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VERSLAG 
 

 

De voorzitter opent de vergadering. 

1. Goedkeuring ontwerpverslag 205 (21/6/2018) 

Er zijn geen opmerkingen. 

Het verslag wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd. 

 

2. Goedkeuring ontwerpverslag 206 (5/7/2018) 

Er zijn geen opmerkingen. 

Het verslag wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd. 

 

3. Reflectiemoment van de voorzitter 

De voorzitter de heer Piet Gellynck houdt zijn 11e reflectiemoment. Hierbij blikt de voorzitter 

terug op 10 jaar voorzitterschap aan de hand van de 10 voorgaande reflectiemomenten. Dit 

wordt als bijlage toegevoegd aan het verslag. De voorzitter verklaart hierbij dat dit zijn 

laatste werkjaar is als voorzitter. Met de nieuwe legislatuur wordt er een nieuwe PROCORO 

samengesteld. De heer Piet Gellynck zal geen kandidaat meer zijn. 

 

In opvolging van het reflectiemoment, deelt de vaste secretaris mee dat de provincieraad in 

zitting van september een voorstel krijgen om het PRS_WV beperkt te herzien en een 

Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen op te maken. 

De aanleiding is de vraag van de gemeente Moorslede om de bindende selectie van Dadipark 

te schrappen. Dadipark staat al een geruime tijd leeg. De gemeente, in samenspraak met de 

provincie, wil er een andere invulling aan geven via een gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan. Om geen tegenstrijdigheid te hebben met het PRS-WV, dan moet het PRS-

WV aangepast worden. Het voorstel van de deputatie is om de herziening van PRS-WV te 

beperken tot dit punt. Uiteraard zullen er heel wat andere vragen tot aanpassing naar boven 

komen. De deputatie meent dat deze vragen in een ruimer kader moeten bekeken worden en 

dat is dan het beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen. Intussen is er ook een decretale basis. 

 

Een lid vraagt wanneer de nieuwe kandidaturen zullen worden opgevraagd voor een nieuwe 

PROCORO. 

De vaste secretaris antwoordt dat dit zal gebeuren met de nieuwe legislatuur. De nieuwe 

deputatie kan in december overgaan tot de beslissing om een nieuwe PROCORO te installeren. 

In januari 2019 kan de opvraging van de kandidaturen beginnen. Het zal afhangen van de 

vlotheid van indienen van kandidaturen wanneer de nieuwe PROCORO van start kan gaan. De 

vorige keren bleek telkens dat de installatievergadering in september plaatsvond. 

De huidige leden blijven lid van de PROCORO tot ze vervangen worden.  

Het lid vraagt om er spoed achter te zetten.  
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4. Varia 

De vaste secretaris deelt mee dat er geen zitting is op 4 oktober. 

 

De eerstvolgende zitting gaat door op 8 november met voorlopig volgende agendapunten: 

 adviseren voorontwerp PRUP gecontroleerd overstromingsgebied Blekerijbeek te 

Ichtegem ifv plenaire vergadering 

 adviseren voorontwerp PRUP omleidingsweg Anzegem ifv plenaire vergadering 

 adviseren voorontwerp PRUP Rechteroever Nieuwpoort ifv plenaire vergadering 

 

De halfjaarlijkse uitstap zal plaatsvinden op 22 november. Er is wel om 17u00 een 

bijeenkomst van de provincieraad. 

 

 Ondertussen werd er via mail gecommuniceerd naar de leden dat er een 

wijziging is gebeurd in de data: 

o 8 november 2018 (gewone zitting) 

o 6 december 2018 (gewone zitting) 

o 17 januari 2018 (gewone zitting) 

Daguitstap gaat niet door op donderdag 22 november 2018 en wordt 

uitgesteld naar een datum in februari/maart 2019 die nog moet vastgelegd 

worden. 

 

 

De leden van de politieke fracties verlaten de vergadering. 

De heer Peter Norro verlaat de vergadering. 

 

 

5. Advisering ontwerp PRUP Strategisch projectgebied De Sol 
(Blankenberge) nav het openbaar onderzoek 

 

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning licht het ontwerp-provinciaal 

ruimtelijk uitvoeringsplan toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de bespreking. 

 

Een lid vraagt of er al gekend is wie de golf zal uitbaten? 

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat dit niet mag. Er is 

wel een marktbevraging gebeurd. Hieruit blijkt dat de vastgoedontwikkeling en de 

ontwikkeling van een golfterrein twee verschillende types ontwikkelaars zijn. Vandaar dat 

vooraf zal moeten vastgelegd worden dat een deel van de opbrengsten van de 

vastgoedontwikkeling moet gaan naar de golfontwikkeling. 

 

Het lid wil weten of de camping Dallas wordt onteigend? 

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning legt uit dat de uitbater geen 

eigenaar is van de grond. De grond behoort toe aan de familie die het grootste gedeelte van 

de grond in eigendom heeft in het gebied. De onderhandelingen zijn lopende. Een denkpiste is 

om te werken met erfpacht. 

 

Een ander lid wenst een verduidelijking over het publiek toegankelijk karakter van de golf. 

Volgens het lid is dit niet evident. 

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning antwoordt dat er wel rekening mee 

wordt gehouden dat er doorsteken komen in het gebied van het golfterrein voor het publiek, 

rekening houdend met de veiligheid. Vandaar dat de inrichting van de golf belangrijk is, zodat 

de paden parallel lopen met de golfbanen. Vroeger werden in het plan de doorsteken als vaste 

lijnen ingetekend. In dit plan is dit met indicatieve pijlen aangegeven. 
Een lid zegt dat bepaalde delen van de golf hoe dan ook afgesloten zal zijn. 

De heer Wouter Billiet verduidelijkt dat niet alles zal afgesloten zijn maar dat het evident is 

dat de golfbanen op zich publiek niet toegankelijk zullen zijn. 
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Het lid besluit hieruit dat het grootste deel van het golfterrein zal afgesloten worden. 

De heer Wouter Billiet wil aangeven dat naast het PRUP er een wedstrijdformule zal 

georganiseerd worden. Hierin zullen er meer randvoorwaarden worden opgenomen dan in het 

PRUP. Het uitgangspunt hierbij is dat de golf doorwaadbaar moet zijn. Een publieke 

verbinding tussen de stad en het Zeebos is een must. Bovendien hoeven de golfbanen niet 

overal met draad worden afgezoomd. Dit kan ook door bijvoorbeeld brede grachten te 

voorzien. 

 

Een ander lid vraagt of er rekening wordt gehouden met het landschap? 

De heer Wouter Billet zegt dat er geen specifiek voorschrift over het landschap is opgenomen. 

Het is de bedoeling om dit wel als een criterium mee op te nemen in de wedstrijdformule. 

Door het feit dat er een samenwerkingsverband provincie-stad-PMV is, die ook akkoorden 

sluit met de eigenaars, dan blijft de overheid aan zet. 

 

Een lid is verrast dat de provincie zo ver gaat om erfpacht te geven aan eigenaars. Wie wordt 

aangeduid als onteigende instantie? 

De heer Wouter Billiet verduidelijkt dat de gemeente en de provincie zijn opgenomen als 

mogelijke onteigende instanties. Het is niet de bedoeling van de provincie om een golfterrein 

uit te baten. Maar als de overheid kwaliteit wil, dan moet de regie in handen blijven van de 

overheid tot en met de realisatie. Dit is ook de bedoeling van het samenwerkingsverband met 

stad en PMV. 

 

Het lid meent dat de overheid met stedenbouwkundige voorschriften in een RUP voldoende 

garanties kan inbouwen om te komen tot een kwalitatief project.  

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning geeft aan dat het ook gaat om het 

project te kunnen realiseren. Blankenberge is eigenaar van een deel van de gronden in het 

gebied. De provincie wil de gronden van AWV kopen om zeker te zijn dat de fietsverbinding 

doorgetrokken wordt vanuit Zeebrugge naar Blankenberge. Voorts is het de bedoeling dat de 

provincie de studiekosten terug kan recupereren bij de ontwikkeling. 

 

Een lid vraagt wat de betekenis is van CROW. 

De vaste secretaris antwoordt dat dit staat voor Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in 

de grond, water en wegenbouw en verkeerstechniek. Dit instituut heeft richtlijnen en normen 

ontwikkeld in de verkeerskunde, die door de overheid worden gehanteerd.  

 

De voorzitter gaat over tot de beraadslaging en de advisering. 

Een voorstel van advies wordt rondgedeeld. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van alle adviezen en bezwaren die ontvangen zijn door de 

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

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

In deel 2 worden voor elk thema de adviezen en bezwaren hernomen en ondergebracht onder 

veel voorkomende onderwerpen en wordt het advies van de PROCORO geformuleerd. Beide 

delen dienen samen met het overzicht van de bezwaren en adviezen gelezen te worden. Elk 

nummer verwijst immers naar een vervolgnummer op deze lijst waar telkens de datum van 

ontvangst, de naam, het adres en de ontvangstwijze van het advies of bezwaar op vermeld 

staat. Op die manier kan men indien nodig het originele exemplaar erbij nemen. 

 

 

 

DEEL 1: SAMENVATTING ADVIEZEN, BEZWAREN EN OPMERKINGEN 

 

ADVIEZEN 

A1. Gemeente Zuienkerke 

Het College en niet de gemeenteraad heeft het dossier behandeld waardoor het advies 

onontvankelijk is. Het College had geen adviezen, bezwaren of opmerkingen. 
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A2. Gemeente Jabbeke 

De gemeenteraad van Jabbeke heeft geen opmerkingen. 

A3. Departement Omgeving 

Er wordt gesteld dat er tegemoet is gekomen aan de geformuleerde opmerkingen naar 

aanleiding van de plenaire vergadering. Het advies is gunstig. 

Er is in de stedenbouwkundige voorschriften bij het luik inrichtingsstudie telkens sprake van 

‘stedenbouwkundige vergunning’. Gelet op het feit dat de omgevingsvergunning sedert 

01/01/2018 in Vlaanderen in voege is getreden, wordt dit best aangepast. 

A4. Gemeente Beernem 

Gunstig advies. 

A5. Toerisme Vlaanderen  

Toerisme Vlaanderen staat positief tegenover het feit dat er een mobilhomeparking wordt 

voorzien nabij verblijfsaccomodatie Floréal.  

Het logiesdecreet (decreet van 5 februari 2016 houdende toeristische logies) maakt een 

onderscheid tussen camper terreinen tot en met 9 plaatsen of meer dan 9 plaatsen. Vanaf 10 

plaatsen zijn er bijkomende voorwaarden. De voorwaarden waaraan moet voldaan worden, 

worden meegegeven. Zodra een logies voldoet aan de verplichte basisvoorwaarnden en de 

algemene uitbatingsnormen voor een kamer- of terrein gebonden logies, dan mag het logies 

beginnen met uitbaten. 

Voor art.7 ‘Zone voor jeugdrecreatie’ wordt gevraagd expliciet te vermelden dat deze 

jeugdlokalen ook een verblijfsfunctie hebben. Dit omdat jeugdlokalen zich meer en meer 

openstellen als jeugdverblijf. Op dit moment is dit reeds een jeugdverblijf type A erkend door 

Toerisme Vlaanderen. 

A6. stad Brugge 

De gemeenteraad besliste een gunstig advies te verlenen mits rekening wordt gehouden met 

volgende opmerkingen: 

- Er kan niet worden uitgegaan dat de toekomstige ontwikkelingen geen impact zullen 

kennen op de bestaande infrastructuur, in het bijzonder het complex N34xN31. Een 

omstandige onderbouwing van deze uitspraak ontbreekt echter. Hierbij ging de 

planMER uit van een ongewijzigd profiel terwijl in de toelichtende nota wordt 

uitgegaan van een op termijn gewijzigd profiel waarbij het gemotoriseerd verkeer 

wordt geconcentreerd aan de zuidzijde van de trambaan waarbij er één rijstrook 

behouden wordt. Het lijkt noodzakelijk om de planMER te actualiseren via een 

aanvullende screeningsnota (uitgewerkt als mobiliteitsstudie). 

- De bebouwingscontour binnen artikel 6 (Duinse Polders) is te ruim opgevat waardoor 

er te veel onbebouwde open ruimte tussen de Duinse Polders en Zeebrugge kan 

worden aangesneden. Er wordt voorgesteld om de oostelijke bebouwingsgrens naar 

het huidig planvoorstel aan te passen van de Duinse Polders. 

- In de voorschriften van art.6 staat niets over bijgebouwen. Indien deze mogelijk zijn, 

moet het oprichten van bijgebouwen buiten de bebouwingszone verboden worden. 

- Het verbieden van hoge draadafsluitingen (bv voor tennisvelden) is nog niet 

verordenend opgenomen. Er wordt gevraagd om hiervoor een specifieke zone te 

voorzien. Als waarborg om een goede landschappelijke overgang van het 

projectgebied Duinse polders naar de omgevende open ruimte te vrijwaren, wordt 
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gevraagd art.6/buitenruimte aan te vullen met: ‘ De overgang met het open 

poldergebied/natuurgebied aan de oostzijde van de projectzone is visueel open te 

houden. Hier zijn geen inrichtingen toegestaan die hoge afsluitingen vergen (vb. 

tennisvelden). 

- In de toelichtende nota wordt op p.67 vermeld : “in alle voorschriften voor de 

verschillende zones zijn beperkingen opgenomen van de verhardingsoppervlakte.” Er 

wordt gevraagd dit effectief te vertalen in de voorschriften van de Duinse Polders. 

