PROCORO stelt vast dat in er juni 2014 terug verkiezingen zijn (Europees, Federaal
Vlaams). Als de procedure wordt hernomen, met terug een voorbereiding naar de nieuwe
besturen, een voorlopige vaststelling voor een nieuw provincieraad, een openbaar
onderzoek, behandeling van de adviezen voor een nieuw PROCORO, dan komt de
goedkeuring van het PRS-WV door de minister dicht in de buurt van de Vlaamse
verkiezingen.
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1. Globale afweging ten aanzien van AGNAS
De Minister meent dat er een globale afweging ontbreekt ten aanzien van de actieprogramma’s
van de buitengebiedregio’s in het algemeen en in het bijzonder de herbevestigde agrarische
gebieden. De benadering in het bindend gedeelte is te minimalistisch over de herbevestigde
agrarische gebieden. Er is geen aandacht hierover in het richtinggevend deel.
Advies PROCORO:
- Afweging ten aanzien van actieprogramma’s van AGNAS
Bij verdere uitwerking van visies, wordt rekening gehouden met de randvoorwaarden
vanuit Vlaanderen. Dit geldt niet enkel met actieprogramma’s vanuit AGNAS maar ook
met andere sectorale randvoorwaarden zoals bv erfgoed en de ankerplaatsen. Volgens de
PROCORO kan het niet de bedoeling zijn om een PRS-WV te belasten met alle Vlaamse
regelgeving en acties. Bovendien is er evenwel een tegenstrijdigheid: de omzendbrief
over de herbevestigde agrarische gebieden dwingt de andere overheden om bij een planMER de niet herbevestigde agrarische gebieden mee te nemen in het onderzoek voor
bijvoorbeeld regionale bedrijventerreinen. Dit kan mogelijks leiden tot een
tegenstrijdigheid met het actieprogramma vanuit AGNAS. Ook zijn sommige acties
goedgekeurd onder voorwaarden van bijkomend onderzoek (vnl ten aanzien van de
landbouw).
- De PROCORO vraagt om te zoeken naar een verbeterde formulering, die een grotere garantie
inhoudt van de toepassing van de omzendbrief. Het kan evenwel niet de bedoeling zijn om de
omzendbrief zelf over te nemen. De PROCORO stelt voor om de paragraaf vanuit het bindend
deel ook op te nemen in het richtinggevend deel. Bij het opsommen van afwegingscriteria
kan een afweging ten aanzien van de herbevestigde agrarische gebieden worden opgenomen.

2. Kernenselectie
Volgens de Minister zijn de gewijzigde criteria weinig ruimtelijk onderbouwd waardoor tal van
gehuchten en kernen opgewaardeerd worden zonder onderzoek naar potenties en de ruimtelijke
inpassing in het landelijk gebied. Er moet ook vertrokken worden vanuit het RSV, dat bepaalt dat
een woonkern over een voldoende uitrustingsniveau beschikt om als hoofddorp te worden
gecatalogiseerd. Dit kan ook leiden tot een ontsporing van de 60/40 verhouding gezien de kans
bestaat dat gebieden sneller zullen ontwikkelen dan kernversterkende inbreidingsoperaties in
stedelijk gebied. Ook het opwaarderen van herlocalisatiehoofddorpen naar hoofddorpen gebeurt
te veel op basis van de bestaande gebieden en zonder onderzoek naar of afweging van de
potenties.
Advies PROCORO:
De bijsturing van de selectie is gebeurd op basis van de methodiek van het huidig PRS-WV. Er is
een basisselectie gebeurd op basis van de definitie vanuit het RSV. Daarna is er een ruimtelijke
afweging gebeurd. De bijkomende selectie van 26 dorpen is gebaseerd op de methodiek van de
basisselectie en verder verfijnd aan de hand van inwonersaantallen en het feit vroeger al dan niet
een zelfstandige gemeente geweest te zijn. Een verdere ruimtelijke afweging is niet gebeurd
omdat het gaat om een mogelijkheid om het dorp beperkt uit te breiden voor wonen, wat op zich
een minder ruimtelijke impact heeft.
Bovendien is een kernenselectie een ruimtelijk kader waarbinnen gemeenten verdere locaties
voor wonen en bedrijvigheid ruimtelijk moeten afwegen. Het is niet aan de provincie om dit op
voorhand te doen. Bij de selectie van stedelijke gebieden in het RSV is er ook niet aangegeven of
bij een bepaald stedelijk gebied al dan niet ruimte is voor een aanbodbeleid van wonen en
regionale bedrijvigheid.
In die zin is de vereenvoudiging van de kernenselectie een goede zaak en dient deze behouden
te blijven. Bij herlokalisatiehoofddorpen is er wel degelijk een afweging gebeurd bij een
opwaardering naar hoofddorp: zie informatief deel p 18-26.
Ook kan de PROCORO zich vinden in een bijkomende selectie van 26 dorpen op basis van de
voorgestelde methodiek. Indien de provincie een bijkomende selectie mag voorstellen op basis
van een leefbaarheidsonderzoek, die ruimere criteria mag hanteren dan enkel de bronnen vanuit
het RSV, kan de PROCORO er zich in vinden om de bijkomende selectie te herbekijken in functie
van dit leefbaarheidsonderzoek in spoor 2.
Voorts merkt de PROCORO op dat een bijkomende selectie geen afbreuk doet aan de 60/40
verhouding omdat er een kwantitatieve verdeling gebeurt naar gemeenten toe. Een bijkomende
selectie betekent dat het pakket meer kan gespreid worden over de dorpen. Een bijkomende
selectie betekent niet dat plots het aandeel woongelegenheden voor buitengebied gaat stijgen.
Het kan evenwel ook niet de bedoeling zijn om alle dorpen in buitengebied te selecteren. Het
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principe van gedeconcentreerde bundeling moet gerespecteerd worden maar de precieze
vertaling hiervan is een provinciale bevoegdheid.
3. Verdeling van bijkomende ruimte voor bedrijventerreinen
De verdeling aan bijkomende ruimte voor bedrijventerreinen ligt onvoldoende in de lijn van RSV.
Het PRS moet een beleidskader bevatten dat voldoet aan de 5 randvoorwaarden om beroep te
kunnen doen op het voorziene reservepakket voor economische activiteiten voor de periode na
2012 , er is hiervoor geen actualisatie of verlenging van de planhorizon voor nodig.
Advies PROCORO:
Conform het advies van PROCORO naar aanleiding van de plenaire vergadering dient de
opmerking van de minister gevolgd te worden. Niettemin wordt door de minister de regionale
benadering en de dynamische planning voor wonen en bedrijvigheid ondersteund. De PROCORO
stelt voor om het principe van het cyclisch systeem te behouden maar te onderzoeken hoe dit
kan ingeschakeld kan worden ten aanzien van de 5 randvoorwaarden vanuit RSV.
4. Methodiek van natuurverbindingsgebieden
Er is een nieuwe selectiemethodiek. Het is verwonderlijk dat er niet wordt uitgegaan van Natura
2000 netwerk. De selectie van de natuurverbindingsgebieden is aldus niet ruimtelijk
ondersteunend ten opzichte van het netwerk van natuurgebieden.
Advies PROCORO:
De methodiek voor de selectie van natuurverbindingsgebieden vertrekt van de realiteit met name
de natuurkerngebieden of de gebieden die op vandaag effectief beheerd worden als natuur door
de overheid of met steun van de overheid. Deze natuurkerngebieden komen in hoofdzaak
overeen met de natuurgebieden van Vlaanderen en met Natura 2000. In het kader van de
instandhoudingsdoelstelling zullen er natuurverbindingsgebieden ondersteund werken ten
aanzien van de gebieden van Natura 2000. In die zin kan de PROCORO de voorgestelde
methodiek verder onderschrijven.
5. Specifieke toeristische recreatieve knooppunten
Er worden 41 bijkomende specifieke toeristische knooppunten geselecteerd, waar ruimte kan
voorzien worden voor de uitbreiding van toeristisch recreatieve activiteiten. Er zijn ook hier geen
criteria opgenomen met betrekking tot de selectie. Er zijn onvoldoende garanties voor het
inperken van de dynamiek in het buitengebied.
Advies PROCORO:
Het gaat om toeristisch-recreatieve elementen die op zich, of gezamenlijk (=WOI) een
bovenlokale aantrekkingskracht hebben. In het huidig PRS-WV zijn er geen selecties maar ook
geen uitspraken hierover. Dit betekent dat gemeenten hierover uitspraken dienen te doen in een
gemeentelijk structuurplan. In principe kon, omwille van het bovenlokaal niveau, geen
optimalisering of ondersteunde ingrepen toegelaten worden.
Met de herziening van PRS-WV wordt met een aangegeven selectie geduid dat dit bovenlokale
activiteiten zijn die een uitspraak behoeven op bovenlokaal niveau. Hierbij worden 4 categorieën
onderscheiden. Door de diversiteit aan soorten activiteiten waren te hanteren criteria niet
éénvoudig. Enerzijds werden objectieve criteria (5ha, 10000 bezoekers gehanteerd), anderzijds
werd dit pragmatisch aangepakt met reeds goedgekeurde projecten. De meest goedgekeurde
projecten hebben te maken met WOI. Deze projecten zijn ook niet adhoc gekozen maar zijn
gebaseerd op basis van een beleidsplan ‘ Toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste
wereldoorlog in de Westhoek’ opgemaakt door Westtoer in opdracht van het Vlaams gewest.
De selectie van deze specifieke toeristisch-recreatieve activiteiten houden geenszins de
mogelijkheid om de dynamiek zomaar te verhogen. De ontwikkelingen zijn beperkt tot
optimalisering van de sites en ondersteunende infrastructuur zoals parking, infoborden, enz. Het
is geenszins de bedoeling om een grootschalige parking aan te leggen Bovendien dient er nog
steeds een ruimtelijke afweging te gebeuren ten aanzien van diverse criteria. In die zin meent de
PROCORO dat er voldoende garanties zijn om de dynamiek in het buitengebied te beperken.
6. Afstemming grond- en pandenbeleid
De minister vindt het niet opportuun om reeds bepalingen op te nemen om zones voor sociale
woningbouw aan te duiden in ruimtelijke uitvoeringsplannen indien het grond- en pandenbeleid
zou komen te vervallen. Bovendien is het niet mogelijk om via stedenbouwkundige voorschriften
percentages sociaal woonaanbod in de zin van de Vlaamse Wooncode vast te leggen.
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Advies PROCORO:
De PROCORO volgt de minister in die zin dat het voorbarig is om uitspraken te doen indien het
grond- en pandenbeleid zou komen te vervallen. Percentages via stedenbouwkundige
voorschriften kunnen inderdaad niet. De percentages vertalen naar concrete afgebakende zones
in ruimtelijk uitvoeringsplannen kan wel.

BESLUIT
De PROCORO adviseert om de procedure verder te zetten. Het ontwerp-addendum dient
bijgestuurd te worden. De aanpassingen in globale krijtlijnen zijn de volgende:
1. Delen die kunnen worden geschrapt in het hoofdstuk van de afstemming met grond- en
pandenbeleid
2. Delen kunnen geschrapt worden maar met een opname voor verder onderzoek en
uitwerking in spoor 2: de bijkomende kernenselectie (van 26 dorpen), uitwerking van het
cyclisch systeem verdeling bijkomende ruimte voor bedrijventerrein
3. Behoud van delen met verdere afweging en/of motivering: afweging ten aanzien van de
actieprogramma’s van Agnas, de relatie met de herbevestigde agrarische gebieden, de
bijkomende selectie van toeristische recreatieve knooppunten, verdeling van aantal
woongelegenheden
4. Delen die behouden worden: vereenvoudiging van kernenselectie, methodiek van de
natuurverbindingsgebied
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De voorzitter opent de vergadering.

1. Goedkeuring ontwerpverslag 141 (7 maart 2013)
Er zijn geen opmerkingen.
Het verslag wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
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2. Verder behandelen adviezen en bezwaren op addendum PRS-WV nav
openbaar onderzoek
De behandeling van de adviezen en bezwaren van addendum wordt verder gezet. Leden konden
reageren op de voorstellen van adviezen.
Een drietal leden hebben gereageerd.
De voorzitter stelt voor om de schriftelijke reacties als basis te nemen voor de verdere
bespreking van de adviezen en bezwaren. Leden die nog bijkomende opmerkingen hebben over
de voorstellen van adviezen kunnen steeds reageren.
In de reacties zijn er zowel voorstellen tot aanpassingen van het voorstel van advies PROCORO,
vragen en suggesties, verwijzingen naar spoor 2. Hierop heeft het bureau van de PROCORO
reeds een voorstel van antwoord geformuleerd.

2. Gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur
De leden gaan met éénparigheid van stemmen akkoord met het antwoord, tenzij anders
vermeld.
Vooraf:
Deel 3 Kaarten
Zijn de per e-mail ontvangen kaarten een vervanging van de kaarten uit Deel 3 van het
Addendum PRS-WV
“RG figuur 26 A, B, C, en D”?
Antwoord:
Nee. Het gaat om bewijsstukken dat Natura 2000 grotendeels vervat zit in de
natuurkerngebieden en natuurverbindingsgebieden. Kaarten worden best toegevoegd aan het
PROCORO-advies, en op te nemen in het informatief deel daar het ook een opmerking betreft
van de minister.
Algemeen:
Hoe moeten de tabellen in het informatief deel van het Add PRS-WV pag: 34 tot 37 en in het
richtinggevend deel, p. 100 tot 104 geïnterpreteerd worden? Vanwaar komen de verschillen?
Antwoord:
p.34-37: overzicht van de natuurkerngebieden
p.100-104: selectie natuurverbindingsgebieden in de verschillende categorieën
De PROCORO vraagt om de leesbaarheid te verhogen door dezelfde nummering en letters te
gebruiken in beide kaarten. Op heden is het moeilijk de linken tussen beide te leggen.
De kaarten vindt u als bijlage op p.27 tot 33.
Opmerkingen over de gewijzigde methodiek.
Pag 45/144 - V Adv – nr: 2.1 (en alle voorstellen van advies die hiernaar verwijzen.)
Akkoord maar met een vraag voor volgende toevoeging:
“De PROCORO adviseert om de uitgangssituatie (natuurkerngebieden) te actualiseren ten
aanzien van recent en toekomstige afgeronde planningsprocessen (RUP’s) en op basis hiervan
indien nodig de selecties bij te sturen.”
Antwoord:
Akkoord.
Pag 45/144, 2.2.
Op p.45 wordt de methodiek beschreven. Volgens mij wijkt dit ergens af van de beschrijving in
de herziening van het PRS (of het is voor mij in ieder geval niet helemaal duidelijk). Bij de
aanduiding van de natuurkerngebieden is ondermeer vertrokken van de gebieden die feitelijk in
natuurbeheer zijn. Voor mij is niet duidelijk of die ook altijd de status van natuurreservaat, GEN,
GENO of VWG hebben (wat ik wel meen te lezen in het voorgestelde advies van de PROCORO).
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Antwoord :
Ok, het is fout om =teken te gebruiken. Feitelijk beheer zonder GEN, GENO of VWG worden ook
gezien als natuurkerngebied. Dus anders formuleren.
Pag 45/144 en 46/144 – V Adv – nr: 2.2 (en alle voorstellen van advies die hiernaar
verwijzen.)
Hoe zijn volgende zinnen te begrijpen?
“Ook gebieden buiten deze bovenstaande selectie met een natuurbestemming of een actuele
natuurwaarde worden niet meegenomen als natuurkerngebied.”
Als bijvoorbeeld Natuurpunt, een gemeente of ANB een nieuw natuurgebied in beheer neemt,
kan dit dan niet verbonden worden met de andere bestaande natuurkerngebieden?
Antwoord:
Moet mee in de actualisering. Mee opnemen als principe in advies.
“De PROCORO stelt voor om dit principe ook op te nemen in hoofdstuk 11: naar een dynamische
en strategische planning.”
Welke tekst wordt bijgevoegd in hoofdstuk 11?
Antwoord:
Actualisering met AGNAS–processen en natuurkerngebieden maken deel uit van dynamische
planning. Nog geen precieze omschrijving voor handen.
Pag 46/144 – V Adv – nr: 2.3 (en alle voorstellen van advies die hiernaar verwijzen.)
Kan de laatste zin “De provincie zal dan ook geen initiatief nemen om natuurverbindingsgebieden
als dusdanig planologisch af te bakenen” als volgt aangepast worden?
De provincie kan natuurverbindingsgebieden planologisch afbakenen van uit een integrale
benadering, als het gebied deel uitmaakt van een provinciaal RUP waarbij nog andere sectoren
betrokken zijn (bijvoorbeeld: toerisme, bedrijvigheid, landbouw of …).
Antwoord:
Werd reeds opgemerkt om aan te geven dat het planologisch afbakenen steeds geïntegreerd zal
gebeuren.
Pag 47/144 – V Adv – nr: 2.7 (en alle voorstellen van advies die hiernaar verwijzen.)
Een voorbeeld om rekening te houden met grensoverschrijdende elementen is de vallei van de
Heidebeek op de grens met Frankrijk. Ook de West-Vlaamse heuvels en het groene netwerk
langs de Leie eindigen niet aan de grens.
Antwoord:
Voorstel van advies is om dit verder te onderzoeken.
Pag 48/144 – V Adv – nr: 2.8
Graag verduidelijking over deze paragraaf:
Natuur aan de kust … (wat met kustdeelruimte zie Stefaan?).
Antwoord:
Zin tussen haakjes moet geschrapt worden.
Is het niet zinvol om ook natuurverbindingsgebieden te voorzien tussen de natuurkernen aan de
westkust naar Veurne (project Suikerfabriek) en naar de ‘polder waterlopen’ bijvoorbeeld het
kanaal Veurne Duinkerke?
Antwoord:
Er zijn geen selecties omwille van het feit dat er geen natuurkerngebieden zijn.
Pag 48/144 – 89
Bij de behandeling van ‘89’ wordt verwezen naar 2.3.. Dit geeft toch maar ten dele antwoord.
Ik stel voor dat de PROCORO adviseert dat bij aanduiding van bouwvrije gebieden rekening zal
gehouden worden met de uitbreidingsmogelijkheden voor landbouwzetels.
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Antwoord:
Akkoord als het gaat over bestaande landbouwzetels. Het voorstel kan toegevoegd worden bij
2.3. als antwoord op het advies van stad Ieper. Bij behandeling van bezwaar 89 volstaat dan de
verwijzing naar 2.3. .
Pag 50/144 – V Adv – nr: 2.14
Kan er een lijst bijgevoegd worden van de natuurkernen die actueel in eigendom of in beheer zijn
door ANB, het Gewest, de Provincie, de gemeenten en Natuurpunt?
Antwoord:
Biedt geen meerwaarde om tot selectie natuurverbindinsgebieden te komen.
Pag 51/144 – V Adv – nr: 2.15
Moeten de kaarten 12 bis en 12 tris niet aangepast worden zoals aangegeven op de ontvangen
kaarten 26A, B, C, D?
Antwoord:
Nee, apart houden zodat de selecties op kaart duidelijk zijn
Pag 51/144 – V Adv – nr: 2.16
“Natuurkerngebieden zijn in onze methodiek dan ook louter een basis voor de definitie van
natuurverbinding, zonder enige verdere betekenis.” Dit laatste “zonder enige verdere betekenis.”
lijkt misleidend, kan niet beter vermeld worden:
“… een basis voor de definitie van natuurverbinding waar de provincie een stimulerend beleid wil
voeren voor KLE behoud en ontwikkeling”
Antwoord:
De PROCORO stelt voor om gewoon de laatste deel zin ‘zonder enige verdere betekenis’ weg te
laten. Voorts is het belangrijk bij de uitgangspunten op p.95 duidelijker te schrijven dat de
natuurkerngebieden geen voorafnames zijn van de afbakeningsprocessen van AGNAS.
Pag 51/144 – V Adv – nr: 2.18
“… Dit principe staat ingeschreven in het PRS WV op p.97”
Is het niet beter te vermelden “in het Addendum PRS-WV op p. 97”
Antwoord:
Akkoord.
Ruimtelijk beleid selecties:
Pag 53/144 – V Adv – nr: 2.28 en 2.29
Liefst met behoud van het tweede deel van de zin: “de opmaak van een provinciaal RUP met als
primair doel ‘natuurverbinding’ is niet aan de orde, maar mag niet a priori worden uitgesloten.”
(op pag 95 van Add PRS-WL)
Antwoord:
Akkoord.
Pag 55/144 – V Adv – nr: 2.33
Kan bij het antwoord hierop niet toegevoegd worden:
“… Details over het beleid worden verder behandeld met de lokale actoren, de provinciale
diensten (Minawa), ANB en/of LNE, bij het bepalen van de ondersteuningsmogelijkheden of de
instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s voor SBZ).”
Antwoord:
Akkoord.
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Specifieke opmerkingen over natuurkerngebieden/selecties
natuurverbindingsgebieden
Pag 57/144 – V Adv – nr: 2.38
Hoe is de tekst op V Adv p.100 aan te passen?
Hoe groot of hoe klein zijn die kleine boscomplexen? Op de lijst met selecties per regio staat
onderaan steeds vermeld: De kleine boscomplexen, die niet werden aangeduid als GEN, GENO of
verwevingsgebied.
Antwoord:
Akkoord, tekst aanpassen op p.100 dat voor kleinere boscomplexen ook louter het stimulerend
beleid van toepassing is.
Er is geen grootte bepaald wanneer een klein boscomplex in aanmerking komt. Is ook niet nodig.
Ze worden ook niet opgesomd. Via het stimulerend beleid via de bosgroepen komen ze in
aanmerking
Pag 57/144 – V Adv – nr: 2.41
Worden de Gavers dan toegevoegd in de lijsten op Add PRS-WV pag: 34,35 en 100, 101?
Antwoord:
Nee, zie ook voorstel van advies. Indeling nat-droog niet te strikt te zien
Pag 58/144 – V Adv – nr: 2.42
Wordt dit aangepast op kaart Add PRS-WV RG figuur 26A (en 26D)?
Antwoord:
Als dit blijkt uit het verder onderzoek
Pag 58/144 – V Adv – nr: 2.43
“De afstand tussen de geselecteerde natuurkernen werd in deze regio als te groot aanzien” is
geen reden om een beek niet als natuurverbinding te aanzien. Vismigratie is enkel mogelijk via
een waterloopverbinding. Zie ook het deel over “Integraal waterbeleid”.
Alle beken en zekerlijk de klasse 1 en 2 waterlopen zijn als natuurverbindingen aan te duiden op
de kaarten van Add PRS-WV RG Figuur 26 A, B, C, D.
Antwoord:
Alle waterlopen 1e en 2e categorie selecteren = ander uitgangspunt methodiek. De vaststelling is
dat sommige waterlopen worden geselecteerd tot een bepaald punt, dan niet meer geselecteerd
worden, en dan verderop terug ingetekend zijn op kaart. De PROCORO meent dat in dergelijke
gevallen, de beek best volledig wordt geselecteerd. Het voorbeeld is de Poperingsevaart. De
PROCORO vraagt om na te gaan of nog dergelijke gevallen zich voordoen, en zo ja, de beek
volledig te selecteren.
Pag 59/144 – V Adv – nr: 2.46
Kan bij de studie Randland de provincie niet vragen om naast leefbaarheid en beeldkwaliteit ook
laten nazien of natuurverbinding kan bijdragen aan die insteken?
Antwoord:
De PROCORO vraagt dit verder te onderzoeken of dit mede natuurkerngebieden kan verbinden.
Pag 59/144 – V Adv – nr: 2.49
De Groene Long in Kuurne (d8 in de tabel met de natuurkernen Add PRS-WL pag:35) kan niet
geschrapt worden uit de lijst van natuurkernen.
Is het niet zinvol voor de provincie om samen met de gemeente te zoeken naar een
natuurverbindingszone tussen deze natuurkern “Groene Long” en de Leie en verder naar de
Heulebeek en de Gavers.
In het groene boek “Vlaanderen in 2050” pag 54: stelt de Vlaamse Regering in het 12°
strategisch thema: “Groenblauwe dooradering garanderen” – “… Het groenblauwe netwerk
overspant niet alleen het platteland maar dooradert ook de bebouwde omgeving. - … We streven
na om groenblauwe netwerken te combineren met fiets- en voetgangersverbindingen”.
Laat de provincie dit nu al aantonen aan de minister!
Zie ook bijgevoegde motivatie voor de groene long Kuurne van Eric Vandorpe (p.26).
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Antwoord:
De Groene Long Kuurne voldoet aan de criteria van natuurkerngebied. De verbinding naar de
Leie zal wel eerder van lokale aard zijn (cfr motivering in bijlage), vormt onderdeel van een
groter geheel aan kleinere kerngebieden in de Leievallei. Het voorstel is om de Groene Long te
behouden. Het oorspronkelijk voorstel van advies wordt aldus geschrapt.
Verwijzing naar het groenboek is een nieuw feit waardoor de bepaling niet kan worden
opgenomen.
Pag 60/144 – V Adv – nr: 2.53
Zie verwijzing naar “het groenboek” hierboven.
Antwoord:
Verwijzing naar groenboek is een nieuw feit waardoor de bepaling niet kan worden opgenomen
Pag 60/144 – V Adv – nr: 2.55
Zie ook onze vraag bij V Adv nr 2.8:
Is het niet zinvol om ook natuurverbindingsgebieden te voorzien tussen de natuurkernen aan de
westkust naar Veurne (project Suikerfabriek) en naar de ‘polder waterlopen’ bijvoorbeeld het
kanaal Veurne Duinkerke?
Een ondersteunend en stimulerend beleid voor KLE is daar zeker ook nuttig.
Antwoord:
zie antwoord p48 2.8.
Pag 61/144 – V Adv – nr: 2.56
Zie ook onze vraag bij V Adv nr: 2.49
Bieden deze kleine natuurkernen geen kansen om in de toekomst natuurverbindingen te creëren
tot een groenblauw netwerk tussen platteland en stedelijke omgeving. Zie “Groene boek
Vlaanderen 2050”.
Antwoord:
Verwijzing naar het groenboek is een nieuw feit waardoor de bepaling niet kan worden
opgenomen. Het PRS omvat reeds de bepaling: aandacht voor natuur in stedelijke gebieden.
Pag 63/144 – V Adv – nr: 2.63 en 2.64
Niet akkoord met het schrappen van natuurkernen of natuurverbindingsgebieden uit de tabellen
in het informatief en richtinggevend deel van het Add PRS-WV.
Antwoord:
Voorstel van advies is om dit niet te schrappen. Voorstel om dit duidelijker in advies te zetten
Pag 64/144 – V Adv – nr: 2.66 en 2.67
“… een te grote afstand of een te grote graad van bebouwing / infrastructuur, tussen de
natuurkernen” is geen reden om een beek niet als natuurverbinding te aanzien. Vismigratie is
enkel mogelijk via een waterloopverbinding.
Zie ook het deel over “Integraal Waterbeleid”
Alle beken en zeker de klasse 1 en 2 waterlopen zijn als natuurverbindingen op te nemen en aan
te duiden op de kaarten van Add PRS-WV RG Figuur 26 A, B, C, D.
Antwoord:
Alle waterlopen 1e en 2e categorie selecteren = ander uitgangspunt methodiek. De vaststelling is
dat sommige waterlopen worden geselecteerd tot een bepaald punt, dan niet meer geselecteerd
worden, en dan verderop terug ingetekend zijn op kaart. De PROCORO meent dat in dergelijke
gevallen, de beek best volledig wordt geselecteerd. Het voorbeeld is de Poperingsevaart. De
PROCORO vraagt om na te gaan of nog dergelijke gevallen zich voordoen, en zo ja, de beek
volledig te selecteren.
Pag 65/144 – V Adv – nr: 2.71
De gewijzigde methodiek en beleid voor de natuurverbindingsgebieden kan geen motivatie zijn
om segmenten van beken (klasse 1 en 2) als natuurverbinding te onderbreken. Vismigratie is
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enkel mogelijk via die waterlopen, maar ook vogels en vleermuizen trekken of broeden langs die
beken.
Antwoord:
Toepassen van andere methodiek heeft zijn gevolgen.
Pag 66/144 tot 69/144 – V Adv – nr: 2.72 tot en met 2.78
Wij kunnen niet akkoord gaan met schrapping van die natuurkern en de
natuurverbindingsgebieden. Gezien het behoud van de hoofdfunctie van het gebied en het
stimulerend beleid door de provincie.
Antwoord:
Voorstel is om niet te schrappen maar om duidelijker in advies neer te schrijven.
Pag 67/144- betreft bezwaar 126 D8 De Groene Long Kuurne (door Oscar Wullepit)
Dit advies staat niet in verhouding met het advies PROCORO op pagina 59 advies 2.49
Antwoord:
Met het nieuwe voorstel advies over de Groene Long Kuurne staat dit wel in verhouding met het
voorstel van advies.
Integraal waterbeleid:
Pag 70/144 – V Adv – nr: 2.79 tot en met 2.82
Akkoord met deze voorstellen van advies.
Het is zeer belangrijk dat integraal waterbeleid in het spoor 2 volledig en uitgebreid wordt
opgenomen. Het opnemen van alle beken en waterlopen (zeker van klasse 1 en 2) is daarom nu
al belangrijk.
Antwoord:
PROCORO neemt kennis hiervan
Pag 71/144 – V Adv – nr: 2.83 en 2.84
Met deze bemerkingen van LNE moet in spoor 2 zeker rekening gehouden worden.
Zie het belang hiervan op de website van VMM over de studiedag op 15 juni 2012:
http://www.vmm.be/pub/presentaties-studiedag-overstromingsaanpak-floodresiliencity/
Antwoord:
PROCORO neemt kennis hiervan

3. Gewenste Ruimtelijke Agrarische Structuur
Geen opmerkingen ontvangen

4. Gewenste Ruimtelijke Structuur Bedrijvigheid
Vestigingscriteria Bedrijventerreinen:
Pag 79 & 80/144 - V Adv – nr: 1
In het antwoord wordt niet verwezen naar het advies van RWO. Komt dit antwoord op een
andere plaats
(Cf. PROCORO 7/3/2013) – of kan het antwoord V Adv – nr: 2.1 overgenomen worden?
Antwoord:
Akkoord. Het advies RWO moet geschrapt worden want dit wordt behandeld bij de kernselectie.
Pag 80/144 – V Adv – nr: 5
Wordt de “ruimtemonitor” voor het aanbod van Bedrijventerreinen nu reeds bijgehouden en
opgevolgd?
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Antwoord:
De POM is volop bezig met de monitoring.
Inrichtingscriteria Bedrijventerreinen:
Pag 82/144 – V Adv – nr: 2
De PROCORO verwijst naar hoofdstuk 11. Over welke tekst gaat het hier?
Antwoord:
Het gaat over het feit dat het grensoverschrijdend aspect meer aan bod moet komen.

Onderscheid lokale en regionale bedrijventerreinen.
Geen opmerkingen

5. Gewenste Ruimtelijke Structuur Kleinhandel
Geen opmerkingen ontvangen.
Een lid wil weten of het wenselijk is dat kleinhandelszones ook worden voorzien in
structuurondersteunende hoofddorpen? Kan dit nog opgemerkt worden?
De vaste secretaris legt uit dat dit op heden de houding is van de provincie bij advisering van
gemeentelijk ruimtelijke structuurplannen. Gemeenten kunnen voor bv 2 warenhuizen en een
meubelzaak een lokaal kleinhandeslzone voorzien in verwevenheid met wonen. Het moet beperkt
blijven tot op het niveau van de kern. Dit kan niet opgemerkt worden omdat het geen voorwerp
maakt van de herziening.
Een ander lid wil dat er meer rekening wordt gehouden met de winkelnota en betreurt dat dit
niet kan opgenomen worden, dat er zelfs tegenin wordt gegaan.
Nog een ander lid verwijst naar het feit dat er niets in het voorstel van advies staat die tegen de
winkelnota is. Het maakt gewoon geen voorwerp uit van de herziening.
De vaste secretaris vult aan met het feit dat de winkelnota op heden geen officieel document is.
Bovendien is de realiteit als er geen aanbod is van kleinhandelszones dat de winkels zich
vestigen langs de invalswegen.
De voorzitter verwijst naar de vorige vergadering waar dit reeds aan bod is gekomen en waarbij
onthoudingen van leden werden genoteerd omwille van het feit dat deze aanpassing geen
voorafname mag zijn die ingaat tegen de winkelnota.

6. Gewenste Ruimtelijke Structuur Toerisme en recreatie
Het beleid voor de openluchtrecreatieve groene domeinen:
Pag 89/144 – V Adv – op advies RWO, van ANB en Onroerend Erfgoed WestVlaanderen
De lijst van zachte recreaties in het Add PRS –WV pag: 116 is sterk uitgebreid ten opzichte van
het vroegere PRS-WV pag: 289.
Om een minimale impact te hebben op de natuurlijke, ecologische omgeving en de intrinsieke
landschapswaarden zullen strikte voorwaarden moeten opgesteld worden per domein en zal een
adequate handhaving moeten toegepast worden.
Antwoord:
In andere bewoordingen staat de inhoud al in de teksten.
Pag 91/144 advies op bezwaar 69
In het advies wordt gesteld dat het niet opportuun is om een directe koppeling met overige
regelgeving vast te leggen. Het is niet duidelijk waar hier enige sprake is van een directe
koppeling met overige regelgeving in de vraag van bezwaarsteller. Bovendien is dit niet in
overeenstemming met het advies van Procoro op bezwaar 126 pag 91.
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Antwoord:
Akkoord, andere formulering in de zin dat bijkomend onderzoek wordt gedaan bij ruimtelijke
uitvoeringsplannen + toepassing van HAG.
Pag 91/144 – V Adv – op bezwaar 126 (Roeselare)
Hoe zal “De nadere omschrijving van de passage in het PRS …” uitgewerkt worden? Of is dit voor
spoor 2?
Antwoord:
Nee, niet voor spoor 2. Voorstel is principe toe te voegen dat bij uitbreiding domeinen getoetst
wordt aan AGNAS processen.
Verder uitwerken beleid inzake bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur met
bovenlokale uitstraling:
Pag 95 & 96/144 – V Adv – op bezwaar 76 (WMF) nr: 2 en pag 98/144 V Adv- op
bezwaar 122
Ook hier lijkt het ons belangrijk dat voor de “impact op de natuurlijke en de agrarische structuur”
strikte voorwaarden opgelegd worden en dat de provincie zorgt voor een adequate handhaving.
Antwoord:
Zoals aangegeven wordt dit mee opgenomen in de ruimtelijke afweging. Geen aanpassing nodig
aan voorstel advies.
Pag 97/144 – V Adv – op advies 111 Toerisme Vlaanderen
Welke actie wordt ingeschreven over de omgang met jeugdverblijven? Of is dit voor spoor 2 ?
Antwoord:
Niet voor spoor 2: het gaat om een actie in te schrijven om een ruimtelijke visie te formuleren
over jeugdverblijven. Dit kadert in een voorstel van Toerisme Vlaanderen om de problematiek
van zonevreemde jeugdverblijven op te lossen. De PROCORO stelt voor om dit ook zo te
vermelden in haar advies.

Toeristisch-recreatieve regio’s.
Pag 99/144 – V Adv – op advies RWO
1) Het toeristische valoriseren moet rekening houden met de landschappelijke kenmerken. Maar
voor een duurzaam toerisme zal er vooral aandacht moeten gaan naar de kwetsbare en
ecologische waarden van het landschap.
2)Welke actie wordt ingeschreven over de omgang met solitaire vakantiewoningen? Of is dit voor
spoor 2 ?
Antwoord:
1) De PROCORO neemt kennis hiervan.
2) Het PRUP is reeds in procedure voor de westhoek. RWO vraagt om dit als actie in te schrijven
zodat er een link is met PRS. Het is de bedoeling om dergelijke RUP’s te maken voor een aantal
andere regio’s waar vakantiehuurwoningen voorkomen.
Pag 99/144 – V Adv – op advies 111 Toerisme Vlaanderen
Hoe en waar worden die bemerkingen ingeschreven in het Add PRS-WV? of is dit voor spoor 2 ?
Antwoord:
Zie advies: gaat over jeugdverblijven (zie eerder antwoord)
Provinciale domeinen:
Geen opmerkingen ontvangen

20/174

Bestaande recazaken in het buitengebied meer ontwikkelingsmogelijkheden bieden,
binnen een ruimtelijke afweging:
Pag 103/144 – V Adv – op advies en bezwaren 16 enz.
Wat betekent ondergebracht bij fiche 6.3.5?
Antwoord:
Mag geschrapt worden want samenvatting en antwoord staan bovenaan dezelfde pagina
Pag 104/144 – V Adv – op bezwaar 76.
Waar vindt men voorstel advies nr 76 fiche 6.5?
Antwoord:
Verwijzing is fout. Er moet verwezen worden naar 6.3, bezwaar 76 (p99).
Specifieke begrippen zijn niet altijd gedefinieerd …
Waar in het Add PRS-WV pag 130 onder punt 5.2 Probleemstelling wordt vermeld: “Bestaande
recazaken gekoppeld aan het bovenlokaal toeristisch-recreatief netwerk …” komt dit “netwerk”
over een met de definitie uit het PRS-WV pag: 285, of heeft “netwerk” hier een andere
betekenis?
Antwoord:
Op p.285 gaat het over het begrip toeristisch recreatief netwerk op Vlaams niveau vanuit het
RSV. Dit is niet hetzelfde. De PROCORO stelt voor om een definitie op te nemen over ‘netwerk’
en wat er mee bedoeld wordt zodat er geen verwarring ontstaat.

7. Gewenste Ruimtelijke Structuur Verkeer en Vervoer
Integreren bestaande beleidskader trage wegen.
Geen opmerkingen ontvangen.

Selecties secundaire wegen.
Geen opmerkingen ontvangen.
P.108 - vragen voor wijzigingen aan de selectie van secundaire wegen.
Een lid gaat niet akkoord met het voorstel van advies op p109 nr 5. Het lid pleit om de N366 wel
degelijk te schrappen als secundaire weg. Het kan niet de bedoeling zijn dat vrachtwagens van
de E17 via de N366 rijden naar Menen.
Een ander lid zegt dat oorspronkelijk de N366 werd geschrapt op vraag van de stad Menen.
Nadien is er een nieuw advies gekomen met de vraag om dit als secundaire weg te behouden.
Ook vanuit het Vlaams gewest wordt voorgesteld om dit te behouden. Vrachtwagens hoeven niet
steeds over primaire wegen rijden. Regionaal vrachtverkeer kan ook over secundaire wegen.
Het lid kan hiermee niet akkoord gaan.
De voorzitter gaat over tot de stemming over het voorstel van advies p.109, nr 5
Ja : 16 (Piet Gellynck, Koen Dewulf, Eric Vandorpe, Gabriël Vandemaele, Pétur Edvardsson,
Sabien Tyberghien, Wouter Vuylsteke, Koen Vanneste, Oscar Wullepit, Eric Boussery, Lieven
Veulemans, Magda Monballyu, Carlo Spillebeen, Lieven Louwagie, Dirk Verté, Guido
Vandenbroucke)
Nee: 1 (André Sonneville)
De heer André Sonneville wil dat de N366 geschrapt wordt als secundaire weg. Het kan niet de
bedoeling zijn dat vrachtwagens van de E17, via de N366 naar Menen rijden.
Onthouding: 0
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Selectietabel secundaire wegen:
Geen opmerkingen ontvangen.
Pag 111/144 – V Adv – overige vragen
Het is belangrijk dat de provincie bij de NMBS blijft aandringen voor goede en blijvende
treinverbindingen in West-Vlaanderen – vooral voor de Westhoek.
Antwoord:
Geen voorwerp van een advies. De PROCORO neemt kennis hiervan.

8. Gewenste Ruimtelijke Structuur van het Landschap
Inleiding.
Geen opmerkingen ontvangen.

Beleidsprincipes inzake Erfgoed …
Pag 114/144 – V Adv – over “onroerend erfgoed West-Vlaanderen” nr:3 en 7
Hoe wordt de kaart “RG figuur 32” aangepast?
Zal de “facetbenadering” van het “Landschap” in spoor 2 herzien worden?
Antwoord:
Kaart wordt aangepast zoals gevraagd in advies: juiste contouren
Landschap is inderdaad een facet.
In spoor 2 zal dit facet deelruimtelijk meespelen
Pag 115 advies op bezwaar 69 punt 4
De PROCORO geeft een antwoord op de omschrijving beleving maar geen antwoord op de vraag
tot schrappen van "de directe omgeving" Dit dient aangevuld te worden.
Antwoord:
De PROCORO meent dat de directe omgeving kan blijven staan. Met directe omgeving wordt
bedoeld dat ingrepen net buiten de contouren van een ankerplaats ook rekening moeten houden
met de waarden en beleving van een ankerplaats. Zoals de tekst als voorbeeld de vergezichten
aangeeft.
Een lid gaat niet akkoord en vraagt de schrapping van ‘en de directe omgeving’. De contouren
van de ankerplaatsen zijn reeds zo groot, dat er geen bijkomende perimeter moet komen die ook
moet voldoen aan de voorwaarden. Het begrip is geëvolueerd dat de omgeving van de
ankerplaats reeds in de afbakeningen zit.
Een ander lid zegt dat de discussie niet speelt, want uiteindelijk zal vergunningenbeleid
gebaseerd zijn op de afgebakende ankerplaats.
De vaste secretaris verwijst naar de tekst op p.142 waar in de oorspronkelijk tekst reeds de
directe omgeving wordt aangegeven.
De voorzitter gaat over tot de stemming:
Wie gaat akkoord om ‘en de directe omgeving’ te behouden?
Ja: 9 (Piet Gellynck, Koen Dewulf, Eric Vandorpe, Gabriël Vandemaele, Pétur Edvardsson, Sabien
Tyberghien, Wouter Vuylsteke, Koen Vanneste, André Sonneville)
Nee: 3 (Oscar Wullepit, Eric Boussery, Lieven Veulemans)
Onthouding: 5 (Magda Monballyu, Carlo Spillebeen, Lieven Louwagie, Dirk Verté, Guido
Vandenbroucke)
Minderheidsstandpunten :
De heren Oscar Wullepit, Eric Bousery en Lieven Veulemans menen dat de ankerplaatsen reeds
zodanig groot zijn, dat er geen bijkomende randvoorwaarden moeten zijn voor initiatieven in de
directe omgeving.
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De heer Lieven Louwagie vindt dit een overbodige discussie. Ankerplaatsen zijn een onderdeel
van een gaaf landschap. Dus de omgeving ruimer dan een ankerplaats is een gaaf landschap. Er
kan ook niet alles toegelaten worden.
Mevrouw Magda Monballyu onthoudt zich omdat de kennis ontbreekt hoe groot deze
ankerplaatsen worden afgebakend.
Procedure op Vlaams niveau:
Geen opmerkingen ontvangen.
Ankerplaatsen in West-Vlaanderen:
Pag 116/144 – V Adv –onroerend erfgoed West-Vlaanderen nr:4
Welke lijst is te actualiseren en over welke ankerplaatsen gaat het?
Antwoord:
Uitkerkse polders, Westhoekduinen tot plateau Izenberge, Bouvelobos en Hemsrode, polder
Klemkerke-Vlissegem, Kastelen Gruuthuyse-De Cellne_Erkegem-Kampveld, Poelberg,
Poldergbied van Lampernisse en omgeving. Maleveld, Westvlaamse heuvels, Polygoonbos en
Reultebeekvallei, Ieperse vestigingen en omgeving, Schelde-Leieinterfluvium, Maldegemveld.
Gevolgen voor het beleid.
Geen opmerkingen ontvangen.
Inventarisatie van onroerend erfgoed.
Pag 117/144 – V Adv –over trage wegen
Veel trage wegen zijn in ons landschap belangrijk “houtig erfgoed” en zijn best op te nemen in de
inventarisatielijst.
Antwoord:
Eigen wetgeving over trage wegen; buurtwegentoets in RUP’s

9. Actualisering strategische projectgebieden
Geen opmerkingen ontvangen.

10. Specifieke beleidskaders
Beleidskader voor autohandel:
Geen opmerkingen ontvangen.

Beleidskader voor weekendverblijven:
Geen opmerkingen ontvangen.
Beleidskader voor omleidingswegen op secundair niveau voor kernen in het
buitengebied.
Antwoord:
Akkoord, het woord niveau wordt toegevoegd.
Pag 126/144 - V Adv –bij 3 vragen naar aanvullingen bij het beleidskader nr: 2
Kan de tekst van het Addendum PRS WV pagina 155 (laatste paragraaf van stap 2) als volgt
aangepast worden:
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“Tot dit onderdeel behoort tevens een technische toets, waarbij wordt nagegaan welke de
randvoorwaarden zijn en hoe de middelen en ook het openbaar vervoer zo efficiënt mogelijk
worden ingezet.”
Antwoord:
Toevoeging past hier niet in. De PROCORO stelt voor om na de uitleg over het verkeersmodel een
zin toe te voegen, dat bij het verkeersmodel ook rekening moet gehouden worden met
mogelijkheden via het openbaar vervoer.
Beleidskader voor windturbines:
Geen opmerkingen ontvangen.
Pag 130/144– V Adv – voor 24 Brugge
Wat wordt precies geschrapt in het Add PRS-WV pag 156?
Antwoord:
De zin dat Brugge voorstelt.

11. Op weg naar een meer dynamische en strategische planning
Pag 136/144– V Adv – onderaan de bladzijde
Welke teksten zullen toegevoegd worden in het hoofdstuk 11 van het Addendum PRS-WV?
Voor de principes betreffende de effecten van klimaatwijzigingen, duurzaamheid, CO2 enz.
Ook over de hoger vermelde verwijzingen:
1. Inrichtingscriteria voor bedrijventerreinen
2. Het principe om een continue actualisatie (een dynamische GIS laag) op te maken voor
de gewenste natuurlijke structuur, natuurkerngebieden en de natuurverbindingen
3. Enz.
Antwoord:
Naast de bestaande tekst zullen ook het grensoverschrijdend aspect, de monitoren van aanbod
bedrijventerreinen, actualiseren van AGNAS en natuurkerngebieden en klimaatwijziging
opgenomen worden.

AANVULLEND :
a. Er is nog geen uitspraak over advies minister over het feit dat beleidskaders eerder van
gemeentelijk niveau zijn.
De PROCORO stelt voor om aan te geven dat de opgesomde beleidskaders van p.147 tot 157
van bovenlokaal niveau zijn. ‘Autohandel aan de N32 en ‘Weekendverblijven’ werden door
Vlaanderen aan de provincie gevraagd om dit te behandelen. Secundaire wegen zijn een
bevoegdheid van de provincie, dus ook de omleidingswegen. Voorts gaat het om de grote en
middelgrote windturbines die een bovenlokale afweging vergen. Over reca werd reeds een
standpunt ingenomen (behandeling adviezen en bezwaren over reca).
b. De PROCORO neemt akte van de gunstige adviezen van gemeenten Mesen, Pittem,
Oostende, Ingelmunster, Lo-reninge, Nieuwpoort, Aalter, Knesselare.
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3. Varia

• De volgende vergadering gaat door op 25 april met:
Het goedkeuren van het verslag van Addendum PRS-WV.
De behandeling van de adviezen en bezwaren over de 10 provinciale RUP’s Strand en Dijk
Normaal gezien zal de vergadering kunnen afgerond worden tegen de middag.
• Er zijn intussen een aantal provinciale RUP’s goedgekeurd door de minister:
Afbakening kleinstedelijke gebied Menen
Bedrijventerrein De Hille te Wingene
Seynhaeve te Waregem
Dubaere Dubatex te Meulebeke
Herziening Dicogel te Staden
Suikerfabrieksite te Veurne
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De Kuurnse Groene Long als natuurverbindingsgebied.
bijgevoegde motivatie door Eric Vandorpe

De Groene Long is gesitueerd in het centrum van Kuurne, in vogelvlucht ongeveer 800 meter
verwijderd van de vallei van de Heulebeek, en 500 meter verwijderd van de Leievallei. Tussen de
Leie en de Groene Long bevindt zich nog de Molenput, een Oude leiearm aan de Banmolens van
Harelbeke .
Alhoewel niet fysiek met het Heulebeekdomein, en de Leie verbonden, speelt de Groene Long
een belangrijke rol als stapsteen langsheen de Leie. Op ecologisch vlak kan en moet de Groene
Long als natuurverbindingsgebied beschouwd worden. Tussen Kortrijk en Ooigem zijn
kwaliteitsvolle groene ruimtes een zeldzaam goed. We vinden achtereenvolgens Het Oude
Leiereservaat in Kuurne (ter hoogte van de brug met de Ringlaan), de oevers van de Leie, de
monding van de Heulebeek, en langs de andere kant van Kuurne/Harelbeke liggen de gebieden
van de Oude Leie in Bavikhove en verder Ooigembos. De Groene Long vormt voor een aantal
soorten een ideale stapsteen om het Leiegebied ten noorden en zuiden van Kuurne/Harelbeke te
overbruggen. Hierbij denken we aan aan het belang van de Groene Long voor een aantal
dagvlinders. In de databank waarnemingen.be vinden we voor de Groene Long 23 soorten
dagvlinders, 12 libellensoorten, 8 soorten lieveheersbeestjes, en 78 soorten vogels. Zowel voor
dagvlinders als voor de vogels komen hier een aantal trekkenden zeldzame soorten in voor
(vogels: kwak, pestvogel, dagvlinders: grote vos, oranje luzernevlinder). De Groene Long vormt
een belangrijk overwinteringsgebied voor appelvink (in 2012 pleisterde de grootste groep
appelvinken uit zuid-west-vlaanderen er, de appelvink overwintert er jaarlijks), en was een van
de eerste gebieden in de regio (na Orveytbos) waar de zeldzame gaffelwaterjuffer zich vestigde.
De relatief grote soortenrijkdom aan insecten op een kleine oppervlakte (0.0874 km²) kan
worden verklaard door de grote diversiteit en kwaliteit aan biotopen.Ter vergelijking een aantal
gegevens over de Gavers, op een veel grotere oppervlakte (3308 km²) en met veel meer water:
aantal dagvlindersoorten: 26, aantal soorten libellen 28, aantal soorten lieveheersbeestjes: 9,
bron: waarnemingen.be).
Deze cijfers bewijzen al het feit dat de Groene Long natuurgebieden verbindt. Mocht de Groene
Long een geïsoleerd gebied zijn, dan zouden dergelijke soortenaantallen nooit gehaald worden.
Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de Groene Long belangrijk is voor een aantal kleinere organismen
(in casu de insecten), die niet over een grote actieradius beschikken, en die voor hun
voortbestaan sterk afhankelijk zijn geworden van de beschikbare groene ruimtes, ook in
verstedelijkt gebied. We willen hier nogmaals benadrukken dat “verbinding” in deze in de eerste
plaats in zijn ecologische context moet gezien worden, eerder dan in de fysieke zin.
Daarnaast willen we ook opmerken dat de Stad Harelbeke en de gemeente Kuurne plannen heeft
voor de ontwikkeling van een nabijgelegen woonpark. Hiervoor werd reeds een inrichtingsplan
opgemaakt (zie RUP Groeninghe Ververij voorlopige vaststelling 11/10/2010 gemeenteraad
Kuurne). Centrale doelstelling van het inrichtingsplan is het structureren van de openbare ruimte.
Hierbij is het uitgangspunt om de bestaande groenstructuren Leie en Groene Long aan elkaar te
koppelen en te versterken en daarnaast nieuw publiek groen toe te voegen voor de aanpalende
woonomgeving.
De Groene Long van Kuurne heeft een natuurbeheer in opdracht van de gemeente Kuurne
waardoor het voldoet aan de criteria van een droog natuurkerngebied.

26/174

27/174

28/174

29/174

30/174

31/174

32/174

33/174

34/174

Alle adviezen van PROCORO zijn met éénparigheid van stemmen aangenomen, tenzij anders
vermeld bij het betrokken advies of bezwarenbehandeling.

DEEL 1: INFORMATIEF GEDEELTE
6 KWANTITATIEVE TAAKSTELLING VOOR HET PRS
6.1. VERDELING VAN HET AANTAL WOONGELEGENHEDEN

P.58

BEHANDELING ADVIES MINISTER

-

het advies onderschrijft het cyclisch systeem en de regionale benadering van de
woonprogrammatie. Dit zal de planlast van de gemeenten verminderen.
Advies PROCORO
Er wordt akte genomen van dit standpunt.

-

het advies vraagt om het onderzoek op te nemen in het addendum
Advies PROCORO
De effectieve bruto-taakstellingen zijn momenteel voor alle gemeenten gekend. De
berekeningen en de wijze van berekening zijn niet opgenomen in de herziening gezien dit
proces parallel verliep aan de procedure van de herziening PRS-WV.
Gelet op de talrijke vragen, acht de PROCORO het wenselijk om de methodiek, de prognoses
per regionale woningmarkt en de berekening van de bruto-taakstelling, net als de werkwijze
van berekening van het netto-pakket op te nemen in de herziening PRS-WV. Dit zal de
transparantie naar de gemeenten toe verhogen. De PROCORO acht de opmerking gegrond.

-

taakstelling wonen is niet voldoende onderbouwd en er is onvoldoende afstemming
met de AGNAS-processen
Advies PROCORO
De PROCORO is van mening dat de taakstelling wonen wel bekeken is binnen het kader van
andere sectoren. De woonprogrammatie ent zich immers op de kernselectie en de afbakening
van de stedelijke gebieden voor het lokaliseren van bijkomende woningen enerzijds.
Anderzijds kaderen nieuwe woongebieden steeds binnen het RSV, het provinciaal en het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarin telkens een integrale ruimtelijke visie voor
respectievelijk het grondgebied van het gewest, de provincie of de gemeente vervat zit en
waar rekening gehouden wordt met o.a. natuur, watergevoeligheid, ontsluiting,…. De
interferentie met de woonprogrammatie en de AGNAS-processen is daarom ook minimaal. De
PROCORO acht het bezwaar aldus ongegrond.

-

De regionale benadering dient ook doorgetrokken te worden bij het confronteren
met het aanbod. Het gevaar bestaat dat de verhouding stedelijk gebied –
buitengebied wordt scheefgetrokken
Advies PROCORO
De PROCORO begrijpt de bezorgdheid om ook bij de verdeling van het netto-pakket de
verhouding 67-33 te bewaken. De regionale benadering in het confronteren met de behoefte
is een waardevolle denkpiste, doch momenteel is er geen kennis van het beschikbaar
woonaanbod binnen de regionale woningmarkten. De gegevens daartoe zijn onvoldoende
geactualiseerd en onvolledig. Daarnaast zou de verdeling binnen een regionale woningmarkt
pas kunnen gebeuren als alle gemeenten hun RUP voldoende hebben geactualiseerd. Dit is
momenteel niet het geval waardoor het gevaar bestaat dat één gemeente de volledige
woningmarkt kan blokkeren. Dit lijkt gezien de krappe timing niet wenselijk.
Het streefdoel is om deze gegevens tegen 2017 wel ter beschikking te hebben. Dit zal worden
meegenomen in de evaluatie.
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-

de verhouding stedelijk gebied- buitengebied dient bewaakt te worden
Advies PROCORO
In de berekening van de bruto-taakstelling is rekening gehouden met de verhouding stedelijk
gebied – buitengebied. In het verleden is er ook gewerkt met bruto-taakstellingen waarbij de
verhouding 67%-33% werd gehanteerd. Bij evaluatie bleek dat deze verhouding
gerespecteerd was. De PROCORO ondersteunt deze methodiek in het bewaken van de
verhouding stedelijk gebied - buitengebied. De PROCORO stelt voor om de evaluatie en de
berekening van de brutotaakstelling, waaruit blijkt dat de verhouding wordt gerespecteerd,
mee op te nemen in het addendum.

BEHANDELING ADVIEZEN EN BEZWAREN

1. Enkele bezwaren/adviezen ondersteunen de methodiek:
de algemene methodiek woonprogrammatie (16, 70);
het cyclisch systeem woonprogrammatie (RWO, 37, adv. minister);
de berekening van de behoeftecijfers op regionaal niveau (106, 102, 103, 19, adv.
minister);
de berekening met open prognoses (135);
de methodiek inzake verdeling van woongelegenheden tussen de kernen, de ruimtelijke
afweging inzake zoeklocaties (102,103, 70, 13);
verminderen planlast gemeenten (adv. minister, 70).
Advies PROCORO
Er wordt akte genomen van deze standpunten.
2. Enkele bezwaren/adviezen formuleren opmerkingen over de taakstelling wonen tot
2012.
- waarom wordt er uitgegaan van een scenario met sterke gezinsverdunning ?
(76, 99)
Advies PROCORO
De PROCORO merkt op dat de argumentatie om voor een sterke gezinsverdunning te kiezen
reeds is opgenomen in de herziening van het PRS (zie p59). Het scenario met sterke
gezinsverdunning sluit immers het sterkste aan bij de prognoses van de studie DC NOISE.
Deze prognoses blijken op hun beurt het beste aan te sluiten op de reële groei van de
huishoudens de laatste jaren. De PROCORO acht de opmerking ongegrond. Bovendien merkt
de PROCORO op dat in de toekomst een andere werkwijze wordt gevolgd met taakstellingen
waarbij om de 5 jaar een evaluatie gebeurd waardoor bijsturingen zullen kunnen gebeuren.
- er zullen 10.000 nieuwe wooneenheden verwezenlijkt worden die niet in
gemeentelijke kernen zijn gelegen (76);
Advies PROCORO
De bezwaarindiener beweert dat er 10.000 wooneenheden worden verwezenlijkt buiten de
gemeentelijke kernen en in effectief buitengebied. De PROCORO kan dit aantal moeilijk
duiden binnen de herziening van het PRS-WV. Het is alleszins niet de bedoeling dat er
bijkomend woongebied wordt gecreëerd buiten de gemeentelijke kernen. Dit zou immers
indruisen tegen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het huidige PRS-WV. Bijkomend
woongebied kan immers enkel volgens de principes van de kernselectie en –hiërarchie. De
PROCORO acht het bezwaar ongegrond.
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- wat zijn de ‘reeds gerealiseerde wooneenheden’? (27)
- hoe komt men aan resterend pakket van 50we voor Blankenberge? (30).
Advies PROCORO
De cijfers m.b.t. de reeds gerealiseerde wooneenheden zijn gebaseerd op de cijfers met het
aantal huishoudens per gemeente, afkomstig van het steunpunt sociale planning van de
provincie. Het verschil van het aantal huishoudens binnen een gemeente voor de jaren 2007
en 2010 geeft een beeld van het aantal bijkomende wooneenheden. Er wordt uitgegaan van
het feit dat één huishouden één wooneenheid betrekt. Er is geopteerd om gebruik te maken
van deze methodiek aangezien de statistieken van de gemeenten om de bijkomende
woningen in kaart te brengen niet eenduidig en dus niet werkbaar waren. De PROCORO
ondersteunt deze methodiek
Voor Blankenberge wordt het pakket van 424 verminderd met het aantal reeds gerealiseerde
woongelegenheden, namelijk 374. Het verschil is 50 bijkomende wooneenheden.

- de cijfers zijn niet overal op elkaar afgestemd (30);
Advies PROCORO
De PROCORO merkt op dat de cijfers inderdaad niet op elkaar zijn afgestemd wat het pakket
van het kleinstedelijk gebied betreft. De PROCORO acht het bezwaar gegrond en vraagt om
de cijfers op elkaar af te stemmen.
- de verdeling is momenteel achterhaald (50);
Advies PROCORO
De PROCORO volgt dit bezwaar. De toebedeling van de pakketten voor de periode 20072012 is inderdaad achterhaald. Dit is te wijten aan het feit dat de herziening van het RSV die
de nieuwe taakstelling wonen omvatte voor de provincies pas is goedgekeurd in 2011. De
PROCORO acht het bezwaar gegrond.
- de tekst dient aangevuld te worden met “minstens het pakket bijkomende
woongelegenheden zoals berekend in het PRUP AKSG Veurne” (58);
Advies PROCORO
De taakstelling in de herziening is een doorvertaling van de verdeling van het eerste PRS
(1991-2007). Deze houdt geen rekening met de woonbehoefte uit de afbakening van de
stedelijke gebieden aangezien de planhorizon verschilt, namelijk 2012 in de PRS-herziening
en 2017 bij de afbakening van de stedelijke gebieden.
De PROCORO benadrukt dat de tekst van de herziening van het PRS-WV geen impact heeft
op reeds eerder genomen beslissingen in het kader van de afbakeningsprocessen. De
PROCORO acht het bezwaar ongegrond.
- bij de berekeningswijze van de woningbehoefte worden sommige gemeenten
volledig tot het stedelijk gebeid gerekend, terwijl ze er slechts deels toe behoren.
Dit geeft een structurele fout in de berekeningswijze (99);
Advies PROCORO
De PROCORO benadrukt dat deze methodiek een vertaling is vanuit het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen waar ook gerekend is met 67% stedelijk gebied op
fusiegemeentelijk niveau. Het PRS-WV neemt deze methodiek over. De PROCORO
ondersteunt deze methodiek en acht het bezwaar ongegrond.

3. Een aantal bezwaren/adviezen stellen de algemene basis van de
woonprogrammaties in vraag:
- de woonbehoefte moet integraal bekeken worden met andere sectoren zoals natuur, de
klimaatsverandering, de fysische kenmerken van het landschap,... Gelet op het feit dat de
doelstellingen voor natuur en bos nog helemaal niet bereikt zijn, ruimte voor wonen nooit
ten koste mag gaan van deze bestemmingen (76, 99, adv. minister);
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- taakstelling wonen is niet voldoende onderbouwd en er is onvoldoende afstemming met de
AGNAS-processen. (adv. minister, RWO) Sommige elementen worden beter verschoven naar
spoor II. Elementen die te weinig onderbouwd zijn, worden er beter uitgelaten. (RWO)
Advies PROCORO
Zie behandeling advies minister

- de mogelijkheden van verdichting, leegstand, inbreiding, reconversie van panden,
reconversie van eengezinswoning naar meergezinswoning, reconversie van
brownfield, kleiner wonen, co-housing… moeten bekeken worden als methode om
bijkomende woongelegenheden te creëren (76,99, 130). De woondichtheden
moeten verhoogd worden (130);
Advies PROCORO
Binnen de methodiek van de woonprogrammatie wordt de behoefte afgetoetst aan het
beschikbaar woonaanbod binnen de gemeente. Als woonaanbod wordt in rekening gebracht:
onbebouwde percelen in woongebied, leegstaande woningen, toekomstige
reconversieprojecten, toekomstige woonzorgprojecten met individuele woonzorgvormen, te
realiseren sociale woonprojecten in woonuitbreidingsgebied, verdichting,… . De PROCORO
beaamt dat het bovenstaande een belangrijke factor vormt in het creëren van bijkomende
woongelegenheden en benadrukt dat de methodiek daar is op afgestemd. Verwijzend naar
punt 5 van deze bezwarenbehandeling , acht de PROCORO het aangewezen om in het
addendum ook weer te geven hoe het aanbod zal berekend worden per gemeente.
De minimale woondichtheden zijn een element dat in het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen is vastgelegd. De provincie is niet bevoegd om dit te wijzigen.

- respect voor gedeconcentreerde bundeling:
de aansnijding van een woonuitbreidingsgebied in de open ruimte is tegenstrijdig hieraan
(99). Het contrast tussen bebouwde en open ruimte dient te worden vergroot (130).
Lintbebouwing moet ontmoedigd worden en de compactheid van de kernen verhoogd zodat
open ruimtebestemmingen beter kunnen primeren (130);
Advies PROCORO
De PROCORO benadrukt dat bijkomend woongebied enkel en alleen kan gevormd worden
indien er een netto-pakket is voor de gemeente en dat dit dient te gebeuren binnen de
principes van de kernselectie en de kernhiërarchie. Deze principes respecteren het
basisuitgangspunt van de gedeconcentreerde bundeling, streven naar het vergroten van de
compactheid van kernen en de aansnijding van de open ruimte te beperken.
- het systeem waarbij gemeenten inkomsten krijgen naargelang het aantal inwoners
zorgt ervoor dat de behoeftevraag voor wonen te hoog wordt ingeschat (76);
Advies PROCORO
De PROCORO stelt dat dit geen provinciale bevoegdheid is en zeker geen voorwerp van een
ruimtelijk structuurplan. De behoeftes zijn bovendien berekend in een onafhankelijke studie
en zijn niet in functie van de inkomsten van de gemeenten bepaald. De PROCORO acht het
bezwaar ongegrond.
- dynamische gemeenten worden afgeremd. De planningsmethodiek gaat uit van
100% realisatie en houdt geen rekening met verschillen in lokale dynamiek en
planningsrealisatie. Er is nood aan tijdige bijsturingen om realisatieachterstanden
te vermijden (37);
Advies PROCORO
De PROCORO gaat niet akkoord met de stelling dat gemeenten of kernen met een grote
dynamiek niet mogen beperkt worden. Dit gaat in tegen de doelstelling dat elke kern zijn rol
kan blijven vervullen. Dergelijke groeikern mag geen rol gaan vervullen als stedelijk gebied
en kan dus geen aanbodbeleid gaan voeren. Er dient over gewaakt te worden dat gemeenten
die een grote inwijking kennen, enigszins worden afgeremd ten voordele van gemeenten die
een grote uitwijking kennen maar die toch hun rol moeten kunnen blijven vervullen.
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Daarnaast zal de methodiek van de provincie na 2012 eruit bestaan om te werken met een
woonprogrammatie voor tien jaar die wordt toebedeeld aan de gemeente. Om de vijf jaar
wordt een evaluatie doorgevoerd om de vinger aan de pols te houden. Indien bepaalde delen
van het pakket niet worden gerealiseerd, komen deze tijdens de evaluatie aan bod en
kunnen eventueel tijdig bijsturingen gebeuren binnen de schaal van de regionale
woningmarkt. Om bovendien te streven naar een continuïteit van het beleid en
realisatieachterstanden te vermijden, wordt het ook mogelijk om reeds een reservepakket te
bestemmen voor 2017-2022. De PROCORO acht de opmerking aldus niet gegrond.
- men betreurt dat men de behoefte voor bijkomende woningen wil opvangen binnen
het gewestplan (133);
Advies PROCORO
De redenering van dit bezwaar is niet correct aangezien een gemeente bij onvoldoende
woonaanbod bijkomende ruimte voor wonen kan aansnijden. De PROCORO vindt het
evenwel logisch dat men eerst de gronden binnen het bestaand juridisch woonaanbod
aansnijdt alvorens andere ruimte aan te snijden. Het bezwaar wordt aldus als ongegrond
beschouwd.
- de behoeftes dienen te kaderen binnen de voorziene taakstellingen. Voorafnames
zijn niet mogelijk; (89)
Advies PROCORO
De voorziene taakstellingen zijn gebaseerd op behoeftes op provinciaal niveau en zijn
herrekend naar regionaal woningmarktniveau. De taakstelling voor elke regionale
woningmarkt werd verdeeld naar gemeentelijk niveau volgens het aandeel huishoudens
binnen de geselecteerde kernen en de stedelijk gebieden van de gemeente ten opzichte van
het totaal aandeel huishoudens binnen geselecteerde kernen en stedelijk gebied voor de
totale regionale woningmarkt. Er is aldus geen sprake van voorafnames. De PROCORO
ondersteunt de gehanteerde methodiek.

4. Een aantal bezwaren/adviezen bevatten vragen over de taakstelling na 2012 en de
betreffende methodiek:
4.1. Relatie nieuwe woonprogrammatie en eerdere taakstellingen
Komt het resterende aantal tot 2012 bovenop het pakket tot 2022? (135)
Advies PROCORO
Het is de bedoeling om vanaf 2012 een nieuwe start te nemen met de woonprogrammatie en
de tellers op nul te zetten. Dit wil zeggen dat eerder goedgekeurde maar nog niet
gerealiseerde behoeftes (periode 2007-2012) ook als aanbod zullen beschouwd worden voor
de taakstelling na 2012. De taakstelling 2012-2017 komt aldus niet bovenop het pakket tot
2012.
4.2. Nieuwe woonprogrammatie binnen stedelijke gebieden
- er is onduidelijkheid voor de gemeente Jabbeke: er is zowel de taakstelling stedelijk gebied
Brugge en realisatie strategisch woonproject Varsenare Noord en anderszijds de
taakstelling voor het hoofddorp Jabbeke? Indien niet zo, bezwaar van de gemeenteraad
(29);
- hoe staat de taakstelling van het Vlaamse gewest in relatie tot deze woonprogrammatie
voor de regionaalstedelijke gebieden? (34)
- indien Ieper zijn taak als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied moet kunnen
opnemen, mag niet gewerkt worden op de scenario’s uit het verleden. De nieuwe
taakstelling moet rekening houden met de selectie uit het RSV zodat een aanbodbeleid
naar jonge gezinnen kan gevoerd worden (5);
Advies PROCORO
In principe is het Vlaams Gewest bevoegd voor de taakstelling wonen voor de
regionaalstedelijke gebieden. Aangezien momenteel geen nieuwe taakstelling voorzien is
hiervoor, stelt de PROCORO voor om dit hiaat op te vangen met de provinciale taakstelling.
Dit in afwachting van een vervolgverhaal op Vlaams niveau.
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De bruto-taakstellingen voor na 2012 betreffen voor de fusiegemeentelijke stedelijke
gebieden zowel de taakstelling voor het stedelijk gebied als het buitengebied. De brutotaakstelling valt aldus uiteen in een bruto-pakket voor het stedelijk gebied en één voor het
buitengebied. Dit wordt berekend op basis van het aandeel huishoudens dat zich bevindt
binnen respectievelijk de afbakeningslijn enerzijds en de geselecteerde kernen anderzijds.
Deze bruto-taakstelling doet geen afbreuk aan de reeds vastgelegde woonprojecten binnen
de afbakening van de stedelijke gebieden. Deze woonprojecten zullen echter voor het
stedelijk gebied wel meetellen als aanbod.
De bruto-taakstellingen zijn gebaseerd op de prognoses van DC NOISE. Deze prognoses
werken niet op scenario’s uit het verleden maar houden in tegendeel rekening met enkele
reële trends die men in de toekomst mag verwachten.
4.3. autonomie gemeenten?
- de bezwaarindiener gaat enkel akkoord indien de gemeente hiervoor zelf geen initiatief
wenst te nemen (23).
- de autonomie van gemeenten moet gerespecteerd worden en mag niet beperkt blijven. Het
aantonen van de woonbehoefte moet op twee manieren mogelijk blijven, namelijk een
provinciale berekening naast de woonbehoeftestudie (24);
Advies PROCORO
De keuze om op basis van de regionaal woningmarkten de taakstelling van gemeenten te
bepalen is in eerste instantie ingegeven vanuit de vaststelling dat een woningmarkt
bovenlokaal werkt en aldus zo ook ten dele dient benaderd te worden. Een regionaal
woningmarktniveau is het aangewezen niveau om een beeld te krijgen van de verhoudingen
tussen behoefte en aanbod.
Het staat de gemeenten vrij om zelf initiatief te nemen, doch dit is niet wenselijk en gaat
voorbij aan de doelstelling om de woonprogrammatie regionaal te bepalen. Evenwel zullen
de provinciale bruto-taakstelling en de wijze van berekening van het aanbod sterk
richtinggevend zijn in de beoordeling van dergelijke initiatieven.
4.4. gebrek aan openheid en overleg over nieuwe methodiek
- de berekening dient te gebeuren in overleg en openheid (23, 70, 106).
- er is geen betrokkenheid geweest bij het onderzoek regionale woningmarkten (34).
Advies PROCORO
Binnen de studie regionale woningmarkten zijn gemeenten betrokken geweest in de
workshops voor lokale actoren die plaatsvonden in maart 2012. Binnen deze workshops
werden de voorlopige resultaten voorgelegd en besproken met de aanwezigen. De
besprekingen binnen deze workshops zijn onder andere aangewend door het studiebureau in
de uiteindelijke resultaten en de afbakening van de regionale woningmarkten.
In het daaropvolgende proces waarbij de provincie de taakstelling heeft berekend is er
getracht op regelmatige momenten terug te koppelen naar de gemeenten en eventuele
opmerkingen en vragen mee te nemen (cf. studiedag 23/11/2012, infovergadering
26/02/2013).
4.5. Regionale woningmarkten
- wat de regionale woningmarkten inhoudt, is onduidelijk (24).
- wat zijn de consequenties van de indeling regionale woningmarkten? Men gaat niet akkoord
dat de afbakening van de stedelijke gebieden niet overeenkomt met de indeling van deze
woningmarkten? De taakstelling mag niet opgesplitst worden in een entiteit Roeselare en
een entiteit Izegem/Ingelmunster (34);
Advies PROCORO
Het afbakenen van de woningmarkten heeft als doel een afwegingskader te vormen in het
toewijzen van nieuwe woningen. Een regionale woningmarkt is een gebied waarbinnen de
onderlinge verhuisrelaties tussen sectoren significant is (hoge verhuisautonomie) en
waarbinnen huishoudens in functie van hun levensfase een geschikte woning zoeken. Een
regionale woningmarkt gaat dus over het functioneren van de huisvestingsmarkt.
De afbakening van een stedelijk gebied gaat veel verder en omvat als beleidsdoelstelling
een aanbodbeleid te voeren voor woningen maar ook ruimte voor economische activiteiten
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en stedelijke functies. De afbakening is gebaseerd op functionele relaties, voorzieningen,
werkgelegenheid, mobiliteit, enz…
Een regionale woningmarkt staat los van de afbakeningsprocessen van de stedelijke
gebieden en vervangt deze niet. De woonprogrammatie is verdeeld naar gemeentelijk
niveau waardoor elke gemeente een taakstelling heeft gekregen. De afbakening van de
stedelijke gebieden heeft in de doorvertaling van regionaal woningmarktniveau naar
gemeentelijk niveau een rol gespeeld, doch het eindresultaat, namelijk de brutotaakstelling, wordt weergegeven per gemeente. Dit leunt dichter aan bij de realiteit.
- de woonbehoeftestudie van Brugge volgens de oude regels komt niet meer overeen met de
cijfers van de nieuwe methodiek wat het buitengebied betreft. De studie hield rekening met
de gesloten prognoses voor het buitengebied. De verdeling stedelijk gebied-buitengebied
gebeurde op basis van de bevolking die in de statistische sectoren in het buitengebied
woonde. Dit was toen 10%, incl. Zeebrugge. Nu mogen enkel de geselecteerde kernen in
rekening gebracht worden voor de behoefte van het buitengebied.(24); niet eens met
nieuwe methode voor de verdeling over buitengebied-stedelijk gebied. Vroeger kon de
volledige bevolking worden meegenomen, nu enkel de geselecteerde kernen (24);
Advies PROCORO
Het is inderdaad juist dat in de huidige methodiek enkel de huishoudens die binnen de
geselecteerde kernen wonen, meetellen bij de berekening van de bruto-taakstelling voor
het buitengebied. Volgens de herziening is het mogelijk dat de aandelen van de
woonkernen van het buitengebied worden gebundeld.
Deze methodiek geeft echter ruimere mogelijkheden dan vroeger. In het huidige PRS-WV
kunnen woonkernen maximum hun eigen aangroei huishoudens opnemen en kan er
evenmin gebundeld worden. De methodiek waarbij gewerkt wordt met de bevolking in het
buitengebied volgens de statistische sectoren (het aandeel van 10%) is niet correct. De
PROCORO ondersteunt de gehanteerde methodiek in de herziening van het PRS-WV en
acht het bezwaar ongegrond.
4.6. Er wordt gevraagd om een gezamenlijke regionale strategie rond wonen te
ontwikkelen. De verschillende bevoegdheden en administratieve grenzen mogen
dit niet in de weg staan (23); Sint-Katrien moet als één ruimtelijk geheel
beschouwd worden over de gemeentegrenzen heen (31).
Advies PROCORO
De PROCORO is er voorstander van dat gemeenten een gezamenlijke strategie rond wonen
ontwikkelen. De provincie heeft met de studie regionale woningmarkten reeds een eerste
impuls gegeven hieraan en wenst dit ook naar de toekomst verder aan te moedigen.
Wat Sint-Katrien betreft, kan elke gemeente zijn aandeel van de overige kern in het
buitengebied opnemen. Dit is het minimale scenario. Niets belet immers dat de drie
gemeenten samenwerken om het aandeel van Sint-Katrien op één plek in 1 gemeente te
concentreren.
4.7. Netto-pakket berekening
- het register onbebouwde percelen toont geen correcte weergave van het juridisch aanbod.
De technische opmerkingen (bv. percelen in woonbestemming die behoren tot openbaar
domein, die geen bouwmogelijkheden hebben door hun ligging of bestemmingswijziging in
BPA of RUP,..) die in het ROP worden meegegeven dienen ook bekeken te worden door de
provincie (34);
- het is niet duidelijk in de herziening van het PRS op welke wijze dit aanbod moet berekend
worden. Het verschuiven naar fase 2 zorgt voor onduidelijkheid (31);
- Hoe omgaan met BPA’s die zijn ingekleurd als bedrijvigheid maar in het gewestplan in
woongebied zijn gelegen? Reconversieprojecten binnen artikel 5 van het gewestplan mogen
niet meegenomen worden als aanbod (37).
Advies PROCORO
De berekeningswijze van het aanbod is inderdaad niet opgenomen binnen de herziening van
het PRS-WV. Dit is het voorwerp van een aantal bezwaren en adviezen (zie punt 5 van de
bezwarenbehandeling). Er is echter wel al zicht op de wijze waarop dit berekend zal worden.
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Het Register voor Onbebouwde Percelen (ROP) is een verantwoordelijkheid van de
gemeente. Het Vlaams Gewest keurt goed. Bij raadpleging van het ROP (Register voor
Onbebouwde Percelen) kunnen de technische opmerkingen meegenomen worden door de
provincie in haar overleg met het Vlaams Gewest.
Binnen de berekening van het aanbod worden te realiseren reconversieprojecten
meegenomen wanneer een bestemmingswijziging nodig is of was om ze te realiseren.
Aangezien binnen de reconversieprojecten een deel van de toekomstige woonbehoefte zal
opgevangen worden, is het logisch dat zij wel worden meegenomen in het aanbod. De
PROCORO is niet akkoord met de stelling dat bedrijvenzones binnen BPA’s maar gelegen
binnen woongebied op het gewestplan niet mogen meegerekend worden.
Dit advies wordt met meerderheid van stemmen aanvaard:
Stemming:
Ja : 15 (Piet Gellynck, Koen Dewulf, Eric Vandorpe, Guido Vandenbroucke, Pétur Edvardsson,
Dirk Verté, Eric Boussery, Peter Norro, Carlo Spillebeen, Lieven Louwagie, Jeroen Cornilly,
Gabriël Vandemaele, Maarten Stuer, Lieven Veulemans en Koen Vanneste)
Nee : 0
Onthouding: 1 (André Sonneville)
De heer André Sonneville onthoudt zich omdat reconversieprojecten minder gericht zijn op
jonge gezinnen. Door dit mee op te nemen in het aanbod, betekent dit dat er minder
mogelijkheden zijn voor het voorzien van woonzones voor jonge gezinnen. Door de
reconversieprojecten volledig te verrekenen in het aanbod, wordt bovendien gevreesd dat
hierdoor reconversies zullen ontmoedigd worden.
5. De effectieve taakstellingen en de resultaten van de studie regionale
woningmarkten ontbreken in de herziening:
- er wordt aangedrongen op een tijdige actualisatie anders ontstaat een vacuüm (18, 102,
103, 106,…);
- het is aangewezen de resultaten van het onderzoek en de daaruit afgeleide cijfers op te
nemen in de herziening PRS-WV. Nergens is te vinden in het document hoe men tot het
behoeftecijfer per gemeente komt (adv. minister, RWO, 106, 102, 103, 32, 70). Ook de
methodiek om van bruto-cijfers tot een netto-pakket te komen ontbreekt in dit document
(adv. minister, RWO, (31). De huidige tekst is summier, vaag en niet concreet (13, 32,
70);
- de cijfers werden toegelicht tijdens het openbaar onderzoek maar maken geen deel uit van
het de herziening van het PRS. Daardoor kunnen er geen opmerkingen op geformuleerd
worden (135, 34,19);
- er is voorbehoud tot voorlegging van de precieze berekening (29);
- er is geen transparantie in de toekenning van de quota (13).
- er wordt aangedrongen op een tijdige actualisatie anders ontstaat een vacuüm (18, 102,
103, 106,…);
- het is aangewezen de resultaten van het onderzoek en de daaruit afgeleide cijfers op te
nemen in de herziening PRS-WV. Nergens is te vinden in het document hoe men tot het
behoeftecijfer per gemeente komt (RWO, 106, 102, 103, 32, 70). Ook de methodiek om
van bruto-cijfers tot een netto-pakket te komen ontbreekt in dit document (adv. minister,
RWO, (31). De huidige tekst is summier, vaag en niet concreet (13, 32, 70);
- de cijfers werden toegelicht tijdens het openbaar onderzoek maar maken geen deel uit van
het de herziening van het PRS. Daardoor kunnen er geen opmerkingen op geformuleerd
worden (135, 34,19);
- er is voorbehoud tot voorlegging van de precieze berekening (29);
- er is geen transparantie in de toekenning van de quota (13).
Advies PROCORO
De effectieve bruto-taakstellingen zijn momenteel voor alle gemeenten gekend. De
berekeningen en de wijze van berekening zijn niet opgenomen in de herziening gezien dit
proces parallel verliep aan de procedure van de herziening PRS-WV.
Gelet op de talrijke vragen, acht de PROCORO het wenselijk om de methodiek en de
berekening van de bruto-taakstelling, net als de berekening van het aanbod op te nemen
in de herziening PRS-WV. Dit zal de transparantie naar de gemeenten toe verhogen. De
PROCORO acht de opmerking gegrond.
42/174

De PROCORO wenst evenwel te benadrukken dat voor de woonprogrammatie een apart
overlegproces is opgestart
waar gemeenten hun bedenkingen en opmerkingen konden
formuleren (cf. studiedag 23/11/2012 en infoavond 26/02/2013).

6. De bruto-taakstelling dient rekening te houden met specifieke tendensen:
- aan de kust met pensioenmigratie, tweede verblijven en sterkere gezinsverdunning (120,
123, 99, 16, 30, 99);
- opvangen arbeidskrachten bij expansie van de haven (76);
- sommige regio’s kampen met ontvolking zoals westhoek, anderen slibben toe (99)
- er wordt rekening gehouden met de inwijking uit Frankrijk. er is geen grensoverschrijdende
studie gedaan (19);
- er moet rekening gehouden worden met de ligging in een grensoverschrijdend
geïndustrialiseerd gebied en woongebied. Wervik behoort tot zowel tot deelgebied
Westhoek als Leiestreek (19)
- woongelegenheden voor tijdelijke arbeidskrachten uit EU-landen (37);
- uittocht van jongeren uit de provincie (99);
- gezinsverdunning (99);
- intergemeentelijke aspecten van het woonbeleid. woonconcentraties moeten ook bekeken
worden boven de gemeentegrenzen heen net als bij economische knooppunten (133);
- migratie van buiten West-Vlaanderen (135).

Advies PROCORO
Voor de taakstelling na 2012 is in opdracht van de provincie en binnen de krijtlijnen van
het RSV, de studie regionale woningmarkten uitgevoerd. Binnen deze studie zijn prognoses
opgesteld tot 2022. De basis voor deze prognoses zijn de prognoses van DC NOISE
(Demographic change: new opportunities in Schrinking Europe). Binnen DC NOISE werden
prognoses opgemaakt tot 2025 op regionaal niveau (RESOC-niveau) waarbij rekening werd
gehouden met regionale verschillen in migratie en gezinsverdunning en de gevolgen van
deze problematiek. Zo is aan de kust rekening gehouden met pensioenmigratie en voor de
volledige provincie met een sterke gezinsverdunning, vergrijzing, buitenlandse migratie,
ontvolking,…
De PROCORO wenst op te merken dat tweede verblijven niet zijn meegenomen in de studie
DC NOISE en de regionale woningmarkten. Tweede verblijven zijn immers niet
gedomicilieerd en gaan eerder over recreatie dan over wonen zelf.
Wat het opvangen van de arbeidskrachten betreft voor de haven, wordt deze behoefte
gedraineerd naar de naburige stedelijke gebieden zoals Oostende, Knokke, Blankenberge
en Brugge. De woongelegenheden voor tijdelijke arbeidskrachten zijn niet in rekening
gebracht. De PROCORO is van oordeel dat dit een specifieke problematiek is die een eigen
oplossing dient te krijgen los van de woonprogrammatie.

7. Hoe is de differentiatie tussen kleinstedelijke en structuurondersteunende
kleinstedelijke gebieden gebeurd?
Er is een groot verschil met de taakstelling van de regionaalstedelijke gebieden. (120)
Advies PROCORO
De rol van structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden ten opzichte van de
kleinstedelijke gebieden werkt niet door in het verdelingsmechanisme. In het RSV is een
onderscheid gemaakt tussen structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden en
kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau op basis van het
voorzieningsniveau/kleinhandel. Dit onderscheid impliceert echter niet automatisch een
verschil in aanbod inzake wonen en werken. Het verschil met regionaalstedelijke gebieden is
evident gelet op het grotere voorzieningenniveau en een navenant groter aandeel
huishoudens.
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8. Enkele bezwaren/adviezen vragen om uitzonderingsmogelijkheid of reservepakket
te voorzien in bepaalde omstandigheden:
voor betaalbaar wonen aan de kust (135), voor gemeenten die sneller dan voorzien hun
woonbehoefte realiseren (37), voor de leefbaarheid van de kernen te bevorderen (13).
Advies PROCORO
Het provinciale reservepakket is zeer beperkt en kan ingezet worden voor specifieke noden en
onverwachtse demografische evoluties. De PROCORO is van oordeel dat dit slechts in zeer
uitzonderlijke omstandigheden kan ingezet worden.

9. Enkele opmerkingen betreffen de verhouding stedelijk gebied – buitengebied:
- deze bindende doelstelling in het RSV wordt in West-Vlaanderen enkel theoretisch
gehaald en in de realiteit niet (76);
Advies PROCORO
De berekeningswijze van de verhouding stedelijk gebied – buitengebied is een vertaling van
de methodiek in het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen die de verhouding 67%-33% ook
op fusiegemeentelijk niveau heeft vastgelegd in het bindend gedeelte.
- 47% van de bijkomende woongelegenheden tot 2012 wordt in buitengebied
gerealiseerd. Brugge en Roeselare zijn hiervan een voorbeeld: er wordt niets
gezegd over bijkomende wooneenheden in de stad maar wel over woningen in de
rand van de stad (76);
Advies PROCORO
De redenering van de bezwaarindiener kan niet gevolgd worden. Zowel het pakket verdeeld
over het stedelijk gebied als dat over de buitengebieddelen worden behandeld op pagina 60
van het informatief gedeelte van het addendum.
Volgens de verdeling in de herziening PRS-WV worden slechts 7017 woningen toebedeeld
aan het buitengebied en geen 10.000. De kolom op pagina 60 in het informatief gedeelte is
hieromtrent niet duidelijk en kan inderdaad tot misverstanden leiden. De PROCORO raadt
aan om deze kolom te corrigeren zodat duidelijk wordt dat slechts 7017 wooneenheden aan
het buitengebied toebedeeld worden.
- aangezien de verhouding ruimschoots wordt gehaald, kunnen meer woningen aan
het buitengebied worden toebedeeld. Het behoud van de huidige sleutel is niet
noodzakelijk aangezien zonder sleutel ook aan de bepalingen van het RSV wordt
voldaan. Stedelijke gebieden werden in het verleden reeds rijkelijk bedeeld.
Bijkomende woongelegenheden in het buitengebied is van belang voor de
leefbaarheid van de kernen (32);
Advies PROCORO
De PROCORO benadrukt dat zij het beleid ‘Vlaanderen Open en stedelijk,‘ zoals bindend
vooropgesteld in het RSV, ondersteunt. Dit betekent dat de verhouding stedelijk gebied buitengebied gerespecteerd en op provinciaal niveau bewaakt dient te worden. Het aandeel
67% voor stedelijk gebied betreft slechts een minimum. Er kan dus niet ingegaan worden op
de vraag om meer bijkomende woningen toe te wijzen aan het buitengebied.
- de verdeling voor het regionaalstedelijk gebied Kortrijk is niet correct. In het
buitengebied worden slechts 24.99% van de bijkomende woongelegenheden
verdeeld terwijl 33% wordt gehanteerd voor het buitengebied in West-Vlaanderen.
Indien men een gelijke verdeling zou toepassen over de verschillende regionale
stedelijke gebieden zouden er in het buitengebied 1109 woningen kunnen
gerealiseerd worden (133); criteria voor bouwen in het buitengebied behorend tot
het regionaal stedelijk gebied Kortrijk blijken strikter te zijn dan voor het
“gewone” buitengebied (133);
Advies PROCORO
De verhouding 67%-33% stedelijk gebied – buitengebied is een verhouding die op
provinciaal vlak wordt nagestreefd en gebaseerd is op de verdeling anno 1991. De
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verhouding nastreven bij elk stedelijk gebied zou leiden tot scheeftrekkingen in de
verhouding. De PROCORO acht het bezwaar ongegrond.
- men geeft toe in het richtinggevend gedeelte dat men teveel aandacht schenkt aan
de dichtheidscijfers voor het stedelijk en buitengebied (133);
Advies PROCORO
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft deze dichtheidscijfers bepaald. Dit wordt aldus
niet aangepast in deze herziening. De PROCORO is evenwel van mening dat het streven naar
hoge dichtheden moet samengaan met ruimtelijke kwaliteit. De PROCORO acht het bezwaar
ongegrond.
- onduidelijkheid voor de gemeente Jabbeke: er is zowel de taakstelling stedelijk
gebied Brugge en realisatie strategisch woonproject Varsenare Noord en anders de
taakstelling voor het hoofddorp Jabbeke? Indien niet zo, bezwaar van de
gemeenteraad (29).
Advies PROCORO
De PROCORO verwijst naar de behandeling van de adviezen en bezwaren onder punt 4.2.
10. Er rijzen een aantal vragen of opmerkingen over de verdeling van het pakket voor
bijkomende woongelegenheden over de kernen/stedelijk gebied -buitengebied:
- Is het mogelijk toe te voegen dat men kan schuiven tussen de kernen in plaats van
te bundelen? (102, 103);
Advies PROCORO
Met de termen “schuiven” en “bundelen” wordt hetzelfde beoogd. Met bundelen wordt
immers bedoeld dat het aandeel van bijvoorbeeld een woonkern kan verschoven worden
naar een andere woonkern of een hoofddorp. De PROCORO acht het bezwaar aldus
ongegrond.
- bij uitbreiding van de woonkernen in badplaatsen moet rekening gehouden worden
met de veiligheidslijn tegen overstroming vanuit de zee en dient dit voorgelegd te
worden voor bindend advies aan afdeling kust agentschap maritieme
dienstverlening en kust (6);
Advies PROCORO
Een structuurplan doet geen uitspraak over te volgen procedures bij effectieve realisatie van
projecten. De PROCORO acht het bezwaar ongegrond.
- de overige kernen in het buitengebied worden teveel beknot in de verdeling (13).
Kan er geschoven worden tussen de OKB? Dit is van belang voor de leefbaarheid
van deze kernen (13);
Advies PROCORO
De OKB is een bijkomende selectie die gebeurd is om het mogelijk te maken dat een
beperkt aantal bijkomende wooneenheden kan bij bestemd worden bij een aantal kleinere
kernen. Om het aantal bijkomende woongelegenheden te beperken en te bewaken dat dit
steeds in verhouding gebeurt met de schaal en omvang van de OKB, is bepaald dat dit
maximaal het eigen aandeel kan zijn. Omtrent het standpunt over de bijkomende selectie,
wordt verwezen naar standpunt PROCORO m.b.t. kernselectie (zie advies minister A2)
- wat wordt bedoeld met “beleidsmatig verdeeld”? (125);
Advies PROCORO
Met beleidsmatig verdelen wordt de verdeling bedoeld van de bijkomende
woongelegenheden gesteund op de principes van de PRS-herziening en volgens het beleid
van de gemeente.
Dit wil zeggen dat bij deze verdeling iedere geselecteerde kern zijn aandeel binnen de
bijkomende wooneenheden kan opnemen overeenkomstig het aandeel in het totaal aantal
gezinshuishoudens. Voor de overige kernen in het buitengebied is dit aandeel het maximum,
voor de woonkernen en hoofddorpen kan ook gebundeld worden. Hierbij kan het aandeel
45/174

voor de overige kernen van het buitengebied verschoven worden naar de woonkernen en/of
de hoofddorpen, maar niet omgekeerd. Het aandeel van de woonkernen kan onderling
gebundeld worden of verschoven worden naar de hoofddorpen, maar niet omgekeerd. Ook
het aandeel van de hoofddorpen kan onderling gebundeld worden.
De gemeente heeft aldus meer keuzemogelijkheden in het beleid van de verdeling van
bijkomende woongelegenheden.

- de gemeente moet zelf volledig autonoom kunnen beslissen over de verdeling van
het pakket (125);
Advies PROCORO
De PROCORO gaat niet akkoord met deze stelling. Binnen de principes van de herziening
heeft een gemeente eerst en vooral meer flexibiliteit dan het huidig PRS door de
mogelijkheid tot bundelen en verschuiven tussen kernen onderling voor zover de
kernhiërarchie gerespecteerd wordt.
De principes die het PRS voorschrijft zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle
geselecteerde kernen binnen een gemeente verhoudingsgewijs en proportioneel groeien. Het
wegvallen van deze principes kan er toe leiden dat kleinere kernen onevenwichtig kunnen
uitgroeien ten opzichte van anderen waardoor de dynamiek en schaal ingrijpend verstoord
wordt. Dit zou in strijd zijn met de principes van het RSV. De PROCORO acht het bezwaar
ongegrond.
- hoe zal pakket voor Sint-Katrien verdeeld worden? hoe gebeurt de verdeling voor
de eigen groei van de huishoudens? Het woonuitbreidingsgebied in Kuurne moet
aangesneden worden zodat Sint-Katrien zich concentrisch kan ontwikkelen (31);
de behoefte van Kuurne (57 we voor het buitengebied-cf. GRS) moet opgevangen
worden in Sint-Katrien en niet ergens anders buiten de afbakeningslijn (31);
Advies PROCORO
Wat Sint-Katrien betreft, kan elke gemeente zijn eigen aandeel huishoudens op zijn
grondgebied van de overige kern in het buitengebied opnemen. De PROCORO merkt in dit
kader evenwel op dat de beschrijving “lat eigen groei” verwarring schept en raadt aan dit te
vervangen door eigen aandeel.Voor het overige wordt verwezen naar het antwoord van de
PROCORO bij 4.7.
- het is onduidelijk dat de behoefte en/of juridisch aanbod vanuit de
woonconcentratie kan opgevangen worden in de woonkern (80).
Advies PROCORO
De PROCORO acht dat dit wel duidelijk is. De gemeente krijgt een bruto-taakstelling die
beschouwd wordt als de woonbehoefte van de desbetreffende volledige gemeente. Deze
bruto-taakstelling wordt afgetoetst aan het juridisch woonaanbod binnen de gehele
gemeente. Indien er een netto-pakket is, kan dat gerealiseerd worden in de geselecteerde
kernen. Indien een gemeente slechts één geselecteerde kern heeft, wordt dit netto-pakket in
deze kern gerealiseerd.

11. Er wordt gevraagd een afwegingskader op te nemen m.b.t. het aansnijden van
woonuitbreidingsgebieden naar analogie met dit voor lokale bedrijven(43). De
gemeente Deerlijk vindt dit wenselijk voor het aansnijden mogelijk te maken voor
de woonuitbreidingsgebieden gelegen aan de Waregemstraat en de Tapuitstraat
(43).
Advies PROCORO
Vlaanderen heeft richtlijnen opgesteld voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebied. Bij
de afbakening van de stedelijke gebieden is de taakstelling wonen en regionale bedrijvigheid
wel in aanschouw genomen. Dit was echter niet het geval voor lokale bedrijvigheid waardoor
hiervoor een afwegingskader is opgenomen.
De PROCORO verwijst naar de woonprogrammatie. Indien hieruit blijkt dat er geen ruimte is
voor het stedelijk pakket op het grondgebied van Deerlijk, moet dit bekeken worden met het
Vlaams Gewest.
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12. Enkele bezwaren/adviezen hebben vragen bij de differentiatie in de taakstelling. In
het informatief gedeelte wordt verwezen naar de gemeentelijke woonbehoeftestudie i.v.m.
doelgroepenbeleid maar de provincie zelf de programmatie opstelt. Een woonplan is
geschikter hiervoor (106). Er moet een differentiatie opgenomen worden in de taakstelling
(125).
Advies PROCORO
De PROCORO bevestigt dat een woonplan het ideale instrument is om de differentiatie in de
taakstelling te behandelen. De tekst in het informatief gedeelte dient aldus aangepast te
worden.
13. Enkele bezwaren/adviezen lijsten de voor hun relevante aspecten op:
Vleteren: beschrijving methodiek: “de provincie levert de behoeftecijfers aan, de
gemeente confronteert met het aanbod.” (50);
Vleteren: de gemeente heeft meer keuzevrijheid bij de verdeling en locatie volgens de
kernhiërarchie (50);
Kortrijk: herziening van de actualisatie van de taakstelling tot 2012 en de methodiek na
2012. (23);
Blankenberge: het wonen wordt georganiseerd per regionale woningmarkt waarbij het
uitgangspunt bij de verdeling van het aantal woongelegenheden per regionale
woningmarkt de toename van het aantal huishoudens per regionale woningmarkt is (30);
verschuiven van de behoeftes van niet-geselecteerde kern naar geselecteerde kern of
stedelijk gebied, de verdeling van de behoefte van de overige kern in het buitengebied
gelegen in meerdere gemeenten (133);
Advies PROCORO
De PROCORO neemt akte hiervan. Ze wenst echter correctie aan te brengen bij het feit dat
de gemeente de bruto-taakstelling zal confronteren met het aanbod. Dit is niet correct
gezien dit op zich zal genomen worden door de provincie.

14. Er wordt gevraagd om Jonkershove te selecteren als bijkomende kern. (32)
Advies PROCORO
De PROCORO verwijst naar de behandeling van de bewaren en adviezen in het kader van de
kernselectie (zie advies minister A2).

15. Er wordt meer aandacht gevraagd voor duurzame ontwikkeling bij het wonen.
er is geen oog voor duurzame ontwikkeling (30);
de ruimte- en energie-efficiëntie van het locatiebeleid verdient meer aandacht door een
doordachte ruimtelijke inrichting, verdichting, clusteren van activiteiten en voorzieningen
(130). Ruimtelijke keuzes dienen bij te dragen aan het bekomen van een uitstekende
luchtkwaliteit en lage geluidshinder en andere vormen van milieuhinder in steden en
woonkernen…
Advies PROCORO
De PROCORO verwijst naar de uitgangspunten van het huidige PRS-WV die nog steeds van
toepassing blijven bij deze herziening. De bezwaren worden aldus ongegrond beschouwd.

47/174

6.2. VERDELING VAN BIJKOMENDE RUIMTE VOOR BEDRIJVENTERREINEN

P.66

Ministrieel Besluit minister Muyters
Het document bevat een aantal positieve elementen tot actualisatie en bijsturing van het
provinciaal structuurplan West-Vlaanderen. De voorgestelde methodiek met betrekking tot een
regionale benadering van de behoefteberekening voor wonen en industrie kan principieel
ondersteund worden. De planlast zal hierdoor aanzienlijk verminderen. Elementen met
betrekking tot een dynamische planning geven invulling van de filosofie van structuurplanning en
kunnen aanvaard worden.
In het ontwerp van partiële herziening staan enkele uitspraken over de verdeling van bijkomende
ruimte voor bedrijventerreinen die onvoldoende in lijn zijn met het RSV. Het provinciaal
structuurplan dient een beleidskader te bevatten dat voldoet aan de vijf randvoorwaarden die
gesteld worden in het RSV om beroep te doen op het voorziene reservepakket voor economische
activiteiten (RSV p 324 e.v.) voor de periode na 2012. Hiervoor is geen actualisatie of verlenging
van de planhorizon noodzakelijk. Het ontwerp van herziening geeft geen of minstens
onvoldoende invulling aan deze bepalingen uit het RSV.
Advies RWO
Enkele uitspraken zijn niet in lijn met het RSV:
Het standpunt dat er voor de verlenging van de planhorizon een actualisatie van de
behoefteberekeningen en taakstellingen nodig zou zijn klopt niet. Vooreerst blijft het RSV gelden
tot het wordt herzien, en blijven de kwalitatieve en kwantitatieve richtinggevende delen gelden.
Het PRS kan dus geen aangepaste cijfers hanteren die afwijken van het RSV. Het geldende
beleidskader na 2012 bestaat uit het reservepakket dat kan aangesproken worden onder
voorwaarden. Er is bijgevolg geen bijkomend onderzoek nodig. Het beleidskader uit de
herziening voldoet niet aan de 5 randvoorwaarden gesteld in het RSV. Om vlot van het
reservepakket gebruik te kunnen maken, raden we de provincie aan om de 5 randvoorwaarden
duidelijker te maken en te operationaliseren in het PRS, zodat duidelijk wordt of, wanneer, en
onder welke voorwaarden de provincie van het reservepakket gebruik zal maken.
Advies Nr 106: Ichtegem
Gezien de planningshorizon van de huidige behoeften en het tijdsaspect (ook voor de realisatie
van terreinen) wenst de gemeente zo snel een zicht te krijgen op het te realiseren pakket aan
bedrijventerreinen voor de planperiode 2012-2017. De behoefte kan opgesteld worden door de
provincie, rekening houdende met de kenmerken en eigenheden van de gemeenten.
Advies nr 135: Koksijde
Koksijde heeft momenteel geen bedrijventerreinen en is vragende partij om toch lokale
bedrijvigheid een plaats te kunnen geven Koksijde had daarvoor het militair domein in
gedachten, nu aangeduid als strategisch project. Betekent de selectie van de kernen van
Koksijde als woonkern dat ook binnen het strategisch project een bedrijventerrein uitgesloten is?
Bezwaar nr 68
In de gemeente Knokke Heist is de volledige site vna de recentste fase (3de fase) van ’t Walletje
verkocht. Er zijn geen bedrijfsgronden meer beschikbaar. De gemeente beschikt bijkomend over
een lijst van nieuwe kandidaten, welke tot op heden niet ingevuld kan worden. De gemeente is
dus vragende partij om een 4e fase te kunnen ontwikkeling, dit cf. de bepalingen in het GRS, ggk
op 02/12/2005. Hierin wordt een uitbreidingszone voorzien t.h.v. het bestaande bedrijventerrein,
in oostelijke richting en aansluitend op de Natiënlaan. Deze visie kadert tevens binnen de
gewenste ontwikkelingen op gemeentelijk niveau en binnen het streefbeeld op de Natiënlaan.
Bezwaar nr 76
De behoeftestudie die nu gebruikt wordt geeft een overschatting van de behoefte aan nieuwe
bedrijventerreinen. Hierbij wordt de methodiek van TQM (terrein Quotiënt Methode), gehanteerd
door Cabus en Vanhaverbeke wordt in vraag getrokken. Hierbij worden immers sectoren
meegerekend die niet of slechts gedeeltelijk op bedrijventerreinen voorkomen. Een nieuwe
behoeftenstudie dient zeker een andere methode te hanteren en dient rekening te houden met
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de aanwezigheid van de effectieve voorraad in de provincie. Er wordt niet akkoord gegaan met
het weglaten van bedrijfsreserves tot 3ha bij de berekening van het aanbod. Dit zorgt voor een
scheeftrekking en dubbeltelling. Het volledige aanbod moet in kaart gebracht worden, ook
percelen kleiner dan 0,5ha. Er bestaat ook te weinig duidelijkheid over de oorzaken van de
leegstand en de redenen waarom deze leegstaande gronden niet op de markt komen en gebruikt
worden. In het kleine en dichtbevolkte Vlaanderen moet voorrang gegeven worden aan het
gebruiken van leegstaande kavels op bestaande en bestemde bedrijventerreinen.
Indien nu een te veel aan nieuwe bedrijventerreinen wordt bestemd, dreigt dit een extensief
ruimtegebruik op bedrijventerreinen in de hand te werken. Te veel nieuwe bedrijventerreinen
bestemmen dreigt dan ook de doelstelling van het Structuurplan West-Vlaanderen, om te streven
naar zuinig en intensief ruimtegebruik op bedrijvenzones, te ondergraven.
Bezwaar nr 77
In artikel 2.3 “Technisch voorstel tot wijziging van PRS” (p. 66 e.v.) worden de opties uit GRS’en
inzake de behoefte aan lokale bedrijventerreinen, verminderd met de goedgekeurde en in
opmaak zijnde GRUP’s, geraamd op 198 ha. Voor de transparantie van dit cijfer zou het
aangewezen zijn om een tabel per gemeente toe te voegen over welke opties we dan spreken. -Zijn dit enkel de in te vullen behoeftes voor de planperiode 2007-2012, ook deze met
voorbehoud van een nog op te maken behoefteraming, ….
De bruto-ruimtevraag van het RSV (1562 ha) is bijgevolg onvoldoende helder over wat resteert
na het aftrekken van de “lopende planinitiatieven”, gezien het onduidelijk is wat hieronder wordt
verstaan.
In artikel 2.3.3 wordt het beleid over de toebedeling van bijkomende ruimte voor
bedrijventerreinen na 2012 uitgewerkt.
Binnen het luik “ruimtemonitor” wordt de screening van het bestaand aanbod aan
bedrijventerreinen in de provincie vooropgesteld. Er wordt best verduidelijkt wat wordt bedoeld
met nog beschikbare bouwrijpe bedrijventerreinen en niet-ontwikkelde bestemde terreinen .
Kortstondig leegstaande bedrijfssites, die opnieuw een invulling met bedrijvigheid zullen krijgen
(van een zelfde categorie (lokaal/regionaal/…) of een andere), mogen hier niet meegerekend
worden.
Bezwaar nr 99
Er wordt gepleit om de ruimtebalans te gebruiken om de beschikbare industriegrond bewust te
beperken. Deze schaarste zal tot optimalisatie leiden (zie jaren ’70-’80). De beoogde toename
van ruimte voor industrie en bedrijvigheid is helemaal niet in overeenstemming met de
bestaande economische groei, zeker niet omdat er geen lineair verband bestaat of hoeft te
bestaan tussen groei en toenemend grondgebruik in een economie die des-industrialiseert en
zich meer op diensten richt. Enkel een neutrale en realistische inschatting van de werkelijke (niet
speculatieve) behoeften en de werkelijke beschikbare oplossingen met inbegrip van hergebruik,
brownfield, verdichting, inbreiding is aanvaardbaar.
We adviseren daarom om de reële nood te objectiveren, met het oog op een economie die desindustrialiseert, en met het oog op de reële leegstand of onderbezetting van industrieparken. Bij
wijze van voorbeeld verwijzen we naar het model-park Evolis van Leiedal.
Niet alleen zal de bijkomende ruimte voor bedrijven afbreuk doen aan een zuinig en zinvol
omspringen met de ruimte, maar ook is de voor waar aangenomen premisse dat er nood zou zijn
aan bijkomende bedrijfsruimte uitgegaan van een betwijfelbare en onwetenschappelijke analyse.
Factoren waarmee rekening moet gehouden worden bij de berekening van de behoefte zijn:








De beschikbaarheid van leegstaande onmiddellijk inzetbare terreinen.
De beschikbaarheid van te saneren brownfields.
De beschikbaarheid van geschikte of geschikt te maken bestaande panden, op basis van
een volledige en betrouwbare inventaris.
De evolutie van een productie-economie naar een minder ruimte behoevende
diensteneconomie.
De mogelijkheden tot het beperken van speculatie en ‘strategische ruimtevoorraden’ van
bedrijven.
De ruimtewinst die kan behaald worden door een duurzame bedrijventerreininrichting
met gemeenschappelijke parkings, opslag, voorzieningen, meerlagige bouw…
De economische (nul)groei.
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Advies nr 16: Middelkerke
Het gemeentebestuur kan zich vinden in het technisch voorstel van wijziging PRS-WV.
Advies nr 22: Menen
Overzicht van de studie van de POM met opmerkingen geformuleerd door de Stad Menen ( zie
bijlage ). Menen heeft nog volgend kwantitatief aanbod :



Lokaal: 3.74ha
Regionaal: 30.01ha

Advies nr 23: Kortrijk
De stad ondersteunt de provincie in de opmaak van een beleid voor de planperiode na 2012 en
vraagt om hier zo snel mogelijk mee te starten.
Advies nr 27: Poperinge
Er wordt uitgegaan van onnauwkeurig cijfermateriaal (RSV?) dat als gevolg een onderschatting
van de behoefte van de bedrijven geeft (ruimtebalans / ZVB). Er worden behoeftes, opgenomen
in gemeentelijke structuurplannen, mee opgenomen in de berekening. Behoeftes die nog niet in
RUP’s zijn vertaald, worden meegerekend als planinitiatief. Dit klopt niet want een beleidsvisie
die is opgenomen in een GRS is niet de definitieve uitwerking van een RUP.
Op p. 68 van het addendum (informatief deel) wordt plots verwezen naar wijzigingen in het
richtinggevende deel. Dit is verwarrend om te lezen.
Advies nr 32: Houthulst
p. 66 t.e.m. 69: Ook hier is het gedeelte i.v.m. de verdeling van bijkomende ruimte voor
bedrijventerreinen dat over het toekomstige beleid (na 2012) handelt summier en uiterst vaag.
Van beleid is dus eigenlijk geen sprake.
Houthulst bezit een industriezone voor milieubelastende industrie. Lokale bedrijven kunnen hier
niet terecht, maar door deze zone kan er ook geen behoefte aangetoond worden. De gemeente
vraagt dat de behoefteberekening in het PRS zodanig zou aangepast worden zodat regionale
bedrijven die in het verleden in een zone voor milieubelastende industrie opgericht werden, wel
mogen meetellen.
Advies nr 34: Roeselare
De stad kan de visie na 2012 volgen, maar vraagt in het kader van de concrete behoeftebepaling
om een digitaal loket of iets dergelijks te voorzien waar overheden op de eerste plaats en ook
ondernemers duidelijk kunnen zien waar welk aanbod er concreet beschikbaar is. De stad vraagt
om hier prioritair werk van te maken.
Advies nr 50: Vleteren
Voor de beleidsperiode 2007-2012 stelt men vast dat de taakstelling vanuit het RSV nagenoeg
volledig is ingevuld. Voor het beleid na 2012 zal de dienst Economie en de POM een methodiek
opstellen om de aangetoonde behoefte aan bedrijventerreinen (uit studie van
Cabus&Vanhaverbeke) om te zetten in een pakket voor de verschillende gemeenten. De
provincie zal dus een pakket toebedelen aan de gemeenten.
Advies nr 57: Oostrozebeke
In het kader van de 2de herziening van het RSV werd het bedrijventerrein langs het kanaal
Roeselare-Leie te Oostrozebeke als knelpunt weerhouden. Wanneer de watergebonden potenties
van de omliggende stedelijke gebieden en specifiek economische knooppunten aantoonbaar
uitgeput zijn, kunnen eventuele uitbreidingen worden overwogen.
De gemeente stelt vast dat ondanks deze evaluatie, het bedrijventerrein langs het kanaal
Roeselare-Leie niet opgenomen werd in de verdeling van bijkomende ruimtes voor regionale
bedrijventerreinen, en stelt dat dit wel degelijk aangewezen is, wegens de volgende redenen:
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Subregionaal werden de andere reserves aangesproken of verkeren ze in een
verregaande van planning
Door het stopzetten van de initiatieven in Meulebeke en Ardooie is er voldoende plaats
over.

De gemeente merkt op dat de overleg rond het BEK Oostrozebeke werd opgenomen in het
ontwerp addendum PRS-WV en vraagt dat het overlegproces zo snel als mogelijk wordt
verdergezet.
Advies nr 19: Wervik
In het PRS addendum wordt geen grensoverschrijdende studie gemaakt, noch
grensoverschrijdend kaartmateriaal bijgevoegd. Op die manier worden volgende zaken
onderschat:




ligging in een grensoverschrijdend geïndustrialiseerd gebied,
ligging in een grensoverschrijdend woongebied met stapstenen vanaf Kortrijk tot aan
Armentières,
ligging in een grootmazig groen netwerk met de Leie als grensoverschrijdend natuurlijk
en toeristisch-recreatief verbindingselement.

Wervik behoort tot 2 deelgebieden: Westhoek en Leieruimte. Dit biedt het gevaar dat Wervik bij
prioriteitsbepaling en behoefteberekening inzake woningen, bedrijven, groen, landbouw e.d.
gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Er wordt gevraagd om als volwaardig partner deel uit
te maken van beide deelgebieden.
Advies nr 70: Oostkamp
Ook hier zal de provincie instaan voor de behoefteberekening voor bijkomende
bedrijventerreinen en het verdelen van de gemeentelijke pakketten. Ook hier is de tekst vaag
over hoe dit concreet zal gebeuren.

Advies PROCORO
1. Methodiek (Ministrieel besluit, advies RWO, 76, 77, 99, 27, 32, 70, 16, 23, 50):
De PROCORO stelt voor om zich in te schrijven in de principes van het RSV en de studie van
de professoren Cabus en Vanhaverbeke te hanteren als een richtinggevend instrument in
combinatie met een adequate monitoring van het aanbod. Hieruit moet blijken of er al dan
niet voldoende aanbod is. De PROCORO stelt ook voor om op zoek te gaan naar mogelijke
alternatieve berekeningsmethodes om de behoefte in kaart te brengen. Deze kan dan, in de
cyclische benadering, bij de volgende evaluatie in 2017 aangewend worden. De PROCORO
stelt voor om dit mee te nemen als concreet actiepunt.
Bij de inschatting van het resterende pakket van de taakstelling 2007-2012 worden de opties
uit de GRS’sen mee opgenomen. De PROCORO wenst te verduidelijken dat het hier gaat over
de behoefteramingen die goedgekeurd werden in de respectievelijke GRS’sen. De
gemeentelijke uitvoeringsplannen die hier uitvoering aan gegeven hebben, werden in
mindering gebracht. Voor de nog openstaande opties wordt ruimte voorbehouden binnen de
taakstelling zodat ze kunnen omgezet worden in een RUP, maar staan voor de rest los van
een behoefteberekening. Het PROCORO acht het niet wenselijk de hele oplijsting van
gemeentelijke RUP’s op te nemen in een provinciaal structuurplan.
De PROCORO stelt voor om te onderzoeken of de monitoring van het reeds bestemde aanbod
verder uitgebreid kan worden met het in kaart brengen van leegstand en brownfields.
Hierdoor ontstaat een correct beeld van het werkelijke aanbod. Verder is het onderscheid
bouwrijpe/bestemde bedrijventerreinen en lokaal/regionaal aanbod een waardevolle
aanvulling.
Daarnaast stelt de PROCORO voor om een kader uit te werken voor het aanwenden van het
reservepakket, vermeld in het RSV.
De PROCORO onderschrijft het principe van zuinig en intensief ruimtegebruik maar is de
mening toegedaan dat een voorstel om via schaarste duurzaam ruimtegebruik te stimuleren
kan werken d.m.v. een Europese aanpak. Dit belet niet dat op heden zuinig met
bedrijventerreinen kan worden omgegaan door verdichting door aan elkaar te bouwen, door te
bouwen in de hoogte. Ook pleit de PROCORO om de 19 principes voor een duurzaam
bedrijventerrein toe te passen (cfr publicatie intercommunale)
De PROCORO neemt akte van de bezwaren 16, 23 en 50.
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2. Digitaal loket (nr.34):
De PROCORO ondersteunt de vraag naar digitale beschikbaarheid van de aanbod-monitor.
3. Bedrijvigheid in strategische projecten bij selectie woonkern (nr.135):
De PROCORO wijst er op dat de selectie als woonkern geen mogelijkheid biedt om een
bijkomend lokaal bedrijventerrein te ontwikkelen. In een proces van strategische projecten
worden alle mogelijke elementen onderzocht.
4. Grensoverschrijdende aanpak (nr.19):
De PROCORO erkent het belang van een grensoverschrijdende aanpak en vraagt ruimtelijk
rekening te houden met ontwikkelingen aan de andere zijde van de grens. Voor wat
behoefteberekeningen, aanbod-monitor en eventuele taakstellingen is de Provincie WestVlaanderen echter enkel bevoegd op het grondgebied van West-Vlaanderen. (zie hfdst 11
behandeling bezwaar nr.22). Grensoverschrijdende aspecten zijn immers ook Vlaamse
bevoegdheid. In kader van spoor 2 vraagt de PROCORO om het grensoverschrijdend aspect
mee te nemen.
5. BEK (nr.75):
De PROCORO merkt op dat het ontwerp addendum PRS duidelijk stelt dat, afhankelijk van het
overlegproces conform het RSV, een ruimtelijk uitvoeringsplan aangewezen is. Tot op heden
heeft de deputatie enkel beslist het overlegproces te voeren, maar nog geen formele
beslissing genomen een PRUP op te maken. Daarom werden de BEK’s nog niet opgenomen in
de taakstelling.
6. Diverse (nr.106, 68):
De PROCORO neemt hier akte van.
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DEEL 2: RICHTINGGEVEND GEDEELTE
1. GEWENSTE RUIMTELIJKE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR
1.1. RECONVERSIE
1.

P.72

Toename aanbod niet in verhouding tot de kern of taakstelling (advies RWO-89)

Het voorgestelde afwegingskader kan aanleiding geven tot het voorzien van programma’s die een
onevenredige toename van bepaalde functies met zich mee brengen ten aanzien van de kern
waar de reconversie zich voordoet, bijvoorbeeld een extra pakket wonen dat veel ruimer is dan
wat volgens de eigenheid van de kern te verantwoorden is. Het is bijgevolg aangewezen deze
invalshoek als bijkomend afwegingscriterium te voorzien.
Gezien de Provincie in deze herziening de keuze maakt voor een ruimtelijk beleid puur op basis
van taakstelling moet deze taakstelling wel gerespecteerd blijven! Als reconversieprojecten leiden
tot een overschrijding van een bepaalde taakstelling moet deze opnieuw in evenwicht gebracht
worden.
Advies PROCORO
De PROCORO stelt de schaal en eigenheid van de bebouwingsconcentratie belangrijke elementen
zijn voor de inrichting van het gebied. Zo zal er naar dichtheden, woontypologieën en inrichting
van de publieke ruimte hiermee rekening moeten gehouden worden. Het is niet zinvol de
ontwikkeling van de reconversiegebieden te koppelen aan de taakstelling aangezien de grootte
van deze reconversiegebieden op voorhand niet gekend is. De taakstelling mag
reconversiegebieden niet tegenhouden. Door met een cyclisch systeem te werken zal dit aanbod
ook in rekening worden gebracht.
De PROCORO stelt volgende wijziging voor onder 1.4.4: ruimtelijke principes voor reconversies:
kwalitatieve invulling staat centraal:
- de eigenheid en de schaal van de bebouwingsconcentratie dient bij de inrichting van het
reconversiegebied gerespecteerd te worden door de bebouwingstypologie, de dichtheid en
inrichting van de publieke ruimte erop af te stemmen
2.

Belang reconversie –voldoende ruimte voor herlocalisatie (43)

De reconversie is voornamelijk belangrijk om de toenemende trend dat sedert enige tijd
kleinschalige zonevreemde ambachtelijke bedrijven hoe langer, hoe meer hun locatie binnen de
woonkern verlaten. Met het oog op uitbreiding, herlocaliseren zij zich aldus binnen een KMOzone. Hiertoe dient echter voldoende ruimte voorzien waar dergelijke ondernemingen terecht
kunnen.
Advies PROCORO
De PROCORO geeft aan dat een reconversie van een bedrijfssite in de kern enkel kan indien de
bestemming is achterhaald en niet meer in aanmerking kan komen voor bedrijvigheid. Het kan
immers niet de bedoeling zijn om systematisch nieuwe bedrijventerreinen in de open ruimte te
gaan ontwikkelen zodat bedrijven zich kunnen herlokaliseren en bijkomend woongebied in de
kern kan ontwikkeld worden.
3.

Beleidskader voor geïsoleerde reconversiegebieden in de open ruimte (89)

Voor het uitstippelen van een ruimtelijk beleid voor geïsoleerde reconversiegebieden in open
ruimte is een vooroverleg met de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling noodzakelijk. De
impact op het agrarisch gebied en de landbouwbedrijven op zich moet voorafgaand beoordeeld
worden.
Advies PROCORO
De PROCORO neemt hier akte van. Dit is momenteel geen voorwerp van openbaar onderzoek.

4.

Eerst uitwerken van beleidskader alvorens in structuurplan (40 –41-44-45-51-5253-54-55-56-63-71-74-78-86-87-102-104-108- 109)

“Voor de geïsoleerde reconversiegebieden in de open ruimte zal de provincie een ruimtelijk beleid
uitstippelen. Dit dient nog uitgewerkt te worden”
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Het is de plicht van de provincie als goede huisvader om dit eerst uit te werken alvorens enige
vorm te geven in een ruimtelijk structuurplan. (Algemene beginselen behoorlijk bestuur)
Advies PROCORO
De PROCORO geeft aan dat bij deze herziening van het PRS-WV niet alles kan opgenomen
worden. Bij een volgende herziening van het PRS-WV kan dit mogelijks worden meegenomen.
Dit is een complex probleem waar vermoedelijk nieuwe instrumentaria zullen voor nodig zijn.

5.

Geformuleerde visies in het GRS als ruimtelijk principe meenemen (77)

Het is aangewezen om bij de opsomming van reeds geformuleerde visies binnen het GRS ook de
functie toe te voegen.In een aantal structuurplannen is al duidelijk aangewezen welke functie(s)
in aanmerking komen bij reconversie van een bepaalde site. Het lijkt dan ook in deze gevallen 1.
niet nodig nog eens een afweging van de noden te maken en 2. niet mogelijk om functies te
mengen als er voor één functie (dus een monofunctionele ontwikkeling) is gekozen in het GRS.
Er wordt voorgesteld om volgende om de tweede zin in de tweede paragraaf te veranderen in:
“Indien in het GRS voor het gebied visies worden geformuleerd betreffende functies, dichtheden,
erfgoed, stapelbouw,… , dan zijn deze visie-elementen van toepassing.”
Advies PROCORO
De PROCORO stelt voor om inderdaad ook het woord ‘functies’ aan te vullen als mogelijk visieelement binnen de GRS’en en de voorgestelde formulering over te nemen.

6.

reconversie als alternatief voor aansnijden nog ongebruikte greenfield
woonuitbreidingsgebieden (99)

De bezwaarindiener vindt het niet de juiste aanpak om geen compensatie meer te vragen door
het schrappen van woonuitbreidingsgebied. Reconversie is immers wel degelijk een alternatief
voor het aansnijden van nog ongebruikte green field woonuitbreidingsgebieden. Hoe meer
reconversie, hoe minder green field moet opgeofferd worden.
Daarnaast staat dat door de opname van de reconversie in de ruimtebalans later minder extra
gebieden zullen moeten aangesneden worden. Dit gaat impliciet maar heel duidelijk uit van een
scenario waarin ruimte voor wonen ook in de toekomst zal blijven stijgen. Een duurzaam
voorraadbeleid, wat toch het doel moet zijn van een effectieve ruimtelijke ordening, kan niet
uitgaan van een eeuwige groei in een fysisch beperkte gebruiksruimte.
Advies PROCORO
De PROCORO verduidelijkt dat nu niet onmiddellijk een schrapping van woonuitbreidingsgebied
wordt gevraagd maar dat dit op termijn op hetzelfde neerkomt. De aanleiding om dit op te
nemen binnen de herziening is juist om dit discussiepunt (zijnde schrapping van
woonuitbreidingsgebieden) uit de wereld te helpen om zo reconversie verder te stimuleren. Door
deze reconversieprojecten zullen minder greenfields woonuitbreidingsgebieden nodig zijn wat een
duurzame oplossing is. De gemeente kan nog steeds zelf het initiatief nemen om
woonuitbreidingsgebied te schrappen. Bovendien kan woonuitbreidingsgebied ook niet zomaar
ontwikkeld worden. Ofwel dient ze in functie van sociale woningbouw ontwikkeld te worden ofwel
dient er een netto-behoefte aan woongelegenheden binnen de gemeente te bestaan.

7.

Toegelaten functies verduidelijken - uitbreiding toepassingsgebied van het
beleidskader niet geselecteerde kernen (103-134)

Het is aangewezen en noodzakelijk bepaalde ontwikkelingen mogelijk te maken voor dergelijke
terreinen. De tekst gaat er hoofdzakelijk van uit dat deze terreinen worden omgezet naar een
woonbestemming, terwijl deze terreinen en gebouwen vaak een eenvoudige herbestemming tot
KMO- of lokaal bedrijventerrein mogelijk maken.
Het beleidskader is beperkt tot de bebouwde ruimte binnen de geselecteerde kernen of overige
woonconcentraties. Ook binnen de niet-geselecteerde kernen zorgen dergelijke ruimte voor een
verarming van het landschap en verdienen ze een reconversie. In tegenstelling tot de geïsoleerde
zones in het buitengebied is hier geen probleem naar ontsluiting of landschappelijke impact
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waardoor ook deze terreinen het voorwerp moeten kunnen uitmaken van een reconversie. De
gemeente vraagt dan ook met aandrang het toepassingsgebied voor reconversie uit te breiden.
Anderzijds vraagt de gemeente hier duidelijk aan te geven dat de ontwikkelingsperspectieven
van de kern de eventuele reconversie niet in het gedrang brengen. Zo wordt best expliciet
aangegeven worden dat – ook bij woonkernen – een reconversie naar lokale bedrijvigheid
mogelijk is.
Advies PROCORO:
De PROCORO verduidelijkt dat het beleidskader ook van toepassing is binnen
bebouwingsconcentraties die niet geselecteerd zijn als kern. Het is belangrijk voor de PROCORO
dat reconversieprojecten worden gestimuleerd.

8.

Uitbreiding toepassingsgebied van het beleidskader voor ingesloten
landbouwgebied. ( 133)

De bezwaarindiener wenst dat voor zijn gronden gelegen in landbouwgebied het beleidskader
eveneens kan worden toegepast. Hiervoor haalt hij volgende argumenten aan:
-

het beschouwde perceel volledig ingesloten ligt in het bebouwde weefsel, langs een goed
uitgeruste weg
de verkavelingsvergunning is vervallen is en na het wegvallen van de opvulregel kan er
niet meer op gebouwd worden.
Het kadaster beschouwt het perceel wel nog als bouwgrond.
Wanneer reconversies binnen de bebouwde ruimte effectief gestimuleerd worden, dan
vraagt de bezwaarindiener zich af waarom ik op heden daar niet kan op bouwen?
Daarnaast kan vastgesteld worden dat voor dit concreet perceel het niet wenselijk is om
dit opnieuw in te zetten voor de huidige bestemming (landbouw). Het is wel wenselijk om
dit opnieuw in te zetten voor andere ruimtevragen zoals wonen.
Deze doelstelling geeft uitvoering aan het principe van duurzaam ruimtegebruik.

Advies PROCORO
De PROCORO geeft aan dat een landbouwgebied niet in aanmerking komt voor dit beleidskader.
Het gaat over onbenutte gebouwen waarbij omliggende gronden kunnen meegenomen worden
als ze ingesloten liggen.
De PROCORO stelt voor de definitie in die zin te verduidelijken.
De gemeente kan deze percelen aanduiden als zoekzone voor wonen binnen het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan indien er een behoefte kan worden aangetoond en indien deze locatie
overeenstemt met de principes van het PRS en RSV.

9.

Uitbreiding toepassingsgebied van het beleidskader voor leegstaande
bedrijfsruimten gelegen midden een woonlint (10)

Het is wenselijk dat het principe van reconversie ook kan toegepast worden op leegstaande
bedrijfsruimten die niet in de kernen gelegen zijn, maar bijvoorbeeld midden een woonlint.
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt dat er binnen voorliggend beleidskader mogelijkheden worden gegeven aan
de bedrijfsruimten in de kernen. Dit kan niet zomaar met dezelfde principes in woonlinten
worden toegelaten. Hiervoor is verder onderzoek nodig omdat dit een dynamiek genereert in de
open ruimte wat mogelijks strijdig is met de principes van het RSV.

10. Concreet voorbeeld toepassingsgebied beleidskader reconversie (21)
‘De gemeente Meulebeke wenst aan te geven dat de site ‘ vennootschap Dubaco’ gelegen tussen
de Oostrozebekestraat en de Gentstraat, 2de afd. sie D nr. 24 e5 (volgens het gewestplan
Roeselare-Tielt gelegen in een zone voor milieubelastende industrie) opgenomen kan worden als
reconversiegebied’.
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt hiervan akte. Dit is een concreet dossier.
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11. Onderscheid naargelang de gewestplanbestemming (37)
Er dient een onderscheid gemaakt te worden, naargelang het gaat om de omzetting van
gewestplanzone voor bedrijvigheid naar wonen, dan wel om de omzetting van een site die op het
gewestplan gelegen was in woongebied, maar in een BPA als bedrijvigheid werd ingekleurd. In
het voorstel tot wijziging wordt niet gekeken naar wat de bestemming op het gewestplan was.
De gemeente is van mening dat herbestemming of nabestemming naar wonen binnen de artikel
5 gewestplanzones zonder enig voorbehoud of voorwaarde moet kunnen. Het ‘bijkomend aanbod’
mag niet verrekend worden bij latere behoeftestudies, aangezien deze zones reeds in het
gewestplan als woongebied waren bestemd.
De gemeente staat achter het voorstel om geen woonuitbreidingsgebied meer te schrappen ter
compensatie.
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt dat een herbestemming naar wonen inderdaad logischer is binnen de
gewestplanzones wonen. Niettemin is ook een afweging naar andere functies nodig om een
doordachte keuze te maken. Mogelijks is er binnen de kern ook ruimte nodig voor
gemeenschapsvoorzieningen, recreatievoorzieningen,…. Mogelijks is deze locatie hiervoor
uitermate geschikt.
De PROCORO verduidelijkt dat het voor het aanbod voor wonen een verschil uitmaakt wat de
onderliggende gewestplanbestemming is. Als er een bestemmingswijziging nodig is, dan het
gedeelte wonen meegeteld bij het aanbod. Het aanbod dient een zo realistisch mogelijk beeld te
geven van de bebouwingsmogelijkheden. Aangezien het aanbod wordt gedifferentieerd wat
binnen de eerste 5 jaar mogelijks op de markt komt of wat mogelijks in de daaropvolgende 5
jaar op de markt komt, kan er ook rekening gehouden worden met de duur van een
reconversieproject waardoor het aanbod voor een andere periode verrekend wordt.
Dit advies wordt met meerderheid van stemmen aanvaard :
Stemming:
Ja : 15 (Piet Gellynck, Koen Dewulf, Eric Vandorpe, Guido Vandenbroucke, Pétur Edvardsson,
Dirk Verté, Eric Boussery, Peter Norro, Carlo Spillebeen, Lieven Louwagie, Jeroen Cornilly,
Gabriël Vandemaele, Maarten Stuer, Lieven Veulemans en Koen Vanneste)
Nee : 0
Onthouding: 1 (André Sonneville)
De heer André sonneville onthoudt zich omdat reconversieprojecten minder gericht is op jonge
gezinnen. Door dit mee op te nemen in het aanbod, betekent dit dat er minder mogelijkheden
zijn voor het voorzien van woonzones voor jonge gezinnen. Door de reconversieprojecten
volledig te verrekenen in het aanbod, wordt bovendien gevreesd dat hierdoor reconversies zullen
ontmoedigd worden.
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1.2. AFSTEMMING MET HET GROND- EN PANDENBELEID

P.74

BEHANDELING ADVIES MINISTER
-

vooruit lopen op eventuele wijziging of afschaffing van het decreet is niet
opportuun. Het is niet mogelijk percentages sociaal woonaanbod vast te leggen
volgens de Vlaamse Wooncode gezien deze niet bepalend zijn. Deze passage dient
best geschrapt.
Advies PROCORO:
De PROCORO begrijpt dat het addendum hier een anticiperende houding wenst over in te
nemen aangezien het decreet voor het grondwettelijk hof hangende is en benadrukt dat
continuïteit in het beleid van belang is bij een eventuele afschaffing van het decreet. De
PROCORO erkent evenwel dat de tekst in het addendum PRS-WV misschien als te voorbarig
kan beschouwd worden. Aangezien bovendien het opnemen van percentages strijdig is met
de Vlaamse Wooncode, acht de PROCORO het bezwaar gegrond en stelt voor de betreffende
passage te schrappen.