- Via de opname van parkeerkencijfers wordt erover gewaakt om geen parkeerdruk te 

genereren op het aanpalend openbaar domein. Vanuit de bekommernis dat er geen 

parkeerdruk wordt afgewenteld op Zeebrugge wordt verzocht om zowel bij artikel 5 

(zone Floréal) als artikel 6 (zone Duinse Polders) te verzoeken om: 

o De kencijfers voor vakantielogies aan te scherpen tot 1 autoparkeerplaats voor 

1 vakantielogies (i.p.v. 1 per 3 kamers). De motivatie is dat beide 

vakantiecentra thans en wellicht toekomstig gekenmerkt worden door het 

aanbieden onder centraal beheer van logies type appartement of studio, d.w.z. 

een logies gehuurd kan worden door één gezin. Het is dan ook wenselijk om 

een norm als ware het een woning is te hanteren. Bovendien vermijdt dit ook 

verwarring over het begrip ‘kamer’ inzake het kencijfer 1op1. (wordt één logies 

bedoeld of slaapkamer? Wat met een slaapzetel in de woonkamer?) 

o Er wordt ook gewezen op de parkeernood voor werknemers. 

o Een bijkomend kencijfer op te leggen zo er ook bij nieuwbouw in MICE-

faciliteiten wordt voorzien. Beide centra kennen thans een MICE-aanbod 

waarbij participanten niet per definitie ook logies betrekken. 

o Het stadbestuur wenst ook op te merken dat de beleidskeuze voor een 

verduining van het noordelijk wegprofiel ook betekent dat de parkeercapaciteit 

op de N34 significant inkrimpt dan wel integraal verdwijnt. Het lijkt wenselijk 

dat het stadsbestuur Blankenberge werkt aan een visienota op het parkeren. 

Het kan immers niet de bedoeling zijn dat bezoekers aan Blankenberge hun 

auto in Zeebrugge parkeren en vervolgens de laatste kilometers met de 

kusttram of de fiets afleggen. 

A7: Stad Blankenberge (13/06/2018, ontvangst 15/06/2018) 

De gemeenteraad heeft een voorwaardelijk advies. Het is wenselijk dat er in het PRUP 

rekening moet gehouden worden met volgende aspecten: 

- Bij het realiseren van de bebouwing dient gestreefd te worden naar het volgen van het 

wettelijk geluidskader voor woningen. 

- Er moet zorg gedragen worden voor het waterpeil in het nabijgelegen natuurreservaat 

wanneer men bemaalt bij het realiseren van ondergrondse bouwlagen of bepaalde 

funderingstypes. Het is wenselijk dat hiervoor beschermende en bewarende 

maatregelen worden ingeschreven in het PRUP. 

- Het is wenselijk dat het stuk landbouwgebied ten zuidoosten van het Zeebos onder 

een vorm van ‘nabestemming bos’ wordt ingeschreven in het RUP wanneer het niet 

meer dienstig is als landbouwgebied voor de huidige of een toekomstige landbouwer. 

Dit om een sterkere buffer te vormen tegen het oprukkende havengebied van 

Zeebrugge. 

BEZWAREN EN OPMERKINGEN 

B1: randvoorwaarden hoogspanningsleidingen 

Elia vraagt rekening te houden met de aanwezigheid van de ondergrondse 

hoogspanningsleidingen gelegen langs de Zeebruggelaan, Polderlaan en Albert Ruzettelaan. 

Boven of vlakbij de ondergrondse leidingen, allen gelegen in het openbaar domein, mag geen 

diep wortelende begroeiing komen. Er dient kennis genomen te worden van de 
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veiligheidsvoorschriften voor het uitvoeren van werken in de nabijheid van de 

hoogspanningsleidingen.  

 

B3 – B4 – B5- B6- B9- B10- B11- B15- B16- B17: Noodzaak golfterrein.  

Bezwaarindieners vinden de ontwikkeling van een democratische ecologische 9 holes golf een 

megalomaan idee, niet passend in Blankenberge.  

Alle voorbereidend studiewerk is geschreven in functie van het golfterrein alsof iedereen moet 

overtuigd worden dat een golfterrein in Blankenberge noodzakelijk is. Volgens de 

bewaarindiener hebben Blankenberge en de provincie West-Vlaanderen géén behoefte aan 

een golfterrein. De golf moet en zal er komen en de camping moet weg. 

Indien de golf democratisch zou zijn, dan zou er ook plaats zijn voor de camping/verblijfpark. 

Ruimtelijke argumenten tegen het golfterrein zijn: 

- héél veel grond nodig 

- gebruik ervan is immers zeer beperkt 

- ten koste van vele hectaren schaarse landbouwgronden 

- noodzaak, behoefte niet onderbouwd 

- op korte afstand is er al een golf in Knokke, Damme en De Haan, 

- het samengaan van publiek toegankelijke ruimte voor fietsers, voetgangers , kinderen 

en golfspelers is niet evident 

- welke echte golfer zal een verplaatsing maken voor een 9-holes golfterrein? 

- echte golfliefhebbers vinden elders in Europa volop hun gading en mooier weer 

- de overheid zal op lange termijn moeten opdraaien voor het onderhoud van het 

golfterrein 

 

Niet-ruimtelijke argumenten tegen het golfterrein zijn: 

- enkel voor de happy few, select publiek, zullen die zich thuis voelen in Blankenberge 

- Is er wel een politiek draagvlak? Duurt al meer dan 10 jaar… 

- overheid zou moeten instaan voor al zijn onderdanen 

- golf ten koste van een paar honderd gewone werkmensen is asociaal 

- Eenmaal het bouwproject gerealiseerd is, zal de rest van het project afgewimpeld 

worden op de overheid/stadsbestuur/belastingbetaler. 

- Ten koste van goed draaiende camping voor ‘lowbudget recreatie” (gewone 

werkmensen) 

- Er is niks mis met het zicht op een bewerkt veld door de landbouwer. 

- noodzaak, behoefte niet onderbouwd: veel gegoochel met onderzoeken 

haalbaarheidsstudies,… allemaal ter verheerlijking van het golfterrein 

- De Blankenbergenaar of de modale toerist in Blankenberge zal niet naar een 

democratische ecologische golf komen. 

- verspilling van privaat en subsidiegelden als de golf even weinig gebruikt zal worden 

als domein Zeebos nu 

 

 

B3-B4- B5- B6- B9- B10- B15: Noodzaak- onrealistisch project voor woningen:   

De plannen voor de bouw van de woningen zijn volgens de bezwaarindieners niet noodzakelijk 

en/of realistisch  

omwille van volgende ruimtelijke argumenten: 

- Plaats en aanbod  van/voor die bouwprojecten zijn er in Blankenberge genoeg; 

- Beter energie steken in de vele leegstaande panden die zowel Blankenberge als 

kustgemeenten rijk aan zijn en onze mooie kust vervuilen; 

- 400 woningen betekent optimistisch gerekend 400 wagens die allemaal via de baron 

Ruzettelaan zullen moeten komen, 
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- Private ontwikkelaars zijn enkel geïnteresseerd in winst maken, niet in de aanleg en 

onderhoud van een deelproject (golf) waardoor de golf niet zal gerealiseerd worden. 

 

omwille van volgende niet-ruimtelijke argumenten: 

- Blankenbergenaar en nieuwe bewoners hebben geen boodschap aan een golfterrein in 

hun achtertuin. 

- Bedoeling om luxe appartementen te koop aan te beiden en de illusie te geven dat zij 

hun privé golfterrein in achtertuin krijgen. 

- De vrees bestaat dat eens het bouwproject gerealiseerd is en de subsidies 

binnengerijfd er wel een of ander excuus zal gezocht worden om de rest van het 

project al dan niet afgewerkt af te wimpelen op de overheid, stadsbestuur, 

belastingbetaler.  

- De bezwaarindiener gelooft niet dat dit de belastingbetaler geen cent gaat kosten. 

- Onrealistisch project waarvoor belasting betalende Blankenbergenaar op termijn zal 

mogen opdraaien. 

 

 

B2- B3 –B4- B5 - B6 – B7- B8 – B9- B10- B11- B12- B15- B16 – B17 : Behoud 

camping Dallas  

De bezwaarindieners  wensen dat camping Dallas behouden blijft. 

Ruimtelijke argumenten hierbij zijn : 

- Waarom is er geen alternatief bedacht waarbij de bestaande camping in het plan 

wordt geïntegreerd? 

- De golf is te combineren met het behoud van de camping. 

- Zijn er uitbreidingen voorzien op andere campings in de buurt? 

- Al plaatsgebrek op andere campings, waar naartoe? 

- Tekort aan betaalbare camping – en kampeerplaatsen: waarom geen plan opgesteld? 

- Niet alle campings nemen zo maar nieuwe klanten aan die over een caravan 

beschikken, waar naartoe? 

- Niet alle caravans kunnen verplaatst worden: indien bepaalde leeftijd of niet van juiste 

merk: geen toelating 

- Door de rust, nabijheid van het strand, betaalbare vakantie, wandelafstand van 

centrum, bereikbaarheid met openbaar vervoer, aanwezigheid van viswater en 

fietsroutes is deze camping zeer aantrekkelijk. 

- Deze camping is omwille van de ligging interessant voor minder mobiele mensen en 

invaliden. 

- Nog de enige camping aan de kust die zo dicht bij zee gelegen is, de andere campings 

liggen te ver af en zijn voor de bewoners geen alternatief. 

 

Niet-ruimtelijke argumenten zijn: 

- Worden gewoon op straat gezet. 

- Zolang geen zekerheid: geen investeringen. 

- Het gaat om 130 stacaravans/caravans verhuizen naar een andere camping, het gaat 

om heel wat mensen. 

- De vaste verblijven zorgen er voor dat de bewoners vrienden zijn. 

- Velen komen er al jaren, vaste stek. 

- Verhuis kost geld. 

- Bij het verdwijnen van camping Dallas verdwijnen tegelijk heffingen en belastingen 

van de uitbater aan de stad. 

- 2de verblijvers betalen verblijfbelasting/gemeentebelasting. 

- De verblijvers van de stacaravans, gebruikers van verhuuraccomodaties, kort verblijf 

kampeerders, de trekcaravan verblijvers, mobilhome passanten komen graag naar 

camping Dallas. 

- De verblijvers zijn klant bij de middenstanders van de stad. 

- De verblijvers nemen deel aan de activiteiten georganiseerd door de stad. 
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- Honden zijn er toegelaten, in de meeste verhuuraccomodaties niet. 

- Camping zorgt voor leven in Blankenberge en doet economie draaien. 

- Nieuw toerisme willen creëren terwijl goed functionerende camping die heel wat 

bestaande en nieuwe toeristen op een jaar ontvangt wordt weggeveegd. 

 

B2 – B5 – B6- B10- B15: Impact voor de campingbewoners.  

Er wordt bezwaar aangetekend tegen het verdwijnen van het verblijfpark ‘Dallas’ en het 

gebrek aan begeleidende maatregelen dienaangaande. 

De bezwaarindieners wensen te vernemen welke begeleidende en/of compenserende 

maatregelen gepland zijn om de gevolgen voor de bewoners te beperken. 

Oplossingen: 

- Tegemoetkoming dure verplaatsingskosten voor de caravans,  verhuis mag berekend 

worden op 12.000 à 15.000 euro en afbraak onderkant chalet 

- Schadevergoeding ter compensatie van het financiële verlies op de gedwongen 

verkoop van de caravans. 

Ook is er een emotionele impact. Door de vaste verblijven in het verblijfpark zijn de bewoners 

vrienden die ze zullen moeten achterlaten. 

De bezwaarindieners vragen om de nadelige impact (menselijk en financieel) tot een 

minimum te beperken. 

B2- B5: Communicatie camping Dallas.  

De bezwaarindieners vragen om duidelijke communicatie tegen welke datum de camping 

ontruimd dient te worden. 

Geen duidelijkheid hierover betekent een zeer grote onzekerheid. 

 

B13: Communicatie  

Bezwaarindieners geven aan dat er te weinig info werd verstrekt aan de inwoners van 

Blankenberge in het kader van het openbaar onderzoek: geen melding op de website, geen 

publicatie in het gemeentelijk infoblad op vraag van het stadsbestuur. Er wordt aangegeven 

dat op die manier iedere inwoner van Blankenberge onmogelijk kon bereikt worden om die de 

kans te geven kennis te nemen van de plannen en te informeren over hoe en wanneer men 

bezwaar kon indienen. 

 

 

B9: uitbreiding camping Dallas met mobilhomeparking  

Bezwaarindiener stelt voor om op de site te investeren in een nieuwe aan te leggen, 

comfortabele motorhomestaanplaats. Dit past volgens de bezwaarindiener beter op de site 

dan een golfterrein. Bezwaarindiener is bereid om daarin mee te investeren en de uitbating en 

onderhoud op zich te nemen. 

 

 

B13: projectontwikkeling in strijd met de visie Vlaamse Bouwmeester  

Er is met de nieuwe Vlaams Bouwmeester Leo van Broeck een nieuwe kijk hoe men met de 

open ruimte dient om te gaan. Bijgevolg kan de vraag om de wooneenheden op te trekken 

van 250 naar 400 als niet meer passend in die nieuwe visie gezien worden. In het 

meerjarenprogramma staat onder de strategische visie: “de transitie veronderstelt het 

vrijwaren en creëren van open ruimte door een kwaliteit gestuurde verhoging van het 

ruimtelijk rendement.” 
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Dit verhogen van het ruimtelijk rendement wordt ook naar voor geschoven in de beleidsnota 

Omgeving van milieuminister Joke Schauvliege. In die beleidsnota staat ook als operationele 

doelstelling: “ tegen 2020 zullen er 93.000 bijkomende woongelegenheden nodig zijn als 

gevolg van de verwachte bevolkingstoename en de tendens van gezinsverdunning. Dit doe ik 

door (her)ontwikkeling van bestaande woongebieden in steden en dorpen, en waar ik 

verdichting, renovatie en hergebruik faciliteer en stimuleer. Verstedelijking tracht ik zo te 

sturen op goed bereikbare locaties in het vervoersnetwerk. Kleine inbreidingsprojecten 

passsen binnen deze ambitie. Bijkomende verharding tracht ik steeds meer en meer te 

vermijden. Het verhogen van het aanbod kan eveneens gebeuren door het verantwoord 

aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. 