BEHANDELING ADVIEZEN EN BEZWAREN
1. De adviezen en bezwaren ondersteunen de aanpassingen voor het overnemen van
de normen uit het decreet grond- en pandenbeleid (29, 70, 99)
Advies PROCORO:
Er wordt akte genomen van dit standpunt
2. Men is niet akkoord met de voorgestelde aanpassingen:
- het is niet wenselijk om het te realiseren sociaal woonaanbod af te bakenen op het
grafisch plan. (34) Enige vrijheid van uitvoering is verloren (29,77) en het creëren
van een sociale mix is onmogelijk (29);
Advies PROCORO:
Zie advies minister
- men gaat niet akkoord met het feit dat de normen moeten toegepast worden. Men
wenst dat dit enkel wordt toegepast zolang het sociaal objectief niet is bereikt
zodat daarna de stad haar eigen beleid kan voeren. (34)
- men wenst zijn eigen sociaal reglement te behouden ongeacht evoluties in het
decreet grond- en pandenbeleid (24);
Advies PROCORO:
De PROCORO is van oordeel dat er werk moet blijven gemaakt worden van een sociaal
gedifferentieerd woonaanbod en vindt het een goede keuze om de mogelijkheden die het
Decreet Grond- en Pandenbeleid hier laat, steeds toe te passen. Dit maakt het mogelijk voor
gemeenten met een achterstand om een inhaalbeweging te maken en zo het sociaal
objectief te halen. De PROCORO wenst dan ook van dit principe niet af te wijken en acht het
bezwaar ongegrond.
- het beleid leidt tot versnippering en geen uniform stadsgezicht. Door grootschalige
clustering van sociale huur- of koopwoningen of sociale kavels kan kostprijs
geminimaliseerd worden. Verweving leidt tot verhoogde kosten (40, 41, 42, 45, 51,
52, 53, 54, 55, 56,63, 71, 74, 78, 86, 87, 102, 104, 109).
Advies PROCORO:
De PROCORO is van oordeel dat het vooropgestelde beleid leidt tot een kleinschaligere
integratie van een gedifferentieerd sociaal woonaanbod bij nieuwe woonprojecten. Dit komt
de kwaliteit net ten goede doordat het sociaal woonaanbod minder zichtbaar aanwezig is in
het weefsel enerzijds en privaat en sociaal woonaanbod beter geïntegreerd worden met
elkaar anderzijds. Hierdoor wordt de sociale mix gestimuleerd en wordt het nieuwe sociaal
woonaanbod niet langer ingeplant als geïsoleerde enclaves binnen het woonweefsel. De
PROCORO onderschrijft het huidige Vlaamse beleid en acht het bezwaar aldus ongegrond.
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3. Er wordt gevraagd om naast woonuitbreidingsgebieden ook reservegebieden voor
woonwijken op te nemen. In de recente wijziging van het VCRO worden deze
specifiek vermeld (11, 34)
Advies PROCORO:
Het statuut van reservegebieden voor woonwijken is hetzelfde als dat van
woonuitbreidingsgebieden zoals ook opgenomen in het Decreet Grond- en pandenbeleid. De
tekst dient aangepast te worden.
4. Voorstel om kernen te ontlasten met betrekking tot de sociale last en mogelijkheden
te voorzien naar de steden (30,80)
Advies PROCORO:
Het PRS dient rekening te houden met de decretale verplichtingen terzake. Momenteel dient
9% van het woningbestand van elke gemeente uit sociale woningen te bestaan.
De PROCORO is het idee echter wel genegen om meer te gaan bundelen in stedelijke
gebieden of de verdeling van de sociale last te kaderen binnen de regionale woningmarkten,
doch is ook van mening dat elke gemeente een bijdrage dient te leveren aan de sociale
huisvesting. De PROCORO acht het bezwaar aldus ongegrond.
5.

Tekort aan juridische woonvoorraad om sociaal objectief te realiseren:
Bijkomend woongebied is noodzakelijk om het bindend sociaal objectief te realiseren. Dit kan
eventueel voorzien worden op het militair domein. (135)
Advies PROCORO:
Het sociaal objectief maakt deel uit van de taakstelling wonen voor de gemeente. Een
beroep doen hiervoor op het provinciaal reservepakket kan slechts in uitzonderlijke
omstandigheden en indien de gemeente aantoont dat ze haar verantwoordelijk heeft
genomen om binnen de taakstelling een sociaal woonaanbod te creëren.

58/174

1.3. DOELGROEPENBELEID
1.

P.77

Regionale differentiatie (99)

West-Vlaanderen heeft regio’s die kampen met ontvolking (bv. Ieper, landelijke westhoek,…) en
regio’s die versneld toeslibben. Om dit fenomeen tegen te gaan moet gezorgd worden voor
leefbaarheid, zowel op platteland als in de steden. Dit moet bevorderd worden door meer
doorgedreven stedenbouwkundige verordeningen met kwantitatieve doelstellingen over de
soorten woningen (bijvoorbeeld aandeel kangoeroewoningen, lage energiewoningen, sociale
mix,…)
Advies PROCORO:
De PROCORO vindt het aspect leefbaarheid zowel op het platteland als in de steden van groot
belang. De PROCORO stelt voor dit aspect verder te onderzoeken en mee te nemen in volgende
herziening van het PRS-WV (spoor 2).
De PROCORO meent dat een doorgedreven verordening in conflict zal komen met het decreet
grond- en pandenbeleid. De gemeenten krijgen hun taakstelling en het is dan ook hun
bevoegdheid om deze te differentiëren en op lokaal niveau voor een voldoende differentiatie aan
woontypologieën te zorgen. Het is niet zinvol dit provinciaal verordenend vast te leggen. Er
bestaan teveel verschillen tussen de regio’s en ook tussen de gemeenten onderling.

2.

opvang van de eigen woonbehoeften per regionale woningmarkt.(30)

Op kustniveau dient, gelet op de specifieke situatie, dit anders benaderd te worden. Gelieve
hieraan de nodige aandacht te schenken.
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt dat er met de inwijking aan de kust rekening werd gehouden omdat er voor
de behoeften voor de regionale woningmarkten vertrokken wordt van de cijfers van DC Noise.
Ook de vergrijzing aan de kust werd in rekening gebracht bij het berekenen van de behoeften.

3.

Beperken van de druk van het tweedeverblijfstoerisme op het wonen.(30)

Het is niet duidelijk of de provincie hierin initiatiefnemer is, of dat dit aan de gemeente zal
opgelegd worden. Dit dient verduidelijkt te worden in de ontwerptekst.
Advies PROCORO:
Dit is geen voorwerp van de wijziging van het PRS-WV.
4.

Specifieke doelgroep woonwagenbewoners (34)

De stad gaat niet akkoord met de visie van het doelgroepenbeleid dat de reële woonbehoeften
van de diverse doelgroepen (o.a. woonwagenbewoners) wenst op te vangen en merkt op dat de
resultaten van de studie van de Vlaamse Woonwagencommissie (januari 2004) gedateerd zijn en
moeten geëvalueerd en herbekeken worden.
De stad vraagt om bij de herziening van het PRS de nood en ook de dichtheid van een
doortrekkersterrein in Roeselare te herbekijken en de visie desnoods bij te sturen.
Advies PROCORO:
Dit is geen voorwerp van de wijziging van het PRS-WV.
5.

Differentiatie te realiseren binnen zowel de woonkern als binnen de overige
woonconcentraties (80)

De gemeente kan akkoord gaan mits de differentiatie tevens kan gerealiseerd worden binnen
zowel de woonkern als binnen de overige woonconcentraties (Nieuwmunster, Houtave en
Meetkerke). Diverse woonconcentraties lenen zich immers beter tot bepaalde doelgroepen dan de
woonkern zelf omwille van hun specifieke karakter en/of ligging.

59/174

Advies PROCORO:
Deze differentiatie kan gerealiseerd worden binnen de woonkern als binnen bestaand juridisch
aanbod in een overige woonconcentratie. Dit is een gemeentelijke taak. Om de kernen te
versterken conform het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is het logisch de differentiatie aan
typologieën ook af te stemmen met de aanwezige voorzieningen in de directe omgeving. Dit
heeft geen wijziging tot gevolg.

6.

Nieuwe gronden inzetten voor specifieke doelgroepen (120)

Voor de gemeente Knokke-Heist is het uitermate belangrijk dat nieuwe gronden kunnen ingezet
worden voor jonge gezinnen. Dit voor zowel betaalbare als sociale huisvesting. Het huidige
aanbod beschikbare gronden in de gemeente zijn veelal private verkavelingen waarbij geen
“betaalbare” prijzen worden gehanteerd. Zoals in het woonbeleidsplan van de gemeente
uitgebreid aangetoond, bieden de normen van het “bescheiden woonaanbod” (zie decreet Gronden Pandenbeleid) geen enkel soelaas om de vooropgestelde doelstelling te bereiken.
Het gemeentebestuur hoopt dat het Provinciebestuur in een tweede spoor specifieke aandacht zal
hebben voor het aspect betaalbaar wonen voor jonge gezinnen in kustgemeenten.
Advies PROCORO:
De PROCORO ondersteunt dit voorstel om in een tweede spoor meer aandacht te besteden aan
het aspect betaalbaar wonen voor jonge gezinnen in kustgemeenten. Dit heeft geen wijziging tot
gevolg.
Momenteel is er een reservepakket van 1500 woongelegenheden gereserveerd voor
pilootprojecten onder andere voor betaalbaar wonen voor jonge gezinnen onder andere aan de
kust.

7.

Doelgroepenbeleid is een gemeentelijke bevoegdheid, gemeente wenst hierin
autonomie(24-70-106-125)

Het is belangrijk dat gemeenten zelf een visie kunnen ontwikkelen m.b.t. het doelgroepenbeleid
op basis van de lokale situatie. Deze lokale situatie kan sterk verschillen. De gemeente wilt
hierover voldoende autonomie om eigen accenten te kunnen leggen.
Het kan niet de bedoeling zijn dat de provincie bij het opstellen van de gemeentelijke
programmatie ook het doelgroepenbeleid binnen de gemeente bepaalt.
Advies PROCORO:
De PROCORO verduidelijkt dat in het PRS-WV de algemene principes vermeld staan. Het is aan
de gemeente om die algemene principes te vertalen op het terrein zodat eigen accenten kunnen
gelegd worden en er op maat van de gemeente een woonbeleid kan worden uitgewerkt.

8.

Nieuwe vormen van samenwonen vermelden (76)

P 78 maakt geen melding van nieuwe vormen van samenwonen (cohousing of andere)
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt dat dit niet vermeld staat omdat er hier gefocust wordt op de doelgroepen
waarvoor een woonbeleid dient uitgestippeld worden. De wijze waarop dit kan gebeuren wordt
niet vermeld en is ook een bevoegdheid van het lokale bestuur.
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1.4. KERNSELECTIE

P.78

A. Advies RWO/minister Muyters
1. Overwegende dat in het ontwerp van herziening veelal vertrokken wordt van bestaande
situaties als basis voor een selectie, zonder onderzoek naar of afweging van de potenties; dat
dit zowel bij (nieuwe) kernenselecties als bij selectie van toeristisch-recreatieve knooppunten
gebeurt; dat dit ook speelt bij de gewijzigde categorisering van de herlocalisatiedorpen daar
de opwaardering naar hoofddorp enkel op basis van de bestaande situatie op vlak van
bedrijvigheid gebeurt; (minister Muyters - RWO) De aanpassing van de categorie
herlocalisatiehoofddorp heeft ook zijn invloed op de mogelijkheden inzake bijkomend
woonaanbod (RWO)
2. De gewijzigde criteria voor aanduiding van kernen in het buitengebied zijn onvoldoende
ruimtelijk onderbouwd en in hoofdzaak gebaseerd op het (laag) inwonersaantal, waardoor tal
van gehuchten en kernen opgewaardeerd worden zonder onderzoek naar de potenties en de
ruimtelijke inpassing in het landelijk gebied. Het RSV (p. 402) bepaalt duidelijk dat een
woonkern die over een voldoende uitrustingsgraad beschikt als hoofddorp wordt
gecatalogeerd. Bij een afweging van de verschillende kernen in West-Vlaanderen dient dan
ook van dit onderscheid vertrokken te worden. (minister Muyters – RWO)
3. De veelheid van bijkomende geselecteerde kernen kan ertoe leiden dat systematisch
bijkomend woongebied wordt aangeduid in deze dorpen en gehuchten.
Volgens het RSV volstaat nochtans de totaliteit van potentieel te bebouwen percelen in de
kernen van het buitengebied met bestemming woongebied op het gewestplan, om de
bijkomende behoefte aan woningen in het buitengebied te lokaliseren. (cfr RSV,
gecoördineerde versie p 278). (RWO)
4. Bovendien kan dit eveneens leiden tot een ontsporing van de 60/40 verhouding gezien de
kans bestaat dat de nieuwe gebieden sneller zullen ontwikkelen dan kernversterkende
inbreidingsoperaties in stedelijk gebied. (minister Muyters - RWO)
5. Normaal zou de selectie het gevolg moeten zijn van de toepassing van goed onderbouwde
criteria. Hier lijkt het of de criteria eerder in functie van een gewenste selectie opgesteld zijn.
Hierdoor worden er veel bijkomende kernen geselecteerd. De hier gehanteerde – zeer
beperkte - criteria lijken een onvoldoende basis te vormen voor bijkomende selecties. Het is
aangewezen een meer onderbouwde studie naar de kernen te voeren – studie die is opgestart
door de provincie – en pas op basis daarvan eventueel te oordelen of bijkomende selecties te
verantwoorden zijn. (RWO)
6. Kan het zijn dat door de vereenvoudiging van de categorieën een soort opwaardering ontstaat
van de geselecteerde kernen? Is daar voldoende basis voor? (RWO)
7. Hebben ze – de nieuwe en de opgewaardeerde kernen - wel potenties voor het voorzien van
extra woonaanbod? Is het landschappelijk of morfologisch verantwoord dat deze kernen
groeien? (RWO)

Advies PROCORO:
1. De PROCORO stelt vast dat de bronnen die het RSV aanreikt om over te gaan de selectie van
kernen in het buitengebied, namelijk de studie ‘De spreiding en het primair relatiepatroon van
de Belgische nederzettingen in 1980’ opgemaakt door H. Van Der Haegen, M. Pattyn en S.
Rousseau eveneens vertrekken vanuit de bestaande situatie, zijnde het uitrustingsniveau van
een bepaalde kern en de ermee samenhangende invloedssfeer die deze uitoefent.
Bovendien wenst de PROCORO er op te wijzen dat het RSV ook regionaalstedelijke en
kleinstedelijke gebieden werden geselecteerd. Bij deze selectie was het ook nog niet duidelijk
wat de potenties zijn van deze kleinstedelijke gebieden en wat het programma zou worden
inzake wonen, werken en voorzieningen en of hiervoor ruimte voorhanden is. Dergelijke zaken
dienen immers onderzocht, onderbouwd én afgewogen te worden binnen het betreffende
afbakeningsproces.
Bij de kernselecties is dit niet anders: op basis van een aantal objectieve selectiecriteria heeft
de provincie een aantal kernen in het buitengebied aangeduid. Hiermee reikt de provincie een
kader aan voor de gemeenten waarbinnen bepaalde ontwikkelingsperspectieven worden
geboden. Het is ook in dit perspectief dat de aanpassing van de herlocalisatiehoofddorpen
dienen bekeken te worden. De invulling van de ontwikkelingsperspectieven zal enerzijds
afhangen van de taakstelling die de gemeente werd toebedeeld inzake wonen en bedrijvigheid
en anderzijds zal de locatie voor deze invulling dienen onderbouwd te worden via een
locatieonderzoek in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (subsidiariteit).
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Het is inderdaad zo dat de zes herlocalisatiehoofddorpen die gewijzigd worden naar hoofddorp
ten aanzien van de huidige selectie meer mogelijkheden krijgen op vlak van wonen. De
PROCORO is evenwel van oordeel dat de ruimtelijke impact van wonen relatief klein is.
Bovendien dient er steeds een ruimtelijke afweging te gebeuren op lokaal niveau.
2. De PROCORO gaat niet volledig akkoord met deze stelling. De bijkomende selectie van 26
extra kernen is immers gebeurd op basis van objectieve criteria én in het verlengde van de
selectiemethodiek van het huidig PRS-WV, namelijk het inwonersaantal en de status van de
kern. Hierbij werden volgende categorieën van kernen bijkomend geselecteerd, in afwachting
van bijkomend onderzoek:
– Kernen behorend tot de Westhoekgemeenten (cfr. gebied West zoals omschreven in het
huidig PRS-WV) die meer dan 300 inwoners bevatten én de centrale kern van een
deelgemeente vormen of;
– Kernen die behoren tot het overige deel van de provincie en meer dan 1000 inwoners
bevatten OF de centrale kern van een deelgemeente zijn geweest én meer dan 750 inwoners
bevatten.
Het is evenwel zo dat bepaalde gehanteerde criteria, in het bijzonder het aspect
‘deelgemeente’, niet steeds ruimtelijk relevant meer zijn. Om het uitrustingsniveau van een
kern te bepalen, werd immers beroep gedaan op de inmiddels sterk gedateerde studie ‘De
spreiding en het primair relatiepatroon van de Belgische nederzettingen in 1980’ opgemaakt
door H. Van Der Haegen, M. Pattyn en S. Rousseau. Deze bronnen werden evenwel
rechtstreeks door het RSV aangereikt als basis voor de kernselectie. Hier was het criterium
‘deelgemeente’ bepalend om het uitrustingsniveau te definiëren. De provincie heeft dit dan
ook in zijn selectiemethodiek geïmplementeerd.
Gelet op bovenstaande elementen is de PROCORO dan ook de mening toegedaan dat het
aangewezen is bij een aanpassing van de kernselectie uitvoerig onderzoek uit te voeren naar
onder andere de uitrustingsgraad van een kern, de relatie kernselectie versus leefbaarheid,
bovenlokale ontsluitingsstructuur,… .Dit onderzoek wordt momenteel gevoerd in het kader van
de voorbereiding van spoor 2 van de herziening, waarbij er:
– Een visie wordt opgemaakt per deelruimte, op basis van bestaande structuur maar ook van
ruimtelijke potenties. Hierop zullen de selecties van de kernen worden geënt;
– Op basis van een actualisering van de afbakening van de kernen (zie verder) worden de
verschillende databanken waarover de provincie beschikt (aantal scholen/leerlingen,
herkomst van leerlingen, aanwezige voorzieningen,…) op elkaar afgestemd. Op deze manier
kan gezocht worden naar socio-economische correlaties in functie van de leefbaarheid van
een kern.
Veel gemeenten hebben evenwel een bijkomende selectie voorgesteld in hun GRS en tijdens
de consultatieronde van de herziening van het PRS-WV. Op basis hiervan heeft de deputatie
en de provincieraad beslist een bijkomende selectie te onderzoeken, binnen de marges van de
huidige selectiemethodiek. Dit heeft geleid tot 26 bijkomende selecties.
De PROCORO stelt vast dat een aantal gemeenten, net als de minister bevoegd voor
ruimtelijke ordening, opmerken dat het bijkomend selecteren van 26 kernen weinig of niet
ruimtelijk onderbouwd wordt. Gelet op deze opmerkingen en het feit dat de dienst ruimtelijke
planning momenteel een uitvoerig onderzoek gestart is inzake de kernselecties, leefbaarheid,
de deelruimtes, enz… acht de PROCORO het opportuun om de bijkomende selecties door te
verwijzen naar spoor 2 en in de huidige herziening van het PRS-WV geen bijkomende selecties
op te nemen. Dit in afwachting van het lopende onderzoek. Het is immers van belang dat de
huidige herziening (spoor 1) vatbaar is voor een goedkeuring door de bevoegd minister. De
PROCORO blijft evenwel achter de voorgestelde vereenvoudiging van kernselecties staan.
Een dergelijk onderzoek in het kader van spoor 2 impliceert evenwel ook dat de brongegevens
uit het RSV (cfr. H. Van Der Haegen, M. Pattyn en S. Rousseau) in vraag zullen gesteld
worden en indien noodzakelijk, onderworpen zullen worden aan een actualisering.
3. De PROCORO gaat niet akkoord met deze stelling. Bij de verdeling van de behoeftes op niveau
van de regionale woningmarkten (cfr. bruto-pakketten) wordt steeds de controle ingebouwd
om de sleutel stedelijk gebied – buitengebied af te toetsen. Het RSV heeft voor WestVlaanderen werd dit bepaald op een verhouding 67%-33%. Bovendien is uit onderzoek
gebleken dat de verhouding buitengebied-stedelijk gebied in de vorige planperiode (tot 2007)
gerespecteerd is (resp. 29%-71%, zie p.59).
4. Er wordt vastgesteld dat dit een subjectief vermoeden is. Er werd immers niet ingegaan op
alle vragen van de gemeentebesturen, gezien de provincie voor deze bijkomende selecties een
rechtlijnige methodiek heeft gehanteerd, die gestoeld is op de huidige selectiecriteria (zie
antwoord A2).
5. De PROCORO stelt vast dat er op vandaag weinig verschil bestond tussen de verschillende
selectiecategorieën.
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Er wordt eveneens gewezen op het feit dat er ook een substantieel deel (19 van de 25)
herlocalisatiehoofddorpen worden geherselecteerd tot woonkern, wat inhoudt dat een
bedrijventerrein niet meer tot de mogelijkheden behoort. Met de vereenvoudiging van de
verdelingsmechanismen inzake de netto woonpakketten zijn er grotere keuzemogelijkheden
om de woningbehoefte op te vangen bij de geselecteerde kernen. Zoals reeds gesteld, is de
ruimtelijke impact van wonen relatief klein en dient de ruimtelijke afweging nog te gebeuren
door de gemeente, met respect voor de kernhiërarchie.
6. De PROCORO verwijst naar antwoord A1.

B. Algemene opmerkingen over de aanleiding en de uitgangspunten van de wijziging
kernselecties
1. Het principe om de gemeente meer vrijheid en keuze te laten bij het bepalen waar
wonen kan georganiseerd worden, wordt gesteund (nr. 70, 103, 134).
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van dit gunstig standpunt.

2. De wensen van lokale besturen kunnen geen unieke basis vormen voor een
provinciaal ruimtelijk beleid, gezien ze niet steeds overeen komen met het algemeen
belang (nr. 99):
– De vragen van gemeente komen in essentie neer op een vraag naar deregulering en de
mogelijkheid om ook in de eigen gemeente bepaalde vormen van industrie aan te trekken.
Een zekere schaarste is evenwel gewenst om tot een meer zuinige, zorgzame en duurzame
omgang van de ruimte te komen.
Advies PROCORO:
– De PROCORO gaat niet volledig akkoord met deze stelling. Het is inderdaad zo dat wijziging
van de kernselecties werd ingegeven vanuit de vele vragen van de West-Vlaamse
gemeentebesturen. Er werd evenwel niet ingegaan op alle vragen, gezien de provincie voor
deze bijkomende selecties een rechtlijnige methodiek heeft gehanteerd, die gestoeld is op
de huidige selectiecriteria:
– Kernen behorend tot de Westhoekgemeenten (cfr. gebied West zoals omschreven in
het huidig PRS-WV) die meer dan 300 inwoners bevatten én de centrale kern van een
deelgemeente vormen of;
– Kernen die behoren tot het overige deel van de provincie en meer dan 1000 inwoners
bevatten OF de centrale kern van een deelgemeente zijn geweest én meer dan 750
inwoners bevatten.
Bovendien zijn de mogelijkheden voor deze bijkomende kernen beperkt. Bijkomende lokale
bedrijventerreinen zijn niet mogelijk en bijkomende woningen zijn enkel mogelijk om de
eigen groei van de betreffende kern op te vangen. In realiteit gaat het dus over een
beperkt aantal bijkomende woningen. Deze bijkomende woningen dienen trouwens steeds
te kaderen binnen het pakket van 33% bijkomende woningen in het buitengebied (zie ook
antwoord A3).
3. Motivatie voor het selecteren van kernen (nr.99):
– In alle beleidsbeslissingen over het benutten van het buitengebied moet gemotiveerd
worden (1) in hoeverre de aangepaste nederzettingsstructuur tegemoet komt aan een
reële nood die niet door de nabije stedelijke gebieden kan afgedekt worden én die lokaal
belangrijker is dan de open-ruimte functie van het betrokken buitengebied. Kernen in het
buitengebied moeten immers aanvullend zijn en in het kader van het principe van
gedeconcentreerde bundeling moet de focus voor wonen en bedrijvigheid op de stedelijke
gebieden blijven.
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Advies PROCORO:
De PROCORO stelt dat het inderdaad zo is dat er een aanbodbeleid dient gevoerd te worden in de
stedelijke gebieden, conform het ruimtelijk beleid uit het RSV. Datzelfde RSV stelt evenwel dat er
ook in het buitengebied groei mogelijk én nodig is inzake wonen en werken. Deze groei dient
evenwel gebundeld te worden in de kernen van het buitengebied. Dit principe wordt in de
herziening van het PRS-WV gerespecteerd. Zoals hierboven reeds gesteld dient deze groei
bovendien steeds te kaderen binnen de verhoudingen zoals vastgelegd in het RSV, zijnde de
67/33 verhouding inzake wonen en de 80/20 verhouding inzake bijkomende bedrijvigheid. De
PROCORO gaat dan ook niet akkoord met bovenstaande stelling.

4. Er is nood aan bijkomend onderzoek, de huidige methodiek is achterhaald (nr. 47,
48, 49, 57, 62, 103, 106, 134):
– Er wordt opgemerkt dat het inwonersaantal niet noodzakelijk een maatstaf is voor het
functioneren van een kleine kern. Ook de ondergrenzen voor de inwonersaantallen die
worden gehanteerd, zijn weinig onderbouwd. Bovendien is het criterium ‘deelgemeente’
geen ruimtelijk criterium en niet langer relevant, gezien de fusies reeds 35 jaar geleden
werden doorgevoerd. Sindsdien is de uitrustingsgraad ook behoorlijk verbeterd (i.c.
Zilverberg)
Het betreft daarentegen een combinatie van heel wat factoren. Hierbij is het
uitrustingsniveau en de ruimtelijke potentie van de kern een belangrijk element, net zoals
het vrijwaren van de leefbaarheid.
– Er wordt vastgesteld dat de huidige voorstellen tot wijziging van de kernselectie het
resultaat zijn van een overhaaste beslissing en onvoldoende substantieel onderzoek naar
de leefbaarheid en het functioneren van de bestaande woonconcentraties in WestVlaanderen. Het is tevens gebaseerd op een te grofkorrelige inschatting van de lokale
situatie.
Advies PROCORO:
De PROCORO gaat akkoord met de stelling en verwijst hierbij naar antwoord A2.
5. Mobiliteitsimpact als afwegingscriterium: de vraag stelt zich of er bij de herziening van
de kernselecties naast het ruimtelijk aspect ook de implicaties op verkeer en mobiliteit werden
meegenomen. Een betere afstemming is aangewezen. Er wordt immers vastgesteld dat het
PRS addendum een onderbouwing/concrete motivering vanuit het deelaspect verkeer en
mobiliteit mist (nr. 6, 130).
– Speelde de mobiliteitsimpact van het wijzigen van de kernselectie van
bedrijfsondersteunend hoofddorp naar hoofddorp en de hiermee gepaard gaande extra
woonpotenties mee in de afweging?
– Bij de evaluatie van Ichtegem als herlocalisatiehoofddorp en de daarmee gepaard
gaande woonverdichting in die kern?
– Ook de motivatie voor de wijziging van de kernselectie van Slijpe is onduidelijk. Welke
zijn de gewijzigde ruimtelijke kenmerken die voor deze kern tot voorliggende conclusie
leiden?
Advies PROCORO:
De PROCORO wenst te verduidelijken dat het criterium van verkeer en mobiliteit reeds
vervat zat in de selectiemethodiek van het huidige PRS-WV. De ontsluiting naar het hogere
wegennet en de aanwezigheid van een station waren elementen die de selectie als hoofddorp
konden faciliteren.
Het is zo dat de provincie met de kernselecties een kader schept waarbinnen bepaalde
ontwikkelingsperspectieven worden geboden. De invulling van deze
ontwikkelingsperspectieven zal enerzijds afhangen van de taakstelling die de gemeente werd
toebedeeld en anderzijds zal de locatie van deze invulling dienen onderbouwd te worden via
een locatieonderzoek in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (subsidiariteit). Binnen dit
onderzoek zal ook de mobiliteit een belangrijke factor zijn.
Het feit dat Slijpe omgezet is van hoofddorp naar woonkern is ingegeven door de gemeente
Middelkerke zelf, gelet op de schaal van het dorp. Bovendien wordt de behoefte voor
Middelkerke inzake bedrijvigheid opgevangen binnen de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Oostende, ter hoogte van de Kalkaertstraat. Het voorzien van de
mogelijkheid tot een bedrijventerrein bij Slijpe is volgens de PROCORO dan ook niet meer
opportuun.
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C. Vereenvoudiging van de kernselecties
1. De voorgestelde vereenvoudiging wordt positief onthaald (nr. 13, 23, 50, 70, 81).
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van dit gunstig standpunt.
2. Opmerkingen over meervoudige hoofddorpen:
1. Het is betreurenswaardig/verwonderlijk dat de categorie ‘meervoudig hoofddorp’
behouden blijft en er een nieuwe categorie wordt toegevoegd, niettegenstaande het
uitgangspunt om alle categorieën te vereenvoudigen (nr. 103, 134). Hierdoor kan op
korte termijn geen ambachtelijk bedrijventerrein worden voorzien (nr. 3)
2. Er wordt gesteld dat de categorie ‘meervoudig hoofddorp’ ingaat tegen de
gedeconcentreerde bundeling zoals gedefinieerd in het RSV (nr. 40, 41, 44, 45, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 63, 71, 74, 78, 86, 87, 102, 104, 108, 109)
3. Er wordt gevraagd in een volgende fase zo snel mogelijk betrokken te worden om het
concept meervoudig hoofddorp te bespreken (nr. 79)
Advies PROCORO:
1. De PROCORO stelt dat de categorie meervoudig hoofddorp geen onderwerp uitmaakt van
de herziening van het PRS-WV. De PROCORO begrijpt evenwel de opmerking van de
gemeente. Bij het doorvoeren van de vereenvoudiging van de selectiecategorieën is
evenwel gebleken dat een bovenlokale visie op de deelruimte Westhoek onontbeerlijk is
om een vereenvoudiging van het concept meervoudig hoofddorp te kunnen doorvoeren,
temeer omdat deze meervoudige hoofddorpen zich over verschillende gemeenten
uitstrekken. Deze bovenlokale visie op de deelruimte is momenteel in opmaak, ter
voorbereiding van spoor 2.
2. De PROCORO begrijpt de stelling van de bezwaarindieners niet, gezien de categorie
meervoudig hoofddorp reeds werd geïmplementeerd in het in 2002 goedgekeurde PRSWV, net om een gedeconcentreerde bundeling na te streven in de landelijke delen van de
Westhoek. Dit concept werd nu bij de tweede herziening van het RSV door de Vlaamse
overheid overgenomen. Er kan dan ook bezwaarlijk gesteld worden dat het concept van
meervoudig hoofddorp strijdig is met de gedeconcentreerde bundeling zoals omschreven
in het RSV.
3. De PROCORO verwijst hierbij naar de bindende bepalingen uit het PRS-WV, waarin
vermeld staat dat de ontwikkelingsperspectieven van meervoudige hoofddorpen steeds
na voorafgaandelijk overleg met de betrokken gemeenten zullen bepaald worden.

3. Opmerkingen over de hercategorisering van de herlokalisatiehoofddorpen:
1. Een aantal bezwaarindieners onthalen de hercategorisering van bepaalde kernen
positief:
– Bellegem (nr. 76, 99)
– Ichtegem (nr. 106)
2. Opmerking nr. 23: niet akkoord met de hercategorisering van Bellegem van
herlokalisatie-hoofddorp naar woonkern omwille van voorzieningenniveau en
ontsluitingsmogelijkheden.
3. Opnemen van de deelgemeente Beselare als hoofddorp zodat er eventueel een lokaal
bedrijventerrein kan worden ingeplant in de nabijheid van de op- en afrit van de A19
(nr. 42)
4. Er wordt vastgesteld dat 19 herlokalisatiehoofddorpen herbenoemd worden tot
woonkern, wat in strijd is met het uitgangspunt dat de kernen die vandaag over de
mogelijkheden beschikken tot inplanting van een lokaal bedrijventerrein deze
mogelijkheid behouden (nr. 103, 134).
5. Er wordt gevraagd zoveel mogelijk kernen het statuut van hoofddorp te geven. Dit is
cruciaal voor de verdere economische ontwikkeling van de provincie en het behoud van
de welvaart. Hierbij wordt dan ook gevraagd om alle herlokalisatiehoofddorpen te
hercategoriseren tot hoofddorp. De redenering dient omgedraaid: alle
herlokalisatiehoofddorpen moeten in beginsel hoofddorp worden, tenzij er goede
ruimtelijke redenen voorhanden zijn om dit niet te doen. Een herdefiniëring tot
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woonkern betekent sociaal-economisch een stap achteruit want een bedrijventerrein
was in deze herlokalisatiehoofddorpen tot op vandaag mogelijk (nr. 81).
6. Er wordt in de herziening van het PRS-WV teveel gefocust op
–

het verschil in ontwikkelingsperspectieven (nl. de mogelijkheid tot bijkomende
ruimte voor handel en economie)
– de bestaande situatie (aanwezigheid van een bedrijventerrein) om de
herschikking van herlokalisatiehoofddorp naar woonkern of hoofddorp door te
voeren.
Hierbij wordt te weinig rekening gehouden met de uitrustingsgraad van de kern (school,
kerk, handelszaken, diensten,…). Het verschil in uitrustingsgraad is nochtans het
uitgangspunt in het RSV om tot het verschil tussen woonkern en hoofddorp te komen. Er
wordt gevraagd de herziening van de kernselecties pas door te voeren na uitvoerig
onderzoek van de totale uitrustingsgraad van de kern. (nr. 103, 134)
7. Dezelfde motivering bij de ene kern leidt tot selectie als hoofddorp en bij de andere tot
woonkern (nr. 103, 134)
8. De vraag wordt gesteld of er wel effectief ruimte is in de herlokalisatiehoofddorpen die
opgewaardeerd worden tot hoofddorp om een bedrijventerrein aan te leggen of uit te
breiden. Er wordt gevraagd om betrokken te worden in de locatieonderzoeken (nr. 89).
Advies PROCORO:
1. De PROCORO neemt hiervan akte.
2. De PROCORO is van mening dat er ook in woonkernen voldoende mogelijkheden
voorhanden zijn voor bedrijvigheid: het beleidskader reconversies is van toepassing en
bedrijvigheid is mogelijk in verwevenheid met het wonen. Bovendien stelt de PROCORO
vast dat er in het GRS Kortrijk geen opties werden opgenomen om een lokaal
bedrijventerrein te voorzien in Bellegem, in uitvoering van de selectie als
herlocalisatiehoofddorp. De PROCORO stelt dan ook voor de selectie van Bellegem als
woonkern te behouden.
3. Beselare heeft omwille van de ligging op de Rug van Westrozebeke destijds een
gewijzigde categorisering gekregen als herlocalisatiehoofddorp (aanvankelijk
bedrijfsondersteunend hoofddorp). Dit heeft geleid tot een gemeentelijk RUP. De
PROCORO steunt deze keuze en acht het voorzien van nog een bijkomend lokaal
bedrijventerrein niet wenselijk, gelet op de landschappelijke impact.
4. De PROCORO gaat niet volledig akkoord met de stelling dat de herselectie van 19
herlocalisatiehoofddorpen tot woonkern ingaat tegen het uitgangspunt dat de kernen die
vandaag over de mogelijkheden beschikken tot inplanting van een lokaal bedrijventerrein,
deze mogelijkheid behouden. De categorie herlocalisatiehoofddorpen is immers destijds in
het leven geroepen op vraag van verschillende gemeenten. Veel
herlocalisatiehoofddorpen waren volgens de selectiemethodiek immers aanvankelijk een
woonkern en hadden dus geen mogelijkheden tot een lokaal bedrijventerrein.
5. De PROCORO gaat niet akkoord met deze vraag en verwijst hierbij naar bovenstaand
antwoord, gezien veel herlocalisatiehoofddorpen aanvankelijk als woonkern gecatalogeerd
waren op basis van zowel cijfers inzake inwoners, het uitrustingsniveau én ruimtelijke
criteria. Bovendien verwijst de PROCORO hier ook naar het ministerieel besluit dat in het
kader van het openbaar onderzoek van de herziening van het PRS-WV werd
geformuleerd, waaruit blijkt dat het omzetten van herlocalisatiehoofddorpen naar
hoofddorp geen evidentie is.
6. Hierbij verwijst de PROCORO naar het antwoord gegeven onder onderdeel A2 (advies
minister en RWO).
7. Het is onduidelijk voor de PROCORO over welke selecties dit gaat. De PROCORO gaat
hiermee bovendien niet akkoord, gelet op het feit dat deze afweging steeds gebaseerd is
op meerdere criteria om tot een bepaalde conclusie te komen. Zo kan het inderdaad zijn
dat een bepaalde kern op een gelijkaardige manier ontsloten is, maar dat de
landschappelijke criteria of de historiek van de huidige selectie tot een andere conclusie
leidt.
8. De selecties van kernen in het buitengebied vormt een kader waarbinnen de gemeenten
een ruimtelijk beleid kunnen voeren (subsidiariteit). De selectie als hoofddorp betekent
immers niet automatisch dat er bijkomende ruimte zal kunnen voorzien worden voor een
lokaal bedrijventerrein. De grootteorde zal bepaald worden door de taakstelling die deze
gemeente werd toebedeeld. Bovendien zal er in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
moeten onderzocht worden waar deze eventuele taakstelling kan opgevangen worden
door middel van een omstandig locatieonderzoek.
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Bovendien wenst de PROCORO er op te wijzen dat in het RSV ook regionaalstedelijke en
kleinstedelijke gebieden werden geselecteerd. Bij deze selectie was het ook nog niet
duidelijk wat het programma van deze afbakeningen zou worden inzake wonen, werken
en voorzieningen en of hiervoor ruimte voorhanden is. Dergelijke zaken dienen immers
onderzocht, onderbouwd én afgewogen te worden binnen het betreffende
afbakeningsproces.
9. Opmerkingen over het opwaarderen van huidige selecties: een aantal gemeenten
vraagt om een kern die op vandaag als woonkern of kusthoofddorp is geselecteerd in het
PRS-WV, bij de herziening als hoofddorp te selecteren:
– Nr. 135: de gemeente is vragende partij voor een bedrijventerrein in Koksijde-dorp,
gezien er op vandaag geen bedrijventerreinen aanwezig zijn. De vraag wordt gesteld
of een selectie van Koksijde als woonkern betekent dat een bedrijventerrein binnen
het strategisch project militair domein uitgesloten is?
– Nr. 16: er wordt gevraagd om Middelkerke van woonkern naar hoofddorp op te
waarderen, gelet op de rol de bovenlokale verzorgende rol die de kern vervult.
Getuige hiervan is de enorme jaarlijkse instroom van kusttoeristen met de daaraan
gekoppelde toeristisch-recreatieve voorzieningen, de aanwezige voorzieningen in de
horecasector, de winkelgelegenheden en de aanwezigheid van een lokaal én regionaal
bedrijventerrein.
Advies PROCORO:
– De selectie van Oostduinkerke en Koksijde als woonkern kadert in de visie op de
Westkustruimte in het huidig PRS-WV. Hierin wordt een complementariteit voorgesteld
tussen het kleinstedelijk gebied Veurne, waar er een aanbodbeleid wordt gevoerd voor
bedrijven, en de kustruimte, waar geen bijkomende bedrijventerreinen worden
toegelaten. Dit aanbodbeleid voor bedrijven in Veurne staat immers ook in functie van de
omgeving van deze stad. Voor wat betreft de militaire basis is de PROCORO van mening
dat er eerst een masterplan voor deze site dient opgemaakt te worden, gelet op de vele
ruimteclaims die er momenteel worden opgeworpen.
– Wat betreft de selectie van Middelkerke verwijst de PROCORO naar de mogelijkheden die
de woonkern Middelkerke krijgt ten opzichte van de voormalige selectie als
kusthoofddorp. De lat van de eigen groei valt nu immers weg, waardoor er, indien er een
taakstelling aanwezig is, in verhouding meer woningen zouden kunnen voorzien worden.
Bovendien werden de kusthoofddorpen in de gewenste toeristisch-recreatieve structuur
van de herziening van het PRS-WV ook als badplaats geselecteerd. De mogelijkheden die
badplaatsen krijgen wat betreft (bovenlokale) toeristisch-recreatieve infrastructuur zijn
ongewijzigd gebleven ten opzichte van de bestaande selectie als kusthoofddorp.
De behoefte voor bijkomende lokale en regionale bedrijven werd opgevangen binnen de
afbakening van het regionaalstedelijk gebied Oostende.
In feite verandert er dus voor Middelkerke weinig.

D. Bijkomende selecties
1. De bijkomende selecties worden positief onthaald (nr. 12, 50, 70, 75, 121)
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van dit gunstig standpunt

2. Vraag voor bijkomende selecties van kernen.
Omwille van behoud van leefbaarheid, het reeds aanwezige voorzieningsniveau (o.a. school,
winkels, sportterreinen), de goede bereikbaarheid, het ruimtelijk functioneren van de kern
en/of eventuele mogelijkheden om bijkomend woongebied aan te snijden worden
verschillende vragen gesteld om bijkomende kernen te selecteren:
– Algemeen: de keuze om kernen en gehuchten te bevriezen op hun huidig juridisch
woonaanbod kan zware gevolgen hebben voor de toekomst van basisscholen,
basisvoorzieningen en het sociaal leven in deze kernen, in het bijzonder deze kernen
waar reeds een basisschool aanwezig is (nr. 37)
–

Kaster, Gijzelbrechtegem en Heirweg (nr. 10)

–

Kerkhove (nr. 12)
67/174

–

Jonkershove (nr. 32)

–

Zevekote (nr. 33)

–

Molenhoek (nr. 43)

–

De Ginste (nr. 57)

–

Abele (nr. 66)

–

Moerbrugge (zuidelijk deel buiten de afbakening RSG Brugge) (nr. 70)

–

Oostveld (nr. 75)

–

Zilverberg (nr. 34, 47, 48, 49, 62, 85, 112, 113, 114)

–

Knokke (nr. 103, 134)

–

Bekegem (nr. 106)

–

Sint-Henricus (nr. 121)

Advies PROCORO
De PROCORO verwijst naar haar standpunt zoals geformuleerd onder 1.4, A. In die zin wordt
het niet opportuun geacht om nog bijkomende selecties te overwegen.
3. Vraag om overige kernen in het buitengebied op te waarderen als woonkern of
hoofddorp:
1. Rollegem-Kappelle (nr. 13): er wordt benadrukt dat de mogelijkheden voor RollegemKapelle voldoende ruim moeten worden gehouden. Enige soepelheid in functie van
leefbaarheid, uitstraling en veiligheid van de dorpskern is wenselijk. Een overige kern in
het buitengebied wordt teveel beknot.
2. Sint-Joris (nr. 95):gezien de goede ontsluiting (openbaar vervoer/weg), de aanwezige
voorzieningen (winkels, scholen, sportinfrastructuur, bedrijventerrein) en potenties voor
woonuitbreidingen (binnen de ringweg) wordt gevraagd Sint-Joris te selecteren als
woonkern.
3. Leffinge (nr.16): de gemeente stelt dat het niet logisch is dat Leffinge als overige kern
in het buitengebied wordt aangeduid, terwijl Slijpe als woonkern wordt geselecteerd.
Leffinge heeft immers een hoger uitrustingsniveau dan Slijpe. De gemeente verwijst
bovendien naar het GRS, waar beschreven staat dat Leffinge in een gebied is gelegen
dat onder sterke bebouwingsdruk vanuit de kuststrook staat, terwijl Slijpe gelegen is ten
zuiden van het kanaal Plassendale, waar de gemeente het open karakter wenst te
behouden. De gemeente vraagt dan ook Slijpe te selecteren als overige kern in het
buitengebied en Leffinge op te waarderen tot woonkern.
4. Sint-Lodewijk dient geselecteerd als hoofddorp in plaats van overige kern in het
butengebied (nr. 43). Er wordt gewezen op het huidige voorzieningenniveau van SintLodewijk. Dit is vergelijkbaar met andere kernen die wél geselecteerd zijn als hoofddorp
of woonkern (vb. Bavikhove, Moorslede). Er worden dan ook vragen gesteld bij de
selectiemethodiek aangezien Sint-Lodewijk niet geselecteerd werd in het huidige PRSWV. De gemeente toont aan dat de vraag voor een selectie van Sint-Lodewijk reeds lang
aanwezig is.
Advies PROCORO:
De PROCORO verwijst naar haar standpunt zoals geformuleerd onder 1.4, A. In die zin wordt
het niet opportuun geacht om nog de bijkomende selecties nóg meer mogelijkheden te
bieden.
4. Opmerkingen over de afbakening van de kernen
(nr. 34, 47, 48, 49, 57, 62, 66, 85, 103, 134):
– De afbakening van de kernen op basis van statistische sectoren wordt in vraag
gesteld. Er wordt aangegeven dat de dorpen veel meer inwoners hebben dan deze
die binnen de grenzen van de NIS-sectoren zijn gelegen (vb. nieuwe verkavelingen,
een woonzorgcentrum). Hierdoor vallen bepaalde kernen uit te boot voor een selectie
als kern in het buitengebied. Er dient uitgegaan te worden van de actuele begrenzing
van de kern en/of rekening te worden gehouden met de reikwijdte van de
‘gemeenschap’, ook al gaat die ruimer dan de gemeentegrenzen (nr. 57, 133).
–

Ook de gehanteerde definitie van woonkern wordt in vraag gesteld (nr. 57).

–

Er wordt gevraagd meer accurate en/of recentere inwonersaantallen te hanteren (nr.
34, 66, 85).
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–

Er wordt opgemerkt dat het logischer is om geselecteerde kernen zoals Moere enkel
bij de desbetreffende hoofdgemeente (d.w.z. met een functionele link) te vermelden
om verwarring te vermijden (nr. 106).

–

Er wordt aangegeven dat bepaalde woonconcentraties gemeentegrens-overschrijdend
zijn. Bij de afbakening van de kernen dient hiermee rekening te worden gehouden.
Zo behoort de Olekenbosstraat in Deerlijk ruimtelijk gezien tot Vichte. Gezien dit
echter in Deerlijk ligt, werd dit niet meegenomen bij de geselecteerde kern Vichte
(nr. 133)

Advies PROCORO:
De PROCORO stelt, samen met de gemeenten, vast dat de huidige afbakening van de kernen
op basis van de statistische sectoren (anno 1991) niet meer actueel is. Zo zijn bepaalde
kernen sinds het vastleggen van de grenzen van de statistische sectoren gegroeid tot buiten
deze grens (ook voorbij de gemeentegrenzen). Ook het omgekeerde is geldig, waarbij
bepaalde kernen veel ruimer zijn afgebakend dan de morfologische entiteit. Daarom is de
PROCORO voorstander om deze kernafbakeningen te herzien. De dienst ruimtelijke planning
is op vandaag bezig deze kernen één voor één opnieuw aan het afbakenen, op basis van
ruimtelijke criteria.
De definitie van woonkern, zoals opgenomen in het RSV, wordt door de PROCORO evenwel
niet in vraag gesteld. Enkel de morfologische concentratie van de kern kan als dusdanig als
basis genomen worden voor verder onderzoek. Er kan met andere woorden geen rekening
worden gehouden met niet-kerngebonden huishoudens voor het bepalen of een kern al dan
niet geselecteerd moet worden.
De PROCORO ziet het nut niet in van een nieuwe update van de inwonersaantallen, gezien
deze nog steeds zeer recent zijn (januari 2011). De PROCORO is van mening dat deze update
ook geen significante wijzigingen zal teweegbrengen, gezien de groei van de kernen zich
dikwijls buiten de statistische sectoren voordoet. In het kader van de update van de
statistische sectoren (cfr. leefbaarheidsonderzoek) zullen evenwel met geactualiseerde
inwonersaantallen worden gewerkt.
De PROCORO begrijpt de vraag om kernen die op vandaag gemeentegrensoverschrijdend
zijn, toe te wijzen aan een bepaalde hoofdgemeente. De reden dat bepaalde kernen, zoals
Moere, aangeduid staan over meerdere gemeenten is om duidelijk aan te tonen dat bij de
berekening van de eigen groei van die kern (cfr. woningprogrammatie), er rekening zal
worden gehouden met alle onderdelen van de desbetreffende kern. Specifiek voor Moere is
het evenwel zo dat het deel dat op het grondgebied Ichtegem is gelegen is, dermate klein is,
dat het aangewezen lijkt om de vermelding ‘Ichtegem’ in de kolom te schrappen.

5. Bepaalde kernen werden niet opgenomen in de afweging om bijkomende kernen te
selecteren.
- Waarmaarde (nr. 12)
- Molenhoek (nr. 43)
- Sint- Henricus (nr. 121)
Advies PROCORO:
Voor de afweging van de selectie van bijkomende kernen werd vertrokken vanuit de oplijsting
van de kernen die reeds in de preselectie waren opgenomen (cfr. selectiemethodiek huidig
PRS-WV), maar uiteindelijk niet werden weerhouden in de eindselectie. Deze voorselectie
gebeurde op basis van gemeenschappelijke criteria, zoals het inwonersaantal en de status
van de kern (autonoom/afhankelijk). De kernen Waarmaarde en Sint-Henricus voldeden niet
aan de criteria om in de preselectie opgenomen te worden.
Om in aanmerking te komen voor de preselectie, was het noodzakelijk dat de statistische
sectoren waarvan de kern deel uitmaakt, reeds door het NIS als woonkern waren
gecatalogeerd (anno 1991). Bij Molenhoek was dit niet het geval, waardoor deze kern niet
werd opgenomen.
Gelet op het advies van de minister acht de PROCORO het bovendien niet opportuun nog
bijkomende kernen in overweging te nemen om te selecteren.
6. Vraag om de selectiecriteria aan te vullen (nr. 37): er wordt gevraagd om bij de
selectiecriteria van een ‘overige kern in het buitengebied’ niet te fixeren op het
inwonersaantal, maar de criteria ‘aanwezigheid van een basisschool’ en de uitrustingsgraad
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als basis te nemen om een kern te selecteren. Alle niet-geselecteerde kernen waar er een
basisschool aanwezig is dienen te worden geselecteerd als woonkern.
Advies PROCORO:
De aanwezigheid van een basisschool is inderdaad een indicatie van het voorzieningenniveau
van een kern, maar behelst hiervan slechts één aspect. De succesfactor van de basisschool
naast het aantal inwoners in die kern is ook sterk afhankelijk van de kwaliteit van de school,
het onderwijsnet waartoe de school behoort,… .De PROCORO acht het dan ook voorbarig om
op basis van één selectiecriterium te bepalen of een kern al dan niet geselecteerd dient te
worden. Bijkomend onderzoek is noodzakelijk.
Dit onderzoek wordt momenteel gevoerd in het kader van de voorbereiding van spoor 2 van
de herziening. Op basis van de geactualiseerde kernafbakeningen zal er onderzocht worden
of er al dan niet een correlatie bestaat tussen het aantal leerlingen van een school, het
onderwijsnet waartoe de school behoort, de herkomst van deze leerlingen, de evolutie van
het aantal inwoners van de kern waarin deze school is gelezen, het al dan niet geselecteerd
zijn van deze kern,… Pas dan kunnen er conclusies in een bepaalde richting getrokken
worden.
Zo stelt de PROCORO zich in het kader van dit onderzoek bijvoorbeeld de vraag of het
voorzien van een aantal bijkomende woningen bepalend is voor het voorbestaan van een
school(tje). En wat als de kinderen van deze nieuwe inwoners naar het secundair onderwijs
gaan, moeten er dan opnieuw extra woningen voorzien worden in functie van het schooltje?
Gelet op het advies van de minister acht de PROCORO het bovendien niet opportuun om nog
bijkomende kernen te selecteren.

7. Het verschil tussen de drempelwaarden in de Westhoek en het overig gedeelte van
de provincie én de afbakening van de Westhoek wordt in vraag gesteld:
–

Een selectie van Oostveld, zoals in de Westhoek, is wenselijk (nr. 75)

–

Het onderscheid tussen beide grenzen zorgt voor een ongelijke behandeling van de
kernen in het buitengebied, zonder dat hier een ruimtelijke afweging voor werd gemaakt
(nr. 103, 134)

–

Houthulst wordt door alle andere beleidsinstanties beschouwd als Westhoekgemeente,
behalve in het PRS-WV. Hierdoor wordt Jonkershove (bijna 1000 inwoners) niet
geselecteerd als kern in het buitengebied, terwijl kleine deelgemeenten zoals Vladslo
(417 inw.) of Houtem (313 inw.) wel geselecteerd worden. Dit is absurd (nr. 32).

Advies PROCORO:
De PROCORO stelt vast dat gemeenten de situatie en de vergelijking van de ondergrens in de
Westhoek vanuit een omgekeerde redenering bekijken. Er wordt vertrokken vanuit de situatie
in de Westhoek waar een ondergrens van 300 inwoners wordt gehanteerd en men vergelijkt
deze dan met de aangrenzende gebieden om te stellen dat dit niet logisch is gezien
aangrenzende dorpen/gehuchten met meer inwoners niet geselecteerd worden.
Bij het PRS-WV is het evenwel net andersom gebeurd. Er is gestart met een grens van 1000
inwoners voor het selecteren van de kernen om dan tot de vaststelling te komen dat er in
landelijke gedeelten van de Westhoek niets was geselecteerd, gelet op de vele kleine dorpen.
Bovendien was de afstand van deze gebieden tot de aanwezige kleinstedelijke gebieden of
hoofddorpen relatief groot. Daarop is de grens in een deel van de Westhoek bijgesteld naar
beneden. Hier wou de provincie inspelen op de specifieke situatie van de deelruimte
Westhoek, want in het overige gedeelte van de provincie was er met de grens van 1000
inwoners wél nog een regelmatige ruimtelijke spreiding van geselecteerde kernen. Dit is ook
de reden waarom de 300 inwonersgrens ook niet voor de volledige Westhoek naar beneden
werd gehaald, maar enkel voor de landelijke gedeelten. Zo vallen bijvoorbeeld de omgeving
van Houthulst en Zonnebeke hier niet onder. Zo is Jonkershove vlakbij het hoofddorp
Houthulst gelegen. Het is dan ook duidelijk dat het bijstellen van de grens wel degelijk vanuit
een ruimtelijke afweging is gebeurd.
Zou men bovendien de 300 inwoners-grens doortrekken over gans West-Vlaanderen, zouden
bijna alle dorpen geselecteerd worden. Dit strookt niet met de principes van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen die stellen dat ontwikkelingen inzake wonen en werken gebundeld
dienen te gebeuren in bepaalde kernen en niet over de volledige ruimte verspreid mogen
worden. Men moet aldus voorzichtig zijn met het doortrekken van deze ondergrens naar de
aangrenzende gebieden.
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Gelet op het advies van de minister acht de PROCORO het bovendien niet opportuun nog
bijkomende kernen te selecteren.
8. Relatie met de afbakening van stedelijke gebieden? (nr. 22):
Wat gebeurt er als bepaalde kernen bij herziening van de afbakeningslijn van een stedelijk
gebied binnen de afbakening komt te liggen? Dient de taakstelling inzake wonen dan ook
minimaal worden gehouden? Er wordt gevraagd de passage ‘indien kern niet behoort tot het
regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ te behouden.
Advies PROCORO:
Indien een kern, die vandaag in het buitengebied is gelegen, alsnog bij de afbakening van
een stedelijk gebied wordt opgenomen, zal de woningprogrammatie van die kern afhankelijk
zijn van de taakstelling op niveau van het desbetreffende stedelijk gebied. De spelregels die
van toepassing zijn bij de toebedeling van woongelegenheden voor kernen in het
buitengebied komen met andere woorden te vervallen. De PROCORO stelt dan ook voor geen
aanpassingen door te voeren. Bovendien is het op vandaag ook nog totaal onzeker of er een
herziening van de afbakening komt en welke elementen hierbij zullen meegenomen worden.
9. Link met de beleidsdoelstellingen inzake integraal waterbeheer.
Aangezien het gaat om een beleidsdocument kan er nog niet afgeleid worden waar precies in
de geselecteerde kernen bijkomende bebouwing/verharde oppervlakten zullen worden
toegelaten. Er wordt van uitgegaan dat deze locaties ook steeds aan de doelstellingen inzake
integraal waterbeheer zullen getoetst worden (nr. 115)
Advies PROCORO:
De PROCORO bevestigt dat het op het niveau van de provinciale structuurplanning inderdaad
niet mogelijk is om reeds exacte locaties mee te geven waar bijkomende ruimte voor wonen
of werken kan worden voorzien. Dit behoort immers ook tot de bevoegdheid van de
gemeenten. De afweging van de exacte locatie voor bijkomende woongebieden of
bijkomende bedrijventerreinen dient onderwerp uit te maken van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan. In uitvoering hiervan kunnen bestemmingswijzingen doorgevoerd worden door
middel van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Bij deze afweging van de exacte locatie zal het
onderdeel integraal waterbeleid (cfr. watertoets) een belangrijk element vormen.

E. Creëren van bouwgrond
 Er wordt gevraagd om de ontwikkelingsmogelijkheden van enkele percelen, gelegen
aansluitend op de Zilverberg, te wijzigingen van landbouw in de ruime zin naar de
mogelijkheid om er ééngezinswoningen en/of reca te voorzien. (nr. 85, 112, 113, 114)
 De vraag wordt gesteld om een perceel in agrarisch gebied (Olekenbosstraat Deerlijk) om te
vormen tot bouwgrond (gelegen in vervallen verkaveling, aangekocht als bouwgrond). Er
wordt gevraagd een oplossing te bieden voor de percelen die als bouwgrond werden
verkocht maar door de afschaffing van de opvulregel nutteloos zijn geworden (vb. door
planologische ruil, opname binnen geselecteerde kern) (nr. 133)
Advies PROCORO:
Het creëren van bouwgrond vormt geen rechtstreeks onderwerp van de herziening van het
PRS-WV. Het PRS-WV biedt enkel een kader waarbinnen de gemeentebesturen een ruimtelijk
beleid kunnen voeren. Het omzetten van agrarisch gebied naar wonen dient onderzocht in de
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, conform de randvoorwaarden inzake taakstelling
versus aanbod, kernselecties, kernversterkend beleid, enz…

F. Fouten/onduidelijkheden
Er bevinden zich een aantal fouten/onduidelijkheden in het document:
-

Outrijve wordt geschreven met een gestipte ‘ij’ (p. 87) (nr. 12)
Er werd niet steeds even consequent in het vet aangeduid en/of onderstreept wat er
werd toegevoegd ten aanzien van het huidig PRS-WV. Het is aangewezen het document
hierop te screenen (nr. 17)
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-

Bij 1.4.2. Selectiemethode (p. 82) staat verkeerdelijk “kusthoofddorpen en woonkernen
komen onder de categorie wonen”. Dit moet vermoedelijk zijn “…komen onder de
categorie woonkern” (nr. 77)
De kern Kreupel behoort niet tot het regionaalstedelijk gebied Kortrijk (nr. 103, 134)

Advies PROCORO:
De PROCORO stelt voor dat de dienst ruimtelijke planning de bovenstaande onduidelijkheden
of mogelijke fouten screent en aanpast/verduidelijkt.
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1.5. PLANOLOGISCHE RUIL

P.90

1.6. AANSNIJDEN AGRARISCH GEBIED VOOR WONEN

P.91

BEHANDELING ADVIES MINISTER
-

Planologische ruil kan ondersteund worden voor zover de verhouding stedelijk
gebied – buitengebied niet in het gedrang komt.
Advies PROCORO:
Aangezien de planologische ruil dient te verlopen volgens de principes van de kernselectie- en
hiërarchie, is er de garantie dat de verhouding stedelijk gebied – buitengebied gegarandeerd
wordt. De PROCORO begrijpt de bezorgdheid van de minister maar acht het bezwaar
ongegrond.

-

Men stelt dat er voldoende aanbod aan ruimte is in de totaliteit van woongebieden,
dus er dient geen agrarisch gebied aangesneden te worden. Het aansnijden van
agrarisch gebied zonder compensatie kan niet.
Advies PROCORO:
Het RSV stelt dat er op Vlaams niveau voldoende aanbod is, doch dit is geen enkele indicatie
op provinciaal of gemeentelijk niveau. De PROCORO is van mening dat iedere gemeente kans
moet krijgen om conform het RSV zijn behoefte op te nemen.
De PROCORO benadrukt dat er de dag van vandaag nog steeds geen zicht is op het aanbod in
West-Vlaanderen. Er wordt gesteld dat er voldoende woongebied is op het niveau van
Vlaanderen maar de PROCORO vraagt zich af of er ook gegevens zijn gekend die bewijzen dat
dit voor de provincie West-Vlaanderen ook geldt? Deze vraag werd ook reeds gesteld naar
aanleiding van de plenaire vergadering. Tot op heden is er hier nog geen antwoord op
verkregen.
Wat het aansnijden zonder compensatie betreft, is de PROCORO van oordeel dat dit enkel
mogelijk mag zijn indien er geen vrijliggend woonuitbreidingsgebied gelegen is binnen het
grondgebied van de volledige gemeente. In de tekst wordt er enkel gesproken van
geselecteerde kernen. Dit acht de PROCORO te beperkend; de tekst dient aldus aangepast te
worden.
Daarnaast wenst de PROCORO ook te benadrukken dat indien er geen vrijliggend
woonuitbreidingsgebied aanwezig is binnen de grenzen van de gemeente, de betreffende
gemeente wel in staat moet zijn om zijn taakstelling wonen op te nemen. De PROCORO
verwijst hierbij naar de omzendbrief herbevestigde agrarische gebieden die uiteraard van
toepassing blijft op dit beleidskader.

-

Het kan een mogelijke piste zijn om planologische ruil toe te passen op niveau van
de regionale woningmarkt
Advies PROCORO:
De PROCORO vindt de methodiek om ook het aanbod op het niveau van de regionale
woningmarkten te bekijken een waardevolle denkpiste. Praktisch gezien is dit echter niet
haalbaar gezien er onvoldoende zicht is op het aanbod van de West-Vlaamse gemeenten.
Aangezien voor de berekening van het gemeentelijk netto-pakket gevraagd is aan de
gemeenten om hun Register Onbebouwde Percelen te actualiseren, is het waarschijnlijk dat
tegen 2017 hierop beter zicht zal zijn. Deze denkpiste wordt aldus meegenomen bij de
evaluatie in 2017.

BEHANDELING ADVIEZEN EN BEZWAREN
1. Enkele bezwaren/adviezen ondersteunen de aanpassing in de herziening. (69) De
planologische ruil biedt betere kansen voor watergevoelige woonuitbreidingsgebieden (8,39,
76, 97, 98, 102, 103). De aanpassingen aan het beleidskader voor het aansnijden van
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agrarisch gebied voor wonen worden ondersteund (76, 22). De gemeente kan het ruimtelijk
beleid beter sturen (103).
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van deze standpunten.
2. Men gaat niet akkoord met het beleidskader planologische ruil. Het buitengebied mag
niet als reservegebied voor harde bestemmingen gezien worden (89)
Advies PROCORO:
De PROCORO gaat niet akkoord met deze stelling gezien het kader van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen wordt toegepast. Aangezien er steeds geruild wordt, kan moeilijk als
reservegebied gesproken worden. Bovendien is de omzendbrief herbevestigde agrarische
gebieden van toepassing. De PROCORO acht het bezwaar ongegrond.
3. Men gaat niet akkoord met het beleidskader voor het aansnijden van agrarisch
gebied voor wonen:
-

men stelt dat er voldoende aanbod aan ruimte is in de totaliteit van woongebieden,
dus er dient geen agrarisch gebied aangesneden te worden. (RWO);
Advies PROCORO:
Er wordt verwezen naar de behandeling van het advies van de minister.

-

het buitengebied mag niet als reservegebied voor harde bestemmingen gezien
worden (89);
Advies PROCORO:
De PROCORO gaat niet akkoord met deze stelling gezien het kader van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen wordt toegepast. Aangezien er in regel gecompenseerd wordt voor
het aansnijden van agrarisch gebied, kan moeilijk over het buitengebied als reservegebied
gesproken worden. De PROCORO acht het bezwaar ongegrond.

-

het is wenselijk dit ruimer te zien dan enkel het aansnijden van agrarisch gebied
(80, 30);
Advies PROCORO:
Het beleidskader agrarisch gebied aansnijden voor wonen blijft best beperkt tot enkel
agrarisch gebied. Indien dit wordt opengetrokken naar andere bestemmingen zoals
bedrijvigheid, wordt dit zeer complex en bestaat de mogelijkheid dat er geïnterfereerd wordt
met taakstellingen van andere sectoren. De PROCORO is van oordeel dat dit niet wenselijk is
en acht het bezwaar ongegrond.

-

een uitzondering op basis van eigendomstoestand kan niet want dit betekent dat
woonuitbreidingsgebieden kunnen ontwikkeld worden door sociale
huisvestingsmaatschappijen naast het ontwikkelen van een nieuw gebied voor
wonen (89), eigendomstoestand is niet relevant want in de codex speelt dit ook
geen rol (22);
Advies PROCORO:
De PROCORO begrijpt dat deze eigendomstoestand principieel geen rol zou mogen spelen
binnen dit beleidskader. Het is evenwel niet wenselijk dat dit kader interfereert met het
Decreet Grond- en pandenbeleid. Daarnaast is het niet de bedoeling dat dit sociaal
woonaanbod zomaar bovenop de taakstelling wordt gerealiseerd. Om hieraan tegemoet te
komen is het de bedoeling dat de te realiseren projecten door sociale
huisvestingsmaatschappijen in woonuitbreidingsgebied ook in rekening worden gebracht bij
het berekenen van een netto-pakket van een gemeente. De PROCORO acht het bezwaar
ongegrond.
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-

het aansnijden van agrarisch gebied zonder compensatie kan niet (89,99).
Advies PROCORO:
De PROCORO verwijst naar het advies van de minister.

4. Vraag tot overleg en betrokkenheid bij het proces met betrekking tot de
beleidskaders planologische ruil en het aansnijden van agrarisch gebied voor
wonen: het departement duurzame landbouwontwikkeling (89), woonuitbreidingen
die palen aan zeewering dienen voor advies te worden voorgelegd aan Afdeling kust
(39, 97, 98).
Advies PROCORO:
Betrokken bezwaren en/of adviezen hebben betrekking op procedures. Procedures zijn echter
geen voorwerp van het structuurplan. De PROCORO acht de bezwaren dan ook ongegrond.
5. Er wordt gevraagd om naast woonuitbreidingsgebieden ook reservegebieden voor
wonen op te nemen, zowel bij planologische ruil (11) als bij het beleidskader voor
het aansnijden van agrarisch gebied voor wonen. (11) Zodoende krijgen de
reservegebieden voor woonwijken dezelfde mogelijkheden als
woonuitbreidingsgebied.
Advies PROCORO:
Het statuut van reservegebieden voor woonwijken is hetzelfde als dat van
woonuitbreidingsgebieden zoals ook opgenomen in het Decreet Grond- en pandenbeleid. De
tekst dient aangepast te worden.

6. Er wordt een aanvullend kader voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebied
gevraagd (43).
Advies PROCORO:
De PROCORO verwijst naar de kwantitatieve taakstelling wonen en het nieuwe systeem van
woonprogrammatie.
7. Er worden aanpassingen gevraagd in de tekst:
-

er wordt gevraagd te schrappen: “Wanneer er geen vrijliggende WUG beschikbaar
zijn, of de aansnijding van dergelijke gebied minder goed te verantwoorden is, kan
er worden gezocht naar een locatie in agrarisch gebied….waardevolle
landschappelijke kenmerken”, alsook op p 93, het tweede sterretje onder:
“uitzonderingen hierop zijn…..”. (RWO)
Advies PROCORO:
De PROCORO verwijst naar het antwoord op het advies van de minister

-

dit kader wordt opgemaakt samen met de entiteiten bevoegd voor wonen en
landbouw. Locatie-onderzoeken in functie van herbestemmingen worden opgemaakt
samen met de betrokken instanties. ‘Deze zoeklocaties worden na overleg met de
betrokken instanties vastgesteld’ (89)
Advies PROCORO:
Betrokken bezwaren en/of adviezen hebben betrekking op procedures. Procedures zijn echter
geen voorwerp van het structuurplan. De PROCORO acht de bezwaren dan ook ongegrond.

-

de nummering van de verschillende titels is niet correct bij het kader voor
planologische ruil (27)
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Advies PROCORO:
De nummering sluit aan op de bestaande nummering van het huidig PRS-WV. 1.4.4 wordt
gevormd door reconversie. De planologische ruil volgt hierop. Dit lijkt correct en dient niet
aangepast te worden.

-

toevoeging van volgende zin “De impact van het nieuwe woongebied op de
landbouwbedrijvigheid is minimaal …. Om dit op objectieve wijze in kaart te
brengen zal er een LER worden opgemaakt dat duidelijk deze impact in kaart brengt
“(69)
Advies PROCORO:
Zie behandeling bij punt 4. Gevraagde aanpassing zal niet doorgevoerd worden gezien de
PROCORO het bezwaar ongegrond acht.

-

p 93 bij de uitzonderingen: aanvullen dat meenemen bij de behoeftebepaling enkel
geldt voor die delen waarvan de realisatie de komende planperiode aan de orde is.
Wat is het scharniermoment bij geplande projecten. (77)
Advies PROCORO:
Deze aanpassing zal meegenomen worden.

8. Er worden vragen gesteld bij het aanknopingspunt in het GRS van een
planologische ruil of aansnijden agrarisch gebied voor wonen. Moet het GRS
uitdrukkelijk melding maken van planologische ruil of dient de ruil conform de visie
van het GRS te zijn? (37) Wordt de planlast hierdoor niet te zwaar als telkens het
GRS moet herzien worden? (102, 103). Volstaat dit kader niet? (77)
Advies PROCORO:
De PROCORO is van mening dat het bijkomend aansnijden voor wonen dient te kaderen
binnen de filosofie van het GRS en binnen de gewenste ruimtelijke structuur, zo niet dreigt
men te vervallen in een ad hoc-beleid zonder overkoepelende visie. De nieuwe locatie kan
bijvoorbeeld aangegeven zijn als zoekzone voor wonen. Er mogen alleszins geen bindende
bepalingen zijn die ingaan tegen de herbestemming als bijkomend woongebied.

9. Enkele vragen betreffen de gelijktijdigheid van planinitiatief: worden eerdere
compensaties in RUP’s ook in rekening gebracht? (22, 120) Kan de gelijktijdigheid
genuanceerd worden tot “voor zover eenzelfde overheid het initiatief neemt” (120).
Advies PROCORO:
De PROCORO erkent dat in de praktijk dergelijke initiatieven inderdaad niet steeds tegelijk
lopen. Er zijn een aantal gevallen waarin recent reeds geschrapt is zonder een compenserende
herbestemming te hebben doorgevoerd. De PROCORO is van mening dat er een uitzondering
op de gelijktijdigheid kan gemaakt worden indien er recent een schrapping werd doorgevoerd
en pas later een herbestemming zal gebeuren. In omgekeerde volgorde blijft dit echter
uitgesloten.

10. Er wordt gevraagd een perceel gelegen in agrarisch gebied om te zetten naar
woongebied:
Ruiseledesteenweg (Wingene) (14);
Delmerensmolenstraat (Aarsele) (28);
Deerlijk, Tapuitstraat (afd. 2, sectie D, nr 369w2) (9, 25, 38);
Delmerensmolenstraat (Aarsele) (28);
uitbreidingen Het vliegend Paard (67);
Deerlijk, Sint-Lodewijk: percelen 627e, 627f, 6181, 229 (91);
Beernem: gronden langs de Wellingstraat (119);
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-

Anzegem, Materzeelstraat (129);
Deerlijk, Olekenbosstraat(133).

Advies PROCORO:
De omzetting van een concreet perceel gelegen in agrarisch gebied naar woongebied kan
niet gebeuren via de procedure van een structuurplan. Dit dient te kaderen binnen de
woonprogrammatie van de gemeente waarbij een planinitiatief dient genomen te worden. De
PROCORO acht het bezwaar ongegrond.

11. Er wordt gevraagd bij de beleidskaders meer rekening te houden met bepaalde
aspecten: met openbaar vervoersgerichte ontwikkelingen bij het kader van de
planologische ruil (130), met de impact op landbouw door de opmaak van een LER
(69), de impact op een landbouwbedrijf of zetel (126, 89), met intergemeentelijke
ruilen (133).
Advies PROCORO:
De PROCORO verwijst naar voor wat de openbaar vervoersgerichte ontwikkelingen betreft,
naar de criteria waar ontsluiting van de zone is opgenomen. Om evenwel de aandacht te
vestigen op openbaar vervoer wordt het woord “multimodaal” best hieraan toegevoegd.
Wat de impact op landbouw betreft, wordt in eerste instantie verwezen naar de omzendbrief
herbevestigde agrarische gebieden die van toepassing is. Daarnaast wordt bij de criteria van
de planologische ruil de impact op landbouw reeds vermeld. De PROCORO merkt op dat de
impact op landbouwbedrijven ook bij het beleidskader aansnijden agrarisch gebied kan
toegevoegd worden (Addendum p93).

12. Bezwaren omtrent grondrechten.
In het kader aansnijden agrarisch gebied voor wonen, komt niet aan bod hoe de
grondrechten van de betrokken eigenaars niet geschonden zouden kunnen worden (40,41,
44, 45, 51, 52, 53, 54,55, 56, 63, 71, 74, 78, 86, 87, 102, 104, 109). Men kan zijn gronden
niet aanwenden volgens het doel waarvoor hij gekocht is. (133)
Advies PROCORO:
Het behandelen van de grondrechten van eigenaars is geen voorwerp van een structuurplan.

13. Er zijn enkele onduidelijkheden over de ruimtelijke principes en kernselectie:
verduidelijking wat niet-geselecteerde kern betekent. Horen overige woonconcentraties daar
ook onder? (80) Kan er verplaatst worden van de ene OKB naar de andere OKB? Het schema
op pagina 65 komt hier niet mee overeen (77). Men is niet akkoord met het feit dat de
behoefte beleidsmatig dient verdeeld te worden over de kernen. Gemeenten moeten dit zelf
kunnen beslissen (125). Enkel het hoofddorp kan de behoefte van de volledige gemeente
opvangen, dit wil zeggen dat in een gemeente als Koksijde zonder hoofddorp geen ruimte is
voor tweede verblijven en pensioenmigratie (135).
Advies PROCORO:
De PROCORO wenst te verduidelijken dat overige woonconcentraties behoren tot nietgeselecteerde kernen. Verder kan er niet geschoven worden tussen de overige kernen in het
buitengebied (OKB) aangezien het de bedoeling is dat de OKB maximaal zijn eigen aandeel
opneemt.
De PROCORO merkt op dat het schema op pagina 65 betrekking heeft op de verdeling van
bijkomende woongelegenheden en niet verwijst naar de mogelijke uitwisselingen tussen
geselecteerde kernen bij de beleidskaders met betrekking tot planologische ruil en
aansnijden agrarisch gebied voor wonen.
De PROCORO wenst ook niet in te gaan op de vraag om als gemeente zelf te mogen
beslissen hoe het aandeel woningen verdeeld wordt binnen de gemeente. De kernselectieen hiërarchie heeft tot doel om die kernen aan te duiden waar wonen ruimtelijk wenselijk en
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mogelijk is. Deze beleidslijnen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat kleinere kernen niet
sterk en onevenwichtig uitbreiden.

14. Enkele gemeenten hebben specifieke vragen omtrent planologische ruil of het
aansnijden van woonuitbreidingsgebied:
Oostkamp: Voor de kern Moerbrugge wenst men een woonuitbreidingsgebied ter hoogte
van de V. Hennemanstraat te schrappen, evenals een WUG in Steenbrugge, en te
verplaatsten naar de zone Sint-Godelievestraat, Kattestraat en Legeweg. Een aantal
woningen die verdwijnen door uitbreiden van de spoorlijn wenst men te verplaatsen
naar WUG 3 of de zone aan de Kattestraat. Kan de planologische ruil hier toegepast
worden? (70)
Deerlijk: de gemeente wenst het woonuitbreidingsgebied aan de Tapuitstraat en de
Waregemstraat aan te snijden. (43)

Advies PROCORO:
Dergelijke concrete casussen worden best in een overleg met het provincie- en
gemeentebestuur besproken als uitvoering van het PRS-WV en worden niet behandeld door
de PROCORO.
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2. GEWENSTE RUIMTELIJKE NATUURLIJKE
STRUCTUUR

P.94

Opmerkingen over de gewijzigde methodiek:
- RWO
Afweging t.a.v. actieprogramma’s buitengebiedregio’s (AGNAS) en herbevestigde agrarische
gebieden in het bijzonder (RWO)
Advies PROCORO:
2.1. De provincie heeft zich gebaseerd op de actuele stand van zaken mbt AGNAS
(goedgekeurde RUP’s). De timing en uitkomst van lopende en toekomstige
planningsprocessen mbt AGNAS valt niet te voorspellen. Daarom heeft de provincie er ook
geen rekening mee gehouden. Gezien de provinciale beleidsdoelstellingen mbt
natuurverbinding niet zozeer planologisch is, maar wel gericht op de ontwikkeling van
stimulerend beleid rond KLE, is de afstemming met AGNAS op zich ook geen probleem.
De PROCORO adviseert om de uitgangssituatie (natuurkerngebieden) te actualiseren ten
aanzien van recent en toekomstige afgeronde planningsprocessen (RUP’s) en op basis
hiervan indien nodig de selecties bij te sturen. De natuurkerngebieden op zich zijn geen
voorafnames op planningsprocessen van AGNAS. De PROCORO vraagt om dit op p95 bij de
uitgangspunten ook duidelijk aan te geven.

- Minister Muyters
 “...overwegend dat voldoende afstemming met de lopende AGNAS-processen ontbreekt, dat de
Saro zich vragen stelt bij de gehanteerde methodiek voor de aanduiding van
natuurverbindingsgebieden, dat deze globale appreciatie bijgetreden kan worden en dat de in het
advies van de Saro meer in detail geformuleerde appreciatie van voorliggend ontwerp van de
herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan in onderstaande overwegingen worden
geïntegreerd...”
Overwegende dat de provincies zoekzones aanduiden voor natuurverbindingsgebieden en de
ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang, dat het ontwerp van partiële herziening van
het provinciaal ruimtelijk structuurplan een nieuwe selectiemethodiek bepaalt ten aanzien van
natuurverbindingsgebieden, dat het verwonderlijk is dat bij de gewijzigde selectie van
natuurverbindingsgebieden niet uitgegaan wordt van het Natura 2000 netwerk, dat de selectie
van de natuurverbindingsgebieden aldus niet ruimtelijk ondersteunend is ten opzichte van het
netwerk van natuurgebieden van Vlaams niveau en bijgevolg niet voldoet aan het RSV.
Advies PROCORO:
Zie advies PROCORO 2.1.
 In verband met natura 2000 in het PRS wordt het volgende bemerkt:
2.2. De herziening van het PRS mbt natuurverbinding doelt op het vaststellen van de
prioriteiten van de provincie binnen zijn decretale missie rond natuurverbinding.
Natuurverbinding hoort zich af te spelen tussen de gebieden van het VEN en/of
natuurreservaten, vandaar dat de kaarten uit het PRS zijn opgebouwd rond:
- die gebieden die op vandaag een feitelijk natuurbeheer genieten (door overheden of
verenigingen) = natuurreservaten
- en de actuele GEN, GENO en verwevingsgebieden.
Rond deze “natuurkernen” wordt het provinciaal natuurverbindingsverhaal opgebouwd
dankzij selecties van zoekzones KLE, ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang, en
rivier- en beekvalleien. Door de methodiek zuiver toe te spitsen op natuurverbinding, komt
natura 2000 als insteek niet naar voor komen.
Ook gebieden buiten deze bovenstaande selectie met een natuurbestemming of een enkel
actuele natuurwaarde worden niet meegenomen als natuurkerngebied.
Het verhaal van natuurverbinding levert in feite wel een behoorlijke correlatie op met de
SBZ gebieden (zie bijhorende kaarten). Het merendeel van de habitatrichtlijngebieden (niet
de vogelrichtlijngebieden) worden in feite reeds beheerd als natuurgebied en overlappen
dus met de ‘natuurkerngebieden’, waartussen aan natuurverbinding wordt gewerkt. Het
leeuwendeel van de oppervlakte aan vogelrichtlijngebieden zit vervat in de selecties van
zoekzones KLE, ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang, en rivier- en
beekvalleien.De PROCORO stelt voor om ter informatie de kaarten toe te voegen die
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aangeven dat de natuurkerngebieden en de natuurverbindingsgebieden (alle categorieën)
overeenkomen met Natura 2000.
Het niet opnemen van Natura 2000 in de methodiek betekent geenszins dat de provincie
een rol voor zichzelf in dit kader afwijst.In dit verband kan vermeld worden dat er
momenteel het nodige overleg loopt tussen de verantwoordelijke voor het natura 2000
verhaal (=de Vlaamse overheid) en de Vlaamse provincies, om te komen tot concrete
samenwerking in het realiseren van het IHD verhaal. De PROCORO stelt voor om deze
verduidelijking van de relatie met het Natura 2000 verhaal in het informatief deel te
integreren.
De PROCORO merkt op dat het PRS-WV niet mag gelezen worden als een limitatieve
aanduiding van gebieden waar de provincie voor zichzelf een missie in het natuurbeleid
ziet. Het betreft hier slechts één insteek, met name die van natuurverbinding. Gezien dit
een beleidsvisie betreft is het niet noodzakelijk om dit document reeds aan een passende
beoordeling te onderwerpen.
Ook op basis van de loutere insteek van natuurverbinding zal de provincie aan de slag gaan
in het gros van de SBZ gebieden, bijvoorbeeld met het stimulerend beleid rond kleine
landschapselementen richting private partijen.
De PROCORO wijst erop dat de gewenste natuurlijke structuur een globale en conceptuele
kaart inzake natuurverbinding is, met abstractie van natura 2000. Bij een concrete overlap
tussen natuurverbinding en speciale beschermingszones, zal de provincie zijn beleid verder
verfijnen in wisselwerking met het uitwerken van de concrete IHD doelstellingen voor het
betreffende gebied. Het betreft in de praktijk ook een dynamische GIS laag, die continu
geactualilseerd kan/moet worden met de planningsprocessen van AGNAS en met
wijzigingen in natuurbeheer (een privé-beheer van een natuurgebied wordt overgenomen
door bv de overheid, betekent een bijkomend natuurkerngebied). De PROCORO stelt voor
om dit principe ook op te nemen in hoofdstuk 11: naar een dynamische en strategische
planning.
De PROCORO vraagt ook om de leesbaarheid te verhogen door dezelfde nummering en
letters te gebruiken in beide kaarten in het informatief en het richtinggevend deel zodat de
linken veel beter kunnen gelegd worden.
- 5 (Ieper)
In deze oefening dient het belang van de landbouwsector als beheerder van het open
ruimtegebied onderlijnd te worden. Bij het vrijwaren van kwalitatieve open ruimte kenmerken
dient de rechtszekerheid van de bestaande agrarische sector gerespecteerd te worden.
Landbouwgronden, akkerlanden welke vanuit landbouwkundig oogpunt waardevol zijn voor de
landbouwbedrijfsvoering moeten gereserveerd worden voor de landbouw.
Advies PROCORO:
2.3. De provincie bevestigt de basisstelling m.b.t. natuurverbindingsgebieden dat zij van
ondergeschikt belang is aan de ‘hoofdfunctie’, en wil in deze gebieden in hoofdzaak een
stimulerend beleid voeren op basis van vrijwilligheid. Deze selectie kan het gebruik van een
waterloop of bv. het waterbeheer niet gaan dicteren. De aanduiding van
natuurverbindingsgebieden heeft geen betekenis op vergunningsniveau (milieu- noch
bouwvergunning).
Het uitgangspunt stelt dat meer resultaat kan worden geboekt met een doelgericht actief
stimulerend beleid, dan met passief restrictief beleid. ‘Stimulerend beleid’ impliceert een
aanbodbeleid gebaseerd op vrijwillige deelname van doelgroepen.
De provincie zal dan ook geen initiatief nemen om enkel natuurverbindingsgebieden als
dusdanig planologisch af te bakenen maar zal dit steeds geïntegreerd doen met de andere
sectoren . Indien hierbij gekozen wordt voor bouwvrije gebieden, dan vraagt de PROCORO
dat er rekening wordt gehouden met de uitbreiding van bestaande landbouwzetels.

- 40, 41, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 71, 74, 78, 86, 87, 102, 104, 108, 109
 “2. De actuele GEN en GENO-gebieden. Vanuit deze aanduiding spreekt immers een duidelijke
Vlaamse claim op deze gebieden”. De aanduiding van deze gebieden gebeurt dus buiten het
ruimtelijk structuurplan om, zonder enige mogelijkheid van bezwaar vanuit de burger.
Dit is in strijd met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (o.a. creëren van een breed
maatschappelijk draagvlak (p. 237, sectie 5))
Advies PROCORO
2.4. Hier wordt verwezen naar Vlaamse planningsprocessen, die procedureel ook een openbaar
onderzoek kennen/hebben gekend.
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 “De natuurkerngebieden zijn vaak sterk versnipperd, ook tussen deze kleine kernen ligt een
natuurverbindende opdracht”. Wat er tussen versnipperde natuurkerngebieden ligt, is hier niet
duidelijk gedefinieerd. Er is geen duidelijk vorm aan de “opdracht” zodat een subjectieve
invulling kan gebeuren door bv. de ruimtelijke planner.
Advies PROCORO:
2.5. Tussen natuurkerngebieden ambieert de provincie in hoofdzaak de installatie van een
stimulerend beleid richting doelgroepen in zake natuur-en landschapsherstel. De opdracht
is bijgevolg duidelijk. Overigens zal een aanduiding als natuurverbinding slechts in hoogst
uitzonderlijke gevallen leiden tot planologische initiatieven (zie ‘opmaak RUP vanuit
integrale benadering)

- 76 (WVMF):
 Er dient voldoende ruimte voorzien te worden voor het streven naar veerkrachtige natuur en
klimaatadaptatie in de brede zin.
Het streven naar bosuitbreiding en niet enkel het behouden en versterken van aangeduide zones
staat niet vermeld. Dit is nochtans een opdracht die meegegeven werd vanuit het RSV. Dit geldt
ook voor het inzetten van KLE’s ter bestrijding van wateroverlast.
Advies PROCORO:
2.6. Het planologisch afbakenen van bosuitbreidingsgebieden is op heden een Vlaamse
bevoegdheid ikv Agnas. Puntgewijze, ikv de uitbouw provinciedomeinen, streeft de
provincie wél naar bosuitbreiding.
 Er staat niets vermeld over de samenwerking met andere provincies/buurlanden over het
gebiedsoverschrijdend versterken van natuurwaarden of grensoverschrijdende
natuurverbindingsgebieden.
Advies PROCORO:
2.7. Deze opties worden wel degelijk verkend ikv Europese projecten en samenwerking met
andere provincies. Evenwel is het terecht dat de opdracht tot natuurverbinding conceptueel
ook niet grensoverschrijdend bekeken is geweest. De PROCORO adviseert om na te gaan of
het zinvol is op het terrein grensoverschrijdende elementen op te nemen om tegemoet te
komen aan specifieke opmerkingen hierover.
 De lijsten van kerngebieden (en dus potenties voor eventuele verbindingen) mogen niet limitatief
zijn. Binnen het Europees kader (natura 2000) wordt op heden nog volop gewerkt aan S-IHD’s,
met als doel te komen tot een gunstige staat van instandhouding. Natuurverbindingsgebieden
zijn daarbij in vele gevallen absoluut noodzakelijk. De IHD’s moeten echter nog hun vertaling
krijgen naar concrete acties op het terrein. Zo ver is het nog niet (er is binnen IHD overleg bv.
nog geen lijst van alle noodzakelijke verbindingen). Juridisch mag/kan de provincie deze
Europese ambitie a priori niet fnuiken.
Het werken met een limitatieve lijst van natuurkerngebieden kan het gevolg hebben dat
bepaalde verbindingen nodig vanuit IHD niet gevat worden. Dat gaat in tegen het Europees
kader en bijgevolg moet in het PRS worden aangegeven dat het om een niet-limitatieve lijst
gaat.
Daarnaast zijn de natuurkerngebieden te eng gedefinieerd, vertrekkende vanuit bestaan van
natuurbeheer en GEN of GENO. Hiermee wordt slechts een deel van de feitelijke
natuurkerngebieden gevat.
-

-

Ten eerste wordt het Europese luik geheel over het hoofd gezien of alleszins niet
vermeld: natura 2000, vooral dan SBZ habitats. Gezien dit het dwingend Europees kader
vormt is de provincie verplicht deze op te nemen (en bij naam te benoemen).
Er wordt geen rekening gehouden met bestaande belangrijke natuurwaarden waar op
heden (nog) geen beheer is en buiten GEN/GENO vallen. Die oefening werd blijkbaar niet
gemaakt, maar kan desktop (via BWK) en/of op basis van feitelijke natuur ten velde
(eventuele boskernen, ...).
Voorbeelden van gebieden die ontbreken:
Kleine kernen: werden niet opgenomen, maar zijn, zeker in natuurarme regio’s, van groot
belang, we pleiten ervoor deze op te nemen;
Veel (clusters van) waardevolle gebieden vallen buiten die natuurkerngebieden en
stimulansgebieden, dit is vooral het geval met de polders.
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Natuur laat zich niet in lijntjes trekken. Onderscheiden kerngebieden (nat-droog) lopen veelal in
elkaar over, zoals bij de kanalen, waar ook de taluds, jaagpaden, dijken en restgronden
aansluiten bij het natuurkerngebied van het kanaal zelf.
Voor het afbakenen van de gebieden vragen we de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en
bos mede te hanteren, zodat kan bekeken worden hoe de daarin door de Vlaamse Regering
vastgelegde doelstellingen gehaald kunnen worden (bv. de 175 ha. ‘agrarisch gebied met
overdruk natuurverwevingsgebied’ die er nog in de Bourgognepolder moet komen).
GEN en GENO, maar habitat- en vogelrichtlijn werden niet opgenomen? Werden de nietoverlappingen apart erbij gevoegd? (zie advies PROCORO 2/9)
Advies PROCORO:
Zie 2.1 en 2.2

 Bij advies PROCORO werd gevraagd om ook de kustgebieden bijzondere aandacht te geven. Dit
blijkt niet opgenomen in het document. De verbinding tussen de kust en het binnenland is wel
degelijk een provinciale bevoegdheid. Daarenboven heeft de provincie ook domeinen in de
kustzone.
Is op p. 34 nummer 1 geschrapt?
Advies PROCORO:
2.8. Natuur aan de kust is in feite een Vlaamse bevoegdheid, omwille van het Vlaamsinternationale belang van deze natuurwaarden. Het afwijzen van provinciale
verantwoordelijkheid in deze, is de bevestiging van deze realiteit. Inzake verbindingen
naar het binnenland werden aan de westkust wel een aantal natuurverbindingsgebieden
geselecteerd. Aan de westkust bleek het selecteren van verbindingen naar het binnenland
minder zinvol omdat hier nauwelijks natuurkerngebieden aanwezig zijn waartussen
verbonden kan worden.

 In principe moeten alle waterlopen van 1e en 2de categorie als natuurverbindingsgebied erkend
worden met het oog op het herwinnen van hun rol voor de zoet- en de zoutwaterflora en- fauna.
Er werden geen provincie- en landsgrensoverschrijdende natuurverbindingsgebieden aangeduid?
Advies PROCORO:
Zie 2.2: dit strookt niet met het uitgangspunt van natuurverbinding tussen natuurkerngebieden

 De groene assen dienen expliciet als natuurverbinding te worden vermeld.
Advies PROCORO::
2.9. Dit is het geval.

 De kustgebieden verdienen bijzonder aandacht.
Er wordt een voldoende soepel beleid gevraagd gericht op het bijkomende beschermen van grote
en kleinere zones die initieel geen natuurfunctie hebben maar waar vaak spontane
natuurontwikkeling leidt tot hogere natuurwaarden of een hoger natuurrrecreatief belang.
Een beheerder of grondeigenaar moet de inrichtingsplicht hebben om voor de natuurgebieden
onder zijn controle de natuurwaarde te behouden en te versterken. Naar analogie met
regelgeving tegen verkrotting van toepassing op huiseigenaars, moet regelgeving tegen
natuurverarming voorzien worden. Structuurplanning kan hiertoe het kader aanbieden, te
vertalen in stedenbouwkundige voorschriften of inrichtingsvoorwaarden.
Advies PROCORO:
Zie 2.2: dit voorstel treedt buiten de decretale opdracht van natuurverbinding.
- 89 (DLO)
op p. 33 wordt vermeld dat het beleid het bouwvrij maken van gebieden kan inhouden. Er wordt
gevraagd om rekening te houden met de bestaande landbouwzetels binnen deze zones, waarbij
uitbreiding van deze bedrijven mogelijk moet blijven.
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Advies PROCORO:
Zie 2.3
- 92 (Natuurpunt)
Het RSV stelt provincies expliciet bevoegd voor de realisatie van natuurverbindingen zoals
gedefinieerd in het natuurdecreet. Het PRS in herziening bevat een limitatieve lijst van
natuurverbindingen gebaseerd op natuurkerngebieden. Hierbij worden de natuurkernen van
Europees belang volledig genegeerd (Natura 2000 netwerk: habitat- en richtlijngebieden). De
selectie van verbindingen is bovendien vrij opportunistisch (langs kanaal, berm, ...) op basis van
bestaand landgebruik dan wel ingegeven vanuit de fysische structuur en ecologische noden van
soorten. Dit geeft volgende problemen:
-

De methodiek om de natuurkerngebieden te selecteren is per definitie onvolledig
De methodiek om natuurkerngebieden te selecteren houdt het risico in dan Europese
doelstellingen a priori worden gehypothekeerd, doordat verbindingen die nodig zijn om te
komen tot een gunstige staat van instandhouding, niet zijn opgenomen of bij
voorschrijdend inzicht in de IHD’s niet kunnen toegevoegd worden.

Er wordt bijgevolg gevraagd om:
-

-

De Natura2000gebieden mee te nemen bij de selectie van natuurkerngebieden
De ontwerp IHD-rapporten voor alle SBZ’s te screenen op natuurverbindingen waarvan
gesteld wordt dat ze nodig zijn om tot een goede staat van instandhouding te komen
De natuurverbindingen die nu reeds ruimtelijk gealloceerd zijn toe te voegen aan de lijst
Een pro-actief provinciaal beleid te voeren naar de realisatie van al deze
natuurverbindingen, conform de afspraken gemaakt in ViA-Pact 2020 tot het bereiken van
een gunstige staat van instandhouding
Te onderzoeken of voorliggend plan moet worden onderworpen aan een passende
beoordeling, ten einde de rechtszekerheid van het plan te waarborgen

Het gebrek aan studiewerk, alsook het gebrek aan een pro-actieve aanpak voor de sector natuur,
staan in schril contrast tot het studiewerk dat geleverd werd voor de sectoren wonen,
bedrijvigheid en recreatie. De herziening is dan ook onevenwichtig en niet conform de
doelstelling van structuurplanning als dusdanig (zie VCRO, RSV).
Advies PROCORO:
Zie 2.2
- 96 (BB Brugge)
Er dient duidelijk te worden vermeld dat de kaart met natuurkerngebieden louter indicatief is en
niet kan gebruikt worden voor bijkomende ruimtelijke claims.
Door bovendien in definitie te stellen dat terreinen effectief in beheer natuurkerngebieden zijn
gaat men aan de ruimtelijke ordening zelf voorbij. Hiermee worden zonevreemde activiteiten via
het PRS ingedekt zonder bestemmingswijziging. De definitie van natuurkerngebied moet worden
gewijzigd in: gebieden die een natuurbestemming hebben en een feitelijk natuurbeheer genieten
door terrein beherende overheden of organisaties. Hierbij worden Europese beschermingszones
aangegeven als prioritair.
Advies PROCORO:
2.10. Het weergeven van de natuurkerngebieden gebeurt louter in functie van het selecteren van
natuurverbindingsgebieden en heeft verder geen betekenis. De geldende bestemming is
geen criterium voor het al dan niet weerhouden van natuurkernen (zie 2.2).
- 97 (IWB Bekken Brugse Polders), 98 (IWB Leiebekken), 8 (IWB IJzerbekken)
Er wordt gevraagd om ten gronde te analyseren of de geschrapte gebieden en strengen van
waterlopen vooralsnog kunnen opgenomen worden als natte ecologische infrastructuur, dit om
continuïteit in andere beleidsplannen te verzekeren (vb. milieuimpactstudie van VMM)
Advies PROCORO:
2.11. De provincie heeft een selectie gemaakt in functie van de opdracht natuurverbinding. In de
praktijk kan het beleid dat hieruit voortvloeit ook ondersteunend zijn voor het integraal
waterbeleid. De selectie op zich is evenwel niet gebeurd in functie van integraal
waterbeleid. Het bijsturen van de selectie in functie van natuurverbindingsgebieden
betekent dan ook geenszins dat waterlopen die nu niet meer geselecteerd werden geen rol
meer spelen in het kader van integraal waterbeleid.
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- 99 (Groen W-Vl)
De lijsten van kerngebieden mogen niet limitatief zijn, net zomin als de potenties voor eventuele
verbindingen.
Natuurkernen mogen niet te eng worden gedefinieerd, enkel op basis van bestaand beheer of
Gen/GENO, wanneer hierdoor feitelijke natuurwaarden te velde miskend worden
Advies PROCORO:
Zie 2.2
- 103
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee natuurkerngebieden, naast de actueel door
Vlaanderen afgebakende GEN, GENO of VWG worden ook de feitelijke natuurgebieden in beheer
geselecteerd. Mag er dan vanuit gegaan worden dat de tabellen per deelregio (zie verder) deze
beide categorieën opsomt?
Advies PROCORO:
Dit klopt.
- 110 (ANB)
 Algemeen wordt gesteld dat het PRS 2002 als tekst een meer bevlogen en verheven indruk
maakt, waarin enerzijds wordt gerefereerd naar alle van toepassing zijnde beschermingen vanuit
de gewestelijke en internationale natuurwetgeving en anderzijds een concrete beschrijving wordt
gegeven van de landschapsecologische kwaliteiten die men wenst te vrijwaren of te versterken.
Deze tekst en de selectie van o.a. de natuurverbindingsgebieden sluiten nauw aan bij wat het
gewestelijke natuurbeleid voorstaat.
Het Agentschap voor Natuur en Bos is niet overtuigd dat de vaststelling 10 jaar later van de
geobserveerde suboptimale invulling van de visietekst te wijten zou zijn aan onuitvoerbare
principes of onvoldoende vordering van de gewestelijke afbakeningsprocessen. Het lijkt volgens
ANB eerder te maken met de lage prioritering bij het verwezenlijken van de voorgestane
ambities.
Er wordt geen verwijzing gemaakt naar bv. SBZ’s en de overwegingen die daaruit zouden
moeten voortvloeien...
Advies PROCORO:
Zie 2.2
 ...noch naar de voor de verschillende deelgebieden typerende KLE’s en vegetaties.
Advies PROCORO:
2.12. De provincie investeerde sterk in drie provinciale handleidingen voor een gebiedsgericht
beleid rond KLE, geschraagd op wetenschappelijke inzichten (Plant goed! gids,
hoogstamfruitbomen in West-Vlaanderen en ‘werken aan de waterkant’) . In de praktijk
wordt een gebiedspecifieke aanpak gewaarborgd.

 Het ANB merkt op dat elk (planologisch) initiatief, al dan niet voortvloeiend uit de PRS
herziening, zal moeten stroken met de geldende gewestelijke, nationale en supranationale visies
en verplichtingen, die onverminderd van toepassing zijn.
Advies PROCORO:
2.13. Vanuit de planningshiërarchie is dit ten allen tijde gewaarborgd.

 De selectie van bepaalde stimulansgebieden is schromelijk achterhaald t.a.v. beslist beleid, vb.
delen van Leievallei aangeduid voor rivierherstel en de delen van de Willem Leopoldpolder die
bestemd zijn als estuarien natuurgebied. Een selectie als stimulansgebied is verwarrend voor de
burger en bijgevolg ongepast.
Advies PROCORO:
Zie 2.1 en 2.2
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 Samenvattend kan gesteld worden dat de gereviseerde tekst heimwee oproept naar de versie
van 2002, die ons inziens op vele vlakken superieur is, ongeacht de actuele realisatiegraad
ervan. Het ANB stelt voor om hoogstens een actualisatie door te voeren van de selectie van de
natuurlijke structuur aan de hand van de realisaties op het terrein (aankopen, beheer, ...)
Advies PROCORO:
2.14. De PROCORO neemt hiervan akte. Aankopen behoort niet tot de finaliteit van
natuurverbinding.

 en het besliste beleid (rivierherstel Leie, uitbreiding van het Zwin, ...), maar het beschrijvende en
richtinggevende deel te behouden in het PRS zoals vastgesteld in 2002.
De natuurkerngebieden zullen de komende jaren onderhevig zijn aan wijzigingen, in uitvoering
van het AGNAS actieprogramma. Bij overwegingen in deze uitvoeringsprocessen zal abstractie
gemaakt worden van de provinciale selecties in het voorkomend geval van strijdigheden met de
gewestelijke ruimtelijke visie op het buitengebied.
Advies PROCORO:
Zie 2.1 en 2.13
- 69
bij figuur 12tris dient te worden opgenomen: “deze selectie en fig. 12 tris is louter informatief te
bekijken”.
Advies PROCORO:
2.15. Dit gaat om een kaart uit het informatief gedeelte. De PROCORO adviseert om op deze
kaart duidelijk te vermelden dat deze louter informatief is.
- 70 (Oostkamp)
De provincie selecteert 'natuurkerngebieden'. Dit zijn gebieden die reeds een feitelijk
natuurbeheer genieten en de huidige GEN- en GENO-gebieden. Dit geeft geen conflicten met de
gemeentelijke visie op de open ruimte.
Advies PROCORO:
2.16. De provincie ‘selecteert’ geen natuurkerngebieden. Het gaat om bestaande gebieden
waartussen een natuurverbinding kan aangeduid worden. Natuurkerngebieden zijn in onze
methodiek dan ook louter een basis voor de definitie van natuurverbinding.
- 130 (LNE)
 Landinrichtingsprojecten dienen steeds goed geïntegreerd te worden in het groenblauwe
netwerk.
Advies PROCORO:
2.17. Landinrichtingsprojecten zijn een bevoegdheid van de VLM.

 Open ruimte, groene vingers en blauwe valleien dienen als grote gehelen te worden ontwikkeld in
de nabijheid van stedelijke kernen. In principe dient elke stad te beschikken over een
groen(blauwe) gordel.
Open ruimtebestemmingen dienen multifunctioneler te worden, waarbij een grote diversiteit aan
ondergeschikte functies kan worden opgevangen.
In stedelijke gebieden wensen we meer aandacht voor het leggen van zichtbare verbindingen van
stedelijke groenkernen a.d.h.v. een fijnmazig groenblauw netwerk. Water wordt daarbij meer
open gelegd, met aandacht voor veiligheid, schoonheid en beperking van geurhinder.
In randstedelijke gebieden dienen de landelijke met de stedelijke groengebieden verbonden te
worden zodat soorten tot in steden kunnen migreren en omgekeerd.
Open ruimte bestemmingen dienen visueel aantrekkelijk (visuele rust, wijds, ...) te blijven en
gemaakt te worden en dienen een duidelijke identiteit te verkrijgen/behouden. De open ruimte
draagt daarbij best ook bij aan de lees- en herkenbaarheid van stedelijke kernen, wijken en
buurten.
Alternatief groen zoals gevelgroen, volkstuinen, stadlandbouw en tijdelijke ecologische
infrastructuur dienen het reguliere groenaanbod zichtbaar aan te sterken.
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Advies PROCORO:
2.18. Deze elementen kunnen kaderen binnen een stedelijke visie op het aanwezige buurt-, wijken stadsgroen. Hierin kan het algemeen principe van aandacht voor stedelijk groen verder
worden uitgewerkt. Dit principe staat ingeschreven in het PRS-WV op p. 97.

 Er dient te worden ingezet op de kwaliteit van natuur- en bosgebieden.
Advies PROCORO:
2.19. Deze stelling klopt en is een uitvoerende aangelegenheid.

Selectiecriteria:
- 11 (Tielt)
Kleine boscomplexen worden in herziening gedefinieerd als “kleine bossen of boscomplexen die
niet werden aangeduid als GEN of GENO en niet geselecteerd zijn als natuurkerngebied” terwijl er
bij het selectiecriterium 4 gesproken worden van “private bossen, die niet behoren tot GEN,
GENO of verwevingsgebied”. Natuurkerngebied en (natuur)verwevingsgebied zijn geen identieke
begrippen. Natuurverwevingsgebied is trouwens een beleidsmatig begrip.
Advies PROCORO:
2.20. De tekt op p.99 is hierover inderdaad verwarrend. De PROCORO stelt voor om op pag 99
volgende passage te schrappen: “geen onderdeel uitmaken van GEN of GENO en”
- 40, 41, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 71, 74, 78, 86, 87, 102, 104, 108, 109:
 “Selectiecriterium 2 ...”: nabij of in de onmiddellijke omgeving zijn heel subjectieve definities.
Zonder vaste omlijning kan hier geen duidelijke invulling aan gegeven worden.
Advies PROCORO:
2.21. Het bufferen van natuurkernen werd consequent op vergelijkbare schaal cartografisch
vertaald. Discussies over de precieze perimeters die dit oplevert zijn overbodig, gezien het
hier om conceptuele kaarten gaat, waarbij het niet de bedoeling was om grenzen tot op
perceelsniveau vast te leggen.

 “Selectiecriterium 4 ...”: geen duidelijke definitie van bos. Is dit criterium wel nodig, aangezien er
al (strenge) voorwaarden verbonden zijn aan het krijgen van een kapvergunning en deze laatste
uiteindelijk toch geweigerd kan worden door de Vlaamse overheid.
Advies PROCORO:
2.22. Het opnemen van private bossen, als doelobject van de natuurverbindingsopdracht, is
enkel gericht op het installeren stimulerend beleid richting de respectieve eigenaars, via
het gevoerde beleid vanuit de bosgroepen.
- 69
 Bij selectiecriterium “de intrinsieke natuurwaarde van het object” wordt gevraagd wie deze
intrinsieke natuurwaarde bepaalt en hoe deze kan afgetoetst worden naar zijn relevantie.
Advies PROCORO:
2.23. Er werd actief gezocht naar lijnvormige elementen die op meerdere vlakken een
ecologische betekenis hebben (waterloop + brede oeverstrook / waterloop + beplante
strook / …). De concrete selectie is tevens contextgebonden.

 Selectiecriterium 5 “relevante info uit andere beleidsdomeinen” is niet duidelijk wat dit precies
inhoudt en dus niet objectief. Er wordt gevraagd dit te schrappen.
Advies PROCORO:
2.24. Vanuit erfgoed wordt nochtans aangehaald dat een zekere afstemming met de
landschapsatlas belangrijk is. Er werd over gewaakt dat een eventuele aanduiding wel
steeds in functie van het einddoel natuurverbinding werd opgenomen. Zie hiervoor ook
2.27.
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- 89 (DLO)
Op p. 98 wordt aangegeven hoe men verbinding “in de eerste plaats” ziet. Er komen echter geen
alternatieve mogelijkheden naar voor verder in de tekst. Dit is onduidelijk.
Advies PROCORO:
2.25. Deze zin kan inderdaad verwarrend overkomen. De PROCORO stelt voor om op p. 98 “in de
eerste plaats” te schrappen in de tekst.
- 89 (DLO)
Het criterium bufferen van natuurkernen mag niet tot gevolg hebben dat de maatregelen rond
deze kerngebieden de bestemming van het gebied wijzigt en mag dan ook geen opstap zijn tot
uitbreiden van het natuurgebied op lange termijn.
Advies PROCORO:
2.26. Dit is geenszins de bedoeling. Zie hiervoor ook 2.2
- 116 (AOE)
Het is niet duidelijk hoe de stimulansgebieden KLE’s werden afgebakend. Er dient gewaakt over
een synergie met het bestuursakkoord met provincies inzake regionale landschappen. Regionale
landschappen hebben de taak stimulerend beleid te voeren in de ankerplaatsen en relictzones.
Deze lijn volgend dienen de stimulansgebieden KLE maximaal samen te vallen met de perimeter
van ankerplaatsen (inclusief begrenzing aangeduide ankerplaatsen) en relictzones. In Heuvelland
dienen stimulansgebieden vb. samen te vallen met voorlopig aangeduide ankerplaatsen.
Bij selectiecriterium 5 wordt aangegeven dat de landschapsatlas indicaties kan geven. Deze
landschapsatlas samen met de voorlopig en definitief aangeduide ankerplaatsen vormen de
relevante basis voor de afbakening van deze stimulansgebieden en dienen te worden opgenomen
in de selectiemethodiek.
Advies PROCORO:
2.27. De stimulansgebieden werden in deze enkel afgebakend in het licht van ‘natuurverbinding’.
Indien (delen van) ankerplaatsen mede konden bijdragen tot deze natuurverbinding
worden zij binnen deze deelstructuur geselecteerd. Een volledige overname zou methodisch
niet correct zijn. Dit is echter niet de enige achtergrond tegen dewelke de provincie
stimulerend beleid inzake KLE voert. Ankerplaatsen en relictlandschappen hebben hun
plaats in de gewenste landschappelijke structuur van het PRS. Deze kaart biedt evengoed
een achtergrond voor het provinciale KLE-beleid.

Ruimtelijk beleid selecties:
- 40, 41, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 71, 74, 78, 86, 87, 102, 104, 108, 109
 Het is niet duidelijk welke precies de ondersteunende en stimulerende maatregelen zijn voor
natuurverbindingsgebieden en de begeleidende maatregelen en ondersteuning voor duurzaam en
natuurgerichte bosbouw. De verschillende stimuli worden niet uitgewerkt. Er kan bijgevolg
gesproken worden over een subjectieve maatregel die vrij geïnterpreteerd kan worden door bv.
de ruimtelijke planner. Door het ontbreken van een duidelijke definitie kan niet worden
aangetoond dat de grondrechten van eigenaars worden geschaad.
Advies PROCORO:
Zie 2.3
 Inzake het opmaken van RUP’s vanuit integrale benadering wijkt inhoudelijk voorstel sterk af van
technische wijziging wat betreft “opmaak van een provinciaal RUP met (neven)doelen voor
natuurverbinden geen onmiddellijk doel is”.
Advies PROCORO:
2.28. Dit is inderdaad onduidelijk geformuleerd. Er wordt voorgesteld om de tekst op pagina 95
aan te passen : “de opmaak van een provinciaal RUP met als primair doel
“natuurverbinding” is niet aan de orde, maar mag niet a priori worden uitgesloten…”
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- 69
Aangezien niet in alle natuurkerngebieden IHD’s zullen worden geformuleerd wordt voorgesteld
om laatste zin van 2.2.2 (p. 97) te wijzigen in: “Het behouden en versterken van de
natuurverbindingsgebieden kan een bijdrage leveren aan de migratie van de doelsoorten
waarvoor in Europese SBZ zones instandhoudingsdoelstellingen zullen opgesteld worden”.
Advies PROCORO:
2.29. De PROCORO gaat akkoord om de betreffende zin aan te passen zoals hierboven.
- 70 (Oostkamp)
Vooral binnen de stimulansgebieden natte en droge KLE en de rivier- en beekvalleien zijn er heel
wat selecties bijgekomen t.o.v. het nog geldende PRS. Bijzonder aandacht moet er gaan naar de
confrontatie met de landbouwvoering binnen deze gebieden
Advies PROCORO:
Zie 2.3
- 75 (Beernem)
Er dient over gewaakt dat de selectie van het kanaal Brugge-Gent als natte ecologische
infrastructuur van bovenlokaal belang” de toeristische uitbouw van het kanaal niet verhindert. Er
wordt gevraagd aan de provincie om werk te maken van de uitbouw van dit lint.
Advies PROCORO:
2.30. Deze selectie van het kanaal is in principe niet strijdig met het bovenlokale toeristische
belang ervan.
- 76 (WVMF)
 P. 98: de natuurwaarden van de provinciale groene domeinen behouden en versterken...” “...in
evenwicht met de potenties voor zachte recreatie” wordt beter vervangen door “De provincie
bouwt haar groene domeinen op rond de natuurwaarden en geeft deze in eerste instantie de
nodige faciliteiten. Het ontsluiten voor recreatie wordt afgewogen tegenover de draagkracht en
noden van het gebied.”
Advies PROCORO:
2.31. De uitbouw van de provinciale domeinen gebeurt, naast natuur, evenwel ook in functie van
zachte recreatie. De afweging hiervan gebeurt domein per domein in het kader van de
opmaak van bosbeheersplannen (zie PRS pag 115).

 De bescherming van de natuurverbindingsgebieden blijft een teer punt i.k.v. het effectief
voorzien van ononderbroken migratiegebieden. Daarom wordt ervoor gepleit deze gebieden
planologisch af te bakenen.
Advies PROCORO:
Zie 2.3
 Bij ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang ligt de nadruk “op de intrinsieke
natuurwaarde van de ecologische infrastructuur, en minder op de verbinding die er eventueel
door wordt gerealiseerd” en is het beleid gericht op “het behouden, herstellen en ontwikkelen
van de natuurwaarden van en langs deze ecologische infrastructuur in relatie met andere (vaak
zacht-recreatieve) activiteiten langsheen deze infrastructuurelementen”. Het is niet logisch dit
element te koppelen met recreatie in plaats van met de kerndoelstelling waarbij het net van
bovenlokaal belang is om bij te dragen aan het verstevigen van het ecologisch netwerk. Migratie
en uitwisseling van soorten, zelfs het voortbestaan van andere soorten, zijn afhankelijk van deze
gebieden. De natuurwaarde van een gebied gaat er met een recreatieve ontsluiting veelal
exponentieel op achteruit. Zo heeft de oeverzwaluw haar steilrand nodig om te nesten, of hebben
verschillende vogels rust nodig om te kunnen broeden.
Er wordt voorgesteld om de zin “...en minder op de verbinding die er eventueel door wordt
gerealiseerd” te schrappen evenals het gedeelte “in relatie met andere (vaak zacht-recreatieve)
activiteiten langsheen deze infrastructuurelementen.
Advies PROCORO:
2.32. Natuurverbinding betreft per definitie een nevendoelstelling en geen ‘kern’doelstelling. Het
recreatieve medegebruik van ecologische infr van bovenlokaal belang is in de meeste
gevallen op vandaag een bestaand gegeven.
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- 84
In het addendum wordt de nadruk gelegd om de natuurverbindingsgebieden te versterken
waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zullen worden opgelegd.
De bezwaarindieners baten een landbouwbedrijf uit dat gelegen is in een stimulansgebied KLE’s.
In de algemene bepalingen van het bindend gedeelte wordt vermeld dat de opgenomen selecties
en uit te voeren acties mogelijks kan leiden tot het aansnijden van gebied. De stimulansgebieden
mogen echter geen dwingend beleid vormen en belastende maatregelen opleggen aan de
landbouwgronden die door de bezwaarindiener worden uitgebaat.
Advies PROCORO:
Zie 2.3
- 96 (BB Brugge)
 Er dient in het beleid duidelijker te worden gesteld wat en waarom men dingen wil verbinden. Op
die basis kan er niet alleen gerichter gestimuleerd worden, maar ook rationeler-doelgerichter
ondersteuning geboden worden. Voor elk gebied wordt gevraagd een tabel van doelsoorten en
een palet van gerichte ondersteuningsmogelijkheden uit te werken. Binnen SBZ dienen hiervoor
de IHD’s te worden gebruikt.
Advies PROCORO:
2.33. Dit soort soortgericht detailwerk behoort niet tot de wettelijke scope van natuurverbinding
en tevens niet tot de scope van structuurplanning. Details over het beleid worden verder
behandeld met de lokale actoren, de provinciale diensten (MINAWA), ANB en/of LNE, bij
het bepalen van de ondersteuningsmogelijkheden of de instandhoudingsdoelstellingen
(IDH’s voor SBZ)

 Voor stimulansgebieden natte KLE’s moet in de tekst worden opgenomen dat in het laaggelegen
poldergebied de ontwatering, afwatering en het peilbeheer i.f.v. de veiligheid en bewerkbaarheid
absolute voorrang moeten krijgen op natuurdoelstellingen.
Advies PROCORO:
Zie 2.3
 De term vallei is een niet afgelijnd geheel, wat tot discussie kan leiden. Er wordt voorgesteld de
term te vervangen door de loop van de rivier en de beken met de aanliggende percelen.
Advies PROCORO:
2.34. Rivier- en beekvalleien werden consequent als lijnen weergegeven. Discussies over de
precieze perimeter van een vallei zijn overbodig, gezien het hier om conceptuele kaarten
gaat, waarbij het niet de bedoeling was om grenzen tot op perceelsniveau vast te leggen.
- 99 (Groen W-Vl)
Natuurverbindingsgebieden moeten, omdat ze fungeren als ononderbroken migratiegebieden,
planologisch sterker beschermd kunnen worden. Er wordt een soepel ruimtelijk beleid gevraagd,
gericht op het beschermen van zones die geen natuurfunctie hebben, maar wel hoge
natuurwaarden of hoog natuurrecreatief belang en regelgeving tegen natuurverarming.
De naam “stimulansgebieden kleine landschapselementen” geeft de indruk dat in deze gebieden
enkel stimulerende maatregelen mogelijk zijn om de kleine lanschapselementen te beschermen
of te bevorderen. Dit is te beperkend geformuleerd. Het is beter om alle middelen open te
houden en te spreken van “ecologische infrastructuur KLE”
Naast een stimulerend beleid zijn in landbouwgebied ook meer bindende bepalingen op hun
plaats. Het toestaan van draineringen kan bv. een zware impact hebben op de
natuurverbindende functie van het betrokken landbouwgebied. Een ligging in
natuurverbindingsgebied moet dus wel degelijk samengaan met bindende inrichtingsvoorwaarden
en gebruiksbeperkingen om de natuurverbindende functie te kunnen vrijwaren.
Advies PROCORO:
Zie 2.3 waaruit ook de naam “stimulansgebied KLE” voortkomt uit het principe van stimulerend
beleid.
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- 110 (ANB)
Het nat/droog-onderscheid bij stimulansgebieden KLE’s wordt op zich als positief ervaren. Dit
mag echter niet tot gevolg hebben dat droge KLE’s niet meer kunnen beschermd of aangelegd
worden in stimulansgebieden natte KLE’s en omgekeerd. Zoals in tekst staat mag dit geen
invloed hebben op vergunningenbeleid.
Advies PROCORO:
Zie 2.2 en 2.3
- 118 (Landbouwraad Diksmuide)
Er wordt gevraagd volgende paragraaf te schrappen “zoekzone te creëren waar houtige
landschapselementen kunnen bijdragen tot de verdichting van het landschap”. KLE’s worden als
niet passend ervaren in een open structuur zoals de polders. De extra bomen zorgen voor hinder
bij veldwerkzaamheden, kan een bomen- of struikenrij aan de kant van de weg zorgen voor
verminderd zicht vanuit tractor, met gevolgen voor veiligheid van bestuurder en fietsers op
landelijke wegen. Bovendien mag de aanplanting van KLE’s enkel op vrijwillige basis gebeuren,
met het nodige overleg tussen gebruiker en eigenaar.
Advies PROCORO:
2.35. Zie ook 2.3: in stimulansgebieden KLE : enkel stimulerend beleid gebaseerd op
vrijwilligheid. Bij zijn beleid rond KLE gaat de provincie uiteraard ook telkens uit van de
eigenheid van het landschap en zal bij inplanting ook rekening gehouden worden met
aspecten van verkeersveiligheid.

Specifieke opmerkingen over natuurkerngebieden/selecties
natuurverbindingsgebieden
- 7 (Oostkustpolder), 72 (Nieuwe Polder Blankenberge)
De opname van onbevaarbare waterlopen beheerd door Oostkustpolder zal negatieve impact
hebben op onderhoud en instandhouden van deze waterlopen: een bijkomende planologische
druk, naast kwetsbaar gebied, VEN, SBZ, ... is overbodig en zal het beheer van die waterlopen
volledig fnuiken.
72 wijst er bovendien op dat de Polder verplicht is (conform art. 1 van de Wet betreffende de
Polders van 3 juni 1957) de waterloop te beheren volgens de beginselen van art. 4, 5 en 6 van
het decreet betreffende het integraal waterbeleid zodat de ecologische doelstellingen in rekening
gebracht worden bij het beleid.
Advies PROCORO:
Zie 2.3
- 11 (Tielt)
 Op figuur 12tris wordt duiding gevraagd voor een zone ten zuiden en grenzende aan de
Deinzesteenweg die als droog natuurkerngebied wordt aangeduid. Deze zone is in het gewestplan
opgenomen als bosgebied, maar in werkelijkheid is dit een bebouwde zone. De selectie van het
GNOP werd eveneens aangeduid, maar is volgens de gemeente eerder een gemeentelijke
bevoegdheid/selectie
Advies PROCORO:
2.36. Het natuurkerngebied betreft de omgeving van het waterbufferbekken naast het
bosgebied, dat in beheer is van de stad Tielt. Sensu stricto voldoet het aan de definitie van
natuurkerngebied.

 Er worden vragen gesteld bij de selectie van kleine boscomplexen. Aangezien het hier gaat om
kleine bosgebieden zonder toevoeging van verdere duiding (oppervlakte, eventueel over diverse
gemeenten gespreid, biodiversiteit, ...) lijkt dit eerder een bevoegdheid van de gemeente om
deze selectie op te stellen. Er is geen limitatieve selectie opgenomen en er is geen
gebiedsaanduiding.
Private bossen die niet op de geëigende bestemmingszone gelegen zijn, kunnen geen voorrang
krijgen op de uitvoering van de voorziene bestemming. Door deze bossen nu plots op te nemen
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als provinciale selectie en een hogere selectiewaarde toe te kennen, wordt het steeds moeilijker
om de oorspronkelijk voorziene bestemming te realiseren. 'Lokale selecties' worden plots
'provinciale selecties' en winnen zodoende aan belang.
In het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de aanplant van bosgoed op de zone waar de
zuidwestelijke tangent dient voorzien te worden, zoals opgenomen in het gewestplan RoeselareTielt (reservatiestrook) en BPA Ronceval. Deze zuidwestelijke tangent is opgenomen in het PRS
West-Vlaanderen als 'aan te leggen' en wordt niet geschrapt in het huidig Addendum.
De provincie maakt geen limitatieve opsomming van deze gebieden 'kleine boscomplexen' noch
wordt er een verbindend stimulansgebied aangeduid waarbinnen deze selectie geldt, hierdoor
ontstaat er (rechts)onzekerheid over de selectie die gemaakt wordt.
Advies PROCORO:
2.37. Bosgebieden danken hun beschermingsstatus niet aan het PRS, maar aan het bosdecreet.
Het PRS selecteert private bossen enkel in functie van stimulerend beleid richting eigenaars
vanuit de bosgroepen. Het betreft dan ook een generiek aanbod aan private eigenaars van
bossen ongeacht de onderliggende bestemming van zijn gronden. De provincie doet met dit
stimuleren beleid dan ook geen enkele beleidsuitspraak over het al dan niet behouden van
dit specifieke bosgoed.

 Voor het ruimtelijke beleid dient een verduidelijking toegevoegd te worden op blz 100. Hier moet
eveneens bij opgenomen worden cfr de stimulansgebieden KLE's, dat het vermelde beleid niet
geldt voor de kleine boscomplexen. Elk van de categorieën wordt vermeld maar deze niet.
Advies PROCORO:
2.38. De PROCORO gaat akkoord met deze stelling en stelt voor dit tekstueel aan te passen.

 Een selectie louter op de vermelding 'Alle kleine boscomplexen, die niet werden aangeduid als
GEN, GENO of verwevingsgebied' is te onduidelijk. Enerzijds omdat hier terug over
verwevingsgebied gesproken wordt en niet natuurkerngebied, anderzijds is figuur 12tris enkel
een aanduiding van welke clusters van natuurkerngebieden men wil verbinden. De pijl is enkel de
(symbolische) aanduiding van de verbinding en niet de locatie-aanduiding.
Op kaart 26c wordt het selectiecriterium 4 niet aangeduid cfr de stimulansgebieden natte KLE en
stimulansgebieden houtige KLE.
Advies PROCORO:
2.39. Er werd bewust gekozen om de kleine boscomplexen, die geen natuurkerngebied zijn, niet
op te nemen op de kaart. Gezien het enkel over stimuleren van het beleid gaat (zie hoger)
vormt dit op zich geen probleem.

 Het is voor de stad Tielt niet duidelijk of het gebied Ronceval en de recente bosuitbreiding
hieronder vallen.
De stad vraagt de schrapping van deze categorie in de selectie van het richtinggevend en
bindend gedeelte of een eenduidige en duidelijke definitie en gebiedsaanduiding van het
'stimulansgebied kleine boscomplexen'.
De selectie van 'kleine boscomplexen' of landschapselementen mag de aanleg van de
zuidwestelijke tangent niet verhinderen.
Advies PROCORO:
2.40. Zie 2.37 inzake de selectie boscomplex. Daarnaast is er ter hoogte van de zuidwestelijke
tangent en omgeving geen stimulansgebied KLE aangeduid. Zelfs als dit het geval was zou
dit op een eventuele realisatie van de tangent geen enkele impact hebben (zie 2.3)
- 17 (Harelbeke)
 De repliek van de PROCORO op het advies van de plenaire vergadering dat de Gavers vooral een
verbindende functie heeft via de bosstructuren en minder op de waterplas is pertinent incorrect.
Zowel watervogels als watergebonden insecten vinden er hun habitat. De vogelpopulatie omvat
zowel standvogels als trekvogels. Voor deze laatste is de waterplas zowel een rustplaats voor
doortrekkende watervogels als een overwinteringsplaats voor (hier) overwinterende watervogels.
Tijdens deze overwintering is de interactie tussen Leie-Kanaal-Gavers duidelijk te merken. De
Gavers heeft dezelfde intrinsieke natuurwaarde van een natte kern als het Kanaal en is voor de
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streek het belangrijkst als aantrekkingspunt voor watervogels. Daarom pleit de stad alsnog voor
een aanduiding van ‘gemengde natuurkern’.
Advies PROCORO:
2.41. De opmerking is enerzijds terecht. Anderzijds zijn de doelstellingen van natuurverbinding in
mindere mate gericht op trekvogels, die zich niet al te veel aantrekken van de omgeving
van de waterplassen die ze aandoen voor hun tussenstops. Zie ook hoger dat de
aanduiding nat vs droog niet al te strikt mag bekeken worden.

 Wat de natuurverbinding betreft, wordt gesteld dat als afstand een deel van het criterium is, de
verbinding tussen Kanaal over de Gavers naar de Leie toe alsnog aangeduid moet worden (i.p.v.
verbinding Leie-Schelde) op basis van voormelde motivatie.
Advies PROCORO:
2.42. De PROCORO adviseert te onderzoeken of er hier nog zinvolle natuurverbindende
elementen kunnen aangeduid worden.
- 19 (Wervik)
 De Reutelbeek is een beek op Provinciaal niveau. Ten westen van de deelgemeente Geluwe loopt
ze in de richting van het Congobos en de Moeremaai. In het kader van een zowel natuurlijke als
recreatieve meerwaarde zou ook dit deel van de Reutelbeek kunnen ontwikkeld worden als
natuurlijke en toeristisch-recreatieve as. Van daaruit zou op termijn aansluiting kunnen gezocht
worden op de groene recreatieve gebieden van de Gasthuisbossen en de Palingbeek.
Advies PROCORO:
2.43. Congobos/Moeremaai zijn geen natuurkerngebieden, maar privaat bosgebied. Rivier- en
beekvalleien werden enkel geselecteerd als verbinding tussen natuurkerngebieden. De
afstand tussen de geselecteerde natuurkernen werd in deze regio als te groot aanzien. De
PROCORO adviseert om rivier- en beekvalleien die gedeeltelijk niet geselecteerd worden,
toch volledig te selecteren, bijvoorbeeld: Poperingsevaart wordt gedeeltelijk geselecteerd
bij de bovenloop en de benedenloop. Waarom wordt het tussengedeelte niet geselecteerd?