Voor de stad Blankenberge wordt een Bouwmeesterscan opgemaakt. Gezien de totaal andere 

visie op het ruimtegebruik pleiten de bezwaarindieners om de voorlopige vaststelling van het 

PRUP in te trekken en de voorliggende plannen eerst af te toetsen aan de Bouwmeesterscan. 

 

B13: Behoefte en oppervlakte  golfterrein  

De stijging golfers gaat van 3618 in 1981 naar 12603 in 1991, naar 22.000 in 2001 en 33727 

in 2011, een stijging van 800% in 30 jaar staat in de niet technische samenvatting. Als men 

de 10-jaarlijkse sprongen vergelijkt zou men kunnen tegen argumenteren dat de groei 

vertraagt en richting stagnatie gaat. Zo zien we in 2015 een groei van 0.93% en in 2016 een 

groei van 1.12%. 

Het gewenste golfterrein betreft een type II terrein (9 holes).  De voorziene oppervlakte is 

met de 30 ha onnodig groot.  

Het Vlaams Golfmemorandum  (2003) gaat uit van duurzaam en gebundeld ruimtegebruik. 

Ook behoefteonderzoek Golfsport in Vlaanderen uit 2004 stelt dat dit type golfterrein uiterst 

geschikt is voor diverse vormen van medegebruik. 

In dit dossier is het gebundeld ruimtegebruik onvoldoende aanwezig en onvoldoende 

verankerd waardoor het voorziene ruimtebeslag van 30 ha onverantwoord is. De 

voorgeschreven oppervlakte van een 9 holes golfterrein type II bedraagt volgens het Vlaams 

golfmemorandum een minimumoppervlakte van 8ha en een maximum van 40ha. 

Ook internationaal komen er cijfers voor die aantonen dat de plannen die voorliggen zo goed 

als een maximaal scenario zijn qua ruimtebeslag. 

AV Golf International schuift volgende cijfers naar voor : 

- Voor een standard 9 hole Golf Course with driving range: 30-50 acres omgerekend 

tussen 12 en 20ha. 

- Voor een International standard 9 hole Championship Golf Course and Driving Range: 

50-75 acres omgerekend tussen 20 en 30 ha. 

 

B13: Democratisch gegeven en combigebruik  

Volgens de bezwaarindieners is er geen draagvlak bij de bevolking voor dit strategisch project 

omdat het geen meerwaarde biedt voor de lokale bevolking. Enkel gecombineerd gebruik kan 

dit veranderen. Bezwaarindieners stellen voor om recreatief medegebruik te voorzien zoals 

tennis, grashockey,… . Een kinderboerderij zou zeker voorzien moeten worden en verankerd 

moeten worden in de plannen. Zowel voor de lokale bevolking als toeristisch biedt dit een 

enorme meerwaarde. 

De bezwaarindieners zijn niet tegen de komst van een golfterrein of de komst van de 

woongelegenheden maar benadrukken  dat er een optimale en gecombineerde invulling dient 

gegeven te worden aan de gronden. 
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B13: Woonbehoefte  

De bewaarindieners vrezen dat de realisatie van  400 woongelegenheden een vertragend en 

negatief effect zal hebben om de nood aan kernversterking in de binnenstad en dat dit de 

leegstand in de binnenstad alleen maar in de hand zal werken.  

In de planMER wordt uitgegaan van een woonbehoefte van 578 bijkomende 

woongelegenheden voor de periode 2007-2017.Binnen de herziening van het PRS is er een 

nieuwe methodiek aangereikt en werd een behoefte berekend van 920 woningen. Om tot een 

netto-taakstelling te komen dient deze nog geconfronteerd te worden met het aanwezige 

aanbod. 

De bewaarindieners lijsten gerealiseerde en geplande ontwikkelingen op en komen tot een 

totaal van 753 woongelegenheden. Dan zouden er  167 woongelegenheden resterend nodig 

zijn. 

Bijkomend wordt de goedkeuring van het RUP 1 Oostkwartier aangehaald waar door 

verdichting ook nog bijkomende woongelegenheden mogelijk zijn. Voor 1 projectzone 

betekent dit tussen de 50 en 100 extra appartementen. 

Daarnaast is er ook nog het gegeven van leegstand. Op datum  van 31/12/2017 waren er 168 

woonentiteiten opgenomen in het leegstandsregister. 

De behoefte tot 2022 is volgens de bezwaarindieners hiermee ingevuld. 

 

B13: projectontwikkeling zone Polderlaan 

De bezwaarindieners geven aan dat in de Polderlaan eengezinswoningen zijn toegelaten met 2 

bouwlagen en een nokhoogte van 11 meter. In de projectzone worden meergezinswoningen 

toegelaten en bouwlagen opgetrokken naar 2 tot 3 bouwlagen.  

Dit zal aanzetten om op termijn meer clustering van wooneenheden te voorzien terwijl er nu 

een residentieel karakter is. 

 

B13: Parkeren  

Het aantal parkeerplaatsen wordt onderschat volgens de bezwaarindieners. 

In het MER-rapport wordt gesteld dat een gemiddeld Blankenbergs gezin 0,9 parkeerplaatsen 

nodig heeft. Voor bezoekers worden 0,3 parkeerplaatsen voorzien. 

Dit cijfer moet omhoog zeker als men zich wil richten op jonge gezinnen waarnaar er volgens 

het GRS uit 2005 behoefte naar is. Er wordt hierbij gerefereerd naar de minimum 

parkeernorm 1,5 zoals gehanteerd in de ontwikkeling van het RUP Lange Thuyn. 

Er wordt hierbij ook verwezen naar de CROW publicatie182 parkeerkencijfers (2008) waar de 

parkeernormering hoger ligt. 

Om visuele vervuiling maximaal tegen te gaan en de verharde oppervlakte te beperken 

dienen de parkings volledig ondergronds te worden gebracht in projectzone A. Volgens de 

voorschriften is halfondergronds of ondergronds een mogelijkheid. 

Ook voor de Duinse Polders wordt de keuze gelaten om dit in open lucht te doen of 

halfondergronds. Ook hier wordt gepleit om dit ondergronds of halfondergronds te voorzien 

onder eventueel nieuw op te trekken gebouwen om onnodige verharding te vermijden. 

 

B13: Milieueffecten door gekozen alternatief met bebouwingszone langs de 

kustbaan  

De bezwaarindieners vinden de keuze voor de bebouwingszone langs de kustbaan de minst 

aangewezen plaats omwille van de milieueffecten dat deze keuze tot gevolg heeft: 

- Zoetwaterbel onder de duinen van het natuurreservaat De Fonteintjes is zeer 

kwetsbaar, er zijn onvoldoende garanties dat de huidige keuze geen impact zal 
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hebben op deze zoetwaterbel. Aangezien dit alternatief het dichtst bij het 

natuurgebied gelegen is, wordt de kans vergroot om negatieve gevolgen te hebben.  

- Zowel de lichtvervuiling als de lawaaihinder zal zich door de keuze het dichtst bij het 

natuurgebied bevinden. Natura 2000 volgens planMER reeds geluidsverstoord door 

wegverkeer. Dit zal enkel toenemen door bijkomende bebouwing. Ook de 

lichtvervuiling door de bebouwing zelf zal impact hebben. Voornamelijk voor de vogels 

die gevoelig zijn voor geluid en licht is dit alternatief het dichtst bij het natuurgebied 

en is bijgevolg de minst aangewezen plaats. 

- Ook voor toekomstige bewoners is omwille van omgevingsgeluid deze keuze minst 

aangewezen. 

- De Fonteintjes wordt meer ingesloten door oprukkende bebouwing. 

Er wordt gepleit om de inplanting van de woonentiteiten te herzien naar een locatie dieper in 

het projectgebied. De voorkeur gaat bijgevolg uit naar alternatief 4 omwille van: 

- visuele meerwaarde voor bewoners; 

- openheid vanaf de rijbaan naar het gebied toe; 

- ruimte voor clubhuis kan geïntegreerd worden wat er toe kan leiden dat bebouwde 

oppervlakte kleiner wordt. 

 

Alternatief 4 werd volgens bewaarindieners omwille van een verkeerd uitgangspunt niet 

verder onderzocht namelijk omwille van de benodigde oppervlakte en openheid voor 

deelruimte 1 (de golf) die volgens bezwaarindieners op een kleinere oppervlakte kan 

gerealiseerd worden. 

Het centrale bebouwingsveld laat toe een fysieke opsplitsing te maken van het golfterrein dat 

ten zuiden komt te liggen en ten noorden (tussen de Duinse Polders en de Floréal) kan een 

kinderboerderij voorzien worden midden een parkzone die dan verbonden wordt met een 

voetgangersbrug naar het natuurgebied De Fonteintjes. 

Bezwaarindieners vragen meer aandacht voor biodiversiteit, watergebruik binnen het 

golfterrein voor onderhoud en watervoorraad bij langdurige droogtes voor lokale landbouw. 

 

 

B14: Behoud zichtrelaties vanuit het Floréal vakantiecentrum op zee  

Bezwaarindiener betreurt dat er geen rekening wordt gehouden met de bestaande 

zichtrelaties vanuit het vakantiecentrum. Het RUP voorziet weliswaar een aantal zichtlijnen 

maar houdt geen rekening met het Floréal centrum. Vanuit beelden wordt beargumenteerd 

dat Floréal visueel volledig van de relatie met de zee wordt afgesneden. 

Voor de zichten vanuit de woonheden wordt gestreefd naar een optimaal zicht op het 

polderlandschap/golf of zee of duinen terwijl de zichten vanuit Floréal, het sociaal toerisme 

volledig wordt teniet gedaan door de nieuw op te richten woonblokken. 

Er worden doorzichten voorzien voor weggebruikers, die niet meer zijn dan vluchtige 

passanten terwijl er geen aandacht is voor de visuele relatie tussen de zee en duinen, 

enerzijds en Floréal bezoekers (sociaal toerisme) anderzijds. 

Er wordt voorgesteld andere uitgangspunten te nemen om zichtlijnen te bepalen waarbij wel 

rekening wordt gehouden met het bestaande sociale toerisme Floréal.  

In het huidige BPA was er hiermee wel rekening gehouden door de zone voor open ruimte. 

 

B14: Projectontwikkeling  

Er wordt aangehaald dat het aantal van 400 wooneenheden wordt ingegeven vanuit financiële 

overwegingen en niet vanuit ruimtelijke motieven aangezien er 32 WE vanuit het 

reservepakket worden toegevoegd om tot een totaal te komen van 400 WE. 

Deze projectontwikkeling bestaat uit bouwvolumes die een gevarieerde bouwhoogte tot 23 

meter (+/- 7 bouwlangen) hebben en hoogteaccenten tot 35 meter (+/- 11 bouwlagen). Dit 
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blijkt niet meer dan een verdoken grootschalig vastgoedproject ten koste van de open ruimte 

en de belevingswaarde van de site Floréal. 

De site Floréal is in oorsprong gevestigd in woonuitbreidingsgebied op het gewestplan. Met 

het BPA 14 Polderlaan (1986) heeft het gebied rond de site Floréal de bestemming ‘zone als 

open ruimte’ gekregen. Floréal mocht er met zijn investeringsbeslissing op vertrouwen dat de 

ruimte rondom de site en in het bijzonder tussen Floréal en de zee en duinen een open ruimte 

bestemming heeft. 

Doelstelling van het PRS was om een 9-holes golf met golfschool en clubhuis/cafetaria te 

realiseren en een projectontwikkeling toe te laten om de golf te kunnen realiseren. Daarvoor 

dient de zone voor open ruimte cfr het BPA niet te worden opgeofferd. De nadruk ligt duidelijk 

op de ecogolf en open ruimte. De projectontwikkeling dient in verhouding te staan met de 

realisatie van de ecogolf. Woontorens tot 35 meter hoog staan hiermee niet in verhouding. 

 

B14: Milieu-impact  

Het planMER gaat evenmin diepgaand in op de impact van de toekomstige grootschalige 

appartementsgebouwen op de gebruiks- en belevingsgenot van gasten van de Floréalsite. 

Hoewel de Floréalsite integraal is opgenomen binnen het PRUP wordt de milieu impact van de 

toekomstige grootschalige appartementsgebouwen op de Floréalsite nauwelijks onderzocht. 

 

B14: Nabestemming  

De bedoeling van een RUP is een visie voor een lange periode vast te leggen. Op dit moment 

is de site Floréal vooral gericht op vakantielogies en in nevenbestemming congresfaciliteiten, 

restaurant en cafetaria,… Floréal heeft de intentie dit nog lang zo te houden maar vraagt om 

ook rekening te houden met mogelijke andere toekomstige bestemmingen voor de site  indien 

door externe omstandigheden de vraag naar sociaal toerisme in zijn huidige vorm zou 

wijzigen of niet langer relevant zou zijn. 

 

B18 

Het gaat om het agrarisch gebied ten oosten van het Zeebos. Het college heeft op voorstel 

van de GECORO in haar advies opgenomen om een nabestemming bosgebied te voorzien 

wanneer het niet meer dienstig is als landbouwgebied voor de huidige gebruiker of 

toekomstige landbouwer. Dit om een sterkere buffer te vormen tegen het oprukkende 

havengebied van Zeebrugge. 

De GECORO laat weten dat een bepaald lid een opmerking heeft geformuleerd op het verslag 

van de GECORO met name dat een herbestemming naar bosgebied voor betreffende zone 

nefast zal zijn voor de toekomst van zijn (landbouw)bedrijf in het kader van de emissie-

zones. Het agrarisch gebied zoals voorzien in het PRUP, dient dan ook behouden te blijven.  