 Het grensoverschrijdend potentieel groene netwerk langs de Leie stopt bij de grensovergang
tussen Wervik met Komen-Waasten en Frankrijk. De natuurlijke rijkdom loopt in de praktijk
echter door tot tegen Armentières en biedt zowel op vlak van natuur als op toeristisch recreatief
vlak bijzonder veel kansen , zo ook langs het kanaal Ieper-Komen. Dit potentieel lijkt op de
kaart gewenste natuurlijke structuur onderbenut.
Advies PROCORO:
Zie 2.7
 Bij het kaartmateriaal 26A is de volledige zone van Laag Vlaanderen, met inbegrip van het
volgens het gewestplan ingekleurde agrarische gebied en het industriegebied van de Witte
Lietaer, Sanac, Arvic e.d. tot aan de Hoogweg, ingekleurd als stimulansgebieden natte KLE.
Voor zover deze inkleuring louter een stimulerend beleid inhoudt naar aanwenden van KLE’s e.d.
toe en het verrijken van de natuurlijke rijkdom van het gebied heeft de Gecoro daar in principe
niks op tegen. Het eventueel opnieuw vernatten van het gebied dient in nauw overleg met de
landbouwers te gebeuren. De Gecoro merkt wel op dat het niet de bedoeling kan/mag zijn dat de
bestaande landbouwbedrijven, industriële en ambachtelijke bedrijven en (zonevreemde)
woningen in hun bestaansrecht en in hun activiteiten zullen belemmerd worden.
Advies PROCORO:
2.44. Het vernatten van Laag-Vlaanderen behoort niet tot het ambitieniveau van
natuurverbinding. Valleiherstel en vernatting behoren tot de doelstellingen van het project
‘rivierherstel Leie’ van de Vlaamse overheid (AWZ en ANB)
- 24 (Brugge)
 Na vergelijking van huidig PRS en herziening stelt de groendienst voor volgende gebieden op te
nemen als natuurverbindingsgebied:
Stimulansgebieden KLE’s
de grenszone St-Andries/Varsenare (zone J. in het PRS 2002), die in het
herzieningsvoorstel niet hernomen wordt. Het is wenselijk deze zone verder op te nemen,
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bv. als uitloper van ‘het Houtland’ (zone AD op figuur 26C) tot aan de Oostendse vaart.
Deze zone is een te versterken onderdeel (ecologisch en landschappelijk recreatief) van
de groende gordel rond de stad.
Advies PROCORO:
2.45. Het gebied is zonder twijfel waardevol en kan verder versterkt worden vanuit een lokaal
beleid. In functie van de doelstelling natuurverbinding werd niet meteen een
aanknopingspunt gevonden om dit gebied te selecteren, gezien het door bebouwing en
infrastructuur tamelijk versnipperd is.

 de polderbieden Dudzele-Koolkerke en Lissewege-Zeebrugge-Blankenberge, rekening houdend
met de gewenste ingrepen die voor deze gebieden opgenomen zijn in het Geïntegreerd
omgevingsplan voor het buitengebied van de achterhaven van Zeebrugge (studie Randland in
opdracht van het provinciebestuur)
Advies PROCORO:
2.46. De provincie werkt van het gebied rond de haven, maar dan vanuit de insteken
leefbaarheid en beeldkwaliteit. De PROCORO vraagt om te onderzoeken of dit ook kan
bijdragen tot een natuurverbinding tussen natuurkerngebieden in de omgeving.

 Natte ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang:
de St.-Pietersplas, die in het herzieningsvoorstel niet hernomen wordt. Het is wenselijk
deze zone wel op te nemen in de herziening, gezien het belang van deze plas op
avifaunistisch vlak (watervogels). Het gebied is in het GRS-Brugge voorgesteld als ‘lokaal
natuurelement’, maar dit werd door de Provincie geschrapt omdat de plas in het PRS
2002 reeds aangeduid stond onder de ‘Clusters kleine landschapselementen en kleine
natuurgebieden’ en men een dubbele aanduiding wou vermijden.
Advies PROCORO:
2.47. Bij nazicht blijkt dat er rond Brugge een aantal gebieden (GEN + verwevingsgebied) zijn
bijgekomen sedert de opmaak van de herziening van het PRS. De Sint-Pietersplas hoort
daarbij (verwevingsgebied). Het PRS kan best worden geactualiseerd met de gegevens tgv
het GRUP ‘afbakening van regionaalstedelijk Brugge’. De PROCORO adviseert dergelijke
screening voor gans de provincie nog eens door te voeren: (zie ook 2.1)
 Rivier – en beekvalleien:
het Lisseweegs Vaartje (n13 in PRS 2002) en het Zuidervaartje (57 in PRS 2002) die in
het herzieningsvoorstel niet hernomen worden. Het is wenselijk deze vaartjes wel te
selecteren, in het bijzonder het Lisseweegs vaartje gelet op de verbinding tussen de
stadsring en Zeebrugge en haar grote natuur- en landschappelijke waarde
de Maleleie is een specifiek element in het oostelijk deel van de groene gordel rond de
stad. Er zijn versterkende initiatieven aan de orde n.a.v. de uitbouw van de groene
fietsgordel Brugge. Het is aangewezen het hele traject vanaf Male tot Damme in de
aanduiding op te nemen (en niet enkel vanaf de gemeentegrens Brugge-Damme).
Advies PROCORO:
2.48. De PROCORO adviseert deze selecties als volgt: Lisseweegs Vaartje dient te worden
herbekeken als potentiële verbinding tussen B-park en Lissewege; Maleleie wordt best
opgenomen als verbinding tussen ‘stadswallen Damme’ en Ryckevelde; Het zuidervaartje is
onderdeel van het natuurkerngebied stadswallen van Damme, maar is daarbuiten geen
zinvol onderdeel van natuurverbinding.
- 31 (Kuurne)
In de tabel van droge natuurkernen wordt de Groene Long van Kuurne geselecteerd. Dat is nieuw
en wordt niet gemotiveerd. Uit de uitgangspunten blijkt dat moet worden voldaan aan twee
gebiedscategorieën, nl. terreinbeheer door een overheid of organisatie en een aanduiding als
actuele GEN of GENO-gebied. De Groene Long van Kuurne is op vandaag een gemeentelijk
natuurdomein, niet geselecteerd als GEN of GENO-gebied en wordt op vandaag niet verbonden
met andere natuurgebieden.
De Groene Long is een natuurgebied met een gemeentelijke uitstraling en heeft geen enkele
bovenlokale binding, noch zijn er mogelijkheden om deze op termijn waar te maken. Het is
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evenmin duidelijk wat het provinciebestuur met de selectie van de Groene Long wil duidelijk
maken. De opname van de Groene Long dient minstens gemotiveerd te worden en de eventuele
gevolgen of mogelijkheden dienen duidelijk te zijn.
Advies PROCORO:
2.49. De PROCORO stelt vast dat de Groene long van Kuurne voldoet aan de criteria van
natuurkerngebied. De natuurverbinding naar de Leie zal eerder van lokale aard zijn. Op
zich hoeft een natuurkerngebied niet steeds via een lijnelement verbonden te worden met
een andere natuurkerngebied. In deze context maakt de Groene Long van Kuurne deel uit
van een geheel aan kleinere natuurkerngebieden in de Leievallei, die op zich functioneren
als verbindende stapstenen.
- 36
Het onderscheid tussen natte en droge variant van ecologische infrastructuur van bovenlokaal
belang is misleidend: bij het kanaal Gent-Brugge zijn de belangrijkste natuurwaarden immers te
vinden in de droge sfeer (delen van dijken en jaagpaden, ...). Er dient tekstueel te worden
verduidelijkt dat bij de natte variant ook de aangrenzende droge delen (dijken, taluds,
jaagpaden, restgronden, etc.) inbegrepen zijn.
Advies PROCORO:
2.50. Het onderscheid geeft de aard van het element op zich weer, en niet noodzakelijk waar de
precieze natuurwaarden zich bevinden.
- 50 (Vleteren)
Opsomming van de wijziging van selecties binnen de gemeente zonder opmerkingen.
Advies PROCORO:
2.51. De PROCORO neemt hiervan akte
- 61 (MOW-Maritieme toegang)
Er wordt de aandacht gevestigd op het geldende gewestelijk RUP Afbakening Zeehaven
Zeebrugge. De selecties n15 (Ter Doest) en K (Omgeving Ter Doest en Dudzeelse Polder)
bevinden zich in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven als basisbestemming. De
selectie als stimulansgebied en natte ecologische infrastructuur mag niet in strijd zijn met het
gewestelijk RUP Afbakening Zeehaven Zeebrugge en dienen te worden aangepast aan de
stedenbouwkundige voorschriften van dit gewestelijk RUP.
Advies PROCORO:
2.52. De PROCORO adviseert nader te onderzoeken of deze selectie strijdig is met de geldende
plannen en afspraken inzake de Zeehaven Zeebrugge en indien het geval deze selectie bij
te stellen.
- 76 (WVMF)
 D10 de Gavers is niet verbonden met Leie en Schelde. Er wordt voorgesteld dit toch te doen,
grensoverschrijdend naar bv. Scheldevallei in Henegouwen en Kluisbergbos,
Advies PROCORO:
2.53. De selecties zijn gebaseerd op enige pragmatiek. De context van de Gavers is er een van
verstedelijking en industrialisatie, wat maakt dat het aantal nuttige en realiseerbare
verbindingen vanuit de gavers eerder beperkt is.

 Nog aanvullingen: Vierkaven in Moorslede, Huwynsbossen Lichtervelde, Rhodesgoed Kachtem,
Ter Kerst Gits en voor de toekomst Bergolenbos en Krommebeekbos Roeselare
Advies PROCORO:
2.54. Deze zijn allen geselecteerd als natuurkerngebied

 In de Westhoek-kustregio werden nauwelijks natuurverbindingen afgebakend, wat is de reden
hiervoor? Hier is het wenselijk ook de verbinding met Parc naturel régional des caps et marais
d’opale te maken. Verder ook de verbindingen met de zeesluizen van Nieuwpoort en Zeebrugge,
met het oog op het herstellen en vrijwaren van migratiemogelijkheden voor diverse vissoorten,
niet beperkt tot glasaal of volwassen palingen.
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Advies PROCORO:
2.55. In de Westhoek is de dichtheid aan natuurkerngebieden eerder gering. De opdracht tot
natuurverbinding is dat bijgevolg ook. Niettemin werden wel verscheidene
lijninfrastructuren geselecteerd als ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. Het
criterium daarbij is dat het moet gaan om infrastructuur met méér dan gemiddelde
natuurwaarden (aanwigheid van oeverstroken, begeleidende beplanting, …)

 In de regio Brugge-Torhout-Tielt aanvullen met grensoverschrijdende verbindingen tussen
bijvoorbeeld Bulskampveld en Drogengoedbos/Damme & Lapscheure – Gat & Zwin met
Rétranchement & Toniobosje & Sint-Kruiskreek/Damme met de gebieden rond Maldegem en
Sint-Laureins...
Advies PROCORO:
Zie 2.7.
 De Bourgognepolder in het grensgebied Gistel/Ichtegem/Oudenburg werd niet opgenomen,
hoewel daar een aanzienlijke oppervlakte waardevolle graslanden te vinden zijn
Advies PROCORO:
Zie 2.2.
 Het Lappersfortbos werd niet opgenomen als droge natuurkern.
Advies PROCORO:
2.56. De PROCORO haalt aan dat het weinig zinvol is om dergelijke kleinere natuurgebiedjes,
geïsoleerd in een sterk verstedelijkte omgeving, op te nemen
 De Blinker en de Stinker (Schipdonkkanaal en Leopoldkanaal) werden niet opgenomen in de lijst,
hoewel ze niet in het minst van belang zijn voor de natuur in de regio.
Advies PROCORO:
2.57. Deze zijn wel geselecteerd als ecologische infrastructuur (N7).

 De twee militaire driehoeken aan het kruispunt van de N31 & N34 te Zeebrugge kunnen perfect
dienen als natuurverbindingsgebied. Ze palen aan het restje “Oudmaarsche Polder”.
Advies PROCORO:
2.58. Er is inderdaad een stimulansgebied KLE in de onmiddellijke omgeving van de zones
waarvan sprake. De PROCORO benadrukt dat het om conceptuele kaarten gaat. Daarnaast
wordt opgemerkt dat in deze stimulansgebieden enkel wordt ingezet via stimulerend beleid
(zie ook 2.3).

 In de regio Westhoek nog volgende aanvullingen: Kanaal Komen-Ieper is natuurgebied op
gewestplan, maar wordt niet vermeld in de lijst, aansluitend aan de Palingbeek moet ze
verbonden worden met de bossen ten zuiden van Ieper en Leie.
Advies PROCORO:
Zie 2.2: bestemming is geen criterium om een natuurkerngebied te selecteren.

 Grensoverschrijdende verbindingen tussen Heuvelland en Prés de Moulin-madame/Poperinge en
Heuvelland met het gebied Coq de paille, Prairies d’Yser en le Vallon du Petit Becque/IJzergebied
met Le Canal de la Haute Colme.
Advies PROCORO:
Zie 2.7.
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- 83 (Bredene)
Akkoord mits opname van het natuurreservaat D’Heye als natuurkerngebied in de kustregio
Advies PROCORO:
2.59. D’heye voldoet inderdaad aan de criteria van natuurkerngebieden en moet worden
opgenomen. Natuurverbindende linken met andere natuurkerngebieden moeten bijgevolg
eveneens worden onderzocht.
- 90, 93, 117
 KLE’s zijn inderdaad belangrijk in agrarisch gebied. Dit wordt sterk gesubsidieerd vanuit Europa,
provincies en gemeenten en toch is er in Wervik geen sprake van een stimulansgebied voor KLE’s
hoewel in Wervik het Congobos en Moeremaaibos niet zijn aangeduid (kleine boscomplexen:
criterium voor stimulansgebied KLE). De KLE’s zouden dan een versterking vormen van de kleine
boscomplexen en bovendien een verbinding vormen tussen het natuurgebied in Geluwe-Wervik
en de Gasthuisbossen.
Advies PROCORO:
Zie 2.22 en 2.39
 Wat betreft het ontbreken van KLE’s te Wervik wordt gewezen op de talrijke poelen t.h.v.
Kruiseke, Ter Hand en Molenhoek die één van de belangrijkste plaatsen vormt waar de
kamsalamander nog voorkomt, terwijl deze soort er in gans de provincie nog op achteruit gaat.
Conform de conventie van Bern en de opname van deze soort in de lijst van streng te
beschermen soorten hebben alle lidstaten de plicht om alle nodige maatregelen te nemen voor
het behoud of herstel van de populaties en hun habitats. De provincie heeft met andere woorden
de plicht alle nodige maatregelen te treffen die vereist zijn voor het instandhouden van de
populaties en de water- en landhabitats. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond
dat de populatie in de Ieperboog te kampen heeft met verregaande inteelt. Het voorzien van de
nodige corridors voor het verbinden van deze soort dringt zich dan ook op. Het behoud en
versterking van de KLE’s in dit gebied is dan ook een wettelijke verplichting.
Advies PROCORO:
2.60. De kaarten uit het PRS zijn een ruimtelijke oefening om de provinciale verantwoordelijkheid
inzake natuurverbinding af te bakenen. Naast dergelijke ruimtelijke insteek op het terrein
hanteert de provincie in zijn projectwerking ook een soortgerichte insteek. In dat verband:
de provincie plant specifiek actie rond de Kamsalamander, gericht op het gekende actuele
voorkomen ervan. De vindplaatsen in Wervik zijn in het kader van dit project wel degelijk
gekend.

 Er wordt gewezen op recente voornemens om proefprojecten op te starten met het verwijderen
van betonnering langs provinciale beken, i.k.v. beter waterbeheer langs die beken. De
Reutelbeek is een provinciale beek die destijds door de gemeente Geluwe zelf werd
gekanaliseerd. De bovenloop van deze beek bevindt zich in het gebied dat bezwaarindiener
aanhaalt als op te nemen als stimulansgebied KLE (zie hoger). Steeds meer worden percelen
langsheen de Ieperbaan te Geluwe dicht gebouwd of gebetonneerd. Dit zorgt voor alsmaar meer
water dat versneld afgevoerd wordt naar de Reutelbeek. De Geluwebroeken op de Molenhoek zijn
de natuurlijke overstromingsplaats van deze beek. I.k.v. berging van oppervlaktewater in de
bovenlopen van waterlopen is dit gebied dan ook meer dan aangewezen om bij overvloedige
regen dienst te doen als bufferzone. Dit niet alleen ter bescherming van de lager gelegen
woongebieden te Geluwe zelf maar eveneens tegen het verplaatsen van de wateroverlast naar
streken verderop langs de Leie, hetwelke nu wel het geval is.
Advies PROCORO:
2.61. Een stimulansgebied KLE impliceert niet noodzakelijk doelstellingen op het vlak van
waterlopen/waterbeheersing, maar specifieke acties (op basis van vrijwilligheid) in deze
zones kunnen wel een positieve bijdrage leveren op de waterbeheersing.

 Verder wordt gewezen op het GNOP van 1990 waarin geschetst wordt dat bosuitbreiding in
Wervik best kan gebeuren aansluitend op het Congobos gelegen langs de Reutelbeek. Op heden
is er van een uitbreiding nog niets in huis gekomen. Er wordt gewezen op het unieke karakter
van het bos en op het feit dat Wervik volgens Europese richtlijnen recht geeft op ong. 360 ha bos
terwijl dit nu slechts 9 hectare is. Dit is een verregaande verwaarlozing van dit recht.
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Advies PROCORO:
2.62. De doelstellingen inzake bosuitbreiding werden vanuit het RSV aangeduid als een Vlaamse
bevoegdheid (in het kader van het AGNAS proces). Dit neemt niet weg dat lokale
initiatieven mogelijk zijn.
- 96 (BB Brugge)
 Voor volgende natuurkerngebieden in de regio Brugge wordt gevraagd om duidelijk te stellen dat
het om de onderdelen met natuurbestemming gaat: N12 de natuurgebieden van het paddegat,
N13 de Meetkerkse moeren, N14 Uitkerkse polder, N16 Zeebos, N18 Stadswallen van Damme,
N21 Assebroekse Meersen, N24 Leiemeersen, D22 tot D29.
Voor D27 verspreide bossen van Zedelgem wordt gevraagd om dit te schrappen gezien deze
kleinere elementen vaak alleen eigendom zijn van overheden en niet in beheer en soms ook
zonevreemd. Idem voor D25 voor het gedeelte aanpalende bossen.
Advies PROCORO:
Zie 2.2.
 Er wordt gevraagd om volgende natuurverbindingsgebieden te schrappen:
D5 Blankenbergse Dijk: beperken tot deel in stedelijk gebied
Y: golf van Damme: dit is een recreatiegebied en geen natuurgebied
Advies PROCORO:
2.63. De Blankenbergse dijk is conform de methodiek aangeduid als ecologische infrastructuur.
Het gebied Y betreft de ‘omgeving van de golf van Damme’ en niet de golf van Damme
zelf. Bovendien gaat het om een stimulansgebied KLE, en niet om een natuurgebied.
Bijgevolg gaat de PROCORO niet in op de vraag om deze natuurverbindingsgebieden te
schrappen.

 Heel wat geselecteerde rivier- en beekvalleien zijn bepalend voor het afwateringsstelsel van de
volledige regio. Deze selectie wordt nergens gemotiveerd. Deze waterlopen hebben een ander
aard inzake beheer en onderhoud dan rivier- en beekvalleien in niet poldergebied. Vanuit
afwateringsbelang is een selectie als natuurverbindingsgebied gevaarlijk.
Volgende gebieden worden daarom best geschrapt:
-

20
22
25
47
48

de polderwaterlopen in de Uitkerkse polder
tussen het Zeebos en Ter Doest
tot 28 de polderwaterlopen in de Sint-Donaaspolder, Lapscheurse gat en Damme
hoofdsloot
Sint-Trudoleken

Advies PROCORO:
Zie 2.3. Bijgevolg gaat de PROCORO niet in op de vraag om deze gebieden als
natuurverbindingsgebied te schrappen.
 Verder worden zonder doelstellingen of kerngebieden een aantal nieuwe waterlopen aangeduid,
waarbij het gaat om verbindingen van twee totaal verschillende natuurtypes, wat zinloos lijkt.
Daarom wordt gevraagd volgende selecties te schrappen:
41 de Merlebeek
45 de Bergbeek
46 de Meersbeek
Advies PROCORO:
2.64. Het onderscheid tussen natuurtypes is deels theoretisch en mag niet te strikt worden
geïnterpreteerd (zie hoger). Bijvoorbeeld: de as van de Meersbeek thv Ryckevelde betreft
uiteraard een vochtige vallei in een bredere context van een bosgebied. Een verbinding
met de Assebroekse Meersen is dan uiteraard wel zinvol.
- 97 (IWB Bekken Brugse Polders)
 Er wordt bij de selectie van de Jabbeekse beek verwezen naar de Schobbejak. De Schobbejak ligt
niet in dit gebied, mogelijks gaat het hier om een fout.
97/174

Advies PROCORO:
2.65. Het door ANB beheerd gebied ten noorden van het kanaal aan de monding van de
Jabbeekse beek staat bekend als ‘de Schobbejak’, niet te verwarren met de
Schobbejakshoogte in Ryckevelde.

 Er wordt gevraagd om de potenties van volgende waterlopen als natuurverbinding t.a.v. VEN,
SBZ’s of erkende reservaten: Lijsterbeek in de Wulgenbroeken, de Geuzenbeek. Er wordt
gevraagd te analyseren of deze niet in aanmerking komen om opgenomen te worden als
natuurverbinding
Advies PROCORO:
2.66. Een rivier- en beekvallei verbindt methodologisch twee natuurkernen onderling. Dat is
voor de Lijsterbeek niet het geval. Over welke Geuzenbeek het gaat is niet duidelijk. De
PROCORO adviseert om rivier-en beekvalleien die gedeeltelijk niet geselecteerd worden,
toch volledig te selecteren. BV : Poperingsevaart wordt gedeeltelijk geselecteerd bij de
bovenloop en de benedenloop. Waarom wordt het tussengedeelte niet geselecteerd?
- 98 (IWB Leiebekken)
Er wordt gevraagd om de potenties van volgende waterlopen als natuurverbinding t.a.v. VEN,
SBZ’s of erkende reservaten: de Gaverbeek, de Rekkembeek en de Zwartegat-Bontebeek. Er
wordt gevraagd te analyseren of deze niet in aanmerking komen om opgenomen te worden als
natuurverbinding
Advies PROCORO:
2.67. Een rivier- en beekvallei verbindt methodologisch twee natuurkernen onderling, dit over
haalbare afstanden en doorheen gebieden die zich lenen tot ‘natuurverbinding’. Dit is voor
de vernoemde beken echter niet het geval, vanwege ofwel een te grote afstand of een te
grote graad van bebouwing/infrastructuur. De PROCORO adviseert om rivier-en
beekvalleien die gedeeltelijk niet geselecteerd worden, toch volledig te selecteren. BV :
Poperingsevaart wordt gedeeltelijk geselecteerd bij de bovenloop en de benedenloop.
Waarom wordt het tussengedeelte niet geselecteerd?

- 100 (W&Z):
de kanalen van W&Z komen vaak terug op de kaarten i.v.m. natuurverbindingsgebieden, als
natte ecologische infrastructuur, rivier- en beekvalleien, of binnen stimulansgebieden KLE’s. Er
wordt opgemerkt dat de hoofdfunctie van de waterwegen de economische functie (transport)
moet blijven en dat een dergelijke ongedifferentieerde indeling als natuurverbinding kan leiden
tot negatieve effecten op het beheer en de exploitatie van de waterweg, het patrimonium en het
domein van W&Z. Er dient te worden vermeden dat er een vertekend beeld ontstaat. Het is
noodzakelijk dat in de tekst duidelijk wordt aangegeven dat de ontplooiing van de economische
transportfunctie van de waterwegen niet mag gehinderd worden door bijkomende functies van de
waterwegen.
Advies PROCORO:
Zie 2.3
- 103
 Op figuur 12bis wordt in Zwevegem naast d7 (Mortagnebos-Orveytbos-Vaarttaluds) ook een
kleine vlek aangeduid (waarschijnlijk t.h.v. Grandvalbos). Het is niet duidelijk welke
categorisering dit bos krijgt. Gezien geen GEN/GENO of VWG is het waarschijnlijk in feitelijk
natuurbeheer. Het is wenselijk de feitelijk juridische toestand in alle tabellen aan te geven.
Advies PROCORO:
Zie 2.10
 In het geval dat beide categorieën opgesomd worden in de tabel ontbreekt het Banhoutbos
(Zwevegem).
Advies PROCORO:
2.68. De PROCORO adviseert dit na te gaan en indien nodig aan te passen.
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- 105
de huidige, niet genuanceerde en onvoorwaardelijke selectie van de Mandelvallei als
natuurverbindingsgebied heeft nefaste gevolgen voor het borstelbedrijf Decof aan de Noordkaai
te Izegem. Het bedrijf wordt hierdoor met van bovenaf opgelegde ‘uitdoving’ bedreigd. Ook de
huidige bestemming agrarisch gebied legt een hypotheek op het voortbestaan van het bedrijf
(waarborg banken). Hierdoor wordt eerstdaags een planologisch attest ingediend. Hierbij zal
deze aanvraag getoetst worden aan het PRS. Daarom moet hieraan nu reeds de nodige aandacht
worden besteed.
Advies PROCORO:
2.69. De selectie van de Mandel en Roobeek ter hoogte van het kanaal overlapt niet met de
aanwezige bedrijven(terreinen). De selectie als natuurverbindingsgebied in de omgeving
van het bedrijf is zonder gevolg voor de bedrijfsvoering van de bezwaarindiener. De
aanduiding van stimulansgebieden KLE en rivier- en beekvalleien heeft geen betekenis op
vergunningsniveau (milieu- noch bouwvergunning). Bij beoordeling van een planologisch
attest zal niet a priori worden gesteld dat dit niet mogelijk is, integendeel, er zal enkel
worden nagegaan of de continuïteit van de waterloop wordt gehypothekeerd door een
planologisch initiatief. Dit lijkt in dit specifieke geval hoogstwaarschijnlijk niet het geval. De
PROCORO wenst evenwel aan te geven dat bij de afweging van het behoud van een bedrijf
en eventuele uitbreiding diverse criteria zullen worden behandeld, zoals opgenomen in het
provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
- 107 (Port of Zeebrugge MBZ)
 Bij de figuur 12BIS wordt het sterneneiland in de oostelijke voorhaven van de haven van
Zeebrugge opgenomen als (kerngebied) mariene natuur. Deze dient uit de figuur te worden
verwijderd. Het sterneneiland is immers een tijdelijke oplossing/situatie en kan aldus niet
natuurkerngebied op de figuur aangenomen blijven.
Advies PROCORO:
Zie 2.3 en 2.10.
 Eén van de stimulansgebieden is “K – de omgeving van Ter Doest en de Dudzeelse polder” wordt
beter gereduceerd tot “K – de omgeving van Ter Doest”. Het is ongewenst en een verspilling van
financiële middelen om een stimulerend beleid te voeren in het deel van de achterhaven van
Zeebrugge dat in de verre toekomst tot havengebied zal ontwikkeld worden. Er is momenteel een
beleid van instandhouding van natuur, in afwachting van havenontwikkeling, conform het
strategisch plan voor de haven van Zeebrugge.
Daarnaast wordt gevraagd om de selectie “N6 – het Boudewijnkanaal” te schrappen. Dit kanaal is
over haar volledige lengte deel van de haven van Zeebrugge en moet volledig ten dienste staan
van de zeescheepvaart. Tussen de Boudewijnsluis en Herdersbrug te Dudzele zijn de
naastliggende terreinen bestemd voor havenactiviteiten. Over de hele lengte van het kanaal
moeten steeds aanmeerfaciliteiten voor zeeschepen gebouwd en onderhouden kunnen worden.
Bijgevolg is een selectie van het Boudewijnkanaal als natte ecologische infrastructuur niet
mogelijk.
Advies PROCORO:
Zie 2.52
- 116 (AOE)
 De aanduiding van de Breemeersen (AF) als stimulansgebied droge natuur sluit waarschijnlijk
beter aan bij de doelstelling als natte natuur.
Advies PROCORO:
2.70. Meersgebieden werden consequent als ‘natte natuur’ benaderd. Deze opsplitsing mag
tevens niet te strikt worden geïnterpreteerd.

 Verschillende selecties uit het vorig PRS worden niet weerhouden in nieuwe selectie (Ringsloot,
Bergenvaart, kanaal Veurne-Duinkerke, ...) en sommige selecties van de vorige keer worden nu
slechts gedeeltelijk opgenomen (kort segment Poekebeek, Douvebeek, segment
Poperingevaart,...). Er wordt in het addendum geen toelichting gegeven voor deze (gedeeltelijke)
schrappingen. Dit dient te worden verduidelijkt in het addendum, aangevuld met segmenten die
eventueel reeds in het GRS werden aangeduid.
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Advies PROCORO:
2.71. Het wegvallen van oude selecties is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de toepassing van
de gewijzigde methodiek. In het document werd een algemene motivering opgenomen
waarom de methodiek werd gewijzigd.
- 122 (BB Regioraad Ieper)
Er wordt gevraagd volgende natuurkerngebieden te schrappen:
-

-

-

N34 “de bronnen van het Heuvelland” (bronnen en valleien van de Hellebeek, de
Hellegatbeek, de Brandersbeek, de Broekelzebeek, de Sulferbergbeek, de
Scherpebergbeek, de bovenloop van de Dikkebusbeek, allen te Heuvelland)
N34 de Breemeersen (Heuvelland)
N35: Reservaten langscheen de Heidebeek en de bovenloop van de IJzer (Poperinge)
N36: de IJzerbroeken, met verspreide reservaten tussen Roesbrugge en Noordschote en
verderop grotere gebieden als de Blankaart en de Viconia kleiputten (van Alveringem tot
Stuivekenskerke)
D33 de bosgordel ten oosten, zuiden en zuidwesten van Ieper
D34: de bosgordel ten zuiden, westen, noorden en noordoosten van Poperinge.

Het merendeel van bovenstaande gebieden zijn van belang op Vlaams niveau, waarbij nog een
verdere verduidelijking lopende is op ruimtelijk niveau. De afbakening van deze gebieden is
lopende of dient nog opgestart te worden. het lijkt ons dan ook een voorafname op dit proces dat
deze gebieden meegenomen worden als gebieden voor GEN en GENO, zoals bij het uitgangspunt
is opgenomen. Dit dient op Vlaams niveau besproken te worden, en niet voorgesteld te worden in
dit plan, gezien dit geen provinciaal belang aangaat.
Vraag tot schrappen van volgende natuurverbindingsgebieden, in navolging van schrappen
natuurkerngebieden:
-

AF het gebied rond de Breemeersen
AK het gebied rond de bosgordel ten oosten, zuiden en zuidwesten van Ieper
AL het gebied rond de bosgorden ten zuiden, westen, noorden en noordoosten van
Poperinge
N13 de Vleterbeek (beekbedding en begeleidende groene as)
55 De polygonebeek en bovenlopen en de Reutelbeek
56 de Bassevillebeek en bovenlopen
57 de Zillebeek en bovenlopen
58 de Ieperlee en bovenlopen
59 de bronbeken van het heuvelland
60 de bommelaersbeek
61 de klijtebeek, haringsebeek, Bernardsbeek en bovenlopen, Doornbeek, Hollebeek
62 de Poperingsevaart en bovenlopen

Bovenstaande beekvalleien waren tevens niet opgenomen in het provinciaal structuurplan,
waarom zou dit bij de herziening mee opgenomen worden? Bijgevolg wordt gevraagd deze te
schrappen.
Advies PROCORO:
2.72. De in het bezwaar met naam geciteerde gebieden voldoen aan de criteria van
‘natuurkerngebieden’ (zie hiervoor 2.2 en 2.10). Bijgevolg wordt door de PROCORO niet
ingegaan op het schrappen van de hieraan gekoppelde natuurverbindingen.
- 123 (BB Regioraad Roeselare)
Er wordt gevraagd volgende natuurkerngebieden te schrappen:
Kortrijk/Roeselare:
-

Voor de natte natuurkerngebieden: enkele natuurgebieden die onmiddellijk gelinkt zijn
aan het kanaal Roeselare-Ooigem (Mandelhoek, ...)
Voor de droge natuurkerngebieden: o.a. het Sterrebos/de Kleiputten te Roeselare,
Wallemote-Wolvenhof te Izegem, Merelbos te Izegem, omgeving kasteel van
Ingelmunster, bosgebieden op de hoogte van Gits: Huwynsbossen, Ter Kerst in Hooglede
en Lichtervelde, het Rhodesgoed in Izegem.

Dit zijn immers eerder parken waar een recreatieve en toeristische functie aan wordt gegeven
eerder dan een natuurfunctie. Natuur is er m.a.w. niet de hoofdfunctie. Via de zorgplicht worden
de natuurwaarden hier gewaarborgd. Deze gebieden werden bovendien niet opgenomen in het
vorig PRS en zijn niet van dermate belang om dit nu wel op te nemen.
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Volgende gebieden omwille van zelfde redenering schrappen:
-

Bosgebieden rond Westrozebeke (Polderbos, Vijverbos, Keuneleute, verspreide
bosfragmenten op de bovenloop van de Engelsebeek)
bosgebieden in noord Moorslede (Vierkavenbos + verspreide bosfragmenten rond de
Koekuit)

Deze gebieden voldoen tevens niet aan de twee gebiedscategorieën, gezien ze niet in
natuurbeheer zijn en gezien ze geen deel uitmaken van GEN en GENO gebieden.
Vraag tot schrappen van volgende natuurverbindingsgebieden in navolging van schrappen
natuurkerngebieden:
-

Nr 8: Roeselaarsebeek, de Kollievijverbeek en de Babilliebeek (tussen bosgebieden in
noord Moorslede en het kanaal Roeselare-Ooigem)
Nr AB: het gebied tussen het Rodesgoed, ’t Veld en het Merelbos
Nr 29: De Onledebeek (tussen de bosgebieden op de hoogte van Gits en het kanaal
Roeselare-Ooigem)
Nr 30: De Veldbeek, de Roobeek en de Mandel (tussen stadspark Ardooie, ’t Veld, het
Rodesgoed, het kanaal Roeselare-Ooigem)
Nr AJ: het gebied tussen Sterrebos/ Kleiputten, de bosgebieden in noord Moorslede, de
bosgebieden rond Westrozebeke en verderop richting het bos van Houthulst
Nr 53: de Zanddambeek en de Korversbeek (Staden) (Bufferend voor het bos van
Houthulst) (tussen het bos van Houthulst en de Iizerbroeken)
Nr 54: De Engelsbeek, de Vijverbeek en de Mandel (tussen Vijverbos en verspreide
bosfragmenten op de bovenloop van de Engelsbeek)

Advies PROCORO:
2.73. Of gebieden/parken een recreatief medegebruik kennen, betekent niet dat het niet om een
natuurkerngebied zou gaan (zie 2.2). Het gros van de in het bezwaar met naam geciteerde
gebieden voldoet aan de criteria van ‘natuurkerngebieden’.
Bijgevolg wordt door de PROCORO niet ingegaan op het schrappen van de hieraan
gekoppelde natuurverbindingen.
De verspreide bosgebieden op de bovenloop van de Engelsebeek + de bossen rond de
Koekuit zijn idd. geen natuurkerngebied. De PROCORO adviseert om de tabel in
overeenstemming te brengen met de kaart.

- 126 (BB Regioraad Kortrijk)
Er wordt gevraagd volgende natuurkerngebieden te schrappen:
-

-

Voor de natte natuurkerngebieden: Voor de natte natuurkerngebieden: N5 het
Wijmelbroek (Deerlijk), N6 kleinere gebieden langsheen de Heulebeek (Kortrijk en
Kuurne), N7 enkele natuurgebieden, die onmiddellijk gelinkt zijn aan het kanaal
Roeselare-Ooigem (Mandelhoek,…)
Voor de droge natuurkerngebieden: D1 provinciedomein Bergelen (Wevelgem), D8 de
Groene Long Kuurne, D9 het ‘groen lint zuid’ (Kortrijk), D10 de Gavers
(Harelbeke/Deerlijk), D11: Het Kanaalbos (Harelbeke), D13 de bosgebieden op en rond
de Tiegemberg (Tiegemberg + Sint Arnolduspark te Anzegem)

Dit zijn immers eerder parken waar een recreatieve en toeristische functie aan wordt gegeven
eerder dan een natuurfunctie. Natuur is er m.a.w. niet de hoofdfunctie. Via de zorgplicht worden
de natuurwaarden hier gewaarborgd. Deze gebieden werden bovendien niet opgenomen in het
vorig PRS en zijn niet van dermate belang om dit nu wel op te nemen.
Bovendien zijn het merendeel van bovenstaande gebieden van belang op Vlaams niveau, waarbij
nog een verdere verduidelijking lopende is op ruimtelijk niveau. De afbakening van deze
gebieden is lopende of dient nog opgestart te worden. het lijkt ons dan ook een voorafname op
dit proces dat deze gebieden meegenomen worden als gebieden voor GEN en GENO, zoals bij het
uitgangspunt is opgenomen. Dit dient op Vlaams niveau besproken te worden, en niet
voorgesteld te worden in dit plan, gezien dit geen provinciaal belang aangaat.
In navolging van de vraag tot schrappen van enkele natuurkerngebieden dienen ook volgende
natuurverbindingen te worden geschrapt:
-

Stimulansgebieden D en E: bovendien is een verbinding een lijnelement en kunnen
stimulansgebieden dan ook niet onder natuurverbinding worden geklasseerd, daarvoor
zijn ze te breed gebiedsdekkend uitgesmeerd. Op deze manier gaan ze bovendien hun
doel missen om in bepaalde gebieden (meer dan andere) in te zetten op KLE’s.
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-

Rivier- en beekvalleien: het lijkt niet nodig om bovenop de huidig geselecteerde beken
nog extra beken aan te duiden: 12 Markebeek, 14 Zandbeek, 15 Landbeek, 16
Boevriebeek

Algemeen leidt het willekeurig aanduiden van teveel elementen de aandacht af van gebieden
waar effectief aandacht nodig is. Er dient gestreefd te worden naar een meer beperkte selectie.
Advies PROCORO:
2.74. Idem als 2.72 en 2.73.
Aanvullend hoeft verbinding geenszins enkel gerealiseerd te worden met lijnelementen. Het
ruim intekenen van stimulansgebieden KLE vormt geen probleem, gelet op de finaliteit van
het installeren van stimulerend beleid (aanbodbeleid op basis van vrijwillige deelname).
Nieuwe beken in deze herziening van het PRS zijn een gevolg van de nieuwe
methodologische benadering van ‘natuurverbinding’.

- 127: (BB Regioraad Tielt?)
 Er wordt gevraagd volgende natuurkerngebieden te schrappen:
Voor de natte natuurkerngebieden: N26 Kraaiveld (Wingene), N30 de vallei van de
Poekebeek (Ruiselede), N31: enkele kleinere gebieden aan de bovenlopen van de
Speibeek.
Advies PROCORO:
2.75. Voor Kraaiveld en vallei van de Poekebeek: zie 2.2 en 2.10. Voor de gebieden aan de
Speibeek: zie 2.37.
-

Voor de droge natuurkernen: D18 ’t Veld+Veldbossen: Dit gebied moet opgedeeld worden
in twee gebieden, aangezien dit twee volledig verschillende zaken zijn. ’t Veld is een
aaneengesloten provinciale bosstructuur. De Veldbossen op grondgebied Meulebeke zijn
heel versnipperde bosjes die bovendien vaak in privé-eigendom zijn. Deze twee gebieden
samennemen is dus niet relevant. Tussen de verschillende Veldbosjes in Meulebeke
bevindt zich intensieve landbouw, met jonge landbouwers die alle kansen moeten krijgen.
Die twee gebieden samennemen wordt als claim aanzien op de landbouwstructuur tussen
de bosjes in Meulebeke.
Dit zijn immers eerder parken waar een recreatieve en toeristische functie aan wordt
gegeven dan een natuurfunctie. Natuur is er m.a.w. niet de hoofdfunctie. Via de
zorgplicht worden de natuurwaarden hier gewaarborgd. Deze gebieden werden bovendien
niet opgenomen in het vorig PRS en zijn niet van dermate belang om dit nu wel op te
nemen.
Bovendien zijn het merendeel van bovenstaande gebieden van belang op Vlaams niveau,
waarbij nog een verdere verduidelijking lopende is op ruimtelijk niveau. De afbakening
van deze gebieden is lopende of dient nog opgestart te worden. het lijkt ons dan ook een
voorafname op dit proces dat deze gebieden meegenomen worden als gebieden voor GEN
en GENO, zoals bij het uitgangspunt is opgenomen. Dit dient op Vlaams niveau besproken
te worden, en niet voorgesteld te worden in dit plan, gezien dit geen provinciaal belang
aangaat.

In navolging van het schrappen van enkele natuurkerngebieden wordt gevraagd volgende
natuurverbindingsgebieden te schrappen:
-

-

Stimulansgebieden U, Z, AA, AB en AD: bovendien is een verbinding een lijnelement en
kunnen stimulansgebieden dan ook niet onder natuurverbinding worden geklasseerd,
daarvoor zijn ze te breed gebiedsdekkend uitgesmeerd. Op deze manier gaan ze
bovendien hun doel missen om in bepaalde gebieden (meer dan andere) in te zetten op
KLE’s.
Rivier- en beekvalleien: Het lijkt ons niet nodig om bovenop de huidig geselecteerde
beken, nog extra beken aan te duiden: 33 De Poelbergbeek + de Krommedijkbeek +
bovenloop, 37 De Leugaartsbeek, 43 De Wantebeek en bovenlopen

Algemeen leidt het willekeurig aanduiden van teveel elementen de aandacht af van gebieden
waar effectief aandacht nodig is. Er dient gestreefd te worden naar een meer beperkte selectie.
Advies PROCORO:
Zie 2.72, 2.73 en 2.74
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- 128 (BB Regioraad Diksmuide):
 Er wordt gevraagd volgende natuurkerngebieden te schrappen: N8 verspreide natuurkernen in
Oost-Veurne, N9 de Schuddebeurze (Nieuwpoort), N10 de Puidebroeken (Middelkerke), M8
omgeving Lenspolder, M9 IJzermonding.
De meeste van deze gebieden zijn niet herbevestigd agrarisch gebied. Niet herbevestigd maar
toch agrarisch gebied. Het AGNAS proces moet hier nog de afbakening doen tussen landbouw en
natuur. Zolang deze oefening niet gebeurd is, kan er geen sprake zijn van natuurkerngebieden.
Het informatief gedeelte is dus voorbarig en juridisch fout.
Volgende gebieden dienen geschrapt te worden aangezien ze buiten de afgebakende
natuurgebieden liggen in puur agrarisch gebied midden in een poldergebied:
-

F De omgeving van verspreide natuurkernen in het Paddegat
G De omgeving van verspreide natuurkernen in de polders van Klemskerke
P De omgeving van de Viconia kleiputten
Q De omgeving van verspreide natuurkernen in Oost-Veurne
R Het gebied aan de Schuddebeurze en de monding van de IJzer
S De omgeving van de Puidebroeken
T De omgeving van het Oostends Krekengebied en de Zwaanhoek
AD Het ‘Houtland’

Advies PROCORO:
2.76. Zie 2.72, 2.73 en 2.74. De opdracht van natuurverbinding situeert per definitie buiten de
natuurkerngebieden en bijna bij uitstek in agrarische gebieden.

 Schrappen van volgende gebieden omdat ze geen potentie hebben voor natuurverbinding, een
kanaal is immers per definitief een kunstmatig waterlichaam bedoeld voor de scheepvaart en
waterafvoer en natuurverbindindig kan deze functies in het gedrang brengen:
N4 Het kanaal Plassendale Nieuwpoort
N11 Het kanaal Ieper-IJzer
N14 De Lovaart
N15 Delen van polderwaterlopen met significante oeverinrichting uit de
ruilverkavelingsgebieden Stuivekeskerke, Eggewaertskapelle, ‘s Heerwillemskapelle,
Fortem, Reninge en Woesten (de Steengracht, de Krommegracht, de Leerzevaart, de
Kleine Ijzerbeek, de Grote I Jzerbeek, het Bavenvliet, de Oude A-vaart, het
Lampernissegeleed, het Reigersvliet, de Kleine Beverdijkvaart, de Grote Beverdijkvaart)
Advies PROCORO:
2.77. Zie 2.3. Conform de principes van het integraal waterbeheer hebben waterlopen ten allen
tijde ook een ecologische functie. Naar onze mening is dit voor deze waterlopen zelfs nog
meer uitgesproken het geval, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van begeleidende
beplante stroken, of door de aanwezigheid van oeverstroken waarop dikwijls een
natuurbeheer gevoerd wordt.

 Wat betreft De Frontzate (D6) en de Groene 62 (D9) moet het duidelijk zijn dat het enkel gaat
om de spoorwegbedding en niet om het omliggende landbouwgebied.
Schrappen van volgende rivier- en beekvalleien omdat het hier gaat om polderwaterlopen die
behoren tot het landbouwgebied waarbij waterafvoer de belangrijkste functie is.
-

17 Polderwaterlopen tussen het Oostends Krekengebied en de Zwaenhoek
20 Polderwaterlopen in de Uitkerkse polder (Bommelvliet / Jokwegzwin / Bommelzwin /
Grote Watergang)
55 De polygonebeek en bovenlopen en de Reutelbeek
56 de Bassevillebeek en bovenlopen
57 de Zillebeek en bovenlopen
58 de Ieperlee en bovenlopen
59 de bronbeken van het heuvelland
60 de bommelaersbeek
61 de klijtebeek, haringsebeek, Bernardsbeek en bovenlopen, Doornbeek, Hollebeek
62 de Poperingsevaart en bovenlopen
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Bovenstaande beekvalleien waren tevens niet opgenomen in het provinciaal structuurplan,
waarom zou dit bij de herziening mee opgenomen worden? Bijgevolg wordt gevraagd deze te
schrappen.
Advies PROCORO:
2.78. Zie 2.3. De herziening van het PRS houdt net een nieuwe methodologische benadering van
natuurverbinding in. Logischerwijze leidt dat tot nieuwe selecties, evenals het verdwijnen
van oude selecties.

Integraal waterbeleid
- 89 (DLO)
Er wordt gevraagd om bij waterbeheerswerken, zeker bij het aanleggen van open, natuurlijke
buffers, rekening te houden met het landbouwgebruik. Gezien wateroverlast meestal het gevolg
is van verhardingen in harde bestemmingsgebieden dienen voorzieningen (buffering) in functie
van deze harde bestemmingen ook in deze harde bestemmingen te worden voorzien.
Advies PROCORO:
2.79. Het klopt dat bovenstroomse stockage een primair doel is van het integraal waterbeheer.
Dit neemt niet weg dat waterbuffering op beken lokaal zeer noodzakelijk kan zijn. Hierbij
wordt gezocht naar de daartoe meest geschikte locatie, ongeacht de bestemming ervan.
Er zijn voorbeelden van projecten in stedelijke context, er zijn voorbeelden van projecten
in agrarische context. De PROCORO vraagt om bij het aanleggen van open natuurlijke
buffers rekening te houden met het landbouwgebruik.
- 110 (ANB)
Het luik integraal waterbeleid wordt best als apart hoofdstuk opgenomen, want hierdoor is het
evenwicht weg in de tekst rond natuurlijke structuur, ook mede door verdwijnen van uitgebreide
beschrijvingen van natuurverbindingsgebieden PRS2002. De indruk wordt gewekt dat men de
opwaardering van natuurlijke kwaliteiten wil verzaken en eerder een basis vormt voor nietnatuurgerichte ontwikkelingen (verhouding natuurgerichte maatregelen t.o.v. maatregelen in het
kader van wateroverlast).
Advies PROCORO:
2.80. De keuze is momenteel gemaakt om geen bijkomende deelstructuur tov het vorige PRS te
maken in functie van het integraal waterbeleid. De argumentering hierboven is echter
terecht, waardoor de PROCORO adviseert om dit als een belangrijk aandachtspunt mee te
nemen in spoor 2 van de PRS-herziening.
- 69
Haalt ook aan dat het luik integraal waterbeleid niet thuishoort onder natuurlijke structuur,
aangezien de provincie zo een slecht signaal geeft dat integraal waterbeleid een
natuurdoelstelling is. Integraal gaat echter uit van een algemene benadering. Er wordt
voorgesteld om dit te verschuiven naar het hoofdstuk landschap, waar integraal waterbeleid in
zijn functie van waterbeheer een landschappelijke betekenis heeft en krijgt.
Advies PROCORO:
Zie 2.80
- 115 (VMM)
De basisprincipes behouden en versterken rivier- en beekvalleien en reliëfcomponenten als
natuurlijke verbindingselementen, alsook het verankeren van integraal waterbeleid in het
ruimtelijk beleid wordt als positief ervaren. Bij de bijkomende kernselecties is het nu evenwel
nog niet duidelijk waar precies bijkomende bebouwing/verharding zal worden voorzien. Kan er
van uit gegaan worden dat door het inschrijven van de grote ruimtelijke krachtlijnen de
toekomstige locaties steeds aan deze doelstellingen zullen worden getoetst?
Advies PROCORO:
2.81. Er is sowieso een generieke watertoets voor plannings- en vergunningsinitiatieven. De
opmerking is evenwel terecht en dient in spoor 2 verder te worden opgenomen (zie 2.80)
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- 97 (IWB Bekken Brugse Polders), 98 (IWB Leiebekken), 8 (IWB IJzerbekken)
Aanpassen van de zin “Een zorgvuldig onderhouden waterlopenstelsel is de basis van het
integraal waterbeheer” naar “Een zorgvuldig onderhouden waterlopenstelsel is een basis in het
integraal waterbeheer. Daarbij geldt het principe van vasthouden, bergen en afvoeren binnen het
fysisch systeem van de waterloop als uitgangspunt”
Advies PROCORO:
2.82. De PROCORO adviseert om dit aan te passen.
- 130 (LNE)
 In waterwingebieden dient er een hoge biodiversiteit te worden nagestreefd.
Stedelijke gebieden dienen waterrobuuster te worden en beleidsaandacht is nodig zodat schade
door overstromingen slechts uitzonderlijk voorkomt (vb. bij 100-jarige storm).
Overstromingsgebieden worden multifunctioneel ingericht (medegebruik door landbouw, natuur
en of recreatie) dat ook aangepast is aan het multifunctioneel karakter.
Advies PROCORO:
2.83. De PROCORO vraagt te onderzoeken in welke mate in waterwingebieden een hoge
biodiversiteit kan nagestreefd te worden, stedelijke gebieden waterrobuuster kan gemaakt
worden en hoe overstromingsgebieden multifunctioneel kunnen ingericht worden.

 Er wordt netto geen bijkomende bodemafdichting en verharding voorzien. On- of sterk
onderbenutte verhardingen worden ingeperkt.
Advies PROCORO:
2.84. Een dergelijke verregaande doelstelling is weinig realistisch en niet afdwingbaar.
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3. GEWENSTE RUIMTELIJKE AGRARISCHE
STRUCTUUR
3.1. CLUSTERING LANDBOUWFUNCTIES

P.105

1. geconcentreerde grondloze agrarische bedrijven in relatie met de visie binnen het
GRS (16-80- 70)
Binnen het GRS zijn reeds standpunten en /of suggesties opgenomen in het GRS betreffende
clustering van grondloze agrarische bedrijven:





Het gemeentebestuur blijft bij haar eerder ingenomen standpunt, zijnde dat er in het GRS
gekozen werd voor grondgebonden landbouw. Geconcentreerde grondloze agrarische
bedrijven (hetzij veeteelt, glastuinbouw) stroken niet met de visie van het
gemeentebestuur.
In het GRS van Zuienkerke zijn hier reeds diverse standpunten en/of suggesties over
opgenomen.
Binnen het GRS Oostkamp RD p.40 staat ingeschreven dat binnen de landbouwgebieden
met veel verspreide bebouwing nieuwe serrebedrijven kunnen opgestart worden op
leegkomende landbouwbedrijven.

Advies PROCORO:
De PROCORO stelt dat de provincie in overleg met de gemeenten (en met de Vlaamse Overheid)
een visie wenst uit te werken waarbij prioritair werk wordt gemaakt van de regio Roeselare-Tielt.
Dit betekent dat ook de visie vanuit de gemeenten zoals beschreven in hun GRS’en daarbij aan
bod zullen komen en ermee afgestemd zullen worden. Ook de visies vanuit de deelruimten in het
PRS blijven van toepassing.
2. Beperken van serreteelt, ‘clusteren’ enkel waar er objectieve gronden voor zijn (99)
Het clusteren van serres is een goede zaak, voor zover (en enkel) waar er objectieve gronden
voor zijn, zoals de beschikbaarheid van restwarmte uit afvalverbranding. Maar dan moet deze
warmte effectief voor de geclusterde serres beschikbaar zijn. Een cluster rond bijvoorbeeld de
verbrandingsoven in Roeselare mag dan ook niet uitvloeien tot in bijvoorbeeld Ingelmunster.
Als algemene ruimtelijke beleidslijn willen we niet meer maar minder serrebouw : serres zijn zeer
energie-intensief met hoge klimaatimpact, dragen weinig toe tot de tewerkstelling, hebben een
zware impact op het landschap en zijn vaak sterk exportgericht, soms zelfs naar meer zonrijke
gebieden. Serreteelt staat vaak haaks op lokale en seizoensgebonden teelt voor de lokale markt,
wat een veel duurzamer optie is. Het structuurplan kan een ruimtelijk kader bieden dat
duurzame landbouw bevoordeelt en ontradend werkt voor niet duurzame (serre)teelt.
Er wordt voorgesteld het beleid als volgt aan te passen (zie aanvullingen in cursief) : “Het
provinciaal beleid ziet glastuinbouw als een vorm van tuinbouw met toekomstkansen met
bijzondere energiebehoeften en klimaatrisico’s, en een grote landschappelijke impact, en zal met
deze sector rekening houden in haar ruimtelijk beleid. Op Vlaams niveau werd de regio Roeselare
aangeduid als concentratiegebied van glastuinbouw. Bij de afbakening van het regionaalstedelijk
gebied Roeselare resulteerde dit in een afgebakende agrarische bedrijvenzone voor
glastuinbouw. Het provinciaal beleid wil deze zone beperken tot waar bedrijven fysisch van
warmte kunnen voorzien worden via de restwarmte van de afvalverbrandingsoven. Ook in het
regionaalstedelijk gebied Oostende heeft de Vlaamse overheid een dergelijke zone bestemd. De
provincie wenst, in overleg met de Vlaamse overheid, de betrokken gemeentebesturen en de
sector een ruimtelijke visie op te maken voor de glastuinbouw buiten bovenstaande afgebakende
agrarische bedrijvenzones. Prioritaire aandacht gaat hierbij naar het beperken van hinder en
landschapsschade in de regio Roeselare-Tielt.
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt dat door dit beleidskader de mogelijkheid in het PRS-WV wordt voorzien om te
bundelen net omwille van de energievoordelen bij een bundeling van de serreteelt. Binnen het
huidige PRS-WV is een bundeling niet mogelijk. Stellen dat het enkel kan waar er restwarmte kan
gebruikt worden, vindt de PROCORO moeilijk. Uiteraard is het bij de visievorming nuttig om de
locaties waar restwarmte aanwezig is mee te nemen. Dit is echter niet de enige mogelijkheid.
Ook nieuwe initiatieven met een bundeling ter hoogte van windturbines, biogasinstallaties,…
behoren tot de mogelijkheden.
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3. Nood aan een specifiek beleidskader voor andere (para-)agrarische deelsectoren
(102- 103)
Het gemeentebestuur ondersteunt de noodzaak tot opmaak van een beleidskader of RUP voor de
glastuinbouwsector.
Anderzijds meent het gemeentebestuur van Zwevegem dat ook andere (para-)agrarische
deelsectoren een specifieke problematiek kennen en nood hebben aan een specifiek
beleidskader. In eerste instantie wordt hierbij gedacht aan de intensieve pluimveehouderijen of
varkensbedrijven en de biogasinstallaties.
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van de suggestie.
De PROCORO vindt het clusteren van dergelijke bedrijven niet realistisch omwille van de milieu
impact naar de omgeving en omwille van de moeilijkheid of onmogelijkheid om locaties te vinden
om dergelijke clusters een plaats te geven. Bovendien is de schaalvergroting volop aan de gang
waarbij vooral bestaande bedrijven vergroten waardoor clustering in feite niet meer zal
gebeuren. De PROCORO is evenwel van mening dat onderzoek naar innovatieve vormen van
clustering moeten kunnen (vb. aquacultuur).
4. terminologie ‘clustering’, ‘grondgebonden landbouw’(80- 69)
Het is wenselijk om de terminologie “clustering” nader te omschrijven.
De vraag stelt zich of het nog zinvol is om de term grondgebonden landbouw aan te houden als
een specifieke landbouwvorm. Gezien de huidige structuur van de bedrijven en de invloed van
het MAP is praktisch elk bedrijf met grond gebonden. Zelfs een glastuinbouwbedrijf heeft in
zekere mate een grondgebondenheid.
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt dat clustering/bundeling voldoende duidelijk is. Grondgebonden landbouw is
nog steeds een zinvolle term. Het grondgebonden karakter gaat hem duidelijk over het type
activiteit en staat niet in teken van het MAP.
5. Actualisatie lopende ruimtelijke visies voor glastuinbouw (24-89-69)
Op pag. 106 wordt de opmaak van een ruimtelijke visie voor de glastuinbouw regio RoeselareTielt vermeld. Men is eveneens bezig met de opmaak van een visie voor de glastuinbouwzone
regio Brugge-Torhout. Dit wordt dan ook best opgenomen in het PRS.
Het stadsbestuur Brugge vindt het van belang een insteek te doen inzake de recente oproep van
het provinciebestuur met het oog op de opmaak van een visie van deze sector voor de regio
Brugge-Torhout.
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt voor dit eveneens aan te vullen in het PRS-WV
6. Overleg met landbouworganisaties (89)
Op pag. 39 wordt verwezen naar het clusteren van glastuinbouwbedrijven. De afdeling Duurzame
landbouwontwikkeling staat achter dit principe, maar vraagt toe te voegen dat de ruimtelijke
visie voor glastuinbouw opgemaakt wordt in overleg met (minstens) de landbouwadministratie.
Daarnaast wordt ook gevraagd de landbouworganisaties hierin te betrekken.
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt dat in de bindende bepalingen van het huidig PRS-WV opgenomen is dat alle
maatregelen en acties zullen uitgewerkt worden in overleg met diverse betrokkenen. De
deputatie zal telkenmale de overlegprocedure vastleggen.
7. rechtszekerheid ontwikkeling bestaande landbouwbedrijven en serrebedrijven (8969)
De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling wenst te benadrukken dat het bouw- en serrevrij
karakter niet mag verhinderen dat bestaande landbouwbedrijven en serrebedrijven zich kunnen
ontplooien teneinde leefbaar te blijven.
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Er wordt aandacht gevraagd voor bestaande glastuinbouwbedrijven. Deze moeten de
mogelijkheid krijgen om uit te breiden en er moet niet automatisch uitgegaan worden van het
verplaatsen naar glastuinbouwzones.
Bovendien stelt een bezwaarindiener vast dat de term bouwvrije zones in het PRS werd
omschreven als nodig “ ter vrijwaring van de landbouw”. De praktijk leert echter het tegendeel.
Bouwvrije zones in het agrarisch gebied bieden geen enkele meerwaarde voor landbouw maar
worden wel gebruikt in kader landschap en recreatie. Bovendien stelt de bezwaarindiener vast de
problematiek van bouwvrijheid in de nabijheid van hoevegebouwen en stallen een punt is dat
zelfs op Vlaams niveau niet duidelijk is uitgeklaard. Hierbij dient voldoende aandacht besteed aan
de uitbreidingskansen en omschakelingsmogelijkheden van landbouw en glastuinbouw.
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt dat bestaande vergunde serrebedrijven verder kunnen ontplooien. In die
gebieden met een serrevrij karakter kunnen er echter geen nieuwe bijkomen.
Dit bouwvrij karakter is wel van belang voor de landbouw.
8. Geen verdere uitbouw van macro landbouwbedrijven te Geluwe(90-93-117)
Geen verdere uitbouw van macro landbouwbedrijven (serres, veeteeltbedrijven) te Geluwe
teneinde de algemene bestemming niet in het gedrang te brengen.
Het landbouwgebied getuigt van een efficiënt bodemgebruik en vele landschappelijke kwaliteiten.
Het buitengebied van Geluwe heeft een puur agrarisch karakter waar ook natuur en bos
aanwezig is.
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van het standpunt. Het PRS-WV biedt de mogelijkheid tot bundeling
maar verplicht dit niet.
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3.2. HOVENIERSBEDRIJVEN

P.106

1. Geen verindustrialisering van open ruimte en versnippering van de ambachtelijke
structuur(101)
We zijn van oordeel dat niet enkel de zin over de hoveniersbedrijven moet geschrapt worden
maar heel deze paragraaf onder 3.2.2. Leegstaande landbouwconstructies en andere gebouwen
in de open ruimte mogen geen industriële of ambachtelijke bestemming verwerven, omdat dit
leidt tot een verdere verindustrialisering van de open ruimte en een versnippering van de
ambachtelijke structuur. Ambachtelijke en industriële activiteiten, inclusief opslag, moeten
gebundeld worden of blijven op hiertoe ingerichte ambachtelijke zones. De voorgestelde
schrapping is een deregulering die de gebouwen openstelt ook aan niet aan de landbouw
verbonden functies.
Wij vinden echter dat geen enkel ambachtelijke activiteit, verbonden of niet met landbouw, een
plaats moet krijgen in de open ruimte. Deze paragraaf moet dus integraal geschrapt worden om
tot een eerlijke verdeling van de ruimtelijke gebruiksruimte te kunnen komen en om de open
ruimte te beschermen.
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van dit standpunt. Dit is echter geen voorwerp van de herziening van
het PRS-WV. De herziening betreft hier enkel het schrappen van de passage: ‘ de problematiek
van de locatie van hoveniersbedrijven onderzoeken en desgewenst een specifiek beleidskkader
opstelllen’
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4. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
BEDRIJVIGHEID
4.1. VESTIGINGSCRITERIA BEDRIJVENTERREINEN

P.108

Advies nr 89 : Departement landbouw en Visserij – Duurzame landbouwontwikkeling
de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling heeft bezwaar tegen de mogelijkheid tot het
voorzien van lokale bedrijventerreinen buiten de afbakening van het stedelijk gebied. De
afbakening van een stedelijk gebied is een ruimtelijk proces waarbij verschillende partijen en
administraties betrokken werden. Bij gewijzigde omstandigheden of inzichten kan de afbakening
gewijzigd worden. Een wijziging van een RUP hoeft administratief niet zwaarder te zijn dan de
opmaak van een nieuw RUP. Bedrijventerreinen voorzien buiten het stedelijk gebied is in strijd
met RSV wat volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening niet kan.
Het RSV bepaalt duidelijk dat de afbakening van stedelijke gebieden ontstedelijking en
lintontwikkeling moet tegengaan en het buitengebied moet beschermen van stedelijke
ontwikkeling. Een kader voor economische ontwikkeling buiten het stedelijk gebied is in strijd
met het RSV.
bezwaar NR 76
‘geen ruimte meer beschikbaar’ wanneer kan men deze conclusie trekken?
Belangrijk is om geen beslissingen te nemen alvorens de resultaten van het MER gekend zijn.
RSV:’ Er moet werk worden gemaakt van een dynamisch economisch ontwikkelingsbeleid dat
ervoor moet zorgen dat leegstaande, niet volledig benutte panden en gronden ter beschikking
worden gesteld aan concurrentiele prijzen.’ Pas als deze mogelijkheden zijn uitgeput, kan er
gezocht worden naar een nieuw aan te snijden gronden. Hierbij wordt rekening gehouden met de
functionele koppeling van de in te planten bedrijven. En wordt de strategische grondreserve voor
bedrijven beperkt.
Advies nr 70: Oostkamp
De provincie wees, in het kader van het GRS, op het feit dat lokale bedrijventerreinen moeten
ontsloten worden door een secundaire weg (N50). De gemeente blijft er echter van overtuigd dat
de locatie aansluitend bij het woon- werklint Sijslo ruimtelijk gezien de beste optie is, zowel naar
afwikkeling van mobiliteit, ruimtelijke impact en landschappelijke inpasbaarheid (vermenging van
diverse functies).Nu Ruddervoorde wel als hoofddorp zal worden geselecteerd zal de ontwikkeling
van een bedrijvenzone gemakkelijker kunnen worden gemotiveerd. De provincie geeft zelf aan
dat één van de redenen voor de selectie van Ruddervoorde de specifieke ligging nabij het op- en
afrittencomplex op de E403 is. Hierdoor is het hoofddorp goed ontsloten. De gemeente vraagt
dan ook aan de provincie om haar standpunt rond een lokaal bedrijventerrein nabij Sijslo te
herzien.
bezwaar NR 82
Wij hebben vernomen dat het voorontwerp van het GRS Zedelgem vermeldt dat het de
bestemming van ons eigendom wil wijzigen naar een bedrijventerrein. Onze eigendom gelegen is
in het buitengebied en niet behoort tot het Regionaal Stedelijk Gebied (RSG) Brugge.
Wij hopen ten stelligste dat u met ons bezwaar rekening houdt en niet tegemoet komt aan de
vraag van de gemeente Zedelgem om de afbakeningslijn van het RSG Brugge te verplaatsen.
bezwaar NR99
We vinden deze vorm van deregulering een ernstige ondergraving van het doel van de
ruimtelijke ordening, een bevorderen van het olievleksyndroom waarbij stedelijke ruimte
uitwaaiert in de open ruimte, en een miskenning van het principe van de gedeconcentreerde
bundeling.
In dergelijke omstandigheden is het ongepast en ruimtelijk contraproductief om te kijken naar
een locatie buiten de afbakeningslijn, maar moet men de ruimtelijke opportuniteit aangrijpen om
een schaarste te creëren en betere benutting en inrichting van wél beschikbaar terrein realiseren.
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Naar analogie met het grond- en pandenbeleid vragen we een industrieel grond- en
pandenbeleid op te zetten, met een volledige inventarisatie, analyse en bestrijding van
leegstaande panden, te saneren sites enz... om zo de beschikbare grond beter te benutten in
plaats van nieuw aan te snijden greenfields te zoeken buiten het stedelijk gebied.
bezwaar NR 100
Bij de afwegingen rond ontsluiting van bedrijventerreinen wordt enkel rekening gehouden met de
ontsluiting over de weg, zonder zich af te vragen of de waterweg een bestaand/ verder te
ontwikkelen alternatief is voor vrachtvervoer. Rekening houdende met het dreigend
mobiliteitsinfarct in Vlaanderen dient maximaal te worden ingezet op alternatieven voor het
wegvervoer. De binnenvaart vormt een milieuvriendelijker alternatief voor het goederenvervoer
waarvan de potenties maximaal dienen te worden benut.
bezwaar NR 102 en 103
De criteria zijn onvoldoende hard vastgelegd.
Het is onduidelijk op welke manier een dergelijke vraag kan ingewilligd worden. Moet hiervoor
een PRUP worden opgemaakt? Moet deze behoefte aangetoond worden in een GRS?
Het principe wordt ondersteund. Anderzijds werd bij talrijke afbakeningsprocessen voldoende
ruimte gecreëerd, ook voor lokale bedrijventerreinen of zijn veel reconversiegebieden
voorhanden, die perfect met lokale bedrijvigheid kunnen ingevuld worden. Voorzichtigheid is
aangewezen, om niet-gewenste ruimtelijke ontwikkelingen tegen te gaan is het noodzakelijk de
criteria en randvoorwaarden te verankeren in het ontwerp addendum PRS.
advies NR 10: Anzegem
Hoe gaat de provincie omgaan met de heroriëntatie van restpercelen gelegen in
‘milieubelastende industrie’ volgens het gewestplan Kortrijk? Door een strikte interpretatie van
het bestemmingsvoorschrift door Ruimte en Erfgoed moet voor de herontwikkeling bijna steeds
een RUP opgesteld worden om lokale bedrijven te kunnen huisvesten.
Advies NR 22: Menen
Bij voorkeur sluit een lokaal bedrijventerrein aan bij een hoofddorp. Het kan ook aansluiten bij
een woonkern, zo nodig bij een bestaande KMO-zone (of ook regionaal bedrijventerrein) of bij
een harde ontsluitingsinfrastructuur in de mate dat dit verzoenbaar is met de zorg voor het
behoud van de open ruimte. Vraag om deze mogelijkheid op te nemen in de herziening PRS.
Hierbij verwijzen wij in het bijzonder naar de beslissing van het CBS 07-02-2011 oa ivm voorstel
voor een lokale bedrijvenzone ten westen van de bestaande LAR.
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Advies NR 23: Jabbeke
Binnen Jabbeke zijn er op vandaag twee lokaties voorzien lokale bedrijventerreinen:



Bedrijventerrein Vlamingveld (volledig volzet)
Bedrijventerrein Stationsstraat (begin van de wegeniswerken 2012-2013)

In het GRS heeft de gemeente een zone aangeduid voor nieuwe ruimte voor lokale bedrijvigheid
op lange termijn (uitbreiding Stationsstraat).
Varsenare ligt binnen het stedelijk gebied van Brugge. Het is niet aangewezen om een nieuw
lokaal bedrijventerrein in deze deelgemeente te vestigen.
De gemeente wenst in de toekomst een uitbreiding te voorzien aan de Stationsstraat, alhoewel
deze niet gelokaliseerd is binnen de afbakeningslijn van het stedelijk gebied en ook niet
ruimtelijk aansluit bij het stedelijk gebied. De situering van deze uitbreiding is een pluspunt qua
mobiliteit en ruimtelijke impact (dicht bij de autosnelweg en aansluitend bij een bestaand
bedrijventerrein)
Wij zijn van oordeel dat er aanvulling moet zijn waarbij kan aangesloten worden bij een bestaand
bedrijventerrein niet binnen de afbakening van het regionaal stedelijk gebied (mits
voorwaarden). De gemeente wenst om deze uitbreiding zeker mogelijk te maken.
Advies NR 35: Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst
Veiligheidsrapportering
Het advies naar aanleiding van de plenaire vergadering werd niet gevolgd.
In het decreet wordt veiligheid naar voor geschoven als één van de te beschouwen aspecten in
het richtinggevende gedeelte van een ruimtelijk structuurplan. In dit addendum wordt dit
evenwel niet behandeld. De dienst Veiligheidsrapportering is vragende partij om dit aspect alsnog
op te nemen in “Deel 2: Richtinggevend en Bindend Gedeelte” als onderdeel van hoofdstuk 4
“Gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid”.
Voor wat betreft de ruimtelijke uitvoeringsplannen zal de dienst Veiligheidsrapportering in
overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007, houdende
nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage, ten laatste op de plenaire vergadering
van een ruimtelijk uitvoeringsplan uitmaken of het ruimtelijk uitvoeringsplan onderwerp dient te
vormen van een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR).
De dienst Veiligheidsrapportering is er echter voorstander van om zo vroeg mogelijk betrokken te
worden in de procedure van de opmaak van een RUP om te zien of bij de geplande toestand
voldoende rekening werd gehouden met het aspect externe veiligheid.
Advies NR 43: Deerlijk
De gemeente vraagt om het beleidskader inzake ‘vestigingscriteria bedrijventerreinen’ uit te
breiden met een aanvullend afwegingskader voor historisch gegroeide bedrijven binnen het
stedelijk gebied. Deerlijk wordt immers gekenmerkt door een grote hoeveelheid historisch
gegroeide bedrijven in de kern. Deze bedrijven hebben echter geen ruimte meer voor uitbreiding,
gelet op de nabijheid van woonzones, de geldende milieunormen, de bereikbaarheid, etc. Voor
deze historisch gegroeide bedrijven moet mogelijkheid geboden kunnen worden voor
herlokalisatie en dient bijgevolg nieuwe ruimte voorzien te kunnen worden. De afbakening van
het stedelijk gebied laat echter in de gemeente onvoldoende ruimte om deze herlokalisatie
binnen de afbakening te organiseren waardoor gepleit wordt om de herlokalisatiebehoefte van
historisch gegroeide bedrijven te kunnen opvangen in het buitengebied, palend aan het stedelijk
gebied.
Bezwaar NR 81
Er wordt aangedrongen opdat de notie ‘ruimtelijk aansluiten’ wordt vervangen door ‘zich
bevinden in de omgeving’ bij het stedelijk gebied. Hierdoor is een letterlijk grenzen aan het
stedelijk gebied niet vereist.
Advies PROCORO
1. Principe (nr. 89, 99,102, 103, 22, 99, 43):
De PROCORO heeft begrip voor de bezorgdheid omtrent het principe van zoeklocaties buiten
de afbakeningen en merkt op dat het probleem naar voor gekomen is doordat bij de
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afbakening van de regionaal stedelijke gebieden geen rekening werd gehouden met lokale
bedrijventerreinen aangezien dit lokale materie is. Met het voorliggende principe moet dan
ook zorgvuldig omgesprongen te worden. De PROCORO merkt op dat in de tekst vermeld
staat dat lokale bedrijventerreinen ‘prioritair’ binnen de afbakening voorzien worden. Hiermee
komt de tekst tegemoet aan de geopperde bezorgdheid.
Herlocalisatiebehoeften kunnen volgens de PROCORO afgewogen worden binnen dit kader.
2. terminologie (nr. 81):
De PROCORO merkt op dat de term ‘ruimtelijk aansluiten’ naar aanleiding van de
opmerkingen in het voorontwerp PRS-WVL werd ingevoerd juist om mogelijk te maken dat het
‘aangrenzen’ niet letterlijk geïnterpreteerd dient te worden.
Dit advies wordt met meerderheid van stemmen aanvaard :
Stemming:
Ja: 14 (Piet Gellynck, Koen Dewulf, Eric Vandorpe, Guido Vandenbroucke, Pétur Edvardsson,
Eric Boussery, Carlo Spillebeen, Magda Monballyu, Lieven Louwagie, Jeroen Cornilly, Gabriël
Vandemaele, Wouter Vuylsteke, Lieven Veulemans en Koen Vanneste)
Nee: 1 (André Sonneville)
De heer André Sonneville wil eerder de formulering ‘in omgeving van de afbakeningslijn’ in
plaats van ruimtelijk aansluiten. Ruimtelijk aansluiten kan nog steeds gelezen worden als het
feit dat het echt tegen de lijn moet gelokaliseerd worden.
Onthouding: 2 (Dirk Verté en Maarten Stuer)
De heer Maarten Stuer onthoudt zich omwille van het feit dat er nog steeds interpretatie
mogelijk is.
3. Woon- en werklint Sijslo , zoekzone LAR, uitbreiding Jabbeke (nr. 70, 22, 23):
Het betreft hier concrete dossiers waarover de PROCORO in het kader van de herziening van
het PRS geen standpunt inneemt.
4. Afbakening RSG Brugge (nr. 82):
De PROCORO merkt op dat de afbakening van Regionaal Stedelijke Gebieden een Gewestelijke
bevoegdheid is.
5. Onbenut aanbod (nr. 76, 10, 99):
De PROCORO kan zich vinden in de stelling dat alle onbenutte panden en gronden eerst
dienen gevaloriseerd te worden alvorens bijkomende gronden aan te snijden. De PROCORO
stelt voor om te onderzoeken of deze elementen kunnen opgenomen worden bij de opmaak
van de ruimtemonitor voor het aanbod.
De PROCORO wijst op het beleidskader Reconversie dat de omvorming van verlaten
kerngebonden milieubelastende industrieterreinen mogelijk maakt. Dit zou in de monitor
moeten opgenomen worden. De PROCORO pleit daarnaast ook voor een beleidskader voor de
niet kerngebonden milieubelastende industrieterreinen.
6. Aspect externe veiligheid (nr. 35):
De PROCORO neemt akte en moedigt de participatie van de verschillende actoren in een zo
vroeg mogelijk stadium toe. De PROCORO merkt op dat dit principe reeds in de bindende
bepalingen van het huidige PRS opgenomen is.
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4.2. INRICHTINGSCRITERIA BEDRIJVENTERREINEN

P.109

Advies nr 19: Wervik
Het grensoverschrijdend industriële netwerk Komen-Waasten, Comines, Wervik, Wervic-Sud,
Bousbecque, Halluin en Menen komt nog te weinig aan bod als motivatie voor het ontwikkelen
van bedrijventerreinen.
De (flexibele) berekening van bedrijventerreinen wordt niet verder uitgelegd. Er dient steeds
voldoende aanbod gecreëerd te worden om toekomstige bedrijven te kunnen opvangen bij acute
vraag.
Advies nr 22: Menen
Het werken met duurzame inrichtingsprincipes is aan te bevelen. Wel willen we hierbij volgende
aandachtspunten meegeven:




deze aandachtspunten worden best niet limitatief aangenomen als norm. Ze zijn niet
(allemaal) haalbaar of nodig voor elk bedrijventerrein.
Het is wenselijk om de na te treven ruimtelijke gevolgen van de principes voldoende te
verduidelijken (vb co2 neutraliteit)
Voldoende flexibiliteit is nodig om te kunnen inspelen op de mogelijkheden van de
specifieke sites.

Advies nr 70: Oostkamp
Binnen het GRS Oostkamp RG p. 45,48 werd reeds aandacht besteed aan het inbouwen van
garanties voor de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid op bedrijventerreinen.
Advies nr 30: Blankenberge
Visie wordt ondersteund.
Multifunctioneel gebruik moet in overéénstemming zijn met het bedrijventerrein (oppervlakte,
arbeidsplaatsen ter plaatse, etc…). Het is niet wenselijk overal alles toe te staan want de
doelstelling, nl. bedrijventerrein wordt hierdoor ondermijnd.
Niet alle punten zijn economisch/financieel haalbaar. Hier wordt een nogal visionaire visie
uitgewerkt die soms eerder belemmerd zal zijn en de economische ontwikkeling binnen de
provincie West-Vlaanderen kan afremmen. Deze aspecten moeten provinciegrensoverschrijdend
aangepakt worden.
Advies nr 89: Departement Landbouw en Visserij - Duurzame Landbouwontwikkeling
Staat achter de ontwikkelingsprincipes met het oog op duurzame ontwikkeling van
bedrijventerreinen. Er wordt echter gevraagd deze principes bindend te maken voor de
ontwikkelaars van bedrijventerreinen, zodat deze ook effectief in uitvoering worden gebracht.
Bezwaar nr 64 en 137
De site Olivier wordt in het GRS van Hooglede naar voor geschoven als te ontwikkelen site voor
onder meer bedrijvigheid. De bezwaarindiener vreest een ‘bureaucratische’ afhandeling van dit
dossier. Er wordt gevraagd dit dossier niet te laten doorgaan en indien het toch wordt
goedgekeurd, er extra randvoorwaarden worden ingebouwd.
Bezwaar nr 76
Als een reservepakket in afwachting van een bijzonder gunstige economische dynamiek, dan
hoeft dat niet statisch te zijn. Gronden in bezit van de overheid met een vorm van leasing van
gebouwen, kunnen dynamischer inspelen op een plotse vraag. In afwachting kunnen deze
ingezet worden voor natuur en zachte buurtrecreatie.
‘ Duurzame en kwalitatieve inrichting’ vereist ook het integreren van eventuele Trage wegen en
aansluiting op het functioneel fietsnetwerk (iets meer dan ‘integratie van natuurlijke en
landschappelijke elementen’ ).
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Wat zijn ‘duurzame inrichtingsprincipes’? In welke mate zijn ze richtinggevend dan wel
verplichtend?
Bezwaar nr 102 en 103
Mogelijkheid bieden om lokale bedrijven mogelijk te maken op een regionaal bedrijventerrein ipv
de mogelijkheid om niet-bedrijfsfuncties toe te laten. Deze laatste zijn te ruim omschreven en
kunnen niet vergund worden in industriegebieden.
Bezwaar nr 81
Men heeft het moeilijk met de opsomming van de punten voor een duurzame en kwalitatieve
inrichting. Veel van deze zaken worden al opgelegd in verkavelingsvergunningen of contracten
met (vaak publieke) ontwikkelaars.
Het woord ‘multifunctioneel’, zeker in zijn normale spraakgebruikelijke betekenis, is te gevaarlijk
en moet geweerd worden. Beter wordt enkel gesproken over ‘complementaire’ diensten (die per
definitie ondergeschikt zijn aan de bedrijfsfunctie).
Advies PROCORO
1. Opsomming (nr. 22, 30, 89, 76, 102, 103, 81):
De PROCORO adviseert om de lijst niet limitatief te maken. Zo kunnen nieuwe, ruimtelijke
inzichten de lijst verder aanvullen. Aandacht voor fietsers en voetgangers komen nu reeds aan
bod.
De PROCORO merkt op dat duurzaamheidsprincipes een na te streven doel zijn. Dit betekent
dat gemeentelijke RUP’s kwalitatief kunnen getoetst worden aan deze criteria om zo een
algemeen beeld te verkrijgen van het duurzame karakter ervan. Deze principes worden dan
ook verankerd in de verordende voorschriften. De PROCORO acht het weinig realistisch dat
alle opgesomde principes even krachtdadig kunnen verankerd worden in een RUP. De
PROCORO vindt het dan ook niet wenselijk deze principes te gedetailleerd en bindend vast te
leggen in een PRS.
De PROCORO merkt op dat het ondergeschikt karakter van niet-bedrijfsfuncties reeds
opgenomen is in de tekst, en hiermee tegemoet komt aan het bezwaar nr 81.
De PROCORO blijft voorstander om de ruimte voor bedrijven met een regionale impact
maximaal voor deze bedrijven voor te behouden. Goede locaties voor regionale
bedrijventerreinen worden steeds schaarser. Het is dan ook zonde om deze aan te wenden
voor lokale bedrijven.
De PROCORO is de mening toegedaan dat indien welbepaalde ondersteunende functies
verordenend mogelijk gemaakt worden, ze ook vergunbaar zijn op een bedrijventerrein.
2. Grensoverschrijdende aanpak (nr. 19,):
De PROCORO verwijst naar het hoofdstuk 11, de behandeling van bezwaar nr. 22.
3. (flexibele) berekening bedrijventerreinen (nr. 19,):
De PROCORO wijst erop dat dit gedeelte reeds goedgekeurd werd in het huidige PRS en nu
niet herzien wordt.
4. diverse (nr. 70, 64, 137):
De PROCORO neemt akte. De PROCORO neemt in het kader van de herziening van het PRS
geen standpunten in inzake individuele dossiers.
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4.3. ONDERSCHEID LOKALE EN REGIONALE BEDRIJVENTERREINEN

P.110

Advies nr 106 (Ichtegem), 125 (Moorslede)
Dit (lokaal bedrijventerrein) wordt nog steeds te 'eng' bekeken. Waarom kunnen ze niet groter
zijn dan 5000m². Dit is een beperking voor lokale bedrijven die willen herlocaliseren of
uitbreiden. De nodige perceelsgrootte is immers niet altijd een indicator voor de ruimtelijke
impact van het bedrijf.
Bezwaar nr 102 en 103
De definities blijven foutief uitgaan van nieuwe terreinen. Alle opgesomde kenmerken (ligging,
ontsluiting, grootte, …) zijn gerelateerd aan de nieuwe planningsbegrippen
(stedelijk/buitengebied – primaire/secundaire weg), waardoor het onderscheid niet kan
toegepast worden op bestaande industriezones. Gelet op het typisch (zuid) Westvlaams
spreidingspatroon van bedrijfsactiviteiten op kleinere zones, is het niet alleen een miskenning
van de bestaande situatie maar ook een tekortkoming in het ruimtelijk beleid om hieraan voorbij
te gaan.
Voor een (lokaal) ruimtelijk beleid is het belangrijk om ook deze bestaande industriezones te
kunnen onderbrengen in een beleidscategorie (lokaal / regionaal / gemengd)



om eventueel een specifiek beleid (naar inrichting bv.) te koppelen,
om nieuwe vestigingsaanvragen te kunnen beoordelen.

Gelet op het feit dat vele van deze kleinere industriezones niet gelegen zijn bij de kern en/of
geen rechtstreekse ontsluiting hebben naar een primaire of secundaire weg, kunnen deze op
basis van de voorgestelde definities niet als “lokaal” gecatalogeerd worden.
Andere grotere industriezones (bv. Moen, Trekweg-Moenkouterstraat) hebben het karakter van
een bovenlokaal (lees: regionaal?) bedrijventerrein, doch kunnen op basis van de voorgestelde
definities noch als regionaal, noch als lokaal gecatalogeerd worden.
Duurzame inrichting is een belangrijk kwaliteitscriterium bij nieuwe bedrijventerreinen. Het is
evenwel een grotere uitdaging om bestaande, oudere terreinen te revitaliseren en hierbij de
criteria toe te passen. Hierover wordt niks opgenomen.
Bovendien kan een optimaal ruimtegebruik en kruisbestuiving tussen de bedrijven mogelijk
gemaakt worden door “lokale bedrijven” toe te laten op een regionaal bedrijventerrein. Op deze
manier is synergie mogelijk. Het RSV-bis maakt hier reeds allusie op.
advies nr 24: Brugge
geen inhoudelijke opmerkingen. Koppeling mogelijk naar aanbodonderzoek en de evolutie van
bedrijventerreinen sedert 2009 om na te gaan of de economische knooppunten
verhoudingsgewijs over een voldoende aantal bouwrijpe bedrijventerreinen beschikken.
advies nr 106: Ichtegem
De oppervlakte blijft het belangrijkste criterium. De situering nabij belangrijke
verbindingswegen/gewestwegen, de totale oppervlakte aan bedrijventerreinen in een gemeente
en de aanwezigheid van regionale bedrijven met een sterke lokale verankering (tewerkstelling,…)
wordt niet in rekening gebracht. Hierdoor worden bedrijven geremd of gedwongen te verhuizen
naar stedelijke gebieden. Er wordt gevraagd om te anticiperen op bepaalde gevallen om binnen
een gemeente het ‘verplaatsen’ van bedrijven mogelijk te maken. De vrijgekomen ruimte creëert
nieuwe opportuniteiten.
advies NR 6: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Algemeen Beleid
Op p. 111 (punt 3.3) worden de kenmerken aangegeven van nieuwe regionale
bedrijventerreinen. Een daarvan is dat de ontsluiting “in principe rechtstreeks via een primaire of
secundaire weg” gebeurd.
Deze regel is voor primaire wegen in strijd met het RSV, dat nieuwe aansluitingen verbiedt, en
wordt beter vervangen door de zinsnede “voor zwaar verkeer zo snel mogelijk ontsluiten naar
een primaire of secundaire weg”.
Bovendien wordt best enig tussennetwerk voorzien tussen het bedrijventerrein en de hoofd-,
primaire of secundaire weg om zo de vlotheid van verkeersafwikkeling op de bovenlokale wegen
intact te houden. Een buffer tussen de attractiepool en het hoger wegennet door middel van
117/174

bijvoorbeeld interne wegen is wenselijk om de goede ontsluiting van een bedrijventerrein niet te
hypothekeren.
Bezwaar nr 77
Lokaal bedrijventerrein:
Het aantal percelen heeft geen effect op de ruimtelijke impact. Dit wordt best geschrapt.
Omtrent de ligging worden de nuances uit de herziening van het RSV best opgenomen nl. ook bij
een bestaande grote harde ontsluitingsinfrastructuur in de mate dat dit verzoenbaar is met de
zorg voor het behoud van de open ruimte.
Er wordt gevraagd voor een uitzondering op het maximum van 5 ha voor intergemeentelijke
bedrijventerreinen. Tevens dient een uitzondering gemaakt te worden voor het bestemmen van
een lokaal bedrijventerrein over 2 planperiodes (berekening planperiode 10jaar). Het is dan ook
zinvol dat dit in één planproces (RUP) bestemd kan worden, al dan niet met voorwaarden voor
het aansnijden van de behoefte voor de tweede planperiode. Hierdoor verdwijnt een extra
planlast voor de gemeentes.
Omtrent de beperking betreffende bedrijfsverzamelgebouwen stelt zich de vraag of die 1 (en die
1 ha) betrekking heeft op het gebouw, of op een kavel? Het lijkt beter om te stellen dat van de
maximum perceelsoppervlakte (zijnde 5000 m²) kan afgeweken worden i.f.v. het voorzien van
een kavel waar bedrijfsverzamelgebouw(en) zijn toegelaten, waarbij die kavel niet groter kan
zijn dan 1 ha, ongeacht hoeveel bedrijfsverzamelgebouwen worden toegelaten op dat perceel.
Daarnaast moet het altijd mogelijk zijn dat op de percelen kleiner dan 5000 m² eveneens één of
meerdere bedrijfsverzamelgebouwen worden opgetrokken met het oog op efficiënt en zuinig
ruimtegebruik.
Het criterium zonder milieubelastend karakter wordt best geschrapt. Hierdoor kunnen heel wat
bedrijven uit de boot vallen. Het is bovendien niet zinvol om elementen uit deze sectorale
wetgeving over te nemen in toekomstige bestemmingsplannen.
Regionaal bedrijventerrein:
Er wordt slechts 1 bedrijfsverzamelgebouw toegelaten. Ook hier dezelfde opmerking als
hierboven en de vraag dit niet te limiteren in functie van zuinig ruimtegebruik.
Gemengde bedrijventerreinen
Zie nieuwe benadering typevoorschriften
Best ook mogelijk maken in bijzondere economische knooppunten (BEK). Daarnaast is de huidige
tweedeling regionaal/lokaal op basis van de oppervlakte van de individuele bedrijfskavel niet
zinvol. Er wordt hierbij verwezen naar het recente voorstel tot bijsturing van de typevoorschriften
vanuit het departement ruimtelijke ordening (april 2012):
Een regionaal bedrijventerrein is een bedrijventerrein dat vanwege de schaal, ligging,
omvang of ontsluiting een specifieke rol vervult binnen de Vlaamse economische
structuur. Het kan zowel gericht zijn naar grote bedrijven met een belangrijke
stedenbouwkundige hinder, als naar kleinere bedrijven met een beperkte ruimtelijke
impact. De beoogde concentratie van economische activiteiten geeft invulling aan het
regionale karakter van het bedrijventerrein.
Advies nr 27: Poperinge
P 111 van het addendum: Vormelijk: het is niet duidelijk wat er al dan niet werd geschrapt of
gewijzigd in de tekst.

Advies PROCORO:
1. Oppervlakte grens wordt in vraag gesteld (nr. 106, 125):
De PROCORO verwijst voor de grens van 5000m² naar de typevoorschriften voor de
categorieën van gebiedsaanduiding en wijst op het belang van het onderscheid tussen de twee
soorten van bedrijvigheid. Er is een noodzaak om ruimte te voorzien voor bedrijven met een
regionale ruimtelijke impact. De beschikbare ruimte hiervoor wordt steeds schaarser.
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2. Beleid voor bestaande bedrijventerreinen (nr. 102, 103):
De PROCORO stelt voor om duidelijk op te nemen dat de definities voor zowel nieuwe als
bestaande bedrijventerreinen gelden.
De PROCORO wijst erop dat er voor kerngebonden bestaande onbenutte bedrijventerreinen
het beleidskader reconversie een uitweg kan bieden. Voor de niet-kerngebonden
bedrijventerreinen kan dit op heden niet. De PROCORO stelt voor om ook voor deze categorie
te onderzoeken of een beleidskader mogelijk is. De PROCORO is geen voorstander om
veralgemeend de mogelijkheid in te bouwen op alle niet-kerngebonden bedrijventerreinen
lokale bedrijven toe te laten. Deze locaties zijn niet altijd goed gelegen en dienen hierop
beoordeeld te worden.
3. Regionale bedrijventerreinen buiten economische knooppunten (nr. 106):
De PROCORO verwijst naar de keuzes uit het RSV. Hierin wordt expliciet de keuze gemaakt
om bedrijvigheid zoveel als mogelijk te bundelen in de economische knooppunten. Daarom
dienen regionale bedrijventerreinen ook hier voorzien te worden. Het toelaten van nieuwe
regionale bedrijventerreinen buiten de economische knooppunten is dan ook in strijd met één
van de basisprincipes van het RSV.
4. Ontsluiting (nr. 6):
De PROCORO vraagt om de tekst aan te passen en het woord ‘rechtstreeks’ bij de ontsluiting
via primaire wegen te schrappen (p 111). De PROCORO merkt op dat het ‘tussennetwerk’
reeds in de tekst aangehaald wordt.
5. vormelijk (nr. 27):
De PROCORO stelt voor om dit duidelijker aan te duiden in het document.
6. Definities (nr 77):
Lokaal bedrijventerrein:
 Het aantal percelen heeft geen effect op de ruimtelijke impact. Dit wordt best geschrapt.
Advies PROCORO:
De PROCORO merkt op dat het aantal percelen het zuinig ruimtegebruik in de hand werkt en
adviseert om dit niet te schrappen.
 Omtrent de ligging worden de nuances uit de herziening van het RSV best opgenomen nl.
ook bij een bestaande grote harde ontsluitingsinfrastructuur in de mate dat dit verzoenbaar
is met de zorg voor het behoud van de open ruimte.
Advies PROCORO:
De PROCORO merkt op dat deze nuance inderdaad opgenomen is in het RSV (p.333). Gezien
het reeds versnipperde landschap is de PROCORO echter geen voorstander om het principe
van de kernversterking los te laten.
 Er wordt gevraagd voor een uitzondering op het maximum van 5 ha voor intergemeentelijke
bedrijventerreinen. Tevens dient een uitzondering gemaakt te worden voor het bestemmen
van een lokaal bedrijventerrein over 2 planperiodes (berekening planperiode 10 jaar). Het is
dan ook zinvol dat dit in één planproces (RUP) bestemd kan worden, al dan niet met
voorwaarden voor het aansnijden van de behoefte voor de tweede planperiode. Hierdoor
verdwijnt een extra planlast voor de gemeentes.
Advies PROCORO:
De PROCORO is het principe voor intergemeentelijke bedrijventerreinen, kerngebonden
genegen. De maximumoppervlakte van 5 ha kan hier best losgelaten worden, en bepaald
worden op basis van de behoefte van de verschillende participerende gemeenten, binnen het
locatiekader van het PRS.
Voor wat de 2 planperiodes betreft, verwijst de PROCORO naar het RSV. Hierin staat
duidelijk dat “de oppervlakte beperkt dient te worden omdat het een lokale problematiek
betreft. Deze 5 ha is een maximum per hoofddorp (niet per gemeente). De beperking is
hierbij richtinggevend en kan niet opgevat worden als norm.” (RSV p.333)
 Omtrent de beperking betreffende bedrijfsverzamelgebouwen stelt zich de vraag of die 1 (en
die 1 ha) betrekking heeft op het gebouw, of op een kavel? Het lijkt beter om te stellen dat
van de maximum perceelsoppervlakte (zijnde 5000 m²) kan afgeweken worden i.f.v. het
voorzien van een kavel waar bedrijfsverzamelgebouw(en) zijn toegelaten, waarbij die kavel
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niet groter kan zijn dan 1 ha, ongeacht hoeveel bedrijfsverzamelgebouwen worden
toegelaten op dat perceel. Daarnaast moet het altijd mogelijk zijn dat op de percelen kleiner
dan 5000 m² eveneens één of meerdere bedrijfsverzamelgebouwen worden opgetrokken
met het oog op efficiënt en zuinig ruimtegebruik.
Advies PROCORO:
De PROCORO merkt op dat er wel degelijk méér dan 1 bedrijfsverzamelgebouw mogelijk is.
Er is slechts 1 toegelaten dat groter dan 5000m². Wel adviseert de PROCORO om duidelijk te
omschrijven dat de maximumoppervlakte van 1 ha betrekking heeft op de kavel en niet op
het gebouw.
 Het criterium zonder milieubelastend karakter wordt best geschrapt. Hierdoor kunnen heel
wat bedrijven uit de boot vallen. Het is bovendien niet zinvol om elementen uit deze
sectorale wetgeving over te nemen in toekomstige bestemmingsplannen.
Advies PROCORO:
De PROCORO heeft begrip voor het bezwaar m.b.t. het verbod op bedrijven met
milieubelastend karakter. Hierdoor kunnen bedrijven met een lagedrempelinrichting uit de
boot vallen. De PROCORO gaat akkoord met de schrapping.
Regionaal bedrijventerrein:
 Er wordt slechts 1 bedrijfsverzamelgebouw toegelaten. Ook hier dezelfde opmerking als
hierboven en de vraag dit niet te limiteren in functie van zuinig ruimtegebruik.
Advies PROCORO:
De PROCORO kan zich niet vinden in het voorstel om het aantal bedrijfsverzamelgebouwen
op regionale bedrijventerreinen vrij te laten. Dit kan zo leiden tot een hoofdzakelijk lokaal
bedrijventerrein. Dit kan niet de bedoeling zijn aangezien de ruimte op regionale
bedrijventerreinen voorbehouden dient te worden voor bedrijven met een regionale impact.
Gemengde bedrijventerreinen
 Zie nieuwe benadering typevoorschriften
Best ook mogelijk maken in bijzondere economische knooppunten (BEK). Daarnaast is de
huidige tweedeling regionaal/lokaal op basis van de oppervlakte van de individuele
bedrijfskavel niet zinvol. Er wordt hierbij verwezen naar het recente voorstel tot bijsturing
van de typevoorschriften vanuit het departement ruimtelijke ordening (april 2012):
“Een regionaal bedrijventerrein is een bedrijventerrein dat vanwege de schaal, ligging,
omvang of ontsluiting een specifieke rol vervult binnen de Vlaamse economische
structuur. Het kan zowel gericht zijn naar grote bedrijven met een belangrijke
stedenbouwkundige hinder, als naar kleinere bedrijven met een beperkte ruimtelijke
impact. De beoogde concentratie van economische activiteiten geeft invulling aan het
regionale karakter van het bedrijventerrein.”
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt voor om voor de BEK’s ook gemengde bedrijventerreinen mogelijk te
maken. In het RSV zijn hier enkel gemengd regionale bedrijventerreinen mogelijk.
7. aanbodonderzoek (nr. 24):
De PROCORO neemt hier akte van en verwijst naar de opmaak van de ruimtemonitor.
Alle adviezen onder punt 4.3 worden met een meerderheid van stemmen aanvaard:
Stemming:
Ja: 16 (Piet Gellynck, Koen Dewulf, Eric Vandorpe, Guido Vandenbroucke, André Sonneville,
Pétur Edvardsson, Eric Boussery, Carlo Spillebeen, Magda Monballyu, Lieven Louwagie, Jeroen
Cornilly, Gabriël Vandemaele, Maarten Stuer, Wouter Vuylsteke, Lieven Veulemans en Koen
Vanneste)
Nee: 0
Onthouding: 1 (Dirk Verté)
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5. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
KLEINHANDEL
5.1 KLEINHANDELSZONES

P.113

Advies nr 6: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Algemeen Beleid
Men merkt op dat de verkeers- en mobiliteitsimpact als afwegingscriterium niet weerhouden is.
Daarnaast vraagt men zich af welke planningsmogelijkheden men in gedachten heeft met deze
categorie en of hiermee de geformuleerde beleidsdoelstelling behaald wordt. Kan men zo de
verlinting van handelszaken, baanshoppen langs invalswegen of concurrentie buiten de kernen
tegen gaan? Zo is bijvoorbeeld kleinhandel mogelijk in woonzones. Door het ontwikkelen van
verschillende aparte entiteiten op korte afstand van elkaar vormen zich op die manier ook
kleinhandelsclusters of kleinhandelszones.
Advies nr 29: Jabbeke
De gemeente heeft een ambachtelijke zone Vlamingveld die gesitueerd is bij de hoofdkern
Jabbeke. BPA Ambachtelijke zone - uitbreiding I biedt de mogelijkheid tot inrichting van
bedrijfsdoeleinden in functie van lokale ambachtelijke bedrijven en handel. Op heden zijn daar nu
drie grote kleinhandelszaken gevestigd.
Het BPA Ambachtelijke zone biedt deze mogelijkheid niet. Alle gronden, ook deze gelegen langs
de Gistelsteenweg, zijn bestemd voor de inrichting van bedrijven op lokaal niveau.
De gemeente wenst in de toekomst een RUP op te maken die de mogelijkheid biedt om op de
gronden gelegen langs de Gistelsteenweg ook kleinhandel toe te laten.
Advies nr 30: Blankenberge
Duidelijker omschrijven. Onderscheid maken tussen verschillende types van kleinhandel? Is het
de doelstelling een nieuwe “Wijnegem shopping center” toe te staan? Verder in de tekst staat
van niet. Maar er is niet opgenomen dat dit niet kan in de structuurondersteunende hoofddorpen.
Het is aangewezen beperkingen op te leggen in omliggende structuurondersteunende
hoofddorpen.
Algemeen kunnen we stellen dat er geen gestructureerde visie is en geen duidelijke definities.
Wat wil men toe staan en wat niet?
Advies nr 43: Deerlijk
De gemeente vraagt om een aanvullend afwegingskader op te maken voor
kleinhandelsactiviteiten in het buitengebied maar grenzend aan het regionaal stedelijk gebied
zodat ook deze nog ontwikkelingsmogelijkheden kunnen krijgen. Hierbij wordt in het bijzonder
gedacht aan Gaverzicht, palend aan de E17 en het afrittencomplex ten zuiden van de E17.
Bezwaar nr 76
Schrappen van de passage van ‘uitsluiten van kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau ‘is
niet wensenlijk.. (p. 114) en zet deur open voor interpretaties.
Advies nr 70: Oostkamp
Binnen het GRS Oostkamp RG p. 51 werd de suggestie gedaan naar de hogere overheid om het
kleinhandelslint langs 'De Rampe' te bestendigen. Dit werd mee opgenomen binnen de
afbakening van het Regionaalstedelijk gebied Brugge.
Advies nr 24: Brugge
Men gaat akkoord.
De afbakening van zones voor winkeloppervlaktes groter dan 400 m² uit de Brugse ‘beleidsnota
detailhandel’ kan een waardevolle bijdrage leveren aan de herziening van het PRS-WV.
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Bezwaar nr 99
Grootschalige kleinhandelszones zijn nefast voor zowel de leefbaarheid van de steden als voor de
mobiliteit en ze hebben een zware ruimtelijke impact. Een ruimtelijk beleid dat zich tot doel stelt
de stedelijke dynamiek te versterken beperkt best het ruimtelijke aanbod voor dergelijke
grootschalige kleinhandelszones. We volgen daarom de redenering NIET dat aangezien dergelijke
zones al kunnen in ‘structuurondersteunende hoofddorpen’ dit dan ook maar moet kunnen in de
kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau. We willen opbod vermijden en grootschalige
kleinhandelszones maximaal weren ten voordele van via het openbaar vervoer bereikbare en in
de steden geïntegreerde koopzones of winkelstraten met kleinschaliger kleinhandel.
Bezwaar nr 81
Voor UNIZO West-Vlaanderen is het van cruciaal belang dat dit niet in tegenstelling is met het
kernversterkend beleid dat centraal staat in het RSV, de winkelnota Vlaanderen van de Vlaamse
regering en het huidige PRSV. De notie ‘doorgedreven kernversterkend beleid’ wordt best
behouden (waar deze nu geschrapt wordt). Dit is een betere optie dan de link maken met het
bestaande voorzieningsapparaat, hetgeen mogelijkerwijze als een verboden economisch
criterium zou kunnen worden beschouwd in het licht van de Europese dienstenrichtlijn. Door te
verwijzen naar een ‘doorgedreven kernversterkend beleid’ kan de politiek opengetrokken worden
naar zaken zoals leegstand, veiligheid, aantrekkelijkheid van de centra, etc.

Advies PROCORO:
1. Verkeers- en mobiliteitsimpact (nr. 6):
De PROCORO merkt op dat deze elementen wel vervat zitten in de ‘ruimtelijke draagkracht’
die dient afgewogen te worden. Gezien de specifieke problematiek bij kleinhandelszones stelt
de PROCORO voor om dit criterium sterker te benadrukken.
2. Beperken kleinhandel (nr. 6, 30, 99):
De PROCORO begrijpt de bezorgdheid maar wenst te benadrukken dat kleinhandelszones
enkel betrekking hebben op de stedelijke gebieden. Deze kleinhandelszones zijn bijgevolg niet
mogelijk in hoofddorpen. De PROCORO wijst erop dat het enkel de bedoeling is om de nietverweefbare kleinhandel een plaats te geven. Buiten de stedelijke gebieden kunnen geen
nieuwe bovenlokale kleinhandelszones worden bestemd.
3. Kleinhandel op bedrijventerreinen (nr. 29):
De PROCORO spreekt zich in het kader van de herziening van het PRS niet uit over individuele
vragen.
4. Het is wenselijk een kader te creëren voor ontwikkelingsperspectieven voor
kleinhandelszones palend aan de afbakeningslijn (43):
De PROCORO is van oordeel dat voor regionaal stedelijke gebieden de Vlaamse overheid
bevoegd is om hierover uitspraken te doen. Het principe is dat bovenlokale elementen worden
beslist door de hogere overheid en die bepalen dan ook de afbakeningslijn. Bijgevolg moeten
bovenlokale handelszones ook door diezelfde overheid worden opgenomen binnen de
afbakeningslijn. Enkel voor lokale elementen kan de lokale overheid zoeken naar aanpalende
locaties, dit eventueel buiten maar aanpalend aan de afbakeningslijn.
Verder wordt gewezen op de algemene intentie kleinhandelzones steeds te verweven met de
nederzettingsstructuur waardoor uitbreiding weg van een kern niet evident is.
Dit advies wordt met een meerderheid aan stemmen aanvaard:
Stemming:
Ja: 15 (Piet Gellynck, Koen Dewulf, Eric Vandorpe, Guido Vandenbroucke, Pétur Edvardsson,
Dirk Verté, Eric Boussery, Magda Monballyu, Lieven Louwagie, Jeroen Cornilly, Gabriël
Vandemaele, Wouter Vuylsteke, Maarten Stuer, Lieven Veulemans en Koen Vanneste)
Nee: 0
Onthouden: 2 (André Sonneville en Carlo Spillebeen)
De heren André Sonneville en Carlo Spillebeen onthouden zich omdat het voorzien van
kleinhandelszones binnen afbakening van stedelijke gebieden mogelijks indruist tegen de
winkelnota die in opmaak is.
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5. Bezwaar tegen toelaten van kleinhandelszones in kleinstedelijke gebieden van
provinciaal niveau (nr. 76, 99):
De PROCORO merkt op dat deze wijziging, de structuurondersteunende en de kleinstedelijke
gebieden op provinciaal niveau wil gelijkstellen voor wat betreft kleinhandel. De PROCORO is
de mening toegedaan dat hiermee geen bijkomende interpretaties kunnen gemaakt worden.
Dit advies wordt met een meerderheid aan stemmen aanvaard:
Stemming:
Ja: 15 (Piet Gellynck, Koen Dewulf, Eric Vandorpe, Guido Vandenbroucke, Pétur Edvardsson,
Dirk Verté, Eric Boussery, Magda Monballyu, Lieven Louwagie, Jeroen Cornilly, Gabriël
Vandemaele, Wouter Vuylsteke, Maarten Stuer, Lieven Veulemans en Koen Vanneste)
Nee: 0
Onthouden: 2 (André Sonneville en Carlo Spillebeen)
De heren André Sonneville en carlo Spillebeen onthouden zich omdat het voorzien van
kleinhandelszones binnen afbakening van stedelijke gebieden mogelijks indruist tegen de
winkelnota die in opmaak is.
6. Doorgedreven kernversterkend beleid (nr. 81):
De PROCORO vindt dat dit geen onderwerp vormt van deze herziening van het PRS.
7. diverse (nr. 70, 24):
De PROCORO neemt hier akte van.
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6. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR TOERISME
EN RECREATIE
6.1. HET BELEID VOOR DE OPENLUCHTRECREATIEVE GROENE DOMEINEN

P.115

- Advies RWO
1. Het is aangewezen om naast de oplijsting van mogelijke functies in de openluchtrecreatieve
groene domeinen, ook de nadruk te leggen op de omvang en de schaal van gewenste
activiteiten (p. 116RD). Het afwegingskader zal in die zin moeten bijgestuurd worden, ten
einde het respect voor de ruimtelijke draagkracht van de omgeving te blijven garanderen.
2. (p. 116RD) Het afbakenen van GEN’s en GENO’s is in principe een gewestelijke bevoegdheid,
die niet gehypothekeerd mag worden door opties of acties op een ander niveau.
Advies PROCORO:
1. Er wordt duidelijk gesteld dat het hier om zachte recreatie gaat die slechts een minimale
impact mag hebben op de omgeving. Hierbij wordt er aanvullend vermeld dat de schaal en
omvang in ondergeschikte verhouding moet staan tot de omgeving. De PROCORO is van
oordeel dat deze afweging dient gelezen te worden voor alle vormen van zachte recreatie
zoals opgelijst in het PRS. De passage op zich is dan ook voldoende en duidelijk en sluit aan
op het gebrachte advies. Bovendien bevindt zich hier net het onderscheid tot uitwerking
binnen uitvoeringsplannen en visielijnen in structuurplanning.
2. De PROCORO deelt de visie dat hier de gewestelijke bevoegdheid niet onmogelijk mag
gemaakt worden. De aanvulling in het PRS omvat dan ook de zorg dat er binnen de
provinciale domeinen tal van recreatieve hoofdfuncties zijn dewelke op hun beurt niet door het
gewest onmogelijk mogen gemaakt worden.
- advies 89, Departement Landbouw en Visserij - Duurzame landbouwontwikkeling
P. 115 e.v.: voor de uitbreiding van provinciale domeinen, stelt de afdeling Duurzame
Landbouwontwikkeling voorafgaand overleg te plegen met onze administratie om de impact op
het landbouwgebruik te evalueren.
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt dat dit de aangewezen methode van werken is. Binnen de herziening van het
structuurplan kan deze werkwijze evenwel niet opgenomen worden als specifiek onderdeel van
de teksten.
- advies 110, Agentschap Natuur en Bos
1. De uitbouw van de recreatieve infrastructuur, vooral bij de selectie van de
openluchtrecreatieve groene domeinen, worden te fel benaderd vanuit de recreatieve
invalshoek. Elke referentie aan de in West-Vlaanderen aanwezige Europese Speciale
Beschermingszones en de doelstellingen daarvan, ontbreekt (VEN, habitat).
2. Er wordt niet akkoord gegaan met de generieke herdefiniëring van zachte recreatie (p. 116
RD, laatste paragraaf). De bijkomend opgesomde activiteiten stroken niet met ‘recreatie met
een minimale impact op de omgeving’.
3. De toevoeging “met uitzondering van de aangeduide zones waar de recreatieve functie de
hoofdfunctie vormt” (p. 116 RD, tweede paragraaf) wordt niet onderbouwd, evenmin als de
manier waarop tot deze aanduiding zou gekomen worden. Hierbij wordt ook voorbijgegaan
aan het AGNAS-proces waarbinnen deze afweging wordt gemaakt. Het is wenselijk deze
toevoeging te schrappen.
Advies PROCORO:
1. De PROCORO deelt de visie dat de regelgeving inzake natuur weinig als expliciet vermeld naar
voor komt. De rechtstreekse verwijzingen zijn evenwel niet noodzakelijk om het belang van
de natuurdoelen duidelijk te maken. Zo wordt net toegevoegd dat welke functie ondergeschikt
is bekeken dient te worden per domein, dit op basis van de aanwezige natuur- en
landschappelijke waarden. Onder deze noemer van ‘waarden’ vallen niet enkel de ruimtelijk te
analyseren elementen maar ook de van toepassing zijnde regelgeving ongeacht het
bestuursniveau.
2. Zie Advies PROCORO: advies RWO fiche 6.1, §1
3. Het betreft hier doelgerichte zones binnen ruimere groene domeinen waar op vandaag reeds
recreatie als hoofdfunctie aanwezig is. Het is niet wenselijk noch realistisch om deze zones als
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natuur te bestemmen. De PROCORO stelt verder dat de inpassing binnen het AGNAS-proces
van belang is maar dat dit proces inzet op agrarische en natuurlijke structuur, dit zonder
aandacht voor zachte recreatieve mogelijkheden
- advies 116, Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen
In het hoofdstuk m.b.t. de gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie (p. 115) wordt
ten aanzien van openluchtrecreatieve groene domeinen gesteld dat niet alle functies in alle
domeinen kunnen en dat er een visie zal opgemaakt worden per domein. Indien dergelijk domein
tevens beschermd is als landschap mogen deze functies geen afbreuk doen aan de aanwezige
landschapswaarden. In die zin wordt paragraaf 3 op p. 116 best als volgt aangepast: De aanleg
van nieuwe infrastructuur in en rond deze domeinen is mogelijk op voorwaarde dat die
infrastructuur zorgt voor de begeleiding en de spreiding van de bezoekers en dat deze in relatie
staat tot de aanwezige recreatieve vormen binnen het openluchtrecreatief groen domein en geen
afbreuk doet aan de intrinsieke landschapswaarden, in het bijzonder wat de beschermde
landschappen betreft.
Deze aanvulling sluit aan bij het vermelden van de landschappelijk impact omschreven als
afwegingscriterium bij de specifieke toeristisch-recreatieve knooppunten op p. 118 -119.
Advies PROCORO:
De PROCORO gaat akkoord met de aangehaalde aanvulling. Verder advies zie fiche 6.1 advies
RWO punt 1.
- advies 10 (Anzegem), 19 (Wervik), 121 (Torhout)
Er wordt gevraagd domein Groenhove, Reutelbeek, Sint-Arnoldusdomein e.a. te selecteren als
toerisitisch-recreatief knooppunt. Dit domein is op vandaag reeds opgeladen met recreatieve
functies: speelbos, speeldomein, ruiterij, visvijvers …
Advies PROCORO:
De opname van specifieke knooppunten binnen het structuurplan kwam tot stand in nauwe
samenwerking met Westtoer (provinciaal overheidsbedrijf toerisme). De bovenlokale uitstraling
werd hier onderzocht op basis van diverse parameters (bezoekerscijfers, verhouding tot
bestaande toeristische netwerken, potenties, minimum schaal van 70ha voor selectie als domein
etc.).
- bezwaar 40, 41, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 71, 74, 78, 86, 87, 102, 104, 109
De volgende passage is geen definitie en subjectief op vlak van beoordeling: 1.3 Technisch
voorstel (...) Ten slotte worden aaneengesloten groepen van kleinere domeinen die samen de
vooropgestelde oppervlakte bereiken eveneens geselecteerd. (p. 116 RD)”
Advies PROCORO:
Deze passage is overgenomen uit het huidige PRS-WV en is geen voorwerp van herziening.
- bezwaar 69
1. In de tekst is opgenomen dat openluchtrecreatieve groene domeinen kunnen uitgebreid
worden voor natuur of recreatie (p. 116 RD, eerste paragraaf). Er wordt gevraagd volgende
passage op te nemen:
De openluchtrecreatieve groene domeinen kunnen uitgebreid worden voor natuur en
recreatie in de voor natuur of recreatie bestemde gebieden. Indien de uitbreiding inhoudt dat
er HAG wordt aangesneden dat dient dit volledig gecompenseerd te worden en moet het
effect op landbouw via LER geobjectiveerd worden en in overweging genomen. (p. 116 RD
eerste paragraaf)
2. Het ontwikkelen van infrastructuur in groene domeinen mag geen impact hebben op de
omgeving. Daarom wordt gevraagd volgende passage op te nmen (p. 116 RD):
Hierbij kan volgende infrastructuur …. kan ingezet worden voor deze functie. In het bijzonder
omwille van de impact op de omgeving dient er bijzondere aandacht te zijn voor de
waterzuivering binnen het domein. Bovendien dient er gezorgd voor voldoende parking zodat
wildparkeren wordt vermeden.
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Advies PROCORO:
1. De PROCORO deelt de bezorgdheid omtrent de inname van landbouwgronden. De PROCORO
ziet evenwel af van de overname van de aangereikte passage. Bij de opmaak van ruimtelijke
uitvoeringsplannen moet de omzendbrief over herbevestigde gebieden toegepast worden.
Voorts dient er een afstemming te zijn met de AGNAS-processen. Bij ruimtelijke
uitvoeringsplannen worden de effecten op de landbouw nagegaan. In die zin wordt het
hanteren alsook het nut van een LER projectmatig beoordeeld en is het onderdeel van de
opmaak van uitvoeringsplannen.
2. De PROCORO stelt voor de passage toe te voegen.
- bezwaar 76
De bereikbaarheid van de domeinen dient prioritair te gebeuren met het openbaar vervoer en de
fiets. De aanpassing op p. 116 RD (midden) is ten voordele van de auto.
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt dat de aanpassing niet is bedoeld om de auto te bevoordelen. Wel wordt het
zo meer aangestuurd op een evenwichtige aanpak die afgestemd is op de realiteit zonder hierbij
in eerste instantie de kaart van openbaar vervoer te trekken (cf. eerste paragraaf p. 116 RD). Zo
is het praktisch alsook financieel vaak niet mogelijk om het openbaar vervoer volledig de
hoofdrol toe te bedelen. Ook voor specifieke doelgroepen blijkt openbaar vervoer of fiets niet
mogelijk.
- bezwaar 99
Zie samenvatting bezwaar nr 99 fiche 6.3.1
- bezwaar 126
Voorafgaand aan de uitbreiding van de openluchtrecreatieve groene domeinen dient een
degelijke studie de noodzaak hiervan aan te tonen. Een voorafgaande studie zal ook de effecten
op vlak van landbouw aan kunnen tonen. In die zin wordt gevraagd de passage p. 116 RD “De
openluchtrecreatieve groene domeinen kunnen uitgebreid …” te vervangen door: “De
openluchtrecreatieve groene domeinen kunnen uitgebreid worden voor natuur of recreatie mits
een degelijke studie is uitgevoerd die de meerwaarde van een uitbreiding bewijst. Hierbij wordt
rekening gehouden met het gebruik van de aan te snijden percelen en het effect van de
ontneming hiervan voor de gekoppelde landbouwbedrijven. Dit onderzoek dient te gebeuren
onafhankelijk van de ruimtelijke bestemming van de gronden. Landbouwweiden in natuurgebied
kunnen voor een landbouwbedrijf van vitaal belang zijn en dragen bovendien bij tot de creatie
van het landschap en de beleving van het gebied”
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt dat het voorbarig is om aan te nemen welk domein er mogelijks kan
uitbreiden. Wel stuurt de PROCORO er op aan om het principe toe te voegen dat dergelijke acties
moeten afgewogen worden binnen de lopende AGNAS-processen. De nadere omschrijving van de
passage in het PRS dient nog nader uitgewerkt te worden.
- advies 29 (Jabbeke)
Gezien de mogelijkheden alsook beperkingen op vandaag inzake inrichting en toeristischrecreatieve ontsluiting van Vloethemveld wordt volgende aanvulling van maatregelen en acties
gevraagd binnen het PRS:
Opmaak van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan om kleinschalige toeristisch-recreatieve
activiteiten mogelijk te maken in bestaande woning/gebouwen binnen een openluchtrecreatieve
groene domeinen. Waarbij ook de aandacht uit gaat naar de bereikbaarheid en
parkeervoorzieningen van het openluchtrecreatieve groene domeinen zodat deze domeinen de
mogelijkheid bieden tot kwalitatieve vrijetijdsbesteding dicht bij huis.
Advies PROCORO:
De PROCORO is van oordeel dat de aanpassingen aan het PRS inzake openluchtrecreatieve
groene domeinen (p. 115-116 RD) afdoende gevolg geven aan het gemaakte bezwaar. Hier dient
projectmatig onderzocht te worden welk beleidsniveau het meest geschikte is om ontwikkelingen
uit te werken en mogelijke uitvoeringsplannen op te maken.
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- advies 30 (Blankenberge)
Aanvullend op de natuurfunctie is ook zachte recreatie toegelaten binnen de openluchtrecreatieve
groene domeinen. Wat is zachte recreatie? Er dient een definitie opgemaakt te worden. Ook
moeten er criteria vastgelegd worden.
Advies PROCORO:
Binnen de herziening van het PRS wordt expliciet binnen de ‘begrippenlijst’ een kader
uitgeschreven over wat begrepen moet worden onder de noemer van zachte recreatie. Hierbij
wordt tevens aangegeven dat de schaal en dynamiek bekeken moet worden in relatie tot de
omgeving.
- advies 121 (Torhout)
Er wordt akkoord gegaan met de voorgestelde beleidsvisie.
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van de opmerking.
- bezwaar 76
De definitie Openluchtrecreatief Domein in relatie met de aanwezige natuur – en landschappelijke
waarden is vaag en laat veel toe binnen soms kwetsbare landschappen (p. 43 ID).
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van de opmerking. Bij opmaak van concrete plannen zal er steeds de
nodige aandacht uit moeten gaan naar de samenhang van de verschillende functies en hun
landschappelijke context.
- bezwaar 99
De vraag wordt gesteld of bepaalde activiteiten (vb. horeca, jeugdkampen) wel geschikt zijn
binnen een aantal provinciale domeinen.
Advies PROCORO:
Binnen het PRS worden criteria opgenomen en uitspraken gedaan over welke mogelijke functies
eventueel kunnen binnen provinciale domeinen. Uitgangspunt hierbij is steeds de aandacht voor
de natuurwaarde en zachte dynamiek. Bij elke ingreep zal dus onderzocht worden in welke mate
een nieuwe functie kan en onder welke vorm.
- bezwaar 126
Er is een onvoldoende afstemming terug te vinden tussen bepaalde acties in het PRS en lopende
processen op gewestelijk niveau (vb. RUP de Gavers).
Advies PROCORO:
Zie Advies nr. 69 fiche 6.2
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6.2. VERDER UITWERKEN BELEID INZAKE BESTAANDE TOERISTISCHRECREATIEVE INFRASTRUCTUUR MET BOVENLOKALE UITSTRALING

P.117

- Advies RWO
1. De gemaakte selecties worden in vraag gesteld daar er methodisch vooral uitgegaan wordt
van wat er al is zonder dat de potenties werden bestudeerd. In die zin is het dan ook niet
duidelijk waarom volgende selecties werden gemaakt:
A. Betreffende het Klein Strand (Jabbeke) en Polderwind (Zuienkerke) wordt de vraag
gesteld wat hier mogelijk is gezien de herziening hier geen bijkomende
verblijfsmogelijkheden toe laat.
B. Voor het Woestenhof in Westoeter is er een gekende overtredingsproblematiek inzake
permanent wonen in vakantiehuisjes. Wat wordt met deze selectie beoogd?
2. De volgende selecties van ‘Specifieke sportrecreatieve knooppunten’ dienen geschrapt te
worden, immers:
A. Voor De Kijkuit in Beernem is een lokaal/gemeentelijk planningsinitatief aan de orde.
B. Het militair vliegplein Moorsele is een Vlaamse bevoegdheid.
3. Voor de Dikkebusvijver te Ieper stelt zich de vraag of een gemeentelijk planningsinitiatief niet
volstaat, een bovenlokale hoogdynamische invulling lijkt daar moeilijk te verantwoorden.
4. Volgende specifieke vraag wordt gesteld aangaande de ‘Specifieke gemengde toeristischrecreatieve knooppunten’: In het (huidige + herziening) PRS is de groep Rodenberg,
Douvevallei, Eeuwhaut (Heuvelland) geselecteerd als ‘openlucht recreatief groen domein van
provinciaal niveau, onder voorbehoud van selectie op Vlaams niveau’. Deze selectie wordt nu
verzwaard met een selectie als (uniek) ‘specifiek gemengd toeristisch-recreatief knooppunt’.
Het is niet duidelijk wat hier beoogd wordt. Of wordt dit pas binnen spoor 2 bekeken? Gezien
de overlap met het gewestelijk RUP Ieperboog Zuid in opmaak is enige omzichtigheid
aangewezen.