 

 

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

PROCORO 

A2. Gemeente Jabbeke 

De gemeenteraad van Jabbeke heeft geen opmerkingen. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO neemt akte van het gunstig advies. 
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A4. Gemeente Beernem 

Gunstig advies. 

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO neemt akte van het gunstig advies. 

ALGEMENE OPMERKINGEN 

B2- B5: Communicatie camping Dallas.  

De bezwaarindieners vragen om duidelijke communicatie tegen welke datum de camping 

ontruimd dient te worden. 

Geen duidelijkheid hierover betekent een zeer grote onzekerheid. 

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO stelt dat er geen onzekerheid is over wanneer de bestemming wijzigt.  Eénmaal 

het PRUP van kracht is kan de camping niet behouden blijven.  Het RUP is hierin eenduidig. 

Over de timing van de effectieve ontwikkeling van het project is er wel nog geen 

duidelijkheid. De PROCORO suggereert aan de deputatie om éénmaal het PRUP definitief is 

vastgesteld in overleg met de campinguitbaters een stappenplan en communicatieplan op te 

stellen zodat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt en duidelijk gecommuniceerd kan worden 

naar alle campingbewoners. 

 

B13: Communicatie  

Bezwaarindieners geven aan dat er te weinig info werd verstrekt aan de inwoners van 

Blankenberge in het kader van het openbaar onderzoek : geen melding op de website, geen 

publicatie in het gemeentelijk infoblad op vraag van het stadsbestuur. Er wordt aangegeven 

dat op die manier iedere inwoner van Blankenberge onmogelijk kon bereikt worden om die de 

kans te geven kennis te nemen van de plannen en te informeren over hoe en wanneer men 

bezwaar kon indienen. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO stelt dat aan de minimale wettelijke vereisten omtrent communicatie is voldaan 

en dat er extra een infomarkt en infotentoonstelling door de provincie werd georganiseerd.  

THEMA: GOLFTERREIN 

Onderstaande adviezen in dit thema wordt met een meerderheid van stemmen goedgekeurd. 

Stemming: 

Ja: 10 (Michel Gilté, Tom Decock, Reinoud Van Acker, Leen Lauwers, Oscar Wullepit, Eric 

Boussery, Jonas Plouvier, Ina Schrauwen, Koen Dewulf, Piet Gellynck) 

Nee: 2 (Katty De Wilde, Eric Vandorpe) 

Onthouding: 1 (Lieven Veulemans) 

Minderheidsstandpunt: 

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe geven aan dat zij reeds tegen gestemd 
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hebben naar aanleiding van de advisering van de PROCORO over dit plan ten behoeve van de 

plenaire vergadering. 

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe gaan niet akkoord dat er een 

projectontwikkeling plaats vindt om een golfterrein te financieren.  

B3 – B4 – B5- B6- B9- B10- B11- B15- B17: Noodzaak golfterrein. 

Bezwaarindieners vinden de ontwikkeling van een democratische ecologische 9 holes golf een 

megalomaan idee, niet passend in Blankenberge.  

Alle voorbereidend studiewerk is geschreven in functie van het golfterrein alsof iedereen moet 

overtuigd worden dat een golfterrein in Blankenberge noodzakelijk is. Volgens de 

bewaarindiener hebben Blankenberge en de provincie West-Vlaanderen géén behoefte aan 

een golfterrein. De golf moet en zal er komen en de camping moet weg. 

Indien de golf democratisch zou zijn, dan zou er ook plaats zijn voor de camping/verblijfpark. 

Ruimtelijke argumenten tegen het golfterrein zijn: 

- héél veel grond nodig, 

- gebruik ervan is immers zeer beperkt, 

- ten koste van vele hectaren schaarse landbouwgronden, 

- noodzaak, behoefte niet onderbouwd 

- op korte afstand is er al een golf in Knokke, Damme en De Haan, 

- het samengaan van publiek toegankelijke ruimte voor fietsers, voetgangers , kinderen 

en golfspelers is niet evident, 

 

Niet-ruimtelijke argumenten tegen het golfterrein zijn: 

- welke echte golfer zal een verplaatsing maken voor een 9-holes golfterrein, 

- echte golfliefhebbers vinden elders in Europa volop hun gading en mooier weer, 

- de overheid zal op lange termijn moeten opdraaien voor het onderhoud van het 

golfterrein, 

- enkel voor de happy few, select publiek, zullen die zich thuis voelen in Blankenberge 

- is er wel een politiek draagvlak? Duurt al meer dan 10 jaar… 

- overheid zou moeten instaan voor al zijn onderdanen, 

- golf ten koste van een paar honderd gewone werkmensen is asociaal, 

- eenmaal het bouwproject gerealiseerd is, zal de rest van het project afgewimpeld 

worden op de overheid/stadsbestuur/belastingbetaler. 

- ten koste van goed draaiende camping voor ‘lowbudget recreatie” (gewone 

werkmensen) 

- er is niks mis met het zicht op een bewerkt veld door de landbouwer 

- noodzaak, behoefte niet onderbouwd: veel gegoochel met onderzoeken, 

haalbaarheidsstudies,… allemaal ter verheerlijking van het golfterrein 

- de Blankenbergenaar of de modale toerist in Blankenberge zal niet naar een 

democratische ecologische golf komen. 

- verspilling van privaat en subsidiegelden als de golf even weinig gebruikt zal worden 

als domein Zeebos nu. 

 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO geeft aan dat er uitvoering wordt gegeven aan het goedgekeurde Provinciaal 

Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen.  Het strategisch projectgebied De Sol bestaat uit 

de uitbouw van een recreatieve pool aan de oostzijde van de stad. Dit project voorziet in een 

9-holes ecogolf met golfschool aan de oostzijde van de stad. 

Het is net de bedoeling dat er aanbod wordt voorzien complementair aan de  18–holes 

golfterreinen te Knokke, Damme en De Haan aan de oostkust. 

Het gewestplan bestemt dit gebied grotendeels als TRP gebied (Toeristisch recreatief 

parkgebied) waar net dergelijke functies een plaats kunnen krijgen.  
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Dit gebied is momenteel inderdaad in landbouwgebruik. Er werd een Landbouwenquetering 

opgemaakt om de gevolgen voor de landbouw in kaart te brengen. Deze golf betreft wel geen 

herbestemming van agrarisch gebied (landbouwgebied).  

Vanuit de marktbevraging werd het type golf verder verfijnd en werd dit in het programma 

van eisen van de samenwerkingsovereenkomst van de stad, de provincie en PMV opgenomen. 

De benodigde oppervlakte werd onderbouwd vanuit het vooropgestelde programma van eisen 

voor de golf met name een 9-holes golfterrein waarop nationale competities en tornooien 

mogelijk zijn, een driving range, een kwalitatieve approach golf waarvoor geen 

golfvaardigheidsbewijs voor nodig is, het clubhuis, de vooropgestelde doorwaadbaarheid met 

publieke paden met daarrond de nodige veiligheidsmarges en de nodige landschappelijke 

inpassing naar de omgeving toe. 

Het samengaan van publiek toegankelijke ruimte voor fietsers, voetgangers, kinderen en 

golfspelers dient bij de ontwikkeling van de golf goed doordacht te gebeuren. De publiek 

toegankelijke paden en de nodige veiligheidsmarges errond zijn dan ook noodzakelijk. 

De overige argumenten/elementen die de bezwaarindieners aangeven, zijn volgens de 

PROCORO meningen. Deze zijn niet ruimtelijk van aard en kunnen bijgevolg ook geen 

wijzigingen aan het plan tot gevolg hebben. 

 

B13: Behoefte en oppervlakte golf valt te nuanceren  

De stijging golfers gaat van 3618 in 1981 naar 12603 in 1991, naar 22.000 in 2001 en 33727 

in 2011, een stijging van 800% in 30 jaar staat in de niet technische samenvatting. Als ùe, 

dot o, 10-jaarlijkse sprongen vergelijkt zou men kunnen tegen argumenteren dat de groei 

vertraagt en richting stagnatie gaat. Zo zien we in 2015 een groei van 0.93% en in 2016 een 

groei van 1.12%. 

Het gewenste golfterrein betreft een type II terrein (9 holes).  De voorziene oppervlakte is 

met de 30 ha onnodig groot.  

Het Vlaams Golfmemorandum  (2003) gaat uit van duurzaam en gebundeld ruimtegebruik. 

Ook behoefteonderzoek Golfsport in Vlaanderen uit 2004 stelt dat dit type golfterrein uiterst 

geschikt is voor diverse vormen van medegebruik. 

In dit dossier is het gebundeld ruimtegebruik onvoldoende aanwezig en onvoldoende 

verankerd waardoor het voorziene ruimtebeslag van 30 ha onverantwoord is. De 

voorgeschreven oppervlakte van een 9 holes golfterrein type II bedraagt volgens het Vlaams 

golfmemorandum een minimumoppervlakte van 8ha en een maximum van 40ha. 

Ook internationaal komen er cijfers voor die aantonen dat de plannen die voorliggen zo goed 

als een maximaal scenario zijn qua ruimtebeslag. 

AV Golf International schuift volgende cijfers naar voor : 

- Voor een standard 9 hole Golf Course with driving range: 30-50 acres omgerekend 

tussen 12 en 20ha. 

- Voor een International standard 9 hole Championship Golf Course and Driving Range : 

50-75 acres omgerekend tussen 20 en 30 ha. 

 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO geeft aan dat er uitvoering wordt gegeven aan het goedgekeurde Provinciaal 

Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen.  Het strategisch projectgebied De Sol bestaat uit 

de uitbouw van een recreatieve pool aan de oostzijde van de stad. Dit project voorziet in een 

9-holes ecogolf met golfschool aan de oostzijde van de stad. 

Vanuit de marktbevraging werd het type golf verder verfijnd en werd dit in het programma 

van eisen van de samenwerkingsovereenkomst van de stad, de provincie en PMV opgenomen. 

De benodigde oppervlakte werd onderbouwd vanuit het vooropgestelde programma van eisen 

voor de golf met name een 9-holes golfterrein waarop nationale competities en tornooien 
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mogelijk zijn, een driving range, een kwalitatieve approach golf waarvoor geen 

golfvaardigheidsbewijs voor nodig is, het clubhuis,  de vooropgestelde doorwaadbaarheid met 

publieke paden met daarrond de nodige veiligheidsmarges en de nodige landschappelijke 

inpassing naar de omgeving toe. 

Multifunctioneel gebruik is een belangrijk aandachtspunt vanuit het golfmemorandum dat ook 

vertaald werd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk 

Structuurplan West-Vlaanderen. Het multifunctioneel gebruik binnen dit golfterrein vertaalt 

zich in het publiek toegankelijk en doorwaadbaar maken van het golfterrein  en het clubhuis 

en het toegankelijk maken van het golfterrein voor niet-golfers (approach golf en driving 

range). De publiek toegankelijke paden en de nodige veiligheidsmarges errond zijn dan ook 

noodzakelijk en zeer belangrijk.  

De keuze bestaat om in dit golfterrein ruimtelijk medegebruik te realiseren, in te zetten op 

verwevenheid wat tegenstrijdig is met een compact golfterrein. Dit vraagt meer ruimte 

omwille van de paden en de veiligheidsmarges maar het blijft wel een compacte 

doorwaadbare ecogolf. 

Ook vanuit de planMER werden milderende maatregelen vooropgesteld die binnen de zone 

voor het golfterrein ruimte in beslag nemen met name het voorzien van de nodige 

waterberging voor het irrigeren van het golfterrein met enkel regenwater, de landschappelijke 

inpassing van de geplande ontwikkelingen, de doorwaadbaarheid van het golfterrein, de 

langzame verkeersverbindingen tussen de verschillende functies op de site en de haltes met 

het openbaar vervoer. Wil men deze elementen op een kwalitatieve manier integreren dan 

vraagt dit meer ruimte. 

 

 

B13: Democratisch gegeven en combigebruik  

Volgens de bezwaarindieners is er geen draagvlak bij de bevolking voor dit strategisch project 

omdat het geen meerwaarde biedt voor de lokale bevolking. Enkel gecombineerd gebruik kan 

dit veranderen. Bezwaarindieners stellen voor om recreatief medegebruik te voorzien zoals 

tennis, grashockey,… . Een kinderboerderij zou zeker voorzien moeten worden en verankerd 

moeten worden in de plannen. Zowel voor de lokale bevolking als toeristisch biedt dit een 

enorme meerwaarde. 

De bezwaarindieners zijn niet tegen de komst van een golfterrein of de komst van de 

woongelegenheden maar benadrukken  dat er een optimale en gecombineerde invulling dient 

gegeven te worden aan de gronden. 

 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO stelt dat dit plan wel degelijk een meerwaarde biedt voor de Blankenbergenaar: 

- een Blankenbergenaar kan ook leren golfen; 

- De Blankenbergenaar kan op een vlotte en veilige manier vanuit de stad het Zeebos 

bereiken; 

- De Blankenbergenaar krijgt er een groen gebied bij om te wandelen en fietsen; 

- Het golfterrein trekt mensen aan die gebruik maken van de voorzieningen en handel in 

de stad. 

Een kinderboerderij zou een meerwaarde kunnen zijn maar daar is binnen het gebied geen 

ruimte meer voor. Een kinderboerderij kan ook een plaats krijgen in en aan een hoeve in het 

agrarisch gebied. 

Het multifunctioneel gebruik binnen dit golfterrein vertaalt zich in het publiek toegankelijk en 

doorwaadbaar maken van het golfterrein  en het clubhuis en het toegankelijk maken van het 

golfterrein voor niet-golfers (approach golf en driving range). Hierdoor is er een duidelijke 

verwevenheid van functies en gebruikers binnen het gebied. 