Advies PROCORO:
1. De PROCORO deelt de mening dat er voornamelijk gewerkt wordt met bestaande gekende
toeristische knooppunten. De selectie is evenwel onderbouwd op basis van de toeristischrecreatieve potenties die binnen de provincie en Westtoer gekend en onderzocht zijn.
Daarnaast wordt er per knooppuntencategorie zowel toetsingselementen aangegeven als
beperkingen inzake ontwikkelingen uitgewerkt. De gemaakte selecties en bijhorende kansen
zijn dan ook afdoende onderbouwd:
A. binnen de ‘Specifieke verblijfsrecreatieve knooppunten’ is het de bedoeling de
bestaande geselecteerde sites mogelijkheden te bieden inzake optimalisatie en sanering.
B. deze selectie staat in relatie tot toerisme en recreatie en heeft geen insteek op vlak van
omgang met de problematiek permanent wonen in vakantiehuizen. De selectie sluit aan
op het concept van een weekendverblijfpark dat bovenlokaal gericht is.
2. Toerisme en recreatie is een provinciale bevoegdheid. Vanuit deze optiek werden de Kijkuit,
die zich in het buitengebied bevindt, alsook het vliegveld Moorsele die zich kenmerkt als
unieke plaats voor vliegrecreatie (parachute, zweefvliegen etc), geselecteerd. De PROCORO is
overigens van oordeel dat het de provincie toekomt om bijzondere toeristisch-recreatieve
plekken op te nemen en deze te ondersteunen naar de toekomst toe daar deze zorgen voor
een verbreding van het aanbod.
3. Na analyse van de Dikkebusvijver blijkt dat deze reeds op vandaag bovenlokaal functioneert.
Een selectie is dus terecht.
4. De selectie is net bedoeld om de recreatieve aspecten in het bijzonder te kunnen aanpakken.
Dit zijn immers items die niet terug te vinden zijn in de lopende gewestelijke processen. Dit
dient dus als aanvullend beschouwd te worden.
- advies 75 (Beernem)
Het gemeentebestuur staat positief tegen de aanduiding van de Kijkuit als specifiek
sportrecreatief knooppunt. Het bestuur pleit ervoor om ook de Jachthaven aan te duiden als een
dergelijk knooppunt.
Advies PROCORO:
De uitwerking van specifieke toeristisch-recreatieve knooppunten betreft knooppunten in het
buitengebied. De opname van het gevraagde knooppunt wordt niet gevolgd daar deze
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kerngebonden is, dit in tegenstelling tot de Kijkuit die aan de overzijde van het kanaal gesitueerd
is en niet kerngebonden is.
- advies 89, Departement Landbouw en Visserij - Duurzame Landbouwontwikkeling
1. Ingrepen bij specifieke dagtoeristische knooppunten (P. 118-119RD) dienen ook onderzocht te
worden op de noodzaak of deze ingrepen permanent van aard moeten zijn en niet tijdelijk
(vb. enkel gedurende de herdenking van WOI 2014-2018). Bovendien moeten ze rekening
houden met lopende processen.
2. Veel van de geselecteerde toeristisch-recreatieve knooppunten kennen slechts een zwakke
onderbouwing waardoor het niet duidelijk is waarom deze worden geselecteerd als toeristisch
knooppunt.
Advies PROCORO:
1. De PROCORO stelt dat er voldoende parameters aangegeven zijn waarbinnen de al dan niet
tijdelijkheid van een ingreep kan vervat zitten. Binnen een structuurplan is het niet wenselijk
dergelijke bepalingen verder uit te werken gezien dit maatwerk betekent voor elke site.
De PROCORO geeft aan dat bij de eventuele opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen
rekening moet gehouden worden met de globale juridische context en lopende processen op
gewestelijk niveau, in het bijzonder met AGNAS en de HAG-gebieden.
2. Zie advies fiche 6.2 RWO – punt 1
- advies 111, Toerisme Vlaanderen
1. De jeugdverblijven worden niet beschouwd als specifieke recreatieve knooppunten. Toch zijn
er een aantal jeugdverblijven in het buitengebied die een bovenlokale uitstraling hebben. Er
wordt gevraagd de verblijven met een bovenlokale uitstraling aan te duiden als specifiek
recreatief knooppunt en hier een gepast ruimtelijk beleid aan te koppelen.
2. Wat betreft Polderwind (Zuienkerke) is enkel het domein en de naastliggende plas bestemd
als recreatiegebied (PRS Herziening: Specifieke verblijfsrecreatieve knooppunten). Het
aangrenzende gebied is bestemd als ontginningsgebied met nabestemming recreatie. Er wordt
gevraagd de mogelijkheid te voorzien om dit gedeelte ook toeristisch-recreatief te
ontwikkelen.
Advies PROCORO:
1. De PROCORO stelt voor dat er een actie wordt ingeschreven over de omgang met
jeugdverblijven in het buitengebied. Het gaat om het formuleren van een ruimtelijke visie
over jeugdverblijven en om de problematiek van zonevreemde jeugdverblijven op te lossen.
2. De aanduidingen binnen het PRS zijn enkel principieel, de contouren zijn dan ook niet als
‘vaststaand’ te beschouwen.
- advies 135 (Koksijde)
De geplande jachthaven langs het kanaal in Wulpen zal worden verankerd in het GRS
(herziening). Best wordt dit ook meegenomen in het PRS als verdere uitbouw van de toeristischrecreatieve as die het kanaal is, dit als sportrecreatief knooppunt (o.m. een knoop voor de golf
Hof ter Hille, fietsrecreatie op jaagpad, sportpark, nieuwe locatie West-Aviation-Club…).
Advies PROCORO:
Het verder uitbouwen van jachthavens of het voorzien van nieuwe jachthavens dient bekeken te
worden in het kader van een ruimtelijke visie op het lijnelement. Het huidig PRS-WV bepaalt dat
‘de ontwikkelingsperspectieven van toeristische -recreatieve voorzieningen die betrekking hebben
op het lijnelement worden bepaald bij de visievorming van het lijnelement en uitgewerkt in
ruimtelijke uitvoeringsplannen’. In die zin, meent de PROCORO dat jachthavens niet als
sportrecreatieve knooppunten op zich dienen georganiseerd te worden.
- bezwaar NR IN: 40, 41, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 71, 74, 78, 86, 87, 102,
104 en 109
De volgende passage is geen definitie en subjectief op vlak van beoordeling: 2.3 Technisch
voorstel (...)” specifieke verblijfsrecreatieve knooppunten (...) In dat laatste geval moet de
vraag gesteld worden of het nog wenselijk is dat er een ontwikkeling komt van de niet-ingevulde
delen. Indien een verdere invulling aanvaardbaar wordt geacht.... (p. 118 RD)
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Advies PROCORO:
De PROCORO stelt voor de passage aan te passen op volgende wijze: “In dat laatste geval moet
er onderzocht worden welke potenties en tendenzen er kunnen vastgesteld worden die de
mogelijke ontwikkeling van de niet-ingevulde delen kan onderbouwen. …”. Het is immers zo dat
de beoordeling dient gebaseerd te worden op niet subjectieve analyses.
- bezwaar 21 (Meulebeke), 68, 73 :
Er wordt gevraagd Ter Borcht te Meulebeke, Lakeside Paradise te Knokke-Heist alsook vliegveld
Moorsele als specifiek recreatief knooppunt te selecteren.
Advies PROCORO:
De uitwerking van specifieke toeristisch-recreatieve knooppunten betreft knooppunten in het
buitengebied. De opname van de gevraagde knooppunten wordt niet gevolgd daar deze
kerngebonden zijn.
Wat betreft de opname van het vliegveld Moorsele wordt verwezen naar het advies horende bij
fiche 6.2 advies RWO punt 2
- bezwaar 69
Tal van de in het PRS aangegeven toeristisch-recreatieve knooppunten zijn vaak gelegen in
herbevestigd agrarisch gebied. Vernieuwde dynamiek mag geen impact hebben op de aanwezige
landbouw in de omgeving en de extra mobiliteit. Daarom worden volgende twee aanvullingen aan
het PRS voorgesteld bij de specifieke toeristische knooppunten (p. 117-118 RD):
Indien deze specifieke knooppunten gelegen zijn in niet zone-eigen bestemmingen
(recreatie) dan kan met de aanwezigheid en de dynamische ontwikkeling geen rekening
worden gehouden bij de afwegingen van de zone-eigen activiteiten in kader van de
hoofdfunctie van het gebied. Bovendien zal er inzake hinder bijzondere aandacht zijn voor
de impact op het milieu (waterzuivering) en moet er op het domein voldoende parking
kunnen aangelegd worden om wildparkeren te vermijden. Bovendien zal er aandacht zijn
voor waterbeheersing wat inhoudt dat het waterbeleid in het domein geen nadelige
invloed heeft op de omgeving. Ook zal er aandacht zijn voor een adequate
wildbeheersing. Bovendien kunnen deze knooppunten geen aanleiding geven tot de
aanleg van bijkomende fiets en wandelnetwerken en niet beschouwd worden als
algemeen belang en dientengevolge geen aanleiding geven tot onteigeningen voor
openbaar nut.
Landbouw vraagt schrapping van de tekst “In de sterk verstedelijkte regio’s … dicht bij huis” en
dit te vervangen door “ De provincie zal bijzondere aandacht besteden en een ondersteunend
beleid uit werken met betrekking tot een groenere recreatieve stads- en dorpsontwikkeling,
waarbij de leefbaarheid, recreatie en speelruimte in de stad wordt verhoogd.” (p. 117 RD)
Advies PROCORO:
- Inzake waterzuivering en wildparkeren wordt verwezen naar het advies bij fiche 6.1 bezwaar 69
punt 1.
- Er is inzake toeristisch-recreatieve ontwikkeling minimale nood aan infrastructuur. Bovendien
kunnen deze investeringen ook hun meerwaarde bewijzen voor aanvullende functies in het
buitengebied zoals hoevetoerisme. De PROCORO geeft verder aan dat bij de eventuele opmaak
van ruimtelijke uitvoeringsplannen ook rekening moet gehouden worden met de globale
juridische context en lopende processen op gewestelijk niveau, in het bijzonder met AGNAS en
de HAG-gebieden.
- De te schrappen tekst is geen onderdeel van de PRS herziening.
- bezwaar 76
1. (p.118) Term ‘nagenoeg’ constant blijven van het aantal verblijfseenheden zorgt voor
onduidelijkheid. Deze term dient uit de tekst gehaald te worden.
2. (p.119) Specifieke sportrecreatieve knooppunten en recreatiegebieden die grenzen aan een
natuurdomein, moeten met extra aandacht bekeken worden, bij een uitbreiding of
vernieuwing van faciliteiten. Deze aandacht formuleren als ‘rekening houden met’ geeft geen
beschermend statuut.
3. p.120 Melding van nieuwe zone voor camping en outdoor travel.
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Advies PROCORO:
1. De PROCORO gaat niet akkoord met de voorgestelde wijziging. De gehanteerde bewoording
zorgt voor een werkbare passage in de praktijk want aanpassingen in functie van optimalisatie
kan ook betekenen dat er minder verblijfseenheden over blijven.
2. Het kan niet om binnen een structuurplan beschermende maatregelen inzake natuurbehoud in
te schrijven. Er kan enkel ingezet worden op een bijhorende beleidsvisie en een nadrukkelijke
aandacht en omgangsmethode. Binnen het structuurplan wordt consequent ingezet op de
samenhang van de diverse ruimtegebruiken waarbij de natuurlijke waarden, landschap alsook
gewestelijke en lokale processen mee in beschouwing worden genomen.
3. Voor de selectie aan toeristische knooppunten wordt gewerkt met duidelijke parameters die
richtinggevend zijn. Het bovenlokale karakter wordt tevens onderzocht door Westtoer
(provinciaal overheidsbedrijf toerisme).
- bezwaar 99
Er wordt de aandacht gevraagd voor de problematiek voor tweede verblijven in de toeristische
zones (kust, westhoek en achterliggende gemeenten achter de kustlijn), waar dit leidt tot
verdringing van de lokale mensen. Er wordt geadviseerd om het grond- en pandenbeleid verder
te detailleren naar aspecten zoals sociale mix of naar aspecten zoals tweede verblijf en op basis
hiervan een aangepast pandenbeleid op te leggen, ook in toeristische zones. Er wordt
geadviseerd te voorzien in een geïntegreerde ‘thematische’ aanpak. Met thematische wordt
bedoeld dat het gaat over een geheel van problemen die met elkaar samenhangen en ook een
samenhangend beleid vereisen.
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van de opmerking. Dit betreft een aandachtspunt voor de verdere
uitwerking van spoor 2.
- bezwaar 124
De volgende intentie wordt kenbaar: oprichten sporthotel in De Kluiten. Dit betreft een specifiek
dossier met bijhorende (juridische) historiek. Er werd destijds aangegeven dat hier moet ingezet
worden op recreatie in eerste instantie waarbij ook overnachting mogelijk is (dagrecreatie)
(advies gewest).
Er wordt gevraagd duidelijkheid te scheppen binnen het PRS aangaande dit dossier. Hiertoe dient
de provincie de ambitie te vertonen dat hier verblijfsmogelijkheden effectief moeten kunnen. De
bewoording “eventueel verblijfsaccomodatie” dient dan ook gewijzigd te worden door de
bewoording “eventueel” te laten vallen (p. 119 RD). Verder vraagt men de passage als volgt aan
te vullen:
“(…) activiteit kan worden voorzien. Deze verblijfsaccommodatie kan diverse vormen aannemen.
Uit het aanvraagdossier voor een concreet project moet echter steeds duidelijk blijken dat de
verblijfsaccommodatie in het teken staat van recreatiemogelijkheden op het betrokken specifiek
recreatief knooppunt en in de onmiddellijke omgeving daarvan. Verblijfsaccommodatie die enkel
voorziet in kamers zonder bijkomende faciliteiten kan derhalve niet worden toegelaten, terwijl
verblijfsaccommodatie die verder gaat dan louter ‘verblijf’ (o.a. bijkomende faciliteiten voor
recreanten, groepen, sporters,… die langer dan één dag wensen te verblijven) wel in aanmerking
komt voor vergunning, op voorwaarde dat het project inpasbaar is in de groene omgeving.”
Advies PROCORO:
Het betreft hier een bezwaar aangaande een specifiek dossier. Een ruimtelijk structuurplan is niet
het aangewezen beleidsdocument om dergelijke problematieken uit te klaren. Ook werkt een
structuurplan niet rechtstreeks door op vergunningsvlak conform de regelgeving zoals bepaald in
de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening.
De PROCORO stelt daarnaast dat de PRS herziening duidelijk aangeeft dat er mogelijkheid is tot
beperkte verblijfsmogelijkheden, dit in functie van de activiteiten in de sportrecreatieve
knooppunten. Een hotel onder de noemer sporthotel kan hieronder niet begrepen worden. De
directe relatie met de reeds aanwezige sporten (en bijhorende schaalverhouding) dient als basis
genomen te worden. De PROCORO sluit zich dan ook aan bij de visie dat het hier eerder om
dagrecreatie gaat waarbij ook overnachting mogelijk is. De voorgestelde aanpassing van de
passage is dan ook niet nodig daar deze bedoelingen vervat zitten in de vooropgestelde ambitie.
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- advies 11 (Tielt)
De Poelberg is geselecteerd als 'specifiek dagtoeristisch knooppunt'. De infrastructuur gekoppeld
aan de bezienswaardigheid kan in aanmerking komen voor verbetering. Voorbeelden zijn:
voorzien van onthaalstructuur, aanleggen van een parking, ..
Advies PROCORO:
Ingrepen met betrekking tot de parking en onthaal behoren tot de mogelijkheden zoals
omschreven in de PRS-herziening.
- advies 32 (Houthulst), 50 (Vleteren)
De verwijzingen op p. 121 naar kaart RG figuur 29 en op p. 129 naar kaart RG figuur 29bis zijn
foutief (ze werden omgewisseld).
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt voor deze aanpassingen door te voeren.
- advies 50 (Vleteren)
In het in herziening zijnde PRS-WV worden enkele 'specifieke dagtoeristische knooppunten
toegevoegd. Bezienswaardigheden die behoren tot WOI-erfgoed worden meegenomen. Op het
grondgebied van Vleteren is Dozinghem Military Cemetery geselecteerd als specifiek
dagtoeristisch knooppunt.
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van de opmerking.
- advies 111, Toerisme Vlaanderen
Vanuit het subsidiariteitsprincipe zijn provincies en gemeenten bevoegd om plannen voor
jeugdverblijven op te maken. Zij dienen planinitiatieven te nemen voor die zonevreemde
jeugdverblijven van provinciaal of gemeentelijk niveau die een planinitiatief behoeven. Er wordt
hierop aansluitend dan ook gevraagd om de problematiek van de zonevreemde jeugdverblijven
en het daaraan gekoppelde ruimtelijke beleid mee op te nemen in het voorliggende addendum bij
het ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen. In dit kader kunnen er specifieke toeristischrecreatieve knooppunten m.b.t. het jeugdverblijfstoerisme worden afgebakend.
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt voor dat er een actie wordt ingeschreven over de omgang met jeugdverblijven
in het buitengebied. Het gaat om het formuleren van een ruimtelijke visie over jeugdverblijven
en om de problematiek van zonevreemde jeugdverblijven op te lossen.
- bezwaar 100, Waterwegen en Zeekanaal
Bij de specifieke sportrecreatie wordt ‘waterrecreatie’ als voorbeeld vermeld (p. 119RD). Op de
kaart i.v.m. selectie ruimtelijke structuur toerisme en recreatie zijn zowat alle waterwegen
beheerd door W&Z ingekleurd als lijnelement. Wat is de samenhang tussen deze beide?
(verplaatst van fiche 6.3)
Advies PROCORO:
De samenhang tussen de beide is dat het op deze manier mogelijk wordt om een toeristischrecreatieve visie te formuleren over deze lijnelementen.
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Motivering selectie van de specifieke toeristisch recreatieve knooppunten
- advies 50 (Vleteren)
De voor de gemeente relevante selecties worden opgelijst in het advies. Geen verdere
opmerkingen.
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van de opmerking.
- advies 75 (Beernem)
Idem advies bij fiche 6.2
Advies PROCORO:
Zie Advies nr. 75 fiche 6.2
- bezwaar 40, 41, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 71, 74, 78, 86, 87, 102, 104, 109
In de tabel met specifieke verblijfsrecreatieve knooppunten staan de recreatieve gebieden voor
weekendverblijven volgens gewestplan en koninklijk besluit niet opgelijst.
Advies PROCORO:
De oplijsting is gebeurd aan de hand van duidelijke criteria (PRS RD p. 118). Niet alle recreatieve
gebieden voor weekendverblijven voldoen aan de in het PRS opgenomen criteria. De PROCORO
stelt bijkomend voor om te verduidelijken dat het hier moet gaan om commerciële
uitbatingsinitiatieven.
- bezwaar 122

:

Bij heel wat dagtoeristische WOI-sites worden parkeergelegenheden, onthaalsites of
ontsluitingsmogelijkheden voorgesteld. Er wordt gevraagd volgende voorwaarden op te nemen in
zowel informatief en richtinggevend gedeelte:
-

Geen schadeclaims tav de gebruikers door het omliggende landbouwgebruik.
Geen betreding van het omliggende gebied
Bijkomende elementen veroorzaken geen hinder.

Advies PROCORO:
Deze voorwaarden betreffen geen ruimtelijke elementen en hebben geen plaats binnen een
structuurplan.
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6.3. TOERISTISCH-RECREATIEVE REGIO’S

P.122

- Advies RWO
1. Het louter toeristisch valoriseren van de landschappelijke kenmerken kan/zal leiden tot
overbevraging en een aantasting van de landschappelijke kenmerken. In die context is het
niet overschrijden van de draagkracht best een aandachtspunt in alle gebieden en niet alleen
in de kwetsbare.
2. Voor de Westhoek loopt een procedure tot opmaak van een provinciaal RUP “Solitaire
vakantiewoningen”. Bij de advisering is gebleken dat het PRS daar niet echt een basis voor
biedt. Deze lacune blijft bestaan.
Advies PROCORO:
1. De PROCORO deelt de bezorgdheid aangaande de samengang tussen toeristische valorisatie
en de landschappelijke kenmerken. Het is zo dat de goede ruimtelijke ordening en het nagaan
van de nodige draagkracht bij elk ruimtelijk project het uitgangspunt is en moet zijn. Binnen
het geheel van het structuurplan komt deze aandacht duidelijk als globale lijn naar voor.
2. De PROCORO stelt voor dat er een actie wordt ingeschreven over de omgang met solitaire
vakantiewoningen.
- advies 111, Toerisme Vlaanderen
1. Het schrappen van toeristisch-recreatieve netwerken en deze te vervangen door toeristischrecreatieve regio’s is onduidelijk. Welk ruimtelijk beleid stelt men voor deze regio’s voorop?
Verschilt dit tussen de verschillende regio’s?
2. De opbouw van paragraaf 6.3.3 Regio’s (RD p. 123) is onlogisch. Het onderdeel “een
toeristisch-recreatief netwerk van primair belang” wordt beter samengevoegd met de
paragraaf “Kust:versterken van de diversiteit” (RD p. 124) gezien de inhoudelijke samenhang.
3. In de paragraaf 6.3 (RD p. 126) wordt op vlak van het beleid in de Westelijke polderruimte
strengere bepalingen voorzien dan het wettelijk kader inzake functiewijzigingen. Het
uitvoeringsbesluit m.b.t. de zonevreemde functiewijzigingen laat het inrichten van
kleinschalige logies bij het wonen in elke bestemmingszone toe, dus ook in het agrarisch
gebied op niet actieve landbouwbedrijven. Daarnaast kunnen ook jeugdlogies ingericht
worden in landbouwgebouwen. De zin ‘Kleinschalige toeristisch-recreatieve
plattelandsactiviteiten zijn hier mogelijk op actieve landbouwbedrijven’ dient dan ook
geschrapt te worden.
4. Bij de paragraaf 7.3 Heuvel-IJzerruimte (RD p. 126) wordt verwezen naar het specifieke
beleidskader omtrent kleinschalige plattelandsactiviteiten, terwijl dit beleidskader uit het
structuurplan wordt geschrapt. Dit dient aangepast te worden.
Advies PROCORO:
1. Het is de intentie om regiogericht te gaan werken en accenten te bepalen. De oude werking
met netwerking had immers de lacune dat hier voornamelijk ingezet wordt op het verbindende
karakter. Hierdoor had het beleid onvoldoende aandacht voor solitaire recreatieve punten
zoals pretparken die op zich functioneren. Verder dienen de regiokenmerken ook nog verder
geëvalueerd te worden in het verdere verloop van de PRS herziening. Eerste aanzetten hiertoe
zijn reeds gegeven door naast de Kust ook de Westhoek, het Brugse Ommeland en de
Leiestreek als regio uit te werken (RD p. 124-125).
2. De PROCORO vindt het onderscheid tussen de beide eveneens niet noodzakelijk. Het is
aangewezen deze paragraaf bij te werken in die zin.
3. De PROCORO gaat akkoord met deze opmerking.
4. De PROCORO gaat akkoord met deze opmerking.
- bezwaar 76 , 99
Het is belangrijk om niet enkel de kwetsbare toeristische regio’s van de nodige bescherming te
voorzien. Het verder ontwikkelen van duurzaam toerisme heeft baat bij het herstel van
‘gekwetste’ landschappen in ere te herstellen en andere regio’s niet in een kwetsbare status te
brengen. Daarom dient goed afgewogen te worden in hoeverre de aanwezige en bijkomende
toeristische ontwikkeling een meerwaarde kan betekenen voor landschap en ecologie, binnen het
kader van duurzaam toerisme. (p. 123RD)
Advies PROCORO:
Zie advies fiche 6.3 RWO 6.3 – punt 1
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- bezwaar 100, Waterwegen en Zeekanaal
1. De lijnvormige toeristisch-recreatieve elementen kunnen een waterweg of een jaagpad langs
een waterweg betreffen. Elke ontwikkeling dient hierbij in nauw overleg met W&Z te
gebeuren.
2. Het jaagpad heeft als primaire functie een gebruik ten dienste van de waterweg.
Daaraan is het jaagpad onlosmakelijk verbonden en dankt het zijn statuut. Binnen dit kader,
doch in ondergeschikte orde, wordt het medegebruik door niet varende recreanten
toegestaan. Bij uitwerking van watergebonden bedrijvigheid dient hiermee rekening gehouden
worden.
Advies PROCORO:
1. De PROCORO neemt akte van de opmerking.
2. De PROCORO neemt akte van de opmerking.
- bezwaar 112, 113, 114
Het bezwaarschrift omvat specifieke opmerkingen aangaande specifieke percelen (Gentstraat,
Zilverstraat etc. te Roeselare). Het betreft uitspraken over bouw- en functiemogelijkheden.
Advies PROCORO:
De PROCORO is van oordeel dat deze bezwaren geen onderdeel zijn van structuurplanning.
- advies 11 (Tielt)
1. De specifiek toeristische knooppunten dienen zowel op p. 117 als op p. 122 vermeld te
worden onder rubriek 6.3.1 Knooppunten.
2. Door het gedeeltelijk aanpassen van de tekst, per behandeld item, wordt het zeer moeilijk om
na te gaan wat de uiteindelijke tekst zal zijn. Dit is een opmerking die geldt voor het ganse
document dat in openbaar onderzoek ligt.
Advies PROCORO:
1. Het betreft hier twee verschillende onderdelen van de PRS-herziening die raakvlakken hebben
met elkaar. Het is niet wenselijk om telkens alles te hernemen in functie van de leesbaarheid.
2. Op termijn is het de bedoeling om een gecoördineerde versie van het herziene PRS op te
maken. Hier zullen de verschillende facetten op een leesbare en duidelijke manier
samenkomen.
- advies 30 (Blankenberge)
1. Er ontbreekt een beleidsvisie over de deelruimte Oostelijke Polderruimte. Ook wat betreft de
Kust moet een eenvormige visie opgesteld worden in verband met het strandgebruik maar
waarbinnen eigen accenten voor elke gemeente mogelijk moeten zijn.
2. Het is wenselijk provinciegrensoverschrijdend te werken op vlak van het toeristisch-recreatief
netwerk in de provincie.
Advies PROCORO:
1. De hernieuwde uitwerking van de verschillende deelruimtes is onderdeel van spoor 2 van de
PRS-herziening.
2. De PROCORO neemt akte van de opmerking.
- advies 42 (Zonnebeke)
- Op kaart 29bis ontbreekt de cartografische aanduiding van het geselecteerde Tyne Cot
Cemetery als dagtoeristisch knooppunt.
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt voor deze aanpassingen door te voeren.
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- advies 50 (Vleteren), 70 (Oostkamp)
Gezien het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering inzake zonevreemde functiewijzigingen
meer mogelijkheden toelaat dan het vooropgestelde beleidskader inzake kleinschalige toeristischrecreatieve plattelandsactiveiten, wordt het desbetreffende beleidskader geschrapt. In het GRS
Vleteren en GRS Oostkamp werd dit beleidskader als uitgangspunt genomen om een beleid te
voeren ter versterking van het toeristisch recreatief medegebruik.
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van de opmerking.
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6.4. PROVINCIALE DOMEINEN

P.128

- advies 24 (Brugge)
Naast de opmaak van visiedocumenten voor domeinen van de provincie was het nuttig geweest
om dit ook te doen voor domeinen die niet in eigen beheer zijn.
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van de opmerking.
- advies 34 (Roeselare)
Er wordt gevraagd de uitbreiding van het Sterrebos mee op te nemen binnen de selectie van de
provinciale domeinen.
Advies PROCORO:
De PROCORO vraagt verder onderzoek te verrichten of het Sterrebos/stadsrandbos voldoet aan
de criteria voor selectie als provinciaal domein.
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6.5. BESTAANDE RECAZAKEN IN HET BUITENGEBIED MEER ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN BIEDEN, BINNEN EEN RUIMTELIJKE AFWEGING

P.130

- adviezen en bezwaren 16 (Middelkerke), 18 (Diksmuide), 34 (Roeselare), 37
(Wingene), 70 (Oostkamp), 102, 103
De wijzigingsvoorstellen worden als positief aanvaard voor zover zij betrekking hebben op het
creëren van ontwikkelingsmogelijkheden voor bovenlokale infrastructuur of zaken die gekoppeld
zijn aan bovenlokaal toeristisch-recreatieve knooppunten. De overige recazaken zijn per definitie
lokale materie en dienen dan ook op lokaal niveau, in een gemeentelijk structuurplan, te worden
onderzocht. De provincie dient eventuele planningsinitiatieven op lokaal vlak te ondersteunen,
zonder hieromtrent een rigide beleidskader op te nemen in het PRS. Hiervoor moeten de
bestaande passages in het PRS, die dergelijke gemeentelijke planinitiatieven onmogelijk maakt,
geschrapt worden.
Advies PROCORO:
Het beleidskader is in eerste instantie bedoeld voor het opladen van de bovenlokale toeristischrecreatieve regio’s. In die zin kan de provincie bijhorende uitvoeringsplannen opmaken. Ook
wordt de kans geboden aan gemeenten om dit kader te hanteren (vb. bij ontbrekende visie in
eigen GRS, bij herziening GRS). Het beleidskader is algemeen opgebouwd en maakt een
onderscheid tussen twee sets van ontwikkelingsmogelijkheden. Hierin zit dan ook een
ondersteuning voor lokale initiatieven in vervat vanuit de aangereikte basisontwikkeling.
Daarnaast stelt de PROCORO dat het wel niet de bedoeling kan zijn om in het buitengebied
nieuwe zonevreemde gebouwen en constructies op te richten, dit op basis van de vigerende
beleidskaders. Initiatieven hieromtrent op lokaal niveau dienen uit te gaan van een visie en dit
vanuit een goedgekeurd GRS.
- bezwaar 81
De uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande recazaken in het buitengebied betekent een
meerwaarde voor de bestaande toeristisch-recreatieve structuren. De beperking van de
capaciteitsuitbreiding is evenwel te beperkend. Er wordt voorgesteld het plafond van 1.000 m³ te
verlaten en enkel te voorzien in een uitbreiding van maximaal 50 pct.
Advies PROCORO:
Het plafond van 1000m³ is ingegeven door de vigerende regelgeving zoals bepaald in de VCRO.
Op deze manier worden vergunde zonevreemde gebouwen en constructies – ongeacht de functie
– op een zelfde manier behandeld. Bovendien kunnen zaken van 1000m³ en meer beschouwd
worden als feestzalen hetgeen een dynamiek met zich meebrengt die vermeden moet worden.
Het voorgestelde kader zet dan ook eerder in op kleinere reca en niet op de grote.
- advies 11 (Tielt)
De vermelding van de toeristische recreatieve netwerken vervangen door toeristisch-recreatieve
regio's (p. 130).
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van de opmerking. Het betreft hier aanpassingen in het onderdeel
‘probleemstelling’ van de fiche. De PROCORO vraagt evenwel om bovenlokaal toeristisch netwerk
te definiëren om geen misverstanden te hebben met bv het toeristisch recreatief netwerk van de
kust.
- advies 50 (Vleteren)
De voor de gemeente relevante selecties worden opgelijst in het advies. Geen verdere
opmerkingen.
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van de opmerking.
- advies 80 (Zuienkerke)
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Het is wenselijk om toch nog een onderscheid te maken tussen recazaken die gesitueerd worden
in het buitengebied t.o.v. recazaken die gesitueerd zijn op toeristisch-recreatieve knooppunten
(fietsroutes, …).
Advies PROCORO:
Binnen de PRS-herziening wordt dit onderscheid gemaakt (cfr. twee categorieën aan
ontwikkelingsmogelijkheden).
- advies 89, Departement Landbouw en Visserij - Duurzame Landbouwontwikkeling
1. Er wordt voorgesteld een duidelijke maximumnorm juridisch te verankeren inzake
buitenaanleg en parkeergelegenheid bij recazaken in het buitengebied. De inname van
agrarisch gebied moet immers beperkt worden (p. 131).
2. Een kader uitwerken voor juridisch onbestaande zaken kan niet (p. 132). Onvergunde, niet
regulariseerbare zonevreemde gebouwen en constructies kunnen geen rechten of
ontwikkelingsmogelijkheden krijgen.
Advies PROCORO:
1. Het beleidskader voor de bestaande recazaken verwacht zijn doorvertaling binnen ruimtelijke
uitvoeringsplannen. Hier dient de nodige aandacht getoond te worden voor een kwalitatieve
terreinaanpak gezien niet alle recazaken een gelijkaardig profiel en impact hebben.
2. De PROCORO stelt voor deze passage p. 132RD te wijzigen als volgt “… niet werd vergund,
zijn juridisch onbestaand.
- bezwaar 69
Er worden bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden voorzien voor die recazaken in het
buitengebied die een meerwaarde kunnen betekenen (p. 131). Het woord “meerwaarde” is een
vrij subjectief gegeven. Er wordt gevraag de volgende tekst op te nemen:
… voor die recazaken die op een objectieve manier kunnen aantonen dat ze een meerwaarde
kunnen betekenen. Bovendien zullen deze recazaken de expoitatie van de omliggende zone eigen
bedrijfsactiviteiten niet hinderen,noch in de feiten , noch in het gekoppelde vergunningenbeleid.
Advies PROCORO:
De PROCORO is van oordeel dat ‘meerwaarde’ als begrip voldoende duidelijk is zodat een
aanpassing zich niet opdringt. Een ruimtelijke afweging van een project dient vervolgens te
gebeuren bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en bij het beoordelen van
stedenbouwkundige aanvragen. Zo is bijvoorbeeld de meerwaarde voor een restaurant dat enkel
gericht is op zakenlunches klein te noemen ten opzichte van de nagestreefde meerwaarde voor
toeristische knooppunten.
- bezwaar 76

:

Specifieke begrippen zijn niet altijd gedefinieerd. Ook is de praktische uitwerking niet evident
gezien handhaving van belang zal zijn.
Advies PROCORO:
Zie Advies nr. 76 fiche 6.3.
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7. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VERKEER
EN VERVOER
7.1. INTEGREREN BESTAANDE BELEIDSKADER TRAGE WEGEN

P.133

- advies 27 (Poperinge), 30 (Blankenberge), 50 (Vleteren), 58 (Oostende), 69, 70
(Oostkamp), 80 (Zuienkerke), 89 (departement landbouw en visserij), 99, 106
(Ichtegem)
Er worden vragen gesteld omtrent de praktische uitvoering van dit beleidskader inzake:
- betaalbaarheid
- Het operationaliseren van trage wegen is niet overal gemakkelijk en dient te gebeuren in
samenspraak met de diverse gebruikers en belanghebbenden
- Welke gebruikers kunnen en voor welke functie?
- actief beleid voeren omtrent afschaffing of openstelling is niet nuttig, wel moet er ingespeeld
kunnen worden op opportuniteiten.
- Opwaardering dient gezien te worden als herwaardering
- wat met de intergemeentelijke visie omtrent trage wegen? Een sturing van bovenlokaal
niveau is aangewezen
Advies PROCORO:
Dit beleidskader heeft de opzet om actief de aandacht te tonen voor deze trage wegen en een
visie (welk gebruik, aanleg, onderhoud, financiering, behoud/afschaffing specifieke tracés) over
het gebruik er van aan te reiken. Deze kunnen immers - over gemeentegrenzen heen – kansen
bieden voor nieuwe projecten (vb. alternatieve aantakking op bestaand woonweefsel,
wandelpaden voor recreatie, snelroute voor zwakke weggebruikers los van aanwezige
wegenstructuur). Deze visie dient uitgewerkt te worden op lokaal niveau. De provincie zorgt voor
een globaal overzicht samen met de bevoegde instanties gezien deze netwerken over de
gemeentegrenzen heen lopen.
- advies 130, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Er wordt gevraagd de volgende onderdelen toe te voegen aan het PRS:
- integreren beleidskader voor openbaar vervoersgerichte ontwikkelingen
- beleidskader Park & Ride, Bike en/of Walk
Advies PROCORO:
Dit betreffen beleidskaders uit te werken op gewestelijk niveau.
- advies 76, 135 (Koksijde)
Er wordt een voorstel gedaan om een trage weg op te nemen en specifieke aandacht gevraagd
voor bestaande wandelpaden.
Advies PROCORO:
Het betreft hier individuele gevallen. Binnen het provinciale structuurplan kan deze optie niet
nader opgenomen worden.
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7.2. SELECTIES SECUNDAIRE WEGEN

P.134

7.3. SELECTIETABEL SECUNDAIRE WEGEN

P.134

(FICHES ZIJN SAMENGENOMEN)
Advies RWO/minister RO
1. De opmerking blijft dat de wijziging in de selectie van N35 en N390 (nummers 54 en 106) in
Veurne niet letterlijk uit het afbakeningsproces van Veurne lijkt te komen. Maar dit volgt wel
de principes die bepaald werden ter ontsluiting van de Suikerfabriek, en het goedgekeurde
gemeentelijk mobiliteitsplan van Veurne. Voor de N390 komt de maas ook niet overeen met
de maas uit het informatief gedeelte; maas 4 versus maas 1.
2. De selectie van de N356 (nummer 57) komt twee keer voor in de lijst, verkeerdelijk onder
maas 1.
3. De selectie van de N370 (nummers 60 en 82) komt twee maal voor in de tabel.
4. In navolging van de aansluitende selectie als secundaire III, dient de R30 best als R30 SintPieterskaai genoemd te worden voor de selectie van de N9 onder maas 3.
5. De nummers 19 en 20 volgen respectievelijk uit de AKSG Blankenberge, en Knokke-Heist en
horen dus thuis in pakket 2 in plaats van pakket 1.
Advies PROCORO
1. De PROCORO stelt dat de opmaak van het masterplan van de Suikerfabriek een onderdeel
vormt van het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Veurne. Het voortschrijdend inzicht in
het mobiliteitsplan wordt gezien als een bevestiging van de wijziging van de secundaire
wegen.
2. De PROCORO stelt dat wegvakken die over 2 mazen lopen in beide mazen opgenomen worden
over het volledige wegvak. Op die manier is het logisch dat de N356 in 2 mazen terecht komt.
3. De PROCORO stelt dat wegvakken die over 2 mazen lopen in beide mazen opgenomen worden
over het volledige wegvak. Op die manier is het logisch dat de N370 in 2 mazen terecht komt.
4. De PROCORO stelt vast dat er verwarring kan zijn over het eindpunt van de R30. Er kan best
R30 (Sint-Pieterskaai-Brugge) toegevoegd worden bij het eindpunt van de N9 als secundaire
weg type II tussen N31 en R30 (nr. 076).
5. De PROCORO stelt dat beide aanpassingen een gevolg zijn van het aanpassen van het beginof eindpunt van de primaire weg bij de laatste herziening van het RSV. De wijzigingen horen
bijgevolg bij pakket 1.

Algemene opmerkingen
 Het gemeentebestuur kan zich vinden in het voorstel van wijziging PRS-WV (nr. 16)
Advies PROCORO
De PROCORO neemt akte van dit gunstig standpunt.

Opmerkingen over de overzichtstabellen
 Concrete opmerkingen bij de tabel op p.50/51 “7.4 Overzicht van de gewijzigde selectie
secundaire wegen” (nr. 6):
1. De N35 tussen Diksmuide en Pervijze wordt opgewaardeerd tot secundaire weg I. Dit is een
pragmatisch antwoord op de ontsluiting van het stedelijk gebied naar het hoofdwegennet
(E40).
2. In maas 4 (Westkust) werd een opwaardering van de N35 Veurne – De Panne (van de N8 tot
de N396) tot secundaire weg niet opgenomen. Nochtans wordt dergelijke visie gedragen
door diverse diensten en ondersteunen de goedgekeurde mobiliteitsplannen van de
gemeenten De Panne en Veurne deze selectie. De N35 ontlast in dat concept de zwaarder
belaste doortocht N34 te Adinkerke en vormt een verbinding met De Panne centrum vanaf
de A18 afrit Veurne.
3. In maas 4 (Westkust) is aanpassing nr. 38 per vergissing toegevoegd aan de gemeente
Nieuwpoort, terwijl dit deel van de N34Z op grondgebied Koksijde ligt.
4. In de Westhoek behouden de N308 (Poperinge – Roesbrugge) en de N364 (Roesbrugge –
Alveringem) hun selectie als secundaire weg. Nochtans is hun enige functie het
ontsluiten/verbinden van een aantal dorpen in de Westhoek. Voldoen deze selecties aan de
kenmerken van een secundaire verbinding?
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Advies PROCORO
1. De PROCORO stelt vast dat enkel het begin en eindpunt werd aangepast. De selectie van de
N35 tussen Diksmuide en Pervijze was in het vorige PRS ook secundair type I.
2. De vraag om de N35 te selecteren als secundaire weg is zinvol indien de doortocht van
Adinkerke eveneens wordt geselecteerd als secundaire weg. Op deze manier kan een
spreidingsbeleid gevoerd worden. De PROCORO stelt evenwel vast dat de doortocht van
Adinkerke in de tweede wijziging van het RSV als primaire weg blijft geselecteerd. De
PROCORO is dan ook van oordeel dat het selecteren van de N35 tussen N8 en N396 als
secundaire weg type I niet aan de orde is.
3. De PROCORO stelt vast dat de N34Z eindigt op de gemeentegrens tussen Nieuwpoort en
Koksijde. De PROCORO stelt voor om de gemeente Nieuwpoort te vervangen door
gemeentegrens Koksijde / Nieuwpoort
4. De ruimtelijke kenmerken van het gebied zijn niet gewijzigd. De PROCORO is dan ook van
mening dat de selectie niet hoeft veranderd te worden in het gebied.
 Concrete opmerkingen bij de tabel op p.134 e.v. “3. Selectietabel secundaire wegen” (nr. 6):
– 012: N399: ‘Van de ZW omleiding Tielt’: ‘nog aan te leggen’ vermelden
– 062: ZW omleiding Tielt: ‘nog aan te leggen’ vermelden
– 063: ZO omleiding Tielt: dit is de N35g
– 060 (maas 2) en 082 (maas 3) betreffen hetzelfde wegsegment.
Advies PROCORO
De PROCORO stelt voor om de gemelde technische fouten/aanvullingen aan te passen.
Wat de laatste opmerking betreft worden wegvakken die in 2 mazen voorkomen in beide mazen
volledig aangeduid.

Opmerkingen over de overzichtskaarten
1. Het indicatieve tracé van de geplande secundaire omleidingsweg van Woesten is niet correct
weergegeven (nr. 6, 65)
2. De N309 staat tussen de N50 en de N31 als secundair II aangeduid, enerzijds over de N31b
en anderzijds tot tegen de brug in de N31 over de N309. De tabel op blz. 136 spreekt bij de
nummers 080 en 081 alleen over de eerste. De tweede is waarschijnlijk een overblijfsel uit de
eerste editie en weinig zinvol. De figuur dient aangepast door het laatste stuk te schrappen
(nr. 6).
3. Op de R30 te Brugge ontbreekt het stuk tussen de N351 en de N376 (Havenstraat –
Warandebrug) als secundair III. Dit vak is wel opgenomen in de tabel op blz. 138 onder nr.
125. De figuur dient vervolledigd (nr. 6).
4. Het op- en afrittencomplex Jabbeke-Oost ter hoogte van de Gistelsteenweg staat niet vermeld
op de kaart (nr. 29)
5. De kaart is niet duidelijk omwille van de schaal (nr. 135)
6. Op figuur IG 25bis staat de N9 doorgetekend van aan de provinciegrens tot Gent als
secundaire weg type 1. In het PRS Oost-Vlaanderen echter is de N9 tussen Maldegem en
Eeklo geselecteerd als secundaire weg type 3 en tussen Eeklo en Gent als secundaire weg
type 2. Enkel tussen de provinciegrens en Maldegem is de N9 geselecteerd als secundaire weg
type 1 (nr. 46).
7. Op figuur IG 25bis is de N37 tussen Aalter en Tielt aangeduid als primaire weg type 1. In het
RSV werd dit wegvak echter geselecteerd als primaire weg type 2 (nr. 46).
8. De N31b, Chartreuseweg in Brugge (nummer 81) wordt als nieuwe selectie toegevoegd. Deze
selectie komt in plaats van de selectie van de N309 tussen de Rijselstraat en N31. Deze
laatste staat echter wel nog op de kaart weergegeven (nr. 65)
Advies PROCORO
1. De PROCORO stelt voor om de gemelde technische fout aan te passen.
2. De PROCORO stelt voor om de gemelde technische fouten aan te passen.
3. De PROCORO stelt voor om de gemelde technische fouten aan te passen.
4. De PROCORO stelt vast dat het niet vermelden van het op- en afrittencomplex Jabbeke-Oost
geen invloed heeft op de wegenselectie in het PRS.
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5. De PROCORO deelt deze bekommernis en vraagt om een aantal meer gedetailleerde
deelkaarten toe te voegen, zodat de leesbaarheid verbeterd.
6. De PROCORO stelt voor om de gemelde technische fouten aan te passen.
7. De PROCORO stelt voor om de gemelde technische fouten aan te passen.
8. De PROCORO stelt voor om de gemelde technische fouten aan te passen.

Opmerkingen over provinciegrensoverschrijdende selecties
1. De N459 tussen de N35 en de N43 (deels op West-Vlaams en deels op Oost-Vlaams
grondgebied) blijft in het PRS West-Vlaanderen geselecteerd als secundaire weg type 2. In het
PRS Oost-Vlaanderen werd dit wegvak echter niet geselecteerd. (nr. 46)
2. De N8/N36 tussen Berchem (Kruisbergen) en de provinciegrens werd in het PRS OostVlaanderen geselecteerd als secundaire weg type 1. In het PRS West-Vlaanderen blijft de
N8/N36 vanaf de provinciegrens echter geselecteerd als secundaire weg type 2. (nr. 46)
Advies PROCORO
1. De PROCORO stelt vast dat ten opzichte van het oorspronkelijk PRS geen ruimtelijke
verschillen zijn in het gebied. De PROCORO is dan ook van oordeel dat de selectie van de
N459 secundair type II op West-Vlaams grondgebied kan blijven.
2. De PROCORO is van mening dat een verschillende categorisering op die plaats mogelijk is. Op
Oost-Vlaams grondgebied zorgt de N8 voor de ontsluiting van het specifiek economisch
knooppunt Kluisbergen met het hoger wegennet. Op West-Vlaams grondgebied wordt de
mobiliteitsvisie opgemaakt voor het Interfluvium gevolgd, waarin gesteld wordt dat de
ontsluitende functie belangrijker is dan de verbindende functie van deze bovenlokale weg.

Vragen voor wijzigingen aan de selecties van secundaire wegen
1.

De Stationsdreef en de Gasstraat downgraden van een secundaire III naar een lokale weg
(nr. 34)

2.

Gezien de recente aanleg van de Vredelaan (R34) tussen de rotonde met de N33 en de
rotonde met de Rijselstraat als secundaire weg, lijkt het niet meer aangewezen om deze
verbinding als Primaire I te behouden. Dit zou beter gewijzigd worden in een secundaire II
(nr. 121).

3.

Omwille van de belangrijkheid van de industriezone (gelegen langs de Schelde) en de
hoeveelheid zwaar vervoer dat hierdoor gegenereerd wordt is de gemeente vragende partij
om de N391 (Etienne Balcaenstraat) als secundaire weg categorie II te selecteren (nr. 12)

4.

Vraag om de westelijke ring (N 338) op te nemen als secudaire weg 2 , gelet op de
ontwikkelingen langs deze ringweg en ontsluiting naar de A19 (nr. 22).

5.

Moeskroenstraat: N366 vanaf N32 (Palma) tot aan het kruispunt N58-Dronckaertstraat en de
deze categorie van secundaire weg 2 te verlagen naar lokale weg en hiervoor de nodige
aanpassingen te realiseren (nr. 22).

6.

Er wordt gevraagd de nog te realiseren N328 als secundaire weg II te selecteren door nr. 23.
Nr. 99 en 76 vragen uitdrukkelijk dit niet te doen.

7.

De gemeente stelt voor om de secundaire weg doorheen het dorp Westvleteren (N321 secundaire weg type II) om te leiden voor doorgaand vervoer. Er wordt voorgesteld om de
Kruisboomstraat op te waarderen tot een secundaire weg type II en de doortocht door
Westvleteren te verlagen naar een weg van lokale weg type I (nr. 50).

8.

De gemeente vraagt om het stuk Vichtesteenweg tussen in- en uitrittencomplex E17 en de
grens met Anzegem van lokale weg I op te waarderen naar secundaire weg II in functie van
de doorstroming van het verkeer vanuit Vichte (Molecule, Jagershoek 1 en 2). (nr. 43)

9.

Het wegsegment van de N303 (Zonnebeke) tussen de A19 en de N8 opnemen als secundaire
weg type II (nr. 42).

10. Er wordt gesuggereerd om de N304 (Poperinge) (van de R33 tot aan de N375) als
secundaire weg II te categoriseren. (nr. 27)
11. Het deel van de ring R35 tussen het station (N357) en de N437 selecteren als secundaire II
(nr. 4)
12. De gemeente vraagt de opname van de N35 tussen de N50 en de E403 als secundaire weg
categorie II (nr. 37)
13. Er wordt voorgesteld de reservatiestroken voor de aanleg van gewestwegen (of
omleidingswegen), die reeds aangegeven zijn in het gewestplan, mee op te nemen in de
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selectietabel en de figuur RG 30. Deze tracés zijn evenwaardig als andere wijzigingen, die
ingevolge eerdere uitspraken worden doorgevoerd (nr. 103, 134).
14. Door nr. 135 worden volgende aanpassingen aan de selecties van secundaire wegen
voorgesteld:
 Selectie van zowel de N34z Spreeuwenberg als de N34 Albert I-laan tot aan de N355
 Selectie van de N39 omwille van de bovenlokale verbindingsfunctie
 Doortrekken van selectie N396 voorbij de N355 naar Nieuwpoort
 Selectie van de N35
15. De Koning Albert I-laan moet volledig als openbare vervoerscorridor kunnen fungeren. Dit in
eerste instantie van het station tot aan het rond punt tussen de Expresweg en de Koning
Albert I-laan. Later kan dit ook tot aan Chartreuze (nr. 24).
16. De mobiliteitscel merkt verschillen op met de categorisering van de wegen in het
mobiliteitsplan van de Stad Brugge (nr. 24):
 De N9 (Maalse Steenweg) wordt over de volledige lengte als secundair III gecategoriseerd
waar in het mobiliteitsplan secundair I vermeld staat.
 De N342 (Stationslaan en Spoorwegstraat) worden over de volledige lengte (van Phare
(N32) tot Heidelbergstraat (N309)) als secundair III vermeld waar in het mobiliteitsplan dit
enkel voor de Stationslaan voorzien was.
 De mobiliteitcel sluit zich aan bij de beperkte uitbreiding van de secundaire III van de
Spoorwegstraat tussen de Stationslaan en Ten Briele (het kruispunt inbegrepen). Dit is
belangrijk in het kader van subsidies (module 13).
 De N367 (Gistelse Steenweg) over de volledige lengte als secundair III vermeld waar dit in
het Mobiliteitsplan, voor het vak N31 grens Jabbeke, secundair II was.
Advies PROCORO
1. De PROCORO stelt vast dat dit een wijziging is ten opzichte van het voorstel in de
afbakening van het regionaal stedelijk gebied Roeselare. De PROCORO betreurt dat
planningsdocumenten niet meer de basis vormen van het gevoerde beleid en dat
voortschrijdend inzicht best in consensus met de betrokken actoren kan leiden tot aangepast
beleid. Aangezien voor het verbod van gemotoriseerd verkeer geen enkel overleg is geweest
met de provincie die het beleid van de secundaire wegen voert, stelt de PROCORO voor om
voorlopig de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Roeselare te behouden als kader
en niet in te gaan op de vraag om de Stationsstraat en Gasstraat te downgraden.
2.

De PROCORO stelt vast dat bij de laatste herziening van het RSV deze suggestie niet werd
meegenomen. Derhalve is het onmogelijk om in het PRS een primaire weg te verlagen van
categorie.

3.

De PROCORO stelt vast dat de mobiliteitsstudie tussen Leie en Schelde geen aanbeveling
doet naar het veranderen van de categorisering van de E. Balcaenstraat in Avelgem. De
PROCORO is dan ook van mening niet in te gaan op de suggestie.

4.

De PROCORO stelt vast dat bij de afbakening van het kleinstedelijk gebied Menen geen
gewag wordt gemaakt van een selectie op secundair niveau van de N338. De PROCORO is
dan ook van mening niet in te gaan op de suggestie.

5.

De degradatie van de N366 van secundaire weg naar lokale weg is slechts een suggestie in
de afbakening van het kleinstedelijk gebied die evenwel verder onderzoek en overleg vergt
o.a. met de stad Halluin en de bevoegde Franse administratie voor de N17. De PROCORO
stelt dan ook voor om de huidige secundaire wegenselectie te behouden.
Het advies wordt met meerderheid stemmen aanvaard:
Stemming:
Ja: 16 (Piet Gellynck, Koen Dewulf, Eric Vandorpe, Guido Vandenbroucke, Pétur Edvardsson,
Dirk Verté, Sabien Tyberghien, Oscar Wullepit, Eric Boussery, Carlo Spillebeen, Magda
Monballyu, Lieven Louwagie, Gabriël Vandemaele, Wouter Vuylsteke, Lieven Veulemans en
Koen Vanneste)
Nee: 1 (André Sonneville)
De heer André Sonneville wil dat de N366 geschrapt wordt als secundaire weg. Het kan niet
de bedoeling zijn dat vrachtwagens van de E17, via de N366 naar Menen rijden.
Onthouden: 0
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6.

De PROCORO stelt voor om de gemelde voorstellen tot selectiewijziging waar nog geen
consensus over bestaat tussen de drie beleidsniveaus, niet op te nemen en enkel de
wijzigingen die kaderen binnen de reeds goedgekeurde planningsprocessen of waar een
algemene consensus rond bestaat, mee te nemen. De selectie van de N328 als secundaire II
is immers niet voorzien bij de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Kortrijk. De weg
heeft als belangrijkste rol het lokaal ontsluiten van de nieuwe ontwikkelingen langs de as. De
hoofdfunctie van deze weg is het ontsluiten van de nieuwe en bestaande woonzones in het
gebied. Het betreft met andere woorden een lokale weg. Het kan niet de bedoeling zijn deze
weg als nieuwe toegangspoort tot Kortrijk te concipiëren, gezien dit voor een extra
verkeerstroom naar het centrum zal leiden, wat in tegenstrijd is met het duurzaam lokaal
mobiliteitsbeleid.

7.

PROCORO stelt dat de provincie beschikt over een kader omleidingswegen op secundair
niveau voor kernen in het buitengebied, die de vraag van Vleteren kan onderzoeken. Verder
geeft de PROCORO mee dat een lokaal omrijden van vrachtverkeer niet noodzakelijk een
wijziging van de wegenselectie behelst.

8.

De PROCORO stelt vast dat in de mobiliteitsstudie tussen Leie en Schelde geen aanbeveling
is gedaan naar het veranderen van de categorisering van de Vichtesteenweg in Deerlijk. De
PROCORO is dan ook van mening niet in te gaan op de suggestie.

9.

De vraag van nr. 42 biedt weinig tot geen meerwaarde. Met de huidige bewegwijzering naar
Bellewaerde vanaf de A19 is deze attractiepool goed ontsloten.
10. Voor de regio Heuvelland blijven de verbindingswegen tussen de kernen lokale selecties. De
selectie op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk is een sterker argument om conforme
fietsinfrastructuur te voorzien, dan de selectie van een secundaire weg. De suggestie wordt
niet meegenomen. De kernen ten zuiden van Ieper / Poperinge zijn verbonden via lokale
wegen. De link Poperinge – Reningelst - Westouter kan best op dezelfde manier gebeuren.
11. Een aantal voorstellen vallen niet onder de categorie ‘wijzigingen waarover een consensus
bestaat tussen de drie beleidsniveaus of die reeds beslist werden in het kader van een
afbakeningsproces’. De secundaire weg R35 in Waregem eindigt aan de weg naar
Kruishoutem, omdat bij de opmaak van het PRS de R35 ophield en het laatste kwart in
voorbereiding was. Hiermee was ook duidelijk aangegeven dat de toegang tot het centrum
best via de oostzijde van Waregem kon gebeuren, wat op vandaag nog steeds van
toepassing is. Het doortrekken van de secundaire weg richting station kan slechts indien
aangetoond wordt dat de stationsomgeving een belangrijke bovenlokale (auto)bestemming
is. Daarbij is de aanwezigheid van een I/C-station niet voldoende. De randparkings voor het
centrum van Waregem zijn gelegen in de omgeving van de Zuiderlaan. De vraag om het deel
van de ring R35 tussen het station (N357) en de N437 te selecteren als secundaire II wordt
dan ook niet weerhouden.
12. De aanbevelingen van de verkeersstudie Koolskamp / Zwevezele weerlegt de vraag van de
gemeente. In 2008 werden volgende maatregelen genomen om het probleem van zwaar
vrachtverkeer op te lossen:
– tonnagebeperking 3,5 ton (uitgezonderd landbouwverkeer) op Oude Heirweg
– tonnagebeperking 10,5 ton op N35 vanaf Oude Heirweg richting Koolskamp, met
aanduiding van het alternatief traject (via N37) op de E403 aan afrit Lichtervelde (richting
Kortrijk) en afrit Ardooie (richting Brugge).
13. De PROCORO oordeelt dat reservatiestroken niet automatisch onderwerp kunnen uitmaken
van een wegenselectie. De wegenselectie is onderwerp van een methodiek.
14. De PROCORO stelt voor om de eindnota van de Koninklijke Baan, N34 te volgen. Bovendien
heeft de Vlaamse Regering de 2de herziening van het RSV definitief vastgesteld. Hierin blijft
de primaire weg doorlopen tot aan de Plopsa-rotonde. Het selecteren van de N35 tussen N8
en N396 als secundaire I is dus niet aan de orde.
Ook wordt in het RSV de N330 geselecteerd als een primaire II vanaf aansluiting 2 A18 tot
de N396 in Oostduinkerke en de N8 vanaf aansluiting 1 A18 tot de N396 in Koksijde.
Bijgevolg is het niet mogelijk om selecties in het PRS aan te passen.
De niet-selectie van de N396 in Nieuwpoort geeft aan dat het verkeer van de westkust naar
de middenkust best over de hoofdweg kan afgewikkeld worden.
De selectie van de N39 ten koste van de N396 als secundaire II is geen gedragen visie
tussen de verschillende actoren en was ook geen optie in de eindnota van de Koninklijke
Baan, N34.
15. De PROCORO stelt vast dat er tijdens het afbakeningsproces van het regionaal stedelijk
gebied Brugge geen consensus was tussen de verschillende actoren. Ook bij de laatste
herziening van het RSV is de N397 (Koning Albert I laan) een primaire weg gebleven.
Derhalve is het oordeel van de PROCORO om de actuele wegenselectie te behouden.
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16. De PROCORO stelt vast dat tijdens het afbakeningsproces van het regionaal stedelijk gebied
Brugge consensus bestond over het verlengen van de secundaire wegen type III. De
PROCORO wenst dan ook het voorstel uit het afbakeningsvoorstel door te voeren en
adviseert de stad Brugge om het mobiliteitsplan aan te passen.

Vragen voor wijzigingen aan de selecties van primaire wegen
1.

Er wordt naar de hogere overheid gesuggereerd om het primaire gedeelte van twee wegen in
te korten (nr. 135):
– N8, beperken tot het kruispunt met de N35 in Veurne
– N330 beperken tot aan de N39

2.

De Natënlaan is aangeduid als primaire weg vanaf de A11 tot en met de Kalvekeetdijk. Gelet
op de realisatie van de A11, vraagt de gemeente om de volledige Natiënlaan (N49) vanaf de
nieuwe rotonde aan de Sluisstraat/Dudzelestraat (N376) te verlagen van categorisering en
op te nemen als een secundaire weg (nr. 68, 120).
Daarnaast wordt gevraagd om de volledige Elizabetlaan (N34 en N360) eveneens te verlagen
naar secundaire weg (nr. 120).

Advies PROCORO
De PROCORO stelt vast dat bij de laatste herziening van het RSV geen wijziging werd
doorgevoerd voor deze wegvakken. Het is dan ook niet mogelijk om het PRS in die zin aan te
passen.

Overige vragen
1.

Een rechtstreekse treinverbinding realiseren tussen Roeselare en andere centrumsteden
(Gent, Antwerpen, Brussel) - (bocht van Gits) (nr. 34).

2.

Er wordt gevraagd om een reeks aanbevelingen te integreren in de herziening om het
structuurplan meer milieuvriendelijk en duurzamer te maken (nr. 130), waaronder:
-

Het beter afstemmen van provinciale en gemeentelijke ontwikkelings-perspectieven op de
mate van duurzame bereikbaarheid

-

Het voeren/ondersteunen van een milieu- en energiebewuster woondicht-hedenbeleid
met de nodige aandacht voor woonkwaliteit

-

Het ontwikkelen en opnemen van een beleidskader voor openbaar vervoersgerichte
ontwikkelingen waarin kwalitatieve ruimtelijke verdichtingen rond openbare
vervoerscorridors ondersteund worden

-

Het ontwikkelen van een beleidskader voor de verdichting van stedelijke deelgebieden
met erg lage dichtheden

-

Het verder stimuleren van fietsen

-

Het stimuleren van de ontwikkeling van collectieve vervoerssystemen

-

Het ontwikkelen en opnemen van een beleidskader met strategie en actiepunten voor
Park&Ride, Bike en/of Walk-systemen.

Advies PROCORO
1. De PROCORO stelt vast dat een rechtstreekse treinverbinding tussen Roeselare en Gent –
Brussel in het informatief gedeelte van het huidig PRS als een potentie voor het
reizigersvervoer wordt aanzien.
2.

De PROCORO meent dat het voorliggend PRS voldoende kapstokken aanreikt om een
milieuvriendelijk en duurzaam ruimtelijk beleid te voeren. Het ontwikkelen en integreren van
een aantal nieuwe beleidskaders was geen onderwerp van de huidige herziening. De vraag is
of dergelijke kaders een Vlaamse of provinciale aanpak vergen. De PROCORO vindt het wel
belangrijk dat de geformuleerde aandachtspunten in overleg met de Vlaamse overheid
verder worden uitgeklaard.
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8. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN HET
LANDSCHAP
P.139
8.1 INLEIDING
- advies 24 (Brugge), 116 (Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen), 11 (Tielt)
De adviezen betreffen specifieke opmerkingen aangaande definitief aangeduide ankerplaatsen in
de provincie.
- ankerplaats ‘Maleveld en Kasteel van Male’ (Brugge) (MB 8/02/2012)
- ankerplaats ‘Poelberg’ (Tielt) (MB 2/05/2012)
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt voor het document te actualiseren.

8.1 BELEIDSPRINCIPES INZAKE ERFGOED INTEGREREN EN AANPASSEN VAN SELECTIES
VAN LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUREN OP BASIS VAN HET DECREET HOUDENDE DE
LANDSCHAPSZORG

- advies 17 (Harelbeke), 70 (Oostkamp)
Er wordt akkoord gegaan met het schrappen van de op te maken lijst van merkwaardige
gebouwen en de inventaris bouwkundig erfgoed. Het schrappen van het beleidskader
merkwaardige gebouwen zorgt er wel voor dat er beroep moet gedaan worden op het besluit
zonevreemde functiewijzigingen. Dit houdt bijgevolg een beoordeling in van het agentschap
Onroerend Erfgoed wat de bevoegdheid beperkt van de gemeenten. Tegelijk zorgt de provincie er
voor dat er op planologisch vlak toch nieuwe regels en verplichtingen opgelegd worden aan de
gemeenten, dit door de toevoeging van paragraaf 8.2.4 aan het PRS.
Advies PROCORO:
Het schrappen van het beleidskader maakt niet onmogelijk dat gemeenten op lokaal niveau
specifieke accenten kan leggen aangaande de omgang met onroerend erfgoed. Hierbij dient er
wel rekening gehouden te worden met de hogere beleidskaders. Ook de specifieke omgang met
de Inventaris bouwkundig erfgoed wordt mogelijk gelaten. Hierbij stuurt de provincie aan op een
positief beleid onder de noemer ‘behoud door ontwikkeling’. Hierbij dient paragraaf 8.2.4 niet als
dwingend beschouwd te worden maar wel als algemeen uitgangspunt ter ondersteuning van een
gemeentelijk beleid. Bovendien is het concept ‘behoud door ontwikkeling’ ingeschreven in het
decreet onroerend erfgoed en is de opname van de paragraaf een afstemming hierop.
- advies 19 (Wervik)
Er worden algemene opmerkingen geformuleerd over de uitwerking van zowel de tekstbundel als
het grafisch materiaal. Niet alle lokale accenten zijn even duidelijk uitgewerkt waardoor de vrees
bestaat dat deze over het hoofd zullen gezien worden bij uitwerking van de deelruimtes in spoor
2.
Advies PROCORO:
De PROCORO geeft aan dat de uitwerking van de deelruimtes nog verder onderzoek vraagt.
Hiertoe zullen de nodige bilaterale contacten gelegd worden met de diverse adviesinstanties en
overheden voor inbreng.
- advies 27 (Poperinge), 30 (Blankenberge), 80 (Zuienkerke)
De verankering van ankerplaatsen in het PRS (p.142, 8.4. Ruimtelijke beleid) mag geen nadelige
gevolgen hebben voor een breder ruimtelijk beleid. Er kan bijgevolg niet enkel ingezet worden op
behoud en beheer maar er dient ook plaats te zijn voor ontwikkelingen.
Advies PROCORO:
Het decreet betreffende onroerend erfgoed kent op vlak van ankerplaatsen een duidelijke relatie
met ruimtelijke planning. Elke overheid dient rekening te houden met definitief vastgestelde
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ankerplaatsen bij het opmaken van uitvoeringsplannen. Vanuit deze optiek wordt het PRS wat
betreft dit onderdeel afgestemd op het hogere beleidskader. Concrete uitspraken over
afzonderlijke ankerplaatsen en op welke basis deze tot stand zijn gekomen, zijn geen onderdeel
van het structuurplan van de provincie.
- advies 116, Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen
Algemene bemerkingen bij dit onderdeel:
1. Onder 1.1 nr. 2 (p. 139 RD) mag VIOE vervangen worden door het Agentschap Onroerend
Erfgoed. De inventaris van het bouwkundig erfgoed wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De
vermelding van de datum is dan ook niet relevant.
2. Waarom mag een gemeente bij de opmaak van een GRS geen lijst toevoegen van
merkwaardige gebouwen (p. 139, 1.1 pt. 3)?
3. De contouren van de definitief aangeduide ankerplaatsen en het het kaartmateriaal in het PRS
dient afgestemd te worden op elkaar. Enkel de contour van de definitieve aanduiding is
correct.
4. Ankerplaatsen worden aangeduid en niet vastgesteld (p. 139 1.2 pt. 2).
5. Het is de taak van de gemeente om aan te geven op welke elementen/panden ze actief wil
inzetten inzake erfgoedbeleid. Dit moet niet enkel binnen de inventaris van het bouwkundig
erfgoed. Dit wordt te eng gezien in het PRS: p. 139 1.2 pt. 3. Het aangeven waarop men wil
inzetten is niet alleen een meerwaarde voor het ruimtelijk beleid maar eveneens voor het
erfgoedbeleid van een gemeente. Dit wordt best aangevuld in de laatste zin op p. 139.
Technische bemerkingen (p. 140-142) bij dit onderdeel:
6. Bij punt 6.2.3 p. 140 RD wordt volgende formulering voorgesteld: Een toeristisch-recreatieve
ontwikkeling dient de eigenheid van een streek maximaal te versterken. Hiervoor vormt de
draagkracht en de veerkracht van een streek een uitgangspunt. Op deze manier wordt meer
genuanceerd en minder de focus gelegd op de streek eigenschappen.
7. Landschap kan niet als aparte structuur zoals landbouw, natuur, verkeer, wonen,…
beschouwd worden. Deze laatstgenoemde deelstructuren zijn sectoren. Landschap is geen
sectorbenadering maar een facetbenadering (zie o.a. Antrop, 1989, het landschap meervoudig
bekeken). PRS p. 140 pt 8.
Advies PROCORO:
1. De PROCORO stelt voor het document te actualiseren.
2. De opmerking betreft een element uit de situatieomschrijving. Dit is geen onderdeel van de
PRS herziening.
3. De PROCORO stelt voor het document te actualiseren.
4. De PROCORO stelt voor het document hierop te screenen en aan te passen waar nodig.
5. De vermelde passage gaat enkel in op hoe het beste omgegaan wordt met de Inventaris
bouwkundig erfgoed. Het staat de gemeenten uiteraard vrij ruimer te gaan.
6. De PROCORO stelt voor de voorgestelde passage te integreren
7. De gehanteerde opdeling van de PRS herziening (gedeeltelijk) bouwt louter verder op het
bestaande PRS.
- bezwaar 27 (Poperinge), 40, 41, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 71, 74, 78, 86, 87,
102, 104, 109, 122, 127, 128
Er worden opmerkingen geformuleerd aangaande de gevoerde procedure omtrent het tot stand
komen van de Ankerplaatsen en de Inventaris onroerend erfgoed.
Advies PROCORO:
De uitwerking van de ankerplaatsen en Inventaris onroerend erfgoed komt voort uit het decreet
betreffende het onroerend erfgoed en is aldus een gewestelijke bevoegdheid.
- bezwaar 66, 99
Er worden opmerkingen gemaakt aangaande niet opgenomen lokale cases (vb. hoppevelden) en
mogelijke ankerplaatsen.
Advies PROCORO:
Het betreft hier individuele cases. Binnen het provinciale structuurplan kan deze bemerking niet
nader opgenomen worden.
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- bezwaar 69 - opmerking 1 ook terug te vinden in bezwaar 27 (Poperinge)
1. Er wordt algemeen de vraag gesteld naar waarom de provincie het aspect landschap
bijkomend oplaad met voornamelijk erfgoedelementen. Er dreigt een onevenwichtige situatie
te ontstaan tussen de verschillende componenten die het landschap vorm geven. Zo dreigt de
hoofdactiviteit van het ruimtelijk gebied in ondergeschikte orde te staan ten opzichte van
erfgoed. In die zin wordt dan ook de vraag gesteld waarom de provincie bijkomende regels
voorziet?
2. De definitie dorpslandschappen is onduidelijk. Gaat het hier om een landschaps- of een
dorpszicht?
3. De aanwezigheid van de bakens kan van geen invloed zijn op de huidige en toekomstige
activiteiten van deze hoofdfunctie (vb. impact van een beschermd monument op eventuele
bouwprojecten in de directe nabijheid)
4. De omschrijving “beleving van de ankerplaats “ dient geschrapt te worden. Wat voor de ene
als beleving kan worden bestempeld, kan voor een ander als storend worden ervaren. Ook de
bewoording “en de directe omgeving” dient geschrapt te worden. Ankerplaatsen zijn bij de
afbakening reeds heel ruime gebieden. Wat is bovendien de betekenis van Vistas, wie bepaalt
het belang van een vista?
Advies PROCORO:
1. De aanpassingen van het PRS op vlak van landschap en erfgoed vloeien in grote mate voort
uit de diverse regelgeving die opgemaakt is op gewestelijk niveau. Bij het huidige PRS was
deze visie vanuit het gewest nog niet in dergelijke mate uitgewerkt. Het betreft hier dan ook
een actualisatie en het aanpassen van tegenstrijdigheden. Daarnaast wenst de provincie wel
een signaal te geven dat omgaan met onroerend erfgoed niet louter behoudend en
beschermend kan zijn.
2. Het begrip dorpslandschap staat los van de traditioneel gekende landschaps- en
dorpsgezichten. Deze landschapseenheid vult een lacune op voor die dorpen die een specifieke
structuur en opbouw hebben die deze dorpen kenmerkt en hun identiteit bezorgd (vb.
specifieke kernopbouw rond een marktplein). De gemeenten kunnen hier nadere uitwerking
voorzien op lokaal niveau.
3. Voor de PROCORO is de stellingname onduidelijk. Het inschrijven van een algemene regel is
wenselijk want dit zou afbreuk doen aan de beoordelingsvrijheid van specifieke context en
locatie.
4. De voorgestelde aanpassingen worden niet gevolgd. Meerwaarde is inderdaad een
waardegeladen begrip maar algemeen gesteld kan de meerderheid zich hier niettemin in
vinden dat dit een bruikbaar afwegingselement is bij dossierbeoordeling. De PROCORO meent
dat de directe omgeving kan blijven staan. Met directe omgveing wordt bedoeld dat ingrepen
net buiten de contouren van een ankerplaats ook rekening moeten houden met de waarden
en beleving van een ankerplaats. Zoals de tekst aangeeft als voorbeeld de vergezichten.
Het advies wordt met meerderheid van stemmen aanvaard:
Stemming:
Ja: 9 (Piet Gellynck, Koen Dewulf, Eric Vandorpe, Gabriël Vandemaele, Pétur Edvardsson,
Sabien Tyberghien, Wouter Vuylsteke, Koen Vanneste, André Sonneville)
Nee: 3 (Oscar Wullepit, Eric Boussery, Lieven Veulemans)
Onthouding: 5 (Magda Monballyu, Carlo Spillebeen, Lieven Louwagie, Dirk Verté, Guido
Vandenbroucke)
Minderheidsstandpunten:
De heren Oscar Wullepit, Eric Boussery, Lieven Veulemans menen dat de ankerplaatsen reeds
zodanig groot zijn, dat er geen bijkomende randvoorwaarden moeten zijn voor initiatieven in
de directe omgeving.
De heer Lieven Louwagie vindt dit een overbodige discussie. Ankerplaatsen zijn een onderdeel
van een gaaf landschap. Dus de omgeving ruimer dan een ankerplaats is een gaaf landschap.
Er kan ook niet alles toegelaten worden.
Mevrouw Magda Monballyu onthoudt zich omdat de kennis ontbreekt hoe groot deze
ankerplaatsen worden afgebakend.
- bezwaar 76
Het bezwaarschrift omvat een aantal opmerkingen en uitspraken over de detaillering en
nuancering van de voorgestelde tekstfragmenten op p. 142 (punten 8.3 en 8.4). Zo moeten ook
historische elementen kunnen hersteld worden, zijn bepaalde KLE’s als baken te beschouwen etc.
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Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van de opmerking.
- bezwaar 102, 103
De aangekondigde schrapping van de verplichte opmaak van een inventaris “merkwaardige
gebouwen” in GRS is nergens terug te vinden.
Advies PROCORO:
Deze vermelding is terug te vinden op p. 127 RD – titel 6.1.
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8.4.1 PROCEDURE OP VLAAMS NIVEAU
- bezwaar 40, 41, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 71, 74, 78, 86, 87, 102, 104, 109,
122, 127, 128
Enkel een precieze en gedetailleerde afbakening van relicten kan leiden tot een correcte
interpretatie en gebruik binnen een ruimtelijk structuurplan. De gehanteerde procedure laat geen
inspraak toe en is niet laat leemten op vlak van kennis en schaal.
Advies PROCORO:
De aanpassingen van het PRS op vlak van landschap en erfgoed vloeien in grote mate voort uit
de diverse regelgeving die opgemaakt is op gewestelijk niveau. Het betreft hier dan ook een
actualisatie en het aanpassen van tegenstrijdigheden. De manier waarop de eigenlijke
aanduiding en uitwerking is gebeurd, is een gewestelijke materie.