 

  



 

18 
 

B 9: uitbreiding camping Dallas met mobilhomeparking  

Bezwaarindiener stelt voor om op de site te investeren in een nieuwe aan te leggen , 

comfortabele motorhomestaanplaats. Dit past volgens de bezwaarindiener beter op de site 

dan een golfterrein. Bezwaarindiener is bereid om daarin mee te investeren en de uitbating en 

onderhoud op zich te nemen. 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO stelt dat de volledige ruimte inclusief deze van de camping nodig is voor het 

golfterrein. Hierbij verwijst de PROCORO naar de motivering hierboven (thema golfterrein). 

De PROCORO gaat akkoord dat er inderdaad behoefte is aan motorhomestaanplaatsen. 

Binnen het plan zijn er mogelijkheden voorzien voor de uitbouw van een mobilhomeparking in 

combinatie met het vakantiecentrum Floréal.  

THEMA: PROJECTONTWIKKELING - WONEN 

B3-B4- B5- B6- B9- B10-B13-  B15: Noodzaak/woonbehoefte- onrealistisch project 

voor woningen 

De plannen voor de bouw van de woningen zijn volgens de bezwaarindieners niet noodzakelijk 

en/of realistisch  

omwille van volgende argumenten: 

- Plaats en aanbod van/voor die bouwprojecten zijn er in Blankenberge genoeg; 

- De bewaarindieners vrezen dat de realisatie van  400 woongelegenheden een 

vertragend en negatief effect zal hebben om de nood aan kernversterking in de 

binnenstad en dat dit de leegstand in de binnenstad alleen maar in de hand zal 

werken.  

- Beter energie steken in de vele leegstaande panden die zowel Blankenberge als 

kustgemeenten rijk aan zijn en onze mooie kust vervuilen; 

- In de planMER wordt uitgegaan van een woonbehoefte van 578 bijkomende 

woongelegenheden voor de periode 2007-2017.Binnen de herziening van het PRS is er 

een nieuwe methodiek aangereikt en werd een behoefte berekend van 920 woningen. 

Om tot een netto-taakstelling te komen dient deze nog geconfronteerd te worden met 

het aanwezige aanbod. De bewaarindieners lijsten gerealiseerde en geplande 

ontwikkelingen op en komen tot een totaal aan 753 woongelegenheden. Dan zouden 

er  167 woongelegenheden resterend nodig zijn. Bijkomend wordt de goedkeuring van 

het RUP 1 Oostkwartier aangehaald waar door verdichting ook nog bijkomende 

woongelegenheden mogelijk zijn. Voor 1 projectzone betekent dit tussen de 50 en 100 

extra appartementen. Daarnaast is er ook nog het gegeven van leegstand. Op datum  

van 31/12/2017 waren er 168 woonentiteiten opgenomen in het leegstandsregister. 

De behoefte tot 2022 is volgens de bezwaarindieners hiermee ingevuld. 

- Private ontwikkelaars zijn enkel geïnteresseerd in winst maken, niet in de aanleg en 

onderhoud van een deelproject (golf) waardoor de golf niet zal gerealiseerd worden. 

 

omwille van volgende niet- ruimtelijke argumenten: 

- Blankenbergenaar en nieuwe bewoners hebben geen boodschap aan een golfterrein in 

hun achtertuin; 

- Bedoeling om luxe appartementen te koop aan te beiden en de illusie te geven dat zij 

hun privé golfterrein in achtertuin krijgen, 

- De vrees bestaat dat eens het bouwproject gerealiseerd is en de subsidies 

binnengerijfd er wel een of ander excuus zal gezocht worden om de rest van het 

project al dan niet afgewerkt af te wimpelen op de overheid, stadsbestuur, 

belastingbetaler.  

- De bezwaarindiener gelooft niet dat dit de belastingbetaler geen cent gaat kosten. 
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- Onrealistisch project waarvoor belasting betalende Blankenbergenaar op termijn zal 

mogen opdraaien. 

 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO stelt dat er een gedegen onderzoek naar de woonbehoeftes is gebeurd. Binnen 

het PRS-WV is een methodiek opgesteld dat voor de stad Blankenberge volledig is doorlopen. 

Hierbij werd het aanbod in kaart gebracht: leegstand, vrij liggende percelen, geplande 

ontwikkelingen. Dit is tegen het licht gehouden met de behoefte die voor Blankenberge werd 

berekend. Er is tevens rekening gehouden met het realiseren van hogere dichtheden bij 

nieuwe invullingen door gebruik te maken van een verdichtingscoëfficiënt. Er is ook rekening 

gehouden met een fasering, realisatiegraad omdat niet alle bouwmogelijkheden uit het 

aanbod in de eerste 5 jaar zullen gerealiseerd worden. 

De PROCORO stelt dat dus het voorzien van dit bijkomend aanbod de aanpak van de 

leegstand niet in de weg staat, integendeel dat er tegelijk werk moet van gemaakt worden om 

aan de totale behoefte te kunnen voldoen. 

De PROCORO stelt dat er voor dit plan ook een gedegen onderzoek is gebeurd voor de 

realisatie van het plan. Er is hiervoor een marktbevraging en financiële haalbaarheidsstudie 

gebeurd om na te gaan of het plan realistisch is.  Uit deze marktbevraging werd vastgesteld 

dat er wel degelijk golfontwikkelaars geïnteresseerd zijn in het ontwerp, de aanleg, de 

uitbating en het onderhoud van een golfterrein. Deze realisatie en beheer van het golfterrein 

wordt gekoppeld aan de projectontwikkeling. 

De overige argumenten/elementen die de bezwaarindieners aangeven, zijn volgens de 

PROCORO meningen of standpunten. Deze zijn niet ruimtelijk van aard en kunnen bijgevolg 

ook geen wijzigingen aan het plan tot gevolg hebben. 

 

Het advies wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd: 

Stemming: 

Ja: 9 (Michel Gilté, Tom Decock, Reinoud Van Acker, Leen Lauwers, Oscar Wullepit, Eric 

Boussery, Jonas Plouvier, Ina Schrauwen en Koen Dewulf) 

Nee: 4 (Katty De Wilde, Eric Vandorpe, Lieven Veulemans, Piet Gellynck) 

Onthouding: 0 

Minderheidsstandpunt  

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe geven aan dat zij reeds tegen gestemd 

hebben naar aanleiding van de advisering van de PROCORO over dit plan ten behoeve van de 

plenaire vergadering. 

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe gaan niet akkoord dat er een 

projectontwikkeling plaats vindt om een golfterrein te financieren. 

De heer Piet Gellynck doet geen uitspraak of er al dan niet een behoefte is voor wonen. 

Ingeval die behoefte er is, dienen die bijkomende woongelegenheden te worden voorzien in 

de stad zelf en dit bij voorkeur in renovatiegebieden en reconversiegebieden en beslist niet 

aan de rand van de stad en zeker niet op een site zoals de geplande projectzone A die 

momenteel een bouwvrij gebied (één kleine constructie uitgezonderd) is, aansluitend op de 

noordelijke duinengordel. Derhalve is deze locatie voor bijkomende woongelegenheden niet 

goed.  

De heer Lieven Veulemans volgt het standpunt van de voorzitter, waar het gaat om de 

locatiekeuze, maar wijkt er ook van af.  

Het lid betwijfelt fundamenteel de woonbehoefte en al zeker de manier waarop deze hier 

wordt ingevuld. 

 

 

Mevrouw Ina Schrauwen verlaat de vergadering.  
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B13: Ontwikkeling in strijd met de visie Vlaamse Bouwmeester 

Er is met de nieuwe Vlaams Bouwmeester Leo van Broeck een nieuwe kijk hoe men met de 

open ruimte dient om te gaan. Bijgevolg kan de vraag om de wooneenheden op te trekken 

van 250 naar 400 als niet meer passend in die nieuwe visie gezien worden. In het 

meerjarenprogramma staat onder de strategische visie:” de transitie veronderstelt het 

vrijwaren en creëren van open ruimte door een kwaliteit gestuurde verhoging van het 

ruimtelijk rendement.” 

Dit verhogen van het ruimtelijk rendement wordt ook naar voorgeschoven in de beleidsnota 

Omgeving van milieuminister Joke Schauvliege. In die beleidsnota staat ook als operationele 

doelstelling: “ tegen 2020 zullen er 93.000 bijkomende woongelegenheden nodig zijn als 

gevolg van de verwachte bevolkingstoename en de tendens van gezinsverdunning. Dit doe ik 

door (her)ontwikkeling van bestaande woongebieden in steden en dorpen, en waar ik 

verdichting, renovatie en hergebruik faciliteer en stimuleer. Verstedelijking tracht ik zo te 

sturen op goed bereikbare locaties in het vervoersnetwerk. Kleine inbreidingsprojecten passen 

binnen deze ambitie. Bijkomende verharding tracht ik steeds meer en meer te vermijden. Het 

verhogen van het aanbod kan eveneens gebeuren door het verantwoord aansnijden van 

woonuitbreidingsgebieden. 

Voor de stad Blankenberge wordt een Bouwmeesterscan opgemaakt. Gezien de totaal andere 

visie op het ruimtegebruik pleiten de bezwaarindieners om de voorlopige vaststelling van het 

PRUP in te trekken en de voorliggende plannen eerst af te toetsen aan de Bouwmeester Scan. 

 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO onderschrijft de visie van de Vlaamse Bouwmeester wat betreft het verhogen 

van het ruimtelijk rendement. Met het verhogen van de mogelijk te realiseren woongelegen 

tot maximaal 400 woongelegenheden op eenzelfde te bebouwen oppervlakte wordt net 

uitvoering gegeven aan deze visie. Eénzelfde oppervlakte aan ruimte wordt open gehouden. 

De site is een goed bereikbare locatie met het openbaar vervoer en is gelegen binnen het 

kleinstedelijk gebied. Het is net op deze plekken dat een verdere verdichting en ontwikkeling 

dient te gebeuren conform de visie van de Vlaamse Bouwmeester en de beleidsnota 

Omgeving van minister Joke Schauvliege. 

Het advies wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd: 

Stemming: 

Ja: 8 (Michel Gilté, Tom Decock, Reinoud Van Acker, Leen Lauwers, Oscar Wullepit, Eric 

Boussery, Jonas Plouvier en Koen Dewulf) 

Nee: 4 (Katty De Wilde, Eric Vandorpe, Lieven Veulemans, Piet Gellynck) 

Onthouding: 0 

Minderheidsstandpunt  

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe geven aan dat zij reeds tegen gestemd 

hebben naar aanleiding van de advisering van de PROCORO over dit plan ten behoeve van de 

plenaire vergadering. 

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe gaan niet akkoord dat er een 

projectontwikkeling plaats vindt om een golfterrein te financieren. 

De heer Piet Gellynck doet geen uitspraak of er al dan niet een behoefte is voor wonen. 

Ingeval die behoefte er is, dienen die bijkomende woongelegenheden te worden voorzien in 

de stad zelf en dit bij voorkeur in renovatiegebieden en reconversiegebieden en beslist niet 

aan de rand van de stad en zeker niet op een site zoals de geplande projectzone A die 

momenteel een bouwvrij gebied (één kleine constructie uitgezonderd) is, aansluitend op de 

noordelijke duinengordel. Derhalve is deze locatie voor bijkomende woongelegenheden niet 

goed.  

De heer Lieven Veulemans volgt het standpunt van de voorzitter, waar het gaat om de 

locatiekeuze, maar wijkt er ook van af.  
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Het lid betwijfelt fundamenteel de woonbehoefte en al zeker de manier waarop deze hier 

wordt ingevuld. 

 

Deze leden geven aanvullend aan dat een niet genuanceerde interpretatie omtrent de 

mogelijke visie van de Vlaamse Bouwmeester in dit dossier ongepast is, temeer dat deze 

persoon in deze zaak vermoedelijk niet om advies werd gevraagd. Ze zijn het derhalve niet 

eens met het meerderheidsadvies waar gesteld wordt dat de voorziene projectontwikkeling 

zou passen binnen de visie van de Vlaamse Bouwmeester. Hier wordt nog eens beklemtoond 

dat een projectvisie van slimme verdichting met een geambieerd verhoogd ruimtelijk 

rendement enkel zinvol kan zijn in de stedelijke kern van Blankenberge zelf en niet op deze in 

hoofdzaak zijnde bouwvrije randsite.  

 

 

B14: Projectontwikkeling  

Er wordt aangehaald dat het aantal van 400 wooneenheden wordt ingegeven vanuit financiële 

overwegingen en niet vanuit ruimtelijke motieven aangezien er 32 WE vanuit het 

reservepakket worden toegevoegd om tot een totaal te komen van 400 WE. 

Deze projectontwikkeling bestaat uit bouwvolumes die een gevarieerde bouwhoogte tot 23 

meter (+/- 7 bouwlagen) hebben en hoogteaccenten tot 35 meter (+/- 11 bouwlagen). Dit 

blijkt niet meer dan een verdoken grootschalig vastgoedproject ten koste van de open ruimte 

en de belevingswaarde van de site Floréal. 

De site Floréal is in oorsprong gevestigd in woonuitbreidingsgebied op het gewestplan. Met 

het BPA 14 Polderlaan ( 1986) heeft het gebied rond de site Floréal de bestemming ‘zone als 

open ruimte’ gekregen. Floréal mocht er met zijn investeringsbeslissing op vertrouwen dat de 

ruimte rondom de site en in het bijzonder tussen Floréal en de zee en duinen een open ruimte 

bestemming heeft. 

Doelstelling van het PRS was om een 9-holes golf met golfschool en clubhuis/cafetaria te 

realiseren en een projectontwikkeling toe te laten om de golf te kunnen realiseren. Daarvoor 

dient de zone voor open ruimte cfr het BPA niet te worden opgeofferd. De nadruk ligt duidelijk 

op de ecogolf en open ruimte. De projectontwikkeling dient in verhouding te staan met de 

realisatie van de ecogolf. Woontorens tot 35 meter hoog staan hiermee niet in verhouding. 