8.4.2 ANKERPLAATSEN IN WEST-VLAANDEREN
- advies 116, Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen
1. Ankerplaatsen worden aangeduid en niet vastgesteld (p. 58 pt. 8.3).
2. De vertaling van de typische kenmerken van een definitief aangeduide ankerplaats beperkt
zich niet tot een vertaling in een RUP. Ook het opwaarderen, het versterken en het behoud
van landschappelijke elementen, structuren en waarden met inbegrip van het bouwkundig
erfgoed, de archeologische sites en zones, het militair erfgoed en het houtig erfgoed, verdient
de nodige aandacht en doorvertaling in een RUP.
3. Op p. 53 wordt correct gesteld dat bij de opmaak van een RUP binnen een definitief
aangeduide ankerplaats (= AP) deze dient meegenomen te worden in de ruimtelijke afweging.
Zodra een AP vertaald wordt in een RUP, wordt het een erfgoedlandschap. Volledigheidshalve
is het belangrijk aan te geven dat, indien na de ruimtelijke afweging wordt geconcludeerd dat
de AP niet wordt doorvertaald in een erfgoedlandschap de aanduiding als ankerplaats komt te
vervallen.
4. De lijst van aangeduide ankerplaatsen voor West-Vlaanderen is uitgebreid.
5. De vaststelling dat er wijzigingen zijn opgenomen ten opzichte van de afbakening van de
ankerplaats uit de landschapsatlas, wordt in de huidige tekst enkel toegespitst op Hemsrode
Boeverlobos. Deze correcties komen echter doorheen de procedure veelvuldig voor. Dat ene
voorbeeld kan dus geschrapt worden.
Advies PROCORO:
1. De PROCORO stelt voor het document hierop te screenen en aan te passen waar nodig.
2. De PROCORO neemt akte van de opmerking.
3. De PROCORO neemt akte van de opmerking.
4. De PROCORO stelt voor het document te actualiseren.
5. De PROCORO neemt akte van de opmerking.

8.4.3 GEVOLGEN VOOR HET BELEID
- advies 27 (Poperinge)

:

Idem advies bij fiche 8.1 advies 69 punt 1
Advies PROCORO:
Zie Advies nr. 69 fiche 8.1 punt 1
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8.4.4 INVENTARISATIE VAN ONROEREND ERFGOED
- bezwaar 99
Aan de gemeenten kan ook gevraagd worden om bij deze inventarisatie ook rekening te houden
met trage wegen als bijzondere vorm van historisch erfgoed.
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van de opmerking.
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9. ACTUALISERING STRATEGISCHE
PROJECTGEBIEDEN P.143
1.

locatie hoveniersbedrijven (11)

Bij de specifieke projecten voor de provincie wordt op pg 145 'de problematiek van de locatie van
de hoveniersbedrijven onderzoeken en desgewenst een specifiek beleidskader opstellen' vermeld
terwijl dit geschrapt werd op pg 107.
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt dat dit klopt en dat dit ook bij de specifieke projecten dient geschrapt te
worden.
2.

Correctie verdeling taken/bevoegdheden/planinhoud voor het strategisch
projectebied Knokke-Heist (120)

Het is niet zo dat het Vlaams Gewest het volledige ontwikkelingsperspectief van het strategisch
projectgebied Knokke-Heist bepaalt. Enerzijds nam/neemt de Provincie in dit plangebied initiatief
in het kader van de ontwikkeling van de nieuwe ziekenhuiscampus en afbakening van het
stedelijk gebied Knokke-Heist anderzijds nam/neemt het gemeentebestuur in het kader van het
BPA Duinenwater en huidig verder onderzoek op de stationsomgeving van Knokke eveneens
planinitiatieven. De rol van het Vlaams Gewest beperkt zich tot het GRUP “Tweede
golfinfrastructuur en stadsrandbos”.
In het strategisch projectgebied wordt ca 5 ha woonuitbreidingsgebied geschrapt ten voordele
van de golf (zie GRUP “Tweede golfinfrastructuur en stadsrandbos”). Het huidige gebruik van dit
woonuitbreidingsgebied is landbouw. In het GRUP krijgt dit woonuitbreidingsgebied GEEN
agrarische bestemming maar de bestemming van golfinfrastructuur. De gemeente vraagt dan
ook om bij het begrip “open ruimte bestemming” eveneens golfinfrastructuur op te nemen.
Advies PROCORO:
De PROCORO geeft aan dat de verdeling van de taken in het strategisch projectgebied KnokkeHeist reeds duidelijk is. In de tekst is geen “open ruimte bestemming” terug te vinden. De tekst
was reeds in die zin aangepast en heeft bijgevolg geen bijkomende wijzigingen tot gevolg.
3. vraag bijkomende strategische projectgebieden (34- 99)
- De stad vraagt om het educatief centrum bij de hoeve Vabi en de omliggende terreinen die in
het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werden ingekleurd als gebied voor gemeenschapsen openbare nutsvoorzieningen type II te selecteren als een strategisch projectgebied. Dit
gebied is bestemd voor educatief onderwijs op gebied van landbouw, natuur en dierenzorg
met bijhorende landbouwactiviteiten. Ten westen van deze site loopt de voormalige
spoorwegbedding Roeselare-Menen (nu fietsverbinding) die in het PRS is geselecteerd als
droge ecologische infrastructuur.
- Als strategisch projectgebied wordt de luchthaven van Wevelgem voorgesteld. Deze ruimte
wordt nu niet efficiënt benut maar zou een oplossing kunnen bieden voor ruimte voor
bedrijvigheid, wonen windenergie. De luchthaven van Lesquin (Rijsel) kan een deel van de
activiteiten overnemen. Voor Kortrijk-Wevelgem is het geen geheim dat de bezwaarindiener
de luchthaven liefst ziet verdwijnen. Daar zijn niet alleen goede ecologische, maar minstens
evenveel economische argumenten voor. Deze luchthaven is gewoon te klein en heeft te
weinig ontwikkelingsperspectieven om economisch zinvol te kunnen zijn. Zelfs met heel wat
overheidssubsidies is men er de laatste tien jaar niet in geslaagd om een winstgevende
activiteit te creëren. Ze ligt vlakbij twee woonkernen en vormt in de omgeving een
belemmering voor zinvollere economische activiteiten. De omvorming naar een
bedrijventerrein zou op dezelfde oppervlakte heel wat meer tewerkstelling kunnen creëren,
en bovendien kan op die manier elders kostbare open ruimte gespaard worden.
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt akte van de voorstellen.
De PROCORO verduidelijkt dat de strategische projectgebieden zoals beschreven in het PRS-WV
de projecten zijn waarvoor de provincie bevoegd is. Niets belet dat er nog bijkomen. Verder
onderzoek zal moeten uitwijzen of deze voorstellen wel een provinciale of eerder een
gemeentelijke of een gewestelijke bevoegdheid zijn.
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4.

Militaire basis te Koksijde als strategisch projectgebied (135)

Koksijde is blij dat er voor de reconversie van de militaire basis (een deel ervan) eindelijk
duidelijk is waar de bevoegdheid ligt en dat dit nu is aangeduid als strategisch project. Wij
merken wel op dat dit niet is opgenomen in het bindend gedeelte op p146.
Verder zou Koksijde graag het noordelijk deel van het militair gebied aangeduid zien als
reconversiegebied (zie ook eerdere opmerkingen).
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt hiervan akte.
De reconversiegebieden worden niet aangeduid door de provincie. Er dient onderzocht te worden
of deze terreinen mogelijks in aanmerking komen om het beleidskader van reconversieprojecten
toe te passen.
5.

Betrokkenheid landbouw(69)

Bij de ontwikkeling van strategische projecten worden diverse actoren samen geplaatst om in de
eerste plaats na te denken over de mogelijkheden van een project. Landbouw wenst hierbij als
een vaste partner betrokken te worden. Daarom vragen we de invoering van volgende tekst.
“Gezien landbouw heel vaak een sterk betrokken ruimtelijke actor is, zal bij de ontwikkeling van
elk strategisch project landbouw als een vaste gesprekspartner worden opgenomen. Bovendien
dient bij de opmaak van een strategisch project bijzondere aandacht te gaan naar alle gevolgen
voor alle ruimtelijke actoren. Hierbij zal in het kader van de afweging een duidelijke kosten-baten
analyse een bijzondere plaats innemen.”
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt dat in de bindende bepalingen van het huidig PRS-WV opgenomen is dat alle
maatregelen en acties zullen uitgewerkt worden in overleg met diverse betrokkenen. De
deputatie zal telkenmale de overlegprocedure vastleggen.
6. garanties agrarische ruimte -aanpassing ifv beslist beleid (96)
- Op p.144 wordt in de omschrijving een stadsrandbos ingeschreven terwijl dit niet beslist
beleid inhoudt. De planningsopgave wordt dan ook beter als volgt aangepast:” de
planningsopgave bestaat er in de onderstaande Vlaams en lokale initiatieven en het
bestaande PRUP op elkaar af te stemmen zodat zowel recreatie, wonen, zorg als de
aanwezige open ruimte en agrarische ruimte gegarandeerd worden. Dit in overeenstemming
met bepalingen van het GRS Knokke-Heist.”
- Voor het strategisch projectgebied De Sol wordt een opname van een open/agrarische ruimte
ten zuiden van de Sint-Jansader gevraagd. Voorstel is om deze agrarische ruimte in de
planopgave mee te nemen.
Advies PROCORO:
De PROCORO geeft aan dat binnen de afbakeningsprocessen van de kleinstedelijke gebieden de
krijtlijnen voor deze gebieden reeds werden beslist door het beleid. Het stadsrandbos in KnokkeHeist was ook een element in de visiedocumenten omtrent de afbakening van de agrarische en
natuurlijke structuur. Enkel die elementen zijn ook opgenomen in de herziening van het PRS-WV.
7.

Randvoorwaarden golfterreinen binnen strategische projectgebieden (99)

Voor de golfterreinen binnen de strategische projectgebieden, huidige of nieuwe adviseren we te
laten voldoen aan volgende criteria:
-

Mits effectieve toegankelijkheid, medegebruik en respect voor ecologische waarden
zonder verblijfsaccomodatie

Advies PROCORO:
De PROCORO ondersteunt het principe van toegankelijkheid en medegebruik en respect voor
ecologische waarden. Dit zijn algemene inrichtingsprincipes die kunnen onderschreven worden.
Het weren van verblijfsaccomodatie lijkt weinig zinvol. Op sommige locaties kan het immers
zinvol zijn om in combinatie met het clubhuis een verblijfsaccommodatie/hotel te voorzien.
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8.

Geen eenzijdige visieontwikkeling rond kanalen (100)

Op p. 54 worden de visie-ontwikkeling rond het kanaal Bossuit-Kortrijk en het kanaal RoeselareLeie als strategische projecten geselecteerd. En op p.146 wordt als bindend gedeelte
opgenomen: Formuleren van een geïntegreerde visie met afbakening en uitwerking van
inrichtingsvoorstellen voor volgende lijnelementen: de Graaf Jansdijk en het kanaal KortrijkBossuit. Rekening houdend met bovengenoemde indeling als natuurverbinding, vreest W&Z voor
een éénzijdige benadering, wat uiteraard niet kan, gezien het belang van de transportfunctie van
beide kanalen.
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt dat een geïntegreerde visie ontwikkelen er juist van uitgaat dat alle
functionaliteiten en betekenissen van de kanalen dient aan bod te komen. De vrees voor een
éénzijdige benadering is bijgevolg onterecht.
9.

Opmerkingen betreffende strategische projectgebieden aan de kust (30)
- “… een projectontwikkeling (woningen) om de golf te kunnen realiseren …” :woningen
vervangen door woongelegenheden cfr. SPG De Sol.
- In Veurne is er ook plaats voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen voornamelijk
gebaseerd op de bestaande potenties (o.a. historisch centrum, jachthaven,
bakkerijmuseum) en in complementariteit met de kustbadplaatsen. Is Veurne
complementair met de kuststeden?
- … voor volgende lijnelementen: de Graaf Jansdijk en het kanaal… Waar gelocaliseerd? Te
verduidelijken in welke gemeente.
- Een actieplan “Koninklijke Baan en omgeving” (N34) opmaken binnen de gewenste
ruimtelijke structuur. Hier niet relevant, dit geldt voor de ganse kust. Dit is geen
strategisch project, moet geschrapt worden. Dit hoort thuis bij mobiliteit
- Suggestie: uitbreidingsmogelijkheid van het strategisch projectgebied opnemen als
suggestie voor spoor 2.
- Algemene opmerking: Wenselijk om op te nemen in spoor 2: het updaten van de
afbakening kleinstedelijk gebied. Dit hoort wel niet thuis onder deze rubriek.

Advies PROCORO:
De PROCORO stelt voor deze opmerkingen na te kijken of er aanpassingen nodig zijn. De
uitbreidingsmogelijkheid voorzien om de strategische projectgebieden is nog niet aan de orde. De
huidige plannen voor de strategische projectgebieden zijn nog niet afgerond en er is voor deze
gebieden een aanbod en realisatie voor een langere termijn voorzien.
10. Milieuvriendelijker en duurzamer addendum (130)
De Afdeling Milieu, Natuur en Energiebeleid raadt aan om rekening te houden met onderstaande
aanbevelingen tot het meer milieuvriendelijk en duurzamer maken van het structuurplan.
Het is daarbij aanbevolen a.d.h.v. een opname van een selectie van openbare vervoersgerichte
ontwikkelingen aan het addendum toe te voegen.
Advies PROCORO:
De PROCORO ondersteunt dit principe en stelt dat dit principe binnen het huidig PRS-WV vertaald
wordt in de algemene uitgangspunten van het richtinggevend gedeelte.
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10. SPECIFIEKE BELEIDSKADERS
ALGEMEEN OVER SPECIFIEKE BELEIDSKADERS
ADVIES MINISTER
VCRO de structuurbepalende elementen van provinciaal belang moet omvatten; dat vastgesteld
moet worden dat in voorliggend ontwerp van herziening bijkomende gedetailleerde beleidskaders
worden opgemaakt of in het vooruitzicht gesteld voor bepaalde elementen, die van gemeentelijk
belang zijn, wat strijdig is met het subsidiariteitsprincipe.
Advies PROCORO:
De PROCORO is van mening dat de voorgestelde beleidskaders van bovenlokaal belang zijn. Het
beleidskader autohandel is gebaseerd op de ervaringen vanuit de provinciale RUPs over de N32.
Dit initiatief werd genomen op vraag van toenmalig minister van RO de heer Vanmechelen. Dit
geldt eveneens voor de beleidskader over het permanent wonen in weekendverblijven. De
selectie van secundaire wegen is een provinciale bevoegdheid vanuit RSV. Een beleidskader om
te kunnen beslissen of een omleidingsweg van een secundaire weg nodig is, is logisch om dat dit
van bovenlokaal niveau is. Het beleidskader over windturbines gaat over de grote en middelgrote
turbines. Dit vergt een bovenlokale ruimtelijke afweging.
10.1. BELEIDSKADER VOOR AUTOHANDEL

P.147

- nr. 99:
In het ontwerp staat : “Op basis van enkele algemene beleidsprincipes en concretere
inrichtingsprincipes wenst de provincie een betere inplanting van autohandelszaken langsheen
invalswegen te realiseren.” Het lijkt bezwaarindiener niet gewenst de invalswegen in te richten
of aan te passen aan de autohandel, maar eerder om dergelijke autohandel te herlocaliseren
naar meer geschikte plaatsen zoals industrieterreinen.
Advies PROCORO:
De PROCORO volgt de bezorgdheid van bezwaarindiener. Het is geenszins de bedoeling van de
provincie om invalswegen aan te passen en zo meer autohandelszaken aan te trekken. Evenwel
kunnen op vandaag op vele plaatsten langs invalswegen autohandelszaken vergund worden
zonder dat hier duidelijke randvoorwaarden/kwaliteitseisen aan gekoppeld worden. Dit is wat
beoogd wordt met het voorziene beleid omtrent autohandelszaken. Een bijsturing is dan ook niet
noodzakelijk.
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10.2. BELEIDSKADER VOOR WEEKENDVERBLIJVEN

-

P.149

RWO

De tekst dateert van voor de afweging die inmiddels op Vlaams niveau is gebeurd, dus
actualisering is gewenst, ook ten aanzien van de regelgeving die inmiddels onderdeel is van de
Vlaamse Codex RO.
Advies PROCORO:
Het beleidskader werd opgemaakt na de afweging op Vlaams niveau voor de ingediende clusters
weekendverblijven (brief minister 8/09/2005). De in het beleidskader voorziene
planningsinitiatieven zijn op heden allen afgerond. In deze specifieke dossiers werd wel degelijk
rekening gehouden met de bepalingen uit de Vlaamse Codex RO.

-

24 (Brugge)

In Brugge is 1 cluster gelegen t.h.v. de Zilversparrenstraat. In het provinciaal beleidskader werd
aangegeven dat een bestendiging van deze cluster niet wenselijk is. De huidige
gewestplanbestemming (parkgebied) biedt voldoende garanties voor een uitdovend beleid. Er
worden geen provinciale initiatieven genomen. Stad Brugge kan zelf een ruimtelijke visie
ontwikkelen. Er worden geen opmerkingen meegegeven.
Advies PROCORO:
De PROCORO neemt hiervan akte.

-

94

De bezwaarindiener is eigenaar van een aantal percelen in Nonnebossen en wijst op de
onzekerheid voor de toekomst die is ontstaan doordat de bestaande woningen in het deel Bos
niet mogen herbouwen. Er wordt gevraagd in het structuurplan expliciet in te schrijven dat
rechtszekerheid voor de weekendverblijven gelegen in bos moet gewaarborgd worden, met
inbegrip van de mogelijkheid tot herbouwen op dezelfde plaats.
Daarnaast wordt gevraagd om ook voor onbebouwde percelen toelating te verlenen om alsnog
maximum één woning op te richten. Een dergelijke uitbreiding zou kunnen voorzien worden voor
alle gelijkaardige weekendverblijfparken in de provincie. Dit zou een einde kunnen stellen aan
het onrecht ten aanzien van eigenaars die wel jarenlang de wet hebben nageleefd ten aanzien
van degenen die een bouwinbreuk hebben gepleegd en er nu voor worden beloond.
Advies PROCORO:
Deze opmerking heeft niet zozeer betrekking op het beleidskader, maar wel op een specifiek
dossier dat volgde op dit beleidskader. De PROCORO verwijst hiervoor naar het advies dat
gegeven werd in het kader van het provinciaal RUP Nonnebossen.

-

135

In het PRS-WV wordt enkel gesproken over clusters weekendverblijfparken en niets over
individuele (zonevreemde) vakantiewoningen, waarvoor er momenteel wel een provinciaal RUP in
openbaar onderzoek is.
Advies PROCORO:
Dit beleidskader gaat over de problematiek van permanente bewoning in weekendverblijfparken
en niet over de vergunningsproblematiek voor vakantiewoningen in agrarisch gebied. De
PROCORO adviseert om na te gaan of het noodzakelijk is in het PRS-WV aandacht te hebben voor
individuele vakantiewoningen.
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10.3. BELEIDSKADER VOOR OMLEIDINGSWEGEN OP SECUNDAIR NIVEAU VOOR
KERNENIN HET BUITENGEBIED

P.153

Advies RWO/minister RO
/

Algemene opmerkingen over inhoud van het beleidskader
1. Vragen naar betrokkenheid bij de uitvoering van het beleidskader
 Er wordt opgemerkt dat het noodzakelijk is het beleidsdomein MOW te betrekken bij het
opstellen van de grenswaarden die door de deputatie worden vastgelegd inzake het
verkeerskundig onderzoek (p. 153, punt 3.3.) (nr. 6)
Advies PROCORO
De PROCORO wijst op het feit dat de grenswaarden reeds opgesteld werden in het kader van
de opmaak van het beleidskader omleidingswegen. Deze grenswaarden zijn een verfijning op
provinciaal niveau van het afwegingskader van het Vlaams gewest (AWV). Deze grenswaarden
werden verfijnd op basis van proefondervindelijk onderzoek bij concrete situaties in WestVlaanderen en in overleg met het Vlaams gewest. Het spreekt voor zich dat, indien de
grenswaarden in de toekomst worden bijgesteld, dit eveneens in overleg met het Vlaams
gewest zal gebeuren, gelet op de bevoegdheden van deze overheid inzake de aanleg op het
terrein.

 Bij de uitwerking van het beleidskader wenst de nr. 89 in een vroeg stadium betrokken te
worden, gelet op de grote impact op het landbouwgebruik en de agrarische structuur. Er
wordt gevraagd bij de mer-studie ook de opmaak van een omstandig LER in te schrijven
waarin het effect op de aanwezige landbouwstructuur wordt onderzocht, met daarin verwerkt
ook de mogelijke flankerende maatregelen (nr. 69).
Advies PROCORO
De PROCORO is van mening dat de impact op de landbouwstructuur in een voldoende vroeg
stadium wordt onderzocht. Vooreerst vormt de gewenste agrarische structuur onderdeel van
het onderzoek rond de impact op de bestaande en gewenste ruimtelijke structuur (p.155). Als
uitbreiding van het bestaande beleidskader omleidingswegen, goedgekeurd door deputatie op
15 januari 2004, werd bovendien expliciet in het addendum ingeschreven dat de impact op de
landbouw dient onderzocht te worden, als onderdeel van het milieu-onderzoek. Dit milieuonderzoek gebeurt in de praktijk op basis van een MER-studie. In deze MER-studie wordt
onder meer onderzocht wat de impact is op de ontsluiting van landbouwpercelen, effecten van
de barriërevorming,…. Indien noodzakelijk, kan de provincie nog steeds oordelen of er op
basis van de resultaten van het milieu-onderzoek een bijkomend landbouweffectenrapport
(LER) noodzakelijk is.
2. Vragen naar verduidelijkingen omtrent het beleidskader:
1. Bij het ruimtelijke onderzoek worden een aantal afwegingspunten opgesomd (vb. afstand
tussen straatwanden, morfologie doortocht,…). Het is best te verduidelijken dat niet elk
afwegingspunt noodzakelijk hetzelfde gewicht krijgt. Nu lijkt dit van wel (nr.6)
2. Er wordt geen verdere duiding gegeven van wat wordt verstaan onder ‘kernen in het
buitengebied’. Dit wordt door nr.11 gelezen als de selectie van hoofddorp en woonkernen,
die zich per definitie in het buitengebied bevinden. Kernen van een kleinstedelijk of
regionaalstedelijk gebied behoren hier niet toe, waardoor dit beleidskader dus geen
betrekking heeft op de aan te leggen zuidwestelijke tangent rond Tielt.
3. Het afwegingskader geeft geen eenduidig antwoord of een omleidingsweg positief of negatief
is. In het voorstel tot wijziging van PRS wordt aangenomen dat er een positief of negatief
antwoord zal kunnen geconcludeerd worden. Dit is niet mogelijk met de huidige versie van
het afwegingskader (nr. 50)
4. In het kader van het verkeerskundig onderzoek is de passage “een gevoel van onbehagen”
(cfr. verkeersonleefbaarheid) een sterk subjectief gegeven, dat wordt opgeklopt door
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actiecomités. Het gewicht dienaangaande dient dan ook geminimaliseerd te worden. Er
wordt gevraagd deze passage te schrappen (nr. 69).
5. Het aanleggen van een omleidingsweg is geen standaardoplossing. De impact van de
omleidingswegen op de landbouw is groot (vb. versnippering, ontsluiting percelen). Het
besluiten tot de aanleg van een omleidingsweg moet (net als andere projecten) rekening
houden met alle bestaande en te verwachten effecten, onder andere de landbouwimpact. Dit
moet blijken uit de tekst (nr. 89)
Advies PROCORO
1. Het is inderdaad zo dat deze afwegingspunten niet allemaal hetzelfde gewicht toegekend
krijgen. Bij concrete dossiers komt er een globale ruimtelijke waardering bovenop de
verkeerskundige waardering. Alle elementen samen vormen een nuancerend, neutraal of
versterkend effect op de verkeerskundige analyse.
2. De PROCORO is van mening dat het beleidskader inzake bijkomende omleidingswegen
voldoende duidelijk is voor wat betreft het toepassingsgebied. In het doel van het
beleidskader wordt immers expliciet verwezen naar de begrippenlijst uit het PRS-WV,
waarbij een ‘kern van het buitengebied’ aangeduid wordt als hoofddorp en woonkern en dus
wijst op geselecteerde kernen.
3. De PROCORO is dan ook van mening dat het beleidskader voldoende duidelijk is. Op basis
van de resultaten van stap 1 en bij uitbreiding stap 2 kan de beoordeling worden gemaakt of
een omleidingsweg noodzakelijk is of niet. Het beleidskader is dan ook een instrument voor
de deputatie om de uiteindelijke beslissing te nemen.
4. Het is inderdaad zo dat verkeersonleefbaarheid een subjectieve component bezit. Het is
evenwel net één van de bedoelingen van het beleidskader om de subjectiviteit te
minimaliseren, door middel van het hanteren van objectieve drempelwaarden, opgesteld op
basis van proefondervindelijk onderzoek in gans de provincie.
5. De PROCORO is akkoord met de stelling dat een omleidingsweg geen standaardoplossing is.
Vandaar dat de provincie heeft gepoogd om met het beleidskader een uitgebreide afweging
uit te werken waaruit moet blijken of een omleidingsweg noodzakelijk is. In het addendum
van het PRS-WV werd een derde stap toegevoegd aan dit beleidskader, waarin de impact op
de landbouwstructuur wordt onderzocht en dit voor alle alternatieve tracés (indien van
toepassing). Hierbij is versnippering en ontsluiting van de percelen één van de belangrijkste
onderzoekselementen.
3. Vragen naar aanvullingen bij het beleidskader:
1. Bij het verkeerskundig onderzoek is het zinvol ook de verkeers(on)veiligheid op te nemen
(nr. 6)
2. Binnen het beleidskader worden geen alternatieven onderzocht binnen het ontsluiten van
functies met openbaar vervoer, of het bannen van zwaar verkeer door een multimodaal
goederentransport (nr. 76)
Advies PROCORO
1. De PROCORO is van oordeel dat het aspect verkeers(on)veiligheid inherent vervat zit in de
verschillende parameters die gehanteerd worden in het beleidskader, zoals het aandeel
zwaar verkeer, de aanwezige functies langs de doortocht, de verhouding tussen de ruimte
voor gemotoriseerd verkeer ten opzichte van niet-gemotoriseerd verkeer. Het is dan ook niet
noodzakelijk dit expliciet als afzonderlijk criterium op te nemen.
2. Binnen stap 2 van het beleidskader wordt gebruik gemaakt van een multimodaal
verkeersmodel om de effecten van een omleidingsweg in te schatten. Dit verkeersmodel
hanteert de modal shift die becijferd wordt in het onderzoek verplaatsingsgedrag in
Vlaanderen, waarbij er uitgegaan wordt van een zekere verschuiving richting openbaar
vervoer. Zo wordt er uitgegaan van een duurzaam én realistisch scenario inzake het gebruik
van het openbaar vervoer en de uitbouw van multimodale vervoersmogelijkheden. De
PROCORO is dan ook van mening dat het beleidskader op dat vlak voldoende is uitgewerkt
maar vraagt om bij de verwijzing naar het verkeersmodel expliciet te vermelden dat er ook
rekening wordt gehouden met het openbaar vervoer.
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Opmerkingen inzake concrete dossiers
1. Er wordt gewezen op de noodzaak voor de realisatie van de omleidingsweg Middelkerke,
als sluitstuk voor de kamstructuur. Deze omleidingsweg is van primordiaal belang voor de
verdere ontwikkeling van Middelkerke en wenst aldus het beleidskader zo snel mogelijk te
activeren (cfr. besluit deputatie 22 december 2012) (nr. 16)
2. Niettegenstaande het gemeentebestuur gekant blijft tegen de aanleg van een
omleidingsweg rond Anzegem wordt gevraagd om medezeggenschap in de opmaak van
het PRUP. Er wordt gevraagd af te stappen van de oostelijke trajecten en het westelijk traject
B en om niet vast te houden aan het westelijk traject A tussen de Berglaan en de Statiestraat
omdat dit niet over de spoorweg gaat. De raad vraagt bovendien een tonnagebeperking op te
leggen op de gewestwegen om de dorpskernen zoveel mogelijk te vrijwaren van zwaar
verkeer (nr. 10)
3. Er wordt aangedrongen op een snelle realisatie van de zuidwestelijke tangent rond Tielt,
om te voldoen aan de gewenste verkeers- en vervoersstrucuur op gemeentelijk en
provinciaal niveau (nr. 11)
Advies PROCORO
1-2. De PROCORO wijst op het feit dat de beslissing voor deze concrete dossiers reeds is
gevallen op basis van uitvoerig onderzoek. Het tracé voor deze bijkomende wegen wordt
best indicatief aangeduid op de kaarten.
3. Deze opmerking is niet relevant in het kader van de herziening van het PRS-WV, gezien de
realisatie van deze tangent de bevoegdheid is van het Vlaams gewest.
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10.4. BELEIDSKADER VOOR WINDTURBINES

P.156

1. Bundeling met minstens 2 grootschalig ruimtelijk structurerende elementen: Er
wordt afwijkingmogelijkheid gevraagd van dit principe. Er wordt hierbij verwezen naar
diepvriesgroentenbedrijven, waar de inplanting van windturbines ook moet mogelijk zijn
(20).In de regel moet de aanwezigheid van één grootschalig infrastructuurelement volstaan
(76) Er wordt ook gevraagd windturbines niet uit te sluiten in landelijk gebied (99), als er een
draagvlak bij het lokale bestuur is en er geen negatieve parameters zijn (37). Primaire en
secundaire wegen moeten ook als positief aanknopingspunt gezien worden (37).
Advies PROCORO:
Het principe van de positieve benadering (aanknoping met minstens 2 grootschalige
ruimtelijke structurerende elementen) bewaakt de ongebreidelde inplanting van windturbines
en volgt het principe van de gedeconcentreerde bundeling uit het structuurplan Vlaanderen.
Het onoordeelkundig inplanten van windturbines bij (grote)bedrijven is geen goede
uitgangshouding. Bedrijventerreinen die met hun locatie onder het principe van de positieve
benadering vallen kunnen in aanmerking komen. Andere bedrijven kunnen trachten te
investeren in windturbineprojecten op geschikte locaties. In de fiche wordt als regionaal
lijninfrastructuur volgende opsomming gemaakt: kanaal, autosnelweg, spoorweg.
De PRS tekst laat de mogelijkheid open om vanuit het Vlaams niveau af te wijken van dit
bundelingsprincipe, om de ontwikkeling van een groot windturbinepark in de open ruimte niet
uit te sluiten. De PROCORO is echter van menig dat dergelijk initiatief niet kan zonder een
duidelijk instrument / sturing van de hogere overheid om tot een optimale inplanting te
komen, met respect voor het landschap.
2. Kader voor kleine en middelgrote windturbines:
Er wordt gevraagd of kleine en middelgrote windturbines een gemeentelijke bevoegdheid blijft
of de provincie hierover een visie heeft (30).
Advies PROCORO:
Middelgrote windturbines worden ook gevat door de provinciale visie, dit is aangegeven onder
punt 6.1.1, p. 156 Doel van het beleidskader.
Voor kleine windturbines wordt verwezen naar de Vlaamse omzendbrief ter zake. Het is aan
de lokale besturen om - indien gewenst – een gebiedsgerichte visie uit te werken voor de
kleine windturbines. Het lijkt niet aangewezen hiervoor in het PRS specifieke criteria uit te
werken. Een gemeentelijke beleidsvisie hieromtrent kan onrechtstreeks worden getoetst aan
het PRS door vb. selecties van de landschappelijke structuur.
3. Inplanting windturbines niet wenselijk:
Er wordt aangegeven dat de inplanting van grote en middelgrote windturbines niet wenselijk is
op het grondgebied van de gemeente, omwille van de visuele pollutie. De inplanting van
windturbines is niet verzoenbaar met de gave, open ruimte. (30, 16)
Advies PROCORO:
Het principe van de positieve benadering (aanknoping met minstens 2 grootschalige
ruimtelijke structurerende elementen) bewaakt de ongebreidelde inplanting van windturbines
en volgt het principe van de gedeconcentreerde bundeling uit het structuurplan Vlaanderen.
De provincie poogt een globaal kader op te stellen, dat van toepassing kan zijn op het
grondgebied West-Vlaanderen. Er zijn gemeenten die geen windturbines wensen op hun
grondgebied en er zijn gemeenten die dat wel willen. Als enkel met deze specifieke wensen
wordt rekening gehouden, dan kan er bezwaarlijk sprake zijn van een bovenlokaal
beleidskader.
4. Windmolens enkel bij / in industriezones:
Windmolens zijn sociaal niet te verantwoorden op minder dan 1 000 m van woningen en
bovendien horen windmolens niet thuis in agrarisch gebied. Windmolens met een hoogte van
150 m zijn industriële installaties en in agrarisch gebied horen grondgebonden agrarische
bedrijven thuis, geen windmolens, geen marco landbouwbedrijven en geen industrie.
Windmolens doen trouwens een afbreuk aan het landelijk karakter en de eigenheid van de
plattelandsomgeving. (90,93, 117)
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Advies PROCORO:
Het beleidskader windturbines is noodzakelijk omwille van het feit dat de decreetgever de
windturbines in agrarisch gebied vergunbaar heeft gemaakt, mits de locatie voldoet aan de
Vlaamse omzendbrief ter zake. Het beleidskader bevat sturing om zowel locaties te vinden
voor de inplanting van windturbines, als een voorbehoud te maken op minder of niet geschikte
locaties. Als de windturbines worden ingeplant in samenhang met minstens 2 grootschalig
ruimtelijk structurerende elementen, dan kan dit in agrarisch gebied zijn.
5. Overige opmerkingen / kennisgevingen:
15:
Bezwaarindiener stelt dat hernieuwbare energie, afkomstig van on-shore windturbines in
West-Vlaanderen niet nodig zijn. De off-shore windturbines zijn genoeg voor de
energiedoelstelling voor heel België.
Er zijn in de tekst verschillende onduidelijkheden, die dit initiatief ondermaats maken. Het is
niet duidelijk of er nog een verder uitgewerkt beleidskader komt, wat wordt bedoeld met het
‘specifiek’ beleidskader terwijl er wordt gesteld dat het gaat om ‘algemene’ ruimtelijke
principes. De voorliggende tekst is ook waardeloos omwille van:
windturbines hebben slechts een marginale bijdrage aan de vermindering van de CO2uitstoot. Bezwaarindiener stelt ook de vraag of de klimaat-opwarming wel bewezen is. Er
zijn geen baten van on-shore windenergie tegenover de kosten ervan, zowel economisch
als op vlak van detriment aan ruimtelijke en leefmilieu-patrimonia.
de Vlarem normen naar afstanden tot woningen zijn veel te weinig, dit beantwoord niet
aan de op gezondheidsvlak geldende zorgvuldigheids-, voorzorgs- en gelijkheidprincipes.
er is een eigendomsdevaluatie waar windturbines worden ingeplant.
de visuele hinder en vervuiling wordt ondergeëvalueerd.
Samenvattend stelt de bezwaarindiener dat het met redactionele verwarrende
onduidelijkheden “specifiek beleidskader met betrekking tot landschap”: dat windturbineinplanting een “MUST” is die “primeert” op landschap en natuur-waarden. Met andere
woorden een degelijk Ruimtelijk en Leefmilieubeleid wordt ondergeschikt gemaakt aan
een klimaat-energie beleid dat “irrealistisch” is.
Advies PROCORO:
De PROCORO stelt voor om na te kijken of er effectief onduidelijkheden zijn in de tekst en die
waar nodig aan te passen.
Verder is de PROCORO van menig dat de noodzaak van windenergie als onderdeel van een
duurzaam energiebeleid niet in vraag hoeft gesteld te worden. Evenwel zou een duidelijke
doelstelling vanuit de Vlaamse regering de zoektocht en ontwikkeling van geschikte locaties /
windturbineprojecten kunnen bespoedigen. Nu blijft dit eerder ‘vrijblijvend’.
19 Wervik:
Er wordt gesteld dat de selectiecriteria uit het addendum de basis kunnen zijn voor een
uitgewerkt PRUP windturbines. Op die manier worden de gemeenten beschermd tegen
ruimtelijk niet verantwoorde stedenbouwkundige projecten en voor de administratie
tijdrovende, en naar de bevolking stressvolle procedures.
Advies PROCORO:
De PROCORO is geen voorstander om een gebiedsdekkend provinciaal RUP op te maken dat
de inplanting van (grootschalige) windturbines regelt. Dit planproces zou niet alleen naar alle
waarschijnlijkheid een juridische procedureslag niet overleven, anderzijds zou een PRUP in
deze ook te weinig dynamisch zijn om in te spelen op wijzigende potenties en
omgevingsvariabelen.

22 Menen:
Er wordt gevraagd om het beleidskader en de visie ook in een grensoverschrijdend kader uit
te werken.
Advies PROCORO:
De positieve aanknopingspunten zijn een voldoende kader om dit ook grensoverschrijdend toe
te passen. Het kader laat toe dat een windturbineproject in West-Vlaanderen, dat is gekoppeld
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aan grootschalige ruimtelijk structurerende elementen net over de provinciegrenzen, mogelijk
is.
24 Brugge:
Vraagt de zin te schrappen onder 6.1.1 pg 156 ‘het beleidskader gaat uit van een ruimtelijke
visie die wordt vertaald in een selectie van locaties waar grote en middelgrote windturbines
kunnen ingeplant worden. ‘ het is beter om geen dergelijke locaties af te bakenen.
Advies PROCORO:
Deze opmerking is terecht, de betreffende zin kan geschrapt worden. Het zijn de ruimtelijke
principes die het belangrijkst zijn, niet de vertaling daarvan in een selectie van locaties.

29 Jabbeke:
6.2.1. Ruimtelijke principes
A. Positieve benadering
In de 4e alinea wordt volgende aanvulling gevraagd:
Als positief aanknopingspunt wordt minstens een bundeling van 2 of meer grootschalige
ruimtelijke structurerende elementen vooropgesteld zoals een regionaal (of lokaal)
bedrijventerrein, haventerrein, regionale lijninfrastructuur (industrieel kanaal met
uitsluiting van een kanaal met toeristische waarde, autosnelweg, ringweg,
spoorweg) en een stedelijke kern."
Gelieve bij de negatieve parameters ook rekening te houden met recent ingerichte
weertoren langs de E40 (KMI-toren).
Advies PROCORO:
het is niet de bedoeling een kanaal met toeristische waarde per definitie uit te sluiten als
positief aanknopingspunt. Het is zo dat de meeste kanalen, naast een industrieel
karakter, ook een toeristisch-recreatieve functie en natuurverbindingsfunctie kunnen
bevatten. Dit is geen afdoende argument om hier windturbines uit te sluiten.
de verwijzing naar de KMI-toren, is een aspect dat zijn uitwerking zal hebben mocht er
een concrete vergunningsaanvraag worden aangevraagd binnen het interferentiegebied
van de weertoren. Dan is het aan de adviserende instanties om hier in detail een advies
over te formuleren. Het is niet aangewezen de weertoren op de nemen in het generiek
kader op provinciaal niveau.
30 Blankenberge:
-

toevoegen erfgoedlandschappen bij negatieve parameters
er wordt verduidelijking gevraagd over wat wordt verstaan als een klein park (opp.,
aantal turbines).
niet wenselijk op het grondgebied van Blankenberge
er wordt geen rekening gehouden met de visuele pollutie van windturbineparken,
specifiek wordt er visuele pollutie verwacht door de zoekzone langs de kanaalzone
suggestie aan Vlaanderen opnemen: in zee verder uitbouwen omdat dit het minst
hinderend is.
standpunt innemen rond zonnepaneelvelden
kleine en middelgrote windturbines: blijft dit een gemeentelijke bevoegdheid of heeft de
provincie hierover een visie? Hierover worden geen uitspraken gedaan.

Advies PROCORO:
de lijst van de negatieve parameters is generiek gehouden, het is niet aangewezen dit tot
de huidige gekende terminologie te beperken.
de term ‘klein park’, wordt in de herziening gebruikt in volgende zinnen: “We gaan
immers op zoek naar de ‘best beschikbare plaats’ en bewaken de schaarsheid aan open
ruimte. Liever enkele grote ‘welgeplaatste’ windturbineparken dan een lappendeken van
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-

-

-

-

verschillende kleine parken”. Dit betreft dus een conceptuele verduidelijking en behoeft
geen aanpassing.
er wordt akte genomen van de melding dat windturbines niet wenselijk zijn op het
grondgebied van Blankenberge. Dit wordt evenwel als suggesties naar de hogere overheid
gezien.
door de windturbineparken te koppelen aan grootschalige ruimtelijk structurerende
elementen, kunnen ze versterkend werken t.a.v. de leesbaarheid van het landschap. Tot
hoever een windturbine zichtbaar is, kan onmogelijk tot enig objectieve
toetsingsparameter dienen in de zoektocht naar geschikte locaties.
er wordt verwezen naar het in opmaak zijnde Vlaamse kader hieromtrent. Het kan niet de
bedoeling zijn om gronden (vb. nuttige bedrijfsgronden of landbouwgronden) voor
zonnepanelen hiervoor op te offeren. In de eerste plaats dient gezocht naar functionele
dakoppervlakten.
p. 156 stelt duidelijk dat het beleidskader gaat over grote en middelgrote turbines. Kleine
windturbines zijn een gemeentelijke planningsbevoegdheid.

34 Roeselare:
enkel de zoekzones die weerhouden worden in het GRS, kunnen in aanmerking komen voor
grote en middelgrote windturbines, na afweging VLAREM normen. (enkel kanaalzone thv afrit
E403)
Advies PROCORO:
Het GRS stelt, terecht, dat het gaat om een suggestie naar de hogere overheid. Niettemin is
een visie op stedelijk niveau interessant.
69:
Er wordt gevraagd of er verder kan nagedacht worden rond een beleidskader Kleinschalige
energievoorzieningen.
Advies PROCORO:
Volgens het principe van de subsidiariteit behoort het de lokale besturen toe om een
ruimtelijke kader te ontwikkelen voor lokale aangelegenheden. Hiervoor is de provincie niet
het meest aangewezen planningsniveau.
70 Oostkamp:
-

Er is potentieel maar één geschikte zone mogelijk: het klaverblad E40/A17 en dit conform
de zoeklocaties vastgelegd door de provincie.
Binnen het GRS Oostkamp RG p.34 wordt aangegeven dat de gemeente geen vragende
partij is voor de inplanting van windturbines op haar grondgebied. Er is potentieel slechts
één geschikte zone mogelijk: het klaverblad E40/A17. Dit is ook de locatie die onder
voorwaarden als zoeklocatie door de provincie werd voorgesteld. Ondertussen zijn
aanvragen rond windmolens op het klaverblad in procedure.

Advies PROCORO:
Dit gaat over een concreet voorstel. De PROCORO doet hier geen uitspraak over.

76:
-

-

Het visueel aspect is belangrijk: het is wenselijk dat windmolens geplaatst worden in
geordende groepen en dat gelijkaardige types gebruikt worden. Indien dat niet mogelijk
is, mag dit geen argument zijn om op geschikte locaties projecten tegen te houden.
We vragen daarenboven ook een beleidskader voor de andere ruimtebepalende vormen
van ‘groene’ energie zoals de biomassacentrales.
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Advies PROCORO:
Het beleidskader stelt dat er wordt gestreefd naar grotere parken, op weloverwogen
locaties. Daarbij dient zoveel mogelijk naar een kwalitatieve opstelling te worden
gestreefd.
De opmaak van een beleidskader voor andere vormen van ‘groene’ energie, zoals
biomassacentrales, kan overwogen worden bij een toekomstige herziening van het PRS.

80 Zuienkerke:
-

verzoekt om naar de toekomst toe meer betrokken te worden bij de opmaak en verdere
uitwerking van het aangekondigde beleidsplan teneinde te vermijden dat er plots opnieuw
een aantal potentiële inplantingslocaties worden voorgesteld zonder dat wij, als
gemeentebestuur, hierbij werden betrokken of gehoord.

Advies PROCORO:
Overleg en kennisuitwisseling met de lokale besturen is erg belangrijk, in alle bovenlokale
ruimtelijke aangelegenheden.
99:
-

-

Projecten die voldoen aan de richtlijnen uit de omzendbrief van de Vlaamse Overheid,
mogen niet worden tegengehouden, ook al komen ze niet voor op het lijstje van de
provincie.
Er wordt aangegeven dat om tot duurzame energiezekerheid te komen zonder
klimaatschade we ZOWEL de grote als de kleine windparken zullen nodig hebben. Dit in
tegenstelling tot het principe Minder met Meer, waarbij wordt gesteld “Liever enkele grote
‘welgeplaatste’ windturbineparken dan een lappendeken van verschillende kleine parken’.

Advies PROCORO:
Met het beleidskader tracht te provincie de omzendbrief van de Vlaamse Overheid verder
te vertalen naar het grondgebied van de provincie W-Vl. De uitgangspunten van het
beleidskader beogen op schaal van de provincie de oordeelkundige en ruimtelijk
aanvaardbare inplanting van windturbineparken te impliceren, terwijl bij ‘enkel uitgaan
van de omzendbrief’ alle projecten op zich worden beoordeeld, zonder dat er een
overkoepelend beeld is van de visuele interferentie tussen projecten.
De PROCORO acht het wenselijk dat het provinciaal kader het nodige voorbehoud op
ruimtelijke kwaliteit blijft bevatten en aanstuurt op de oordeelkundige inplanting van
windturbineparken. Hierbij valt op te merken dat er geen concrete energiedoelstelling
bestaat per provincie.
100:
Er wordt gevraagd om een overleg te hebben met Waterwegen en Zeekanalen, gezien
windturbines specifieke negatieve effecten kunnen hebben voor de scheepvaart (verstoring
radarbeelden, etc.)
Advies PROCORO:
Deze vraag behoeft geen aanpassingen aan het voorliggende addendum PRS. De vraag kan
binnen de dienst ruimtelijke planning opgevangen worden.
130 departement Leefmilieu, Natuur en Energie:
-

Er wordt gevraagd om een ambitieuze (bindende) doelstelling rond windenergie op te
nemen.
Er wordt gevraagd in het PRS een beleidskader voor ruimtelijke klimaatadaptatie toe te
voegen.
Dat het beleidskader niet van toepassing is op de grootschalige windturbineparken, omdat
deze onder de Vlaamse bevoegdheid vallen, lijkt haaks te staan op het ‘Minder met meer’
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-

-

principe. Er wordt verwezen naar de concentratiezones in Oost-Vlaanderen, waar een
sturen op provinciaal niveau wel mogelijk lijkt.
Er wordt gesteld dat de positieve aanknopingspunten en negatieve parameters verder aan
te vullen en concreter maken door bijvoorbeeld toe te spitsen op bepaalde gebieden
binnen de provincie.
De ruimte- en energie-efficiëntie van het locatiebeleid verdient meer aandacht.

Advies PROCORO:
Het beleidskader is een ruimtelijk kader voor de inplanting van grootschalige en
middelgrote windturbines. Het PRS is niet het kader om bindende energiedoelstellingen in
op te nemen.
Het thema ruimtelijke klimaatadaptatie kan worden meegenomen in een volgende
herziening van het PRS. Dan kan worden afgewogen in hoeverre het relevant is hier een
specifiek beleidskader voor te maken, dan wel in de algemene ruimtelijke principes te
verwerken.
Het PRS gaat uit van een bundeling van een windturbinepark met minstens 2
grootschalige ruimtelijk structurerende elementen. De uitzondering voor grote
windparken kent zijn oorsprong in de ambitie op Vlaams niveau om op zoek te gaan waar
grote windparken kunnen ingericht worden. Dat kan in de open ruimte zijn, wat zou
strijdig zijn met de bepalingen het van provinciale beleidskader. Vandaar deze
uitzondering.
Door het abstraheren van de positieve aanknopingspunten en negatieve parameters,
wordt voldoende ruimte gelaten om concrete cases te gaan beoordelen volgens de
kenmerken van de site. Het is niet aangewezen deze elementen stringenter in het PRS te
gaan vastleggen.
De bundeling met grootschalige ruimtelijk structurerende elementen en tegelijk een
voorbehoud maken voor de negatieve parameters is een ruimtelijk kader voor de
inplanting van windturbineparken. Hier nog een verder voorbehoud maken naar energieefficiëntie zou het nog moeilijker maken om geschikte locaties te vinden.
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De heren Eric Vandorpe en Gabriël Vandemaele verlaten op 21 maart 2013 in de loop van de
namiddag de vergadering.

11. OP WEG NAAR EEN MEER DYNAMISCHE EN
STRATEGISCHE PLANNING P.158




De minister erkent dat de elementen van dynamische planning invulling geven aan de filosofie
van structuurplanning en kunnen aanvaard worden. (advies minister)
De vermindering van studielasten en de voorgestelde continuïteit worden toegejuicht. (nr.106)
De gemeentes stellen tot hun tevredenheid vast dat op de laatste pagina een eerste aanzet
gegeven wordt tot een meer dynamische en strategische planning. (nrs. 102,103)
Advies PROCORO:
De PROCORO ondersteunt het idee van een strategische en dynamische planning met een
zekere continuïteit en beperking van de planlasten voor de gemeentes.



Adviesinstanties vragen om ivm de behoeften voor wonen en bedrijvigheid en de
leefbaarheidsproblematiek van de dorpen voldoende en voorafgaandelijk overleg te voeren
met de betrokken gemeenten. (nrs. 106, 29)
Advies PROCORO:
De PROCORO volgt de vraag van adviesinstanties om voldoende overleg te voorzien met
gemeentebesturen. Als belangrijke adviesraad kan zij er mee op toezien dat voldoende
overleg en transparantie aanwezig is. Aan de tekst dient dienaangaande niets concreets
aangepast te worden. Tenslotte wijst de PROCORO er op dat het huidige PRS in het bindend
gedeelte op pagina 292 stelt om de bevolking zoveel mogelijk te betrekken bij de
voorbereiding van projecten en deze passage niet wordt gewijzigd met voorliggende
herziening.



Bezwaarindiener stelt dat ruimtelijke planning structuurgevend en niet –volgend is en is het
fundamenteel oneens met de stelling dat het structuurplan niet meer meekan met de
maatschappelijke evoluties. Een structuurplan moet daarom voldoende afdwingbare
doelstellingen hebben, zoals een ruimtebalans ook op langere termijn, en mag niet te flexibel
of te aanpasbaar zijn. Anders vervallen we in een “ruimtelijke ordening op maat, a la tête du
client” en dat is net de reden voor de huidige ruimtelijke wanorde. We pleiten daarom voor
een realistisch evenwichtig structuurplan, aangepast aan de huidige context en met een
progressieve blik op de toekomstige context, maar met een hoge rechtszekerheid en een
bepalend karakter. In dit alles willen bezwaarindieners dat het plan sterk genoeg is om vooral
de zwakkere spelers in de ruimtelijke gebruiksruimte te beschermen, zoals natuur, landschap,
trage wegen, biodiversiteit, sociale diversiteit, klimaat, landbouw tegen de sterkere groepen
zoals industrie en woonverkaveling. (nr. 99)
Advies PROCORO:
De PROCORO volgt de bezwaarindiener waar die stelt dat een structuurplan structurerend en
niet volgend moet zijn. Dit neemt niet weg dat de maatschappij/realiteit onderhevig is aan
belangrijke wijzigingen die niet altijd te voorspellen zijn. Het is dan ook aangewezen om via
de planningsinstrumenten hier snel te kunnen op inspelen zodanig de ruimte verder in de
juiste richting te kunnen sturen. Deze dynamische planning betekent in deze dus geenszins
‘op maat’ of ‘a la tête du client’ en de tekst hoeft dan ook niet bijgestuurd te worden.



De gemeente stelt tot haar tevredenheid vast dit op de laatste pagina van het PRS-addendum
een eerste aanzet gegeven wordt tot een meer dynamische en strategische planning, met
volgende krachtlijnen: het PRS beperken tot de grote ruimtelijke krachtlijnen, het werken met
strategische gebieden, een continue monitoring en bijsturing van bepaalde vragen en acties.
De gemeente betreurt dan ook dat in de huidige tekst tot partiële herziening van het PRS
opnieuw bijkomende, gedetailleerde beleidskaders worden opgemaakt of in het vooruitzicht
gesteld voor bepaalde elementen en sectoren. (nrs.103,134 identieke adviezen)



De gemeente en ministerstellen vast dat tal van lokale elementen worden behandeld op
provinciaal niveau, wat strijdig is met het subsidiariteitsprincipe. (advies minister,nrs.103,134
identieke adviezen)
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Advies PROCORO:
De PROCORO is niet van mening dat met de huidige partiële herziening te gedetailleerde
beleidskaders worden opgemaakt of in het vooruitzicht worden gesteld. De beleidskaders die
werden opgenomen behandelen heel concrete elementen waarvoor een concreet kader zich
opdringt. De PROCORO ziet ook geen strijdigheden met het subsidiariteitsprincipe (er worden
ook geen voorbeelden aangegeven) en acht beide opmerkingen ongegrond.


Adviesinstantie vraagt om de herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan ook
grensoverschrijdend , oa met Frankrijk en Wallonië te overleggen en verder uit te diepen
binnen dit document. (nr.22)
Advies PROCORO:
De PROCORO wenst er vooreerst op te wijzen dat de grensoverschrijdende materie een
Vlaamse bevoegdheid is. Daarnaast stelt de PROCORO vast dat de documenten aan de
verschillende partners (Oost-Vlaanderen, Wallonië, Nederland, Frankrijk) werden bezorgd. De
PROCORO vraagt om bij de verdere uitwerking van spoor 2 verder overleg en afstemming te
voorzien.



Landbouw vraagt de aanvulling met volgende tekst:
De provincie onderkent dat het Provinciaal structuurplan in kader van rechtszekerheid ook
garanties en stabiliteit moet inhouden. (nr.69)
Advies PROCORO:
De PROCORO onderkent de noodzaak aan rechtszekerheid en stabiliteit. Een structuurplan is
evenwel in eerste instantie een beleidsplan met visie-elementen. De effectieve
rechtszekerheid/duidelijkheid wordt geboden via ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarvoor het
PRS de basis vormt. Voorliggende herziening biedt voldoende garanties om via (onder meer)
uitvoeringsplannen een stabiel en rechtszeker ruimtelijk beleid te voeren in West-Vlaanderen.



Klimaat (nr.76,130)
Gezien de verander(en)de inzichten omtrent de effecten van de klimaatverandering (op
waterhuishouding in het bijzonder en mens en milieu algemeen), zou het Addendum
hieromtrent een kader kunnen scheppen. De inzichten in de effecten die dit heeft op de
waterhuishouding, zijn nu permanent voelbaar. De adaptatie aan deze klimaatverandering
moet doorgetrokken worden binnen het ruimtelijk beleid van West-Vlaanderen. Mitigerende
maatregelen moeten dwingende een leidraad zijn voor het ontwikkelen van een ruimtelijk plan
(zoals bijvoorbeeld kernverdichting, ruimte voor water, natuurverbinding, uitbreiding
bossen,…). We adviseren dit dan ook expliciet op te nemen binnen het Addendum.
Doordachte stedelijke en constructievormen, evenals groen-, open ruimte en
watergerelateerde maatregelen dienen bij te dragen aan hittebestendige steden.
Er dient een CO2-neutrale bebouwde omgeving te worden nagestreefd.
Energie-, grondstoffen- en materiaalkringlopen dienen zoveel mogelijk gesloten te worden
binnen de regio’s en stadsgewesten.
Advies PROCORO:
De PROCORO onderschrijft de principes omtrent klimaatswijzigingen, duurzaamheid, CO2neutrale bebouwing en dergelijke en vraagt dit in te schrijven in het PRS, concreet kan dit als
aandachtspunt bij hoofdstuk 11 worden toegevoegd. In spoor 2 van de herziening moet
voldoende aandacht aan dit aspect besteed worden.
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12. ALGEMENE BEPALING IN BINDEND GEDEELDE
P.159
Advies RWO/ Minister
Wat globaal gezien ontbreekt is een afweging ten aanzien van de actieprogramma’s van de
buitengebiedregio’s (AGNAS) in het algemeen en de herbevestigde agrarische gebieden in het
bijzonder. Dit dient o.a. een rol te spelen bij het eventueel aansnijden van agrarisch gebied voor
andere functies, zoals wonen en voor de selectie van natuurverbindingsgebieden. De omzendbrief
RO/2010/01 stelt in verband met provinciale planningsinitiatieven binnen HAG’s: Provinciale
ruimtelijke structuurplannen. Bij de herziening van de provinciale ruimtelijke structuurplannen
zullen de planningsopties binnen de herbevestigde agrarische gebieden terughoudend beoordeeld
worden ten aanzien van elke mogelijke planologische aanpassing van de beleidsmatig
herbevestigde agrarische bestemmingen, zoals hierboven aangegeven. Indien in een provinciaal
structuurplan toch de optie genomen wordt een planningsinitiatief te nemen in een herbevestigd
agrarisch gebied, moet dat als dusdanig in de bindende bepalingen van het betreffende
structuurplan opgenomen worden. De passage die in dit verband nu effectief is opgenomen in
het bindend gedeelte, namelijk “De opgenomen selecties en de uit te voeren acties vanuit het
PRS-WV kan mogelijk leiden tot het aansnijden van herbevestigd agrarisch gebied” is wel een
heel minimalistische benadering van wat de omzendbrief voorschrijft te meer daar het
richtinggevend deel aan dit aspect verder geen aandacht besteedt.
Samenvatting adviezen en bezwaren
- Opmerkingen omtrent de inname van herbevestigd agrarisch gebied (nr.89,69)
Pag 159. De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling zal pas instemmen met het innemen van
herbevestigd agrarisch gebied in zoverre de omzendbrief RO/2010/01 gerespecteerd blijft. In de
eerste plaats betekent dit het maximaal vrijwaren van herbevestigd agrarisch gebied voor de
landbouw. Inname van herbevestigd agrarisch gebied moet zoveel als mogelijk vermeden
worden. Een omstandige verantwoording is noodzakelijk als toch herbevestigd agrarisch gebied
ingenomen wordt. Het herstellen van het planologische evenwicht is het basisprincipe. Hiervan
afwijken kan slechts in uitzonderlijke gevallen dan wel als het planinitiatief louter bestaat uit het
zone-eigen maken van een bestaande en vergunde toestand.
(Voorzienbare) provinciale acties in herbevestigd agrarisch gebied moeten conform de
omzendbrief opgenomen worden in de bindende bepalingen van (herzieningen van) provinciale
ruimtelijke structuurplannen. Met de voorgestelde vage benadering kan de afdeling Duurzame
Landbouwontwikkeling pas instemmen in die mate dat de inname van herbevestigd agrarisch
gebied nog onzeker is door bijkomende afwegingen. Als nu al duidelijk is dat de provincie
herbevestigd agrarisch gebied wil aansnijden voor specifieke acties moet dit nu al in de bindende
bepalingen worden opgenomen!
Landbouw vraagt aanvullend op de tekst
“ de opgenomen selecties en uit te voeren acties vanuit het PRS-WV kan mogelijks leiden tot het
aansnijden van herbevestigde agrarisch gebied. De provincie wil echter een maximaal respect en
behoudt van het herbevestigd agrarisch gebied onderlijnen en dit ook aanbevelen aan de
gemeenten en wil maximaal rekening houden met de omzendbrief RO/2010/01. Daarom wil de
provincie indien ze niet in de mogelijkheid is om de compensatie voor landbouw voor te stellen,
maximaal inzetten en aanbevelen bij de Vlaamse overheid dat deze compensatie wordt voorzien
in het kader van de afbakening van de buitengebieden waar nog geen herbevestigd agrarisch
gebied is bestemd. Bij de opmaak van een RUP door het Vlaamse gewest zal voorafgaand aan de
afweging landbouw, natuur een compensatie van de verloren landbouwoppervlakte in reking
worden gebracht. Vervolgens kan gestart met de afweging landbouw, natuur voor betrokken
RUP.
Advies PROCORO:
De PROCORO begrijpt enerzijds de bezorgdheid omtrent de herbevestigde agrarische gebieden.
Anderzijds is het overduidelijk dat het onmogelijk is om op schaal van een provincie reeds te
kunnen inschatten waar met welke acties hoeveel HAG zal worden ingenomen. Het kan dan ook
niet de bedoeling zijn om een omzendbrief te gaan verankeren in een structuurplan. Dit betekent
geenszins dat de provincie geen rekening wenst te houden met de omzendbrief.
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Daarenboven dient het duidelijk te zijn dat het structuurplan voor veel zaken slechts een kader
aanreikt. Voor wat betreft bijvoorbeeld de kernenselectie wordt een kader gecreëerd om de
gemeenten meer keuzevrijheid te geven voor de invulling van het woonaanbod binnen de
gemeente. Indien effectief een bijkomend aanbod gerealiseerd wordt op basis van dit kader zal
uiteraard een ruimtelijke afweging dienen gemaakt te worden (op gemeentelijk niveau) waarbij
afstemming met de verschillende sectoren noodzakelijk is.
Om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de adviesinstanties stelt de PROCORO voor om
de laatste zin van het bindend gedeelte als volgt aan te passen:
‘De provincie wil het respect en het behoud van het herbevestigd agrarisch gebied onderlijnen.
De opgenomen selecties en uit te voeren acties vanuit het PRS-WV kunnen mogelijks leiden tot
het aansnijden van herbevestigd agrarisch gebied. Indien effectief herbevestigd agrarisch gebied
wordt aangesneden, engageert de provincie zicht er toe de geldende regelgeving hieromtrent te
respecteren.’
De PROCORO stelt voor om dit ook in het richtinggevend deel op te nemen.

174/174