 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO stelt dat er een gedegen onderzoek naar de woonbehoeftes is gebeurd. Binnen 

het PRS-WV is een methodiek opgesteld dat voor de stad Blankenberge volledig is doorlopen. 

Hierbij werd het aanbod in kaart gebracht: leegstand, vrij liggende percelen, geplande 

ontwikkelingen. Dit is tegen het licht gehouden met de behoefte die voor Blankenberge werd 

berekend. Er is tevens rekening gehouden met het realiseren van hogere dichtheden bij 

nieuwe invullingen door gebruik te maken van een verdichtingscoëfficiënt. Er is ook rekening 

gehouden met een fasering, realisatiegraad omdat niet alle bouwmogelijkheden uit het 

aanbod in de eerste 5 jaar zullen gerealiseerd worden. 

Er wordt door de bezwaarindieners verwezen naar het gewestplan en het BPA 14 Polderlaan 

die men wenst te behouden. Sinds 1986 zijn de beleidskaders gewijzigd met de goedkeuring 

van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-

Vlaanderen (PRS-WV) en nu nog met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De Vlaamse Codex 

voor Ruimtelijke Ordening voorziet in de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen om 

uitvoering te geven aan deze beleidsplannen. Om uitvoering te geven aan het PRS-WV wordt 

dit ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt.   

Met de vervanging van de bestemming TRP-gebied van het gewestplan wordt nu 

gegarandeerd dat het grootste deel van het gebied open blijft en niet bebouwd wordt door het 

voorzien en bestemmen van het golfterrein. 
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Hierbij is ook uitgegaan om de zone voor projectontwikkeling compact te voorzien en het 

ruimtelijk rendement te verhogen. Hierdoor wordt inderdaad hoger gebouwd wat tegemoet 

komt aan de visie van de Vlaamse Bouwmeester en aan de visie uit het PRS-WV.  

De PROCORO stelt dat er op een grondige manier ontwerpend onderzoek is gebeurd om na te 

gaan hoe de projectontwikkeling en het golfterrein op een kwalitatieve manier kan worden 

ingepast in de omgeving. 

Het advies wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd : 

Stemming: 

Ja: 8 (Michel Gilté, Tom Decock, Reinoud Van Acker, Leen Lauwers, Oscar Wullepit, Eric 

Boussery, Jonas Plouvier en Koen Dewulf) 

Nee: 4 (Katty De Wilde, Eric Vandorpe, Lieven Veulemans, Piet Gellynck) 

Onthouding: 0 

Minderheidsstandpunt  

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe geven aan dat zij reeds tegen gestemd 

hebben naar aanleiding van de advisering van de PROCORO over dit plan ten behoeve van de 

plenaire vergadering. 

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe gaan niet akkoord dat er een 

projectontwikkeling plaats vindt om een golfterrein te financieren. 

De heer Piet Gellynck doet geen uitspraak of er al dan niet een behoefte is voor wonen. 

Ingeval die behoefte er is, dienen die bijkomende woongelegenheden te worden voorzien in 

de stad zelf en dit bij voorkeur in renovatiegebieden en reconversiegebieden en beslist niet 

aan de rand van de stad en zeker niet op een site zoals de geplande projectzone A die 

momenteel een bouwvrij gebied (één kleine constructie uitgezonderd) is, aansluitend op de 

noordelijke duinengordel. Derhalve is deze locatie voor bijkomende woongelegenheden niet 

goed.  

De heer Lieven Veulemans volgt het standpunt van de voorzitter, waar het gaat om de 

locatiekeuze, maar wijkt er ook van af.  

Het lid betwijfelt fundamenteel de woonbehoefte en al zeker de manier waarop deze hier 

wordt ingevuld. 

 

Deze leden geven aanvullend aan dat een niet genuanceerde interpretatie omtrent de 

mogelijke visie van de Vlaamse Bouwmeester in dit dossier ongepast is, temeer dat deze 

persoon in deze zaak vermoedelijk niet om advies werd gevraagd. Ze zijn het derhalve niet 

eens met het meerderheidsadvies waar gesteld wordt dat de voorziene projectontwikkeling 

zou passen binnen de visie van de Vlaamse Bouwmeester. Hier wordt nog eens beklemtoond 

dat een projectvisie van slimme verdichting met een geambieerd verhoogd ruimtelijk 

rendement enkel zinvol kan zijn in de stedelijke kern van Blankenberge zelf en niet op deze in 

hoofdzaak zijnde bouwvrije randsite.  

THEMA: CAMPING /VERBLIJFSPARK DALLAS 

Onderstaande adviezen in dit thema worden met een meerderheid van stemmen 

goedgekeurd: 

Stemming: 

Ja : 8 (Tom Decock, Reinoud Van Acker, Leen Lauwers, Oscar Wullepit, Eric Boussery, Jonas 

Plouvier, Koen Dewulf en Piet Gellynck) 

Nee: 0 

Onthouding: 4 (Katty De Wilde, Eric Vandorpe, Lieven Veulemans, Michel Gilté) 

 

 



 

23 
 

B2- B3 –B4- B5 - B6 – B7- B8 – B9- B10- B11- B12- B15- B17: Behoud campîng 

Dallas 

De bezwaarindieners  wensen dat camping Dallas behouden blijft. 

Ruimtelijke argumenten hierbij zijn : 

- Waarom is er geen alternatief bedacht waarbij de bestaande camping in het plan 

wordt geïntegreerd? 

- De golf is te combineren met het behoud van de camping, 

- Zijn er uitbreidingen voorzien op andere campings in de buurt? 

- Al plaatsgebrek op andere campings, waar naartoe? 

- Tekort aan betaalbare camping – en kampeerplaatsen: waarom geen plan opgesteld? 

- door de rust, nabijheid van het strand, betaalbare vakantie, wandelafstand van 

centrum, bereikbaarheid met openbaar vervoer, aanwezigheid van viswater en 

fietsroutes is deze camping zeer aantrekkelijk, 

- deze camping is omwille van de ligging interessant voor minder mobiele mensen en 

invaliden 

- nog de enige camping aan de kust die zo dicht bij zee gelegen is, de andere campings 

liggen te ver af en zijn voor de bewoners geen alternatief. 

 

Niet-ruimtelijke argumenten zijn: 

- Worden gewoon op straat gezet. 

- Zolang geen zekerheid : geen investeringen 

- Het gaat om 130 stacaravans/caravans verhuizen naar een andere camping, het gaat 

om heel wat mensen. 

- Niet alle campings nemen zo maar nieuwe klanten aan die over een caravan 

beschikken 

- De vaste verblijven zorgen er voor dat de bewoners vrienden zijn. 

- Velen komen er al jaren, vaste stek 

- Verhuis kost geld  

- Niet alle caravans kunnen verplaatst worden: indien bepaalde leeftijd of niet van juiste 

merk: geen toelating 

- bij het verdwijnen van camping Dallas verdwijnen tegelijk heffingen en belastingen 

van de uitbater aan de stad; 

- 2de verblijvers betalen verblijfbelasting/gemeentebelasting  

- de verblijvers van de stacaravans, gebruikers van verhuuraccomodaties, kort verblijf 

kampeerders, de trekcaravan verblijvers, mobilhome passanten komen graag naar 

camping Dallas; 

- de verblijvers zijn klant bij de middenstanders van de stad; 

- de verblijvers nemen deel aan de activiteiten georganiseerd door de stad; 

- Honden zijn er toegelaten, in de meeste verhuuraccomodaties niet, 

- Camping zorgt voor leven in Blankenberge en doet economie draaien. 

- Nieuw toerisme willen creëren terwijl goed functionerende camping die heel wat 

bestaande en nieuwe toeristen op een jaar ontvangt wordt weggeveegd. 

 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO stelt dat in de planMER het alternatief met het behoud van Camping Dallas wel 

degelijk is onderzocht. In de planMER zijn de milieu-effecten onderzocht door erkende 

deskundigen. Dit planMER werd ook goedgekeurd door de dienst MER aangezien het planMER 

uitgevoerd is conform de Europese richtlijnen. Uit de beoordeling en afweging van de 

positieve en negatieve effecten van de alternatieven blijkt dat het alternatief met behoud van 

de camping meer negatieve milieu-effecten heeft. 

Het beleid heeft de keuze gemaakt om het alternatief 2 verder uit te werken en te vertalen in 

het RUP. Dit is een alternatief zonder behoud van de camping. 

Aan de kust wordt geen uitbreiding van kampeerterreinen voorzien.  
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Er zijn nog kampeerterreinen die ook dichtbij de zee gelegen zijn en ook goed bereikbaar zijn 

(zoals bijvoorbeeld in Middelkerke). 

De PROCORO suggereert aan de deputatie om, éénmaal het PRUP definitief is vastgesteld, in 

overleg met de campinguitbaters een stappenplan en communicatieplan op te stellen zodat er 

zo snel mogelijk duidelijkheid komt en duidelijk gecommuniceerd kan worden naar alle 

campingbewoners. Indien gewenst kunnen mogelijke alternatieve plaatsen met de 

campingsector in kaart wordt gebracht. 

De overige argumenten/elementen die de bezwaarindieners aangeven, zijn volgens de 

PROCORO meningen of standpunten. Deze zijn niet ruimtelijk van aard en kunnen bijgevolg 

ook geen wijzigingen aan het plan tot gevolg hebben. 

B2 – B5 – B6- B10- B15: Impact voor de campingbewoners.  

Er wordt bezwaar aangetekend tegen het verdwijnen van het verblijfpark ‘Dallas’ en het 

gebrek aan begeleidende maatregelen dienaangaande. 

De bezwaarindieners wensen te vernemen welke begeleidende en/of compenserende 

maatregelen gepland zijn om de gevolgen voor de bewoners te beperken. 

oplossingen: 

- Tegemoetkoming dure verplaatsingskosten voor de caravans,  verhuis mag berekend 

worden op 12.000 à 15.000 euro en afbraak onderkant chalet 

- schadevergoeding ter compensatie van het financiële verlies op de gedwongen 

verkoop van de caravans 

Ook is er een emotionele impact. Door de vaste verblijven in het verblijfpark zijn de bewoners 

vrienden die ze zullen moeten achterlaten. 

De bezwaarindieners vragen om de nadelige impact (menselijk en financieel) tot een 

minimum te beperken. 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO vraagt aan de deputatie om, éénmaal het PRUP definitief is vastgesteld, in 

overleg met de campinguitbaters een stappenplan en communicatieplan op te stellen zodat er 

zo snel mogelijk duidelijkheid komt en duidelijk gecommuniceerd kan worden naar alle 

campingbewoners. Er kan dan, indien gewenst, ook een begeleidingstraject opgestart worden 

waarbij de mogelijke alternatieve plaatsen worden in kaart gebracht. 

De overige argumenten/elementen die de bezwaarindieners aangeven, zijn volgens de 

PROCORO niet ruimtelijk van aard. 

THEMA: MOBILITEIT EN PARKEREN 

Onderstaande adviezen in dit thema worden met een meerderheid van stemmen 

goedgekeurd. 

Stemming: 

Ja: 9 (Michel Gilté, Tom Decock, Reinoud Van Acker, Leen Lauwers, Oscar Wullepit, Eric 

Boussery, Jonas Plouvier, Koen Dewulf en Piet Gellynck) 

Nee: 3 (Katty De Wilde, Eric Vandorpe, Lieven Veulemans ) 

Onthouding : 0 

Minderheidsstandpunt : 

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe geven aan dat zij reeds tegen gestemd 

hebben naar aanleiding van de advisering van de PROCORO over dit plan ten behoeve van de 

plenaire vergadering. 
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Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe gaan niet akkoord dat er een 

projectontwikkeling plaats vindt om een golfterrein te financieren.  

A6. stad Brugge 

De gemeenteraad besliste een gunstig advies te verlenen mits rekening wordt gehouden met 

volgende opmerkingen: 

- Er kan niet worden uitgegaan dat de toekomstige ontwikkelingen geen impact zullen 

kennen op de bestaande infrastructuur, in het bijzonder het complex N34xN31. Een 

omstandige onderbouwing van deze uitspraak ontbreekt echter. Hierbij ging de 

planMER uit van een ongewijzigd profiel terwijl in de toelichtende nota wordt 

uitgegaan van een op termijn gewijzigd profiel waarbij het gemotoriseerd verkeer 

wordt geconcentreerd aan de zuidzijde van de trambaan waarbij er één rijstrook 

behouden wordt. Het lijkt de bezwaarindiener noodzakelijk om de planMER te 

actualiseren via een aanvullende screeningsnota (uitgewerkt als mobiliteitsstudie). 

- Via de opname van parkeerkencijfers wordt erover gewaakt om geen parkeerdruk te 

genereren op het aanpalend openbaar domein. Vanuit de bekommernis dat er geen 

parkeerdruk wordt afgewenteld op Zeebrugge wordt verzocht om zowel bij artikel 5 

(zone Floréal) als artikel 6 (zone Duinse Polders) te verzoeken om: 

o De kencijfers voor vakantielogies aan te scherpen tot 1 autoparkeerplaats voor 

1 vakantielogies (i.p.v. 1 per 3 kamers). De motivatie is dat beide 

vakantiecentra thans en wellicht toekomstig gekenmerkt worden door het 

aanbieden onder centraal beheer van logies type appartement of studie, d.w.z. 

een logies gehuurd kan worden door één gezin. Het is dan ook wenselijk om 

een norm als ware het een woning te hanteren. Bovendien vermijdt dit ook 

verwarring over het begrip ‘kamer’ inzake het kencijfer 1op 1. (wordt één 

logies bedoeld of slaapkamer? Wat met een slaapzetel in de woonkamer?) 

o Er wordt ook gewezen op de parkeernood voor werknemers. 

o Een bijkomend kencijfer op te leggen zo er ook bij nieuwbouw in MICE-

faciliteiten worden voorzien. Beide centra kennen thans een MICE-aanbod 

waarbij participanten niet per definitie ook logies betrekken. 

Het stadbestuur wenst ook op te merken dat de beleidskeuze voor een verduining van het 

noordelijk wegprofiel ook betekent dat de parkeercapaciteit op de N34 significant inkrimpt dan 

wel integraal verdwijnt. Het lijkt wenselijk dat het stadsbestuur Blankenberge werkt aan een 

visienota op het parkeren. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat bezoekers aan 

Blankenberge hun auto in Zeebrugge parkeren en vervolgens de laatste kilometers met de 

kusttram of de fiets afleggen. 

 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO stelt dat de mogelijke impact op de verkeersgeneratie voor de buurgemeenten 

in de planMER werd onderzocht door erkende deskundigen en dat deze planMER werd 

goedgekeurd.  

De PROCORO stelt dat het een omgekeerde wereld is om bij een project dat reeds 10 jaar in 

ontwikkeling is, bij elke wijziging in de omgeving een screeningsnota te vragen. 

De PROCORO stelt dat het PRUP geen uitspraken doet over de inrichting van de N34. Ook 

wordt er niet uitgegaan van een gewijzigd profiel, hierover wordt geen keuze gemaakt. Wel 

wordt er in het PRUP met verschillende mogelijkheden rekening gehouden. De PlanMER 

vertrekt steeds uit van de bestaande situatie om mogelijke effecten van het plan in kaart te 

brengen.  

Indien er beleidsmatig wordt beslist om de N34 her aan te leggen dan zal met deze geplande 

ontwikkeling en andere bestaande situaties rekening moeten worden gehouden. 

Voor de parkeernormering wordt door de dienst MER de kencijfers van CROW als basis 

gebruikt bij het beoordelingen van de effecten. 
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Voor hotels/vakantielogies wordt in de CROW een parkeernorm voorgesteld van 1 

parkeerplaats per 3 kamers. PROCORO stelt voor deze norm te behouden. De PROCORO stelt 

wel dat voor de toepassing van de parkeernorm best verduidelijkt wordt wat met een kamer 

wordt bedoeld of dat kamer wordt vervangen door vakantielogie. 

Voor de werknemers dienen bijkomende parkeerplaatsen te worden voorzien. Dit dient bij de 

omgevingsaanvraag beoordeeld te worden. 

Ook voor MICE-aanbod kan pas de parkeervraag berekend worden indien heel duidelijk is 

welk aanbod voor hoeveel mensen wordt voorzien.  

De PROCORO stelt voor om eenzelfde aanpak voor te stellen voor het MICE-aanbod zoals voor 

de recreatie: Er worden voldoende parkeergelegenheden voorzien in relatie tot het type MICE-

aanbod. Toelichtend wordt verduidelijkt dat er bij de omgevingsaanvraag moet aangetoond 

worden dat er voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien en dat hierbij de 

standaardnormen, zoals opgenomen in de CROW, worden gehanteerd. 

B5 mobiliteitsdruk 

400 woningen betekent volgens de bezwaarindiener optimistisch gerekend 400 wagens die 

allemaal via de Baron Ruzettelaan zullen moeten komen, wat voor problemen zal zorgen.  

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

In de planMER zijn de mobiliteitseffecten onderzocht voor de beoogde ontwikkelingen. Het 

planMER is opgemaakt door erkende deskundigen en is goedgekeurd door de dienst MER. Uit 

de planMER blijkt dat er totaal geen problemen te verwachten zijn op de Baron Ruzettelaan 

door de bijkomende ontwikkeling van 400 woongelegenheden. 

 

B13: Parkeren 

Het aantal parkeerplaatsen wordt onderschat volgens de bezwaarindieners. 

In het MER-rapport wordt gesteld dat een gemiddeld Blankenbergs gezin 0,9 parkeerplaatsen 

nodig heeft. Voor bezoekers worden 0,3 parkeerplaatsen voorzien. 

Dit cijfer moet omhoog zeker als men zich wil richten op jonge gezinnen waarnaar er volgens 

het GRS uit 2005 behoefte naar is. Er wordt hierbij gerefereerd naar de minimum 

parkeernorm 1,5 zoals gehanteerd in de ontwikkeling van het RUP Lange Thuyn. 

Er wordt hierbij ook verwezen naar de CROW publicatie 182 parkeerkencijfers (2008) waar de 

parkeernormering hoger ligt. 

Om visuele vervuiling maximaal tegen te gaan en de verharde oppervlakte te beperken 

dienen de parkings volledig ondergronds te worden gebracht in projectzone A. Volgens de 

voorschriften is halfondergronds of ondergronds een mogelijkheid. 

Ook voor de Duinse Polders wordt de keuze gelaten om dit in open lucht te doen of 

halfondergronds. Ook hier wordt gepleit om dit ondergronds of halfondergronds te voorzien 

onder eventueel nieuw op te trekken gebouwen om onnodige verharding te vermijden. 

 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO stelt dat voor de parkeervraag door deskundigen en ook door de dienst MER de 

kerncijfers van CROW worden toegepast. 

Voor het wonen wordt door de CROW 1,33 parkeerplaatsen per wooneenheid vooropgesteld. 

In voorliggend PRUP werd dit voor de projectontwikkeling verlaagd naar 1 parkeerplaats per 1 

wooneenheid. 

De PROCORO stelt voor om deze norm te verhogen naar 1,2 parkeerplaatsen per 

wooneenheid. Deze norm is lager dan de CROW omdat de PROCORO van mening is dat de 

modal shift moet gestimuleerd worden zeker bij deze goed ontsloten locatie. In Blankenberge 
is er het station en de site is gelegen vlakbij de tramhalte. Daarnaast worden veilige en vlotte 

langzaam verkeersverbindingen gerealiseerd met de nodige fietsstallingen.  
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De PROCORO onderschrijft het principe om de visuele vervuiling te beperken. 

De context van dit project is echter dat de waterhuishouding een belangrijk aandachtspunt is 

voor de realisatie van ondergrondse bouwlagen zeker ten aanzien van de Fonteintjes. In de 

planMER zijn randvoorwaarden opgenomen omtrent bemaling. Om die reden zijn enkel 

halfondergrondse bouwlagen toegelaten ter hoogte van de Duinse Polders en zijn niet alleen 

ondergrondse maar ook halfondergrondse bouwlagen toegelaten in de projectzone Duin-

Polder overgang. Dit om de nodige flexibiliteit te laten voor het geval ondergrondse 

bouwlagen niet haalbaar zouden zijn omwille van een te grote impact op de ondergrondse 

waterlagen. 

De gevoeligheid van de ondergrondse waterlagen en mogelijke impact van bemaling naar de 

omgeving toe is ter hoogte van de Duinse Polders nog groter dan ter hoogte van de 

projectontwikkeling vandaar dat voor de Duinse Polders enkel halfondergrondse bouwlagen 

toegelaten zijn. 

Omwille van de realiteit (naar gebruik toe) worden de parkeerplaatsen voor minder-validen en 

bezoekers bovengronds toegelaten. 

De PROCORO stelt dus voor om het bovengronds parkeren te beperken tot die minder-validen 

en bezoekers en maximaal te streven naar half-ondergronds en ondergrondse bouwlagen voor 

het parkeren.  

De PROCORO stelt dat visuele vervuiling dient vermeden te worden door de bovengrondse 

parkeerplaatsen op een kwalitatieve manier in te richten als groene parking. 

Indien rekening houdend met de waterhuishouding dit principe wordt doorgetrokken dient ook 

voor de recreatieve cluster Floréal waar momenteel enkel bovengronds geparkeerd wordt, 

strengere kwaliteitseisen te worden bepaald. Bijkomende parkeerplaatsen dienen ook daar 

half-ondergronds of ondergronds gerealiseerd te worden met uitzondering van de 

mobilhomeparking. De bestaande parking dient heringericht te worden als een kwalitatieve 

groene parking om de visuele vervuiling tegen te gaan. 

THEMA: MILIEU-EFFECTEN 

Onderstaande adviezen in dit thema wordt een meerderheid van stemmen goedgekeurd: 

Stemming:  

Ja: 8 (Michel Gilté, Tom Decock, Reinoud Van Acker, Leen Lauwers, Oscar Wullepit, Eric 

Boussery, Jonas Plouvier en Koen Dewulf) 

Nee : 4 (Katty De Wilde, Eric Vandorpe, Lieven Veulemans, Piet Gellynck) 

Onthouding : 0 

Minderheidsstandpunt  

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe geven aan dat zij reeds tegen gestemd 

hebben naar aanleiding van de advisering van de PROCORO over dit plan ten behoeve van de 

plenaire vergadering. 

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe gaan niet akkoord dat er een 

projectontwikkeling plaats vindt om een golfterrein te financieren. 

De heer Piet Gellynck doet geen uitspraak of er al dan niet een behoefte is voor wonen. 

Ingeval die behoefte er is, dienen die bijkomende woongelegenheden te worden voorzien in 

de stad zelf en dit bij voorkeur in renovatiegebieden en reconversiegebieden en beslist niet 

aan de rand van de stad en zeker niet op een site zoals de geplande projectzone A die 

momenteel een bouwvrij gebied (één kleine constructie uitgezonderd) is, aansluitend op de 

noordelijke duinengordel. Derhalve is deze locatie voor bijkomende woongelegenheden niet 

goed.  

De heer Lieven Veulemans volgt het standpunt van de voorzitter, waar het gaat om de 

locatiekeuze, maar wijkt er ook van af.  
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Het lid betwijfelt fundamenteel de woonbehoefte en al zeker de manier waarop deze hier 

wordt ingevuld. 

 

 

B13. Milieueffecten door gekozen alternatief met bebouwingszone langs de 

kustbaan  

De bezwaarindieners vinden de keuze voor de bebouwingszone langs de kustbaan de minst 

aangewezen plaats omwille van de milieueffecten dat deze keuze tot gevolg heeft: 

- Zoetwaterbel onder de duinen van het natuurreservaat De Fonteintjes is zeer 

kwetsbaar, er zijn onvoldoende garanties dat de huidige keuze geen impact zal 

hebben op deze zoetwaterbel. Aangezien dit alternatief het dichtst bij het 

natuurgebied gelegen is, wordt de kans vergroot om negatieve gevolgen te hebben.  

- Zowel de lichtvervuiling als de lawaaihinder zal zich door de keuze het dichtst bij het 

natuurgebied bevinden. Natura 2000 is volgens planMER reeds geluidsverstoord door 

wegverkeer. Dit zal enkel toenemen door bijkomende bebouwing. Ook de 

lichtvervuiling door de bebouwing zelf zal impact hebben. Voornamelijk voor de vogels 

die gevoelig zijn voor geluid en licht is dit alternatief het dichtst bij het natuurgebied 

en is bijgevolg de minst aangewezen plaats. 

- Ook voor toekomstige bewoners is omwille van omgevingsgeluid deze keuze minst 

aangewezen. 

- De Fonteintjes wordt meer ingesloten door oprukkende bebouwing. 

Er wordt gepleit om de inplanting van de woonentiteiten te herzien naar een locatie dieper in 

het projectgebied. De voorkeur gaat bijgevolg uit naar alternatief 4 omwille van: 

- visuele meerwaarde voor bewoners; 

- openheid vanaf de rijbaan naar het gebied toe; 

- ruimte voor clubhuis kan geïntegreerd worden wat er toe kan leiden dat bebouwde 

oppervlakte kleiner wordt. 

 

Alternatief 4 werd volgens bewaarindieners omwille van een verkeerd uitgangspunt niet 

verder onderzocht namelijk omwille van de benodigde oppervlakte en openheid voor 

deelruimte 1 (de golf) die volgens bezwaarindieners op een kleinere oppervlakte kan 

gerealiseerd worden. 

Het centrale bebouwingsveld laat toe een fysieke opsplitsing te maken van het golfterrein dan 

ten zuiden komt te liggen en ten noorden (tussen de Duinse Polders en de Floréal) kan een 

kinderboerderij voorzien worden midden een parkzone die dan verbonden wordt met een 

voetgangersbrug naar het natuurgebied De Fonteintjes. 

Bezwaarindieners vragen meer aandacht voor biodiversiteit, watergebruik binnen het 

golfterrein voor onderhoud en watervoorraad bij langdurige droogtes voor lokale landbouw. 

 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO geeft aan dat de benoemde milieueffecten voor de diverse planalternatieven op 

een gedegen wijze zijn onderzocht in de planMER. Het planMER is opgemaakt door erkende 

deskundigen en is goedgekeurd door de dienst MER. 

De PROCORO geeft aan dat er een beleidskeuze is gemaakt om met planalternatief 2 verder 

te gaan. Hierbij is inderdaad ook uitgegaan van de benodigde oppervlakte voor de zone voor 

golfterrein (zie behoefte golfterrein). 

De zone voor projectontwikkeling Duin-Polder overgang zal niet volledig bebouwd worden. De 

PROCORO stelt voor om het oostelijk gelegen deel van de indicatieve ontsluiting dan ook niet 

te bebouwen. Dit in combinatie met de zichtlijn zal dat er voor zorgen dat er een grotere 

afstand wordt gecreëerd tussen de bebouwing en de Fonteintjes.  
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B.14 Milieu-impact  

Het planMER gaat evenmin diepgaand in op de impact van de toekomstige grootschalige 

appartementsgebouwen op de gebruiks- en belevingsgenot van gasten van de Floréalsite. 

Hoewel de Floréalsite integraal is opgenomen binnen het PRUP wordt de milieu impact van de 

toekomstige grootschalige appartementsgebouwen op de Floréalsite nauwelijks onderzocht. 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO geeft aan dat de benoemde milieueffecten voor de diverse planalternatieven op 

een gedegen wijze zijn onderzocht in de planMER. Het planMER is opgemaakt door erkende 

deskundigen en is goedgekeurd door de dienst MER. Hierbij werd de impact op de perceptieve 

kenmerken onderzocht op het landschap voor de planalternatieven. 

De PROCORO stelt dat de impact op de Floréalsite niet is onderzocht omdat de Floréalsite niet 

is georiënteerd op de nieuwe projectontwikkeling. 

De PROCORO stelt dat er op een grondige manier ontwerpend onderzoek is gebeurd om na te 

gaan hoe de projectontwikkeling en het golfterrein op een kwalitatieve manier en compact 

kan worden ingepast in de omgeving. Dit ontwerpend onderzoek is vertaald in het RUP. 

Tussen de Floréalsite en de projectontwikkeling is er een zichtlijn verordenend vastgelegd. 

Tussen de zone recreatieve cluster site Floréal en de eerstvolgende bebouwing dient minimaal 

50 meter doorzicht bewaard te worden. De afstand tot de gebouwen is dan ook groot.  

A7. Stad Blankenberge 

De gemeenteraad heeft een voorwaardelijk advies. Het is wenselijk dat er in het PRUP 

rekening moet gehouden worden met volgende aspecten: 

- Bij het realiseren van de bebouwing dient gestreefd te worden naar het volgen van het 

wettelijk geluidskader voor woningen; 

- Er moet zorg gedragen worden voor het waterpeil in het nabijgelegen natuurreservaat 

wanneer men bemaalt bij het realiseren van ondergrondse bouwlagen of bepaalde 

funderingstypes. Het is wenselijk dat hiervoor beschermende en bewarende 

maatregelen worden ingeschreven in het PRUP. 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO stelt dat er een planMER is opgemaakt waarbij geluid mee is onderzocht door 

erkende deskundigen. Het PRUP doet geen uitspraak over sectorale wetgeving die sowieso 

van toepassing is bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. 

De PROCORO stelt dat in het voorliggende RUP voorwaarden zijn opgenomen als vertaling van 

de milderende maatregelen van het planMER.  Zo staat verordenend: ‘ingrepen die een 

invloed kunnen hebben op de grondwatertafel, al dan niet tijdelijk, wordt nagegaan of deze 

geen ongewenste verstoring van de zoet-zoutbalans en de aanwezige natuurwaardes als 

gevolg hebben’.  Deze voorwaarde zal bij de omgevingsvergunning moeten onderzocht 

worden. 

THEMA: INRICHTING EN VOORSCHRIFTEN 

A3. Departement Omgeving 

Er wordt gesteld dat er tegemoet is gekomen aan de geformuleerde opmerkingen naar 

aanleiding van de plenaire vergadering. Het advies is gunstig. 
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Er is in de stedenbouwkundige voorschriften bij het luik inrichtingsstudie telkens sprake van 

‘stedenbouwkundige vergunning’. Gelet op het feit dat de omgevingsvergunning sedert 

01/01/2018 in Vlaanderen in voege is getreden, wordt dit best aangepast. 

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO stelt voor om ‘stedenbouwkundige vergunning’ te vervangen door 

‘omgevingsvergunning’. 

A5. Toerisme Vlaanderen 

Toerisme Vlaanderen staat positief tegenover het feit dat er een mobilhomeparking wordt 

voorzien nabij verblijfsaccomodatie Floréal.  

Het logiesdecreet (decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies) maakt een 

onderscheid tussen camperterrreinen tot en met 9 plaatsen of meer dan 9 plaatsen. Vanaf 10 

plaatsen zijn er bijkomende voorwaarden. De voorwaarden waaraan moet voldaan worden, 

worden meegegeven. Zodra een logies voldoet aan de verplichte basisvoorwaarnden en de 

algemene uitbatingsnormen voor een kamer- of terrein gebonden logies, dan mag het logies 

beginnen met uitbaten. 

Voor art.7 ‘Zone voor jeugdrecreatie’ wordt gevraagd expliciet te vermelden dat deze 

jeugdlokalen ook een verblijfsfunctie hebben. Dit omdat jeugdlokalen zich meer en meer 

openstellen als jeugdverblijf. Op dit moment is dit reeds een jeugdverblijf type A erkend door 

Toerisme Vlaanderen. 

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCRO stelt dat de sectorale wetgeving sowieso van toepassing blijft, dat het PRUP er 

geen afbreuk aan doet. 

De PROCORO stelt vast dat dit reeds in de bestemmingsvoorschriften is opgenomen: 

Hoofdbestemming: speelterrein, lokalen voor jeugdverenigingen en bijhorend recreatief 

verblijf, bos. 

Om zeker te zijn dat de beschrijving de lading dekt, stelt de PROCORO voor om ‘recreatief 

verblijf ‘ te vervangen door ‘jeugdverblijf’. 

A6. stad Brugge 

De gemeenteraad besliste een gunstig advies te verlenen mits rekening wordt gehouden met 

volgende opmerkingen: 

 

- De bebouwingscontour binnen artikel 6 (Duinse Polders) is te ruim opgevat waardoor 

er te veel onbebouwde open ruimte tussen de Duinse Polders en Zeebrugge kan 

worden aangesneden. Er wordt voorgesteld om de oostelijke bebouwingsgrens aan te 

passen naar het huidig planvoorstel aan te passen naar het huidig planvoorstel van 

Duinse Polders. 

- In de voorschriften van art.6 staat niets over bijgebouwen. Indien deze mogelijk zijn, 

moet het oprichten van bijgebouwen buiten de bebouwingszone verboden worden. 

- Het verbieden van hoge draadafsluitingen (bv voor tennisvelden) is nog niet 

verordenend opgenomen. Er wordt gevraagd om hiervoor een specifieke zone te 

voorzien. Als waarborg om een goede landschappelijke overgang van het 

projectgebied Duinse polders naar de omgevende open ruimte te vrijwaren, wordt 

gevraagd art.6/buitenruimte aan te vullen met: ‘ De overgang met het open 

poldergebied/natuurgebied aan de oostzijde van de projectzone is visueel open te 
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houden. Hier zijn geen inrichtingen toegestaan die hoge afsluitingen vergen (vb. 

tennisvelden). 

- In de toelichtende nota wordt op p.67 vermeld : “in alle voorschriften voor de 

verschillende zones zijn beperkingen opgenomen van de verhardingsoppervlakte.” Er 

wordt gevraagd dit effectief te vertalen in de voorschriften van de Duinse Polders. 

 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO stelt voor om de contour ‘bebouwingszone’ aan te passen, ook aan te geven dat 

bijgebouwen enkel worden toegelaten in deze contour ‘bebouwingszone’. 

Wat betreft de vraag tot het verbieden van draadafsluitingen stelt de PROCORO dat dit 

vergaand is. Voor een aantal activiteiten kan je niet zonder draadafsluitingen (zoals tennis). 

Daarom stelt de PROCORO voor dat visueel afgesloten schermen niet worden toegelaten. 

De PROCORO stelt vast dat bij alle zones geen maximale percentages voor de 

verhardingsoppervlakte zijn opgenomen, dit is niet uitzonderlijk voor de recreatieve cluster 

Duinse Polders. Binnen het PRUP is het noodzakelijk om de nodige kwaliteitsgaranties in te 

bouwen maar eveneens de nodige flexibiliteit te laten omdat de precieze invulling nog niet is 

gekend. Voor de buitenruimte worden volgende  kwalitatieve randvoorwaarden 

vooropgesteld: 

“De buitenruimte wordt aangelegd als kwalitatieve verblijfsruimte. Er wordt gestreefd naar 

een groene aanleg met maximale integratie en afstemming met de aangrenzende ruimtes,…. 

Parking in open lucht wordt aangelegd als een groene parking. In de volledige zone kunnen 

paden voor langzaam verkeer en publieke verblijfsruimte gerealiseerd worden.”  

Toelichtend wordt aangegeven wat onder groene parking kan begrepen worden:  

- Parking met grasdallen;  

- Parking met bomen;  

- Parking waarbij de parkeerstroken afgewisseld worden met groenstroken.  

 

Het advies wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd: 

Stemming: 

Ja: 8 (Michel Gilté, Tom Decock, Reinoud Van Acker, Leen Lauwers, Oscar Wullepit, Eric 

Boussery, Jonas Plouvier en Koen Dewulf) 

Nee : 4 (Katty De Wilde, Eric Vandorpe, Lieven Veulemans, Piet Gellynck) 

Onthouding : 0 

Minderheidsstandpunt  

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe geven aan dat zij reeds tegen gestemd 

hebben naar aanleiding van de advisering van de PROCORO over dit plan ten behoeve van de 

plenaire vergadering. 

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe gaan niet akkoord dat er een 

projectontwikkeling plaats vindt om een golfterrein te financieren. 

De heer Piet Gellynck doet geen uitspraak of er al dan niet een behoefte is voor wonen. 

Ingeval die behoefte er is, dienen die bijkomende woongelegenheden te worden voorzien in 

de stad zelf en dit bij voorkeur in renovatiegebieden en reconversiegebieden en beslist niet 

aan de rand van de stad en zeker niet op een site zoals de geplande projectzone A die 

momenteel een bouwvrij gebied (één kleine constructie uitgezonderd) is, aansluitend op de 

noordelijke duinengordel. Derhalve is deze locatie voor bijkomende woongelegenheden niet 

goed.  

De heer Lieven Veulemans volgt het standpunt van de voorzitter, waar het gaat om de 

locatiekeuze, maar wijkt er ook van af.  

Het lid betwijfelt fundamenteel de woonbehoefte en al zeker de manier waarop deze hier 

wordt ingevuld. 
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B.13 projectontwikkeling zone Polderlaan  

De bezwaarindieners geven aan dat in de Polderlaan eengezinswoningen zijn toegelaten met 2 

bouwlagen en een nokhoogte van 11 meter. In de projectzone wordt meergezinswoningen 

toegelaten en bouwlagen opgetrokken naar 2 tot 3 bouwlagen.  

Dit zal aanzetten om op termijn meer clustering van wooneenheden te voorzien terwijl er nu 

een residentieel karakter is. 

 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO stelt vast dat dezelfde bezwaarindieners aangeven achter de visie van de 

Vlaamse Bouwmeester te staan. Een verdere verdichting van de bebouwde omgeving geeft 

net uitvoering aan het beleid van de Vlaamse Bouwmeester en aan het principe van het 

ruimtelijk rendement. Het gaat hier over een invulling binnen het stedelijk gebied waar een 

minimale dichtheid van 25 woningen/ha dient gerealiseerd te worden en dit niet alleen binnen 

dit PRUP, maar binnen het volledige kleinstedelijk gebied, dus ook binnen de wijk met 

residentieel karakter dient een verdichting te worden nagestreefd. 

Het advies wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd: 

Stemming: 

Ja: 8 (Michel Gilté, Tom Decock, Reinoud Van Acker, Leen Lauwers, Oscar Wullepit, Eric 

Boussery, Jonas Plouvier en Koen Dewulf) 

Nee : 4 (Katty De Wilde, Eric Vandorpe, Lieven Veulemans, Piet Gellynck) 

Onthouding : 0 

Minderheidsstandpunt  

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe geven aan dat zij reeds tegen gestemd 

hebben naar aanleiding van de advisering van de PROCORO over dit plan ten behoeve van de 

plenaire vergadering. 

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe gaan niet akkoord dat er een 

projectontwikkeling plaats vindt om een golfterrein te financieren. 

De heer Piet Gellynck doet geen uitspraak of er al dan niet een behoefte is voor wonen. 

Ingeval die behoefte er is, dienen die bijkomende woongelegenheden te worden voorzien in 

de stad zelf en dit bij voorkeur in renovatiegebieden en reconversiegebieden en beslist niet 

aan de rand van de stad en zeker niet op een site zoals de geplande projectzone A die 

momenteel een bouwvrij gebied (één kleine constructie uitgezonderd) is, aansluitend op de 

noordelijke duinengordel. Derhalve is deze locatie voor bijkomende woongelegenheden niet 

goed.  

De heer Lieven Veulemans volgt het standpunt van de voorzitter, waar het gaat om de 

locatiekeuze, maar wijkt er ook van af.  

Het lid betwijfelt fundamenteel de woonbehoefte en al zeker de manier waarop deze hier 

wordt ingevuld. 

 

B.14 Behoud zichtrelaties vanuit het Floréal vakantiecentrum op zee  

Bezwaarindiener betreurt dat er geen rekening wordt gehouden met de bestaande 

zichtrelaties vanuit het vakantiecentrum. Het RUP voorziet weliswaar een aantal zichtlijnen 

maar houdt geen rekening met het Floréal centrum. Vanuit beelden wordt beargumenteerd 

dat Floréal visueel volledig van de relatie met de zee wordt afgesneden. 

Voor de zichten vanuit de woonheden wordt gestreefd naar een optimaal zicht op het 

polderlandschap/golf of zee of duinen terwijl de zichten vanuit Floréal, het sociaal toerisme 

volledig wordt teniet gedaan door de nieuw op te richten woonblokken. 

Er worden doorzichten voorzien voor weggebruikers, die niet meer zijn dan vluchtige 

passanten terwijl er geen aandacht is voor de visuele relatie tussen de zee en duinen, 

enerzijds en Floréal bezoekers (sociaal toerisme). 
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Er wordt voorgesteld andere uitgangspunten te nemen om zichtlijnen te bepalen waarbij wel 

rekening wordt gehouden met het bestaande sociale toerisme Floréal.  

In het huidige BPA was er hiermee wel rekening gehouden door de zone voor open ruimte. 

 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO stelt vast dat de volledige configuratie van de site op vandaag niet is 

geconcipieerd vanuit een zichtrelatie met de zee en dit ook nergens als troef wordt 

uitgespeeld.  

Uit ontwerpend onderzoek blijkt dat het bepalen van een eenduidige zichtas vanuit de 

vakantieverblijven van de Floréal niet mogelijk is. De verblijven zijn anders georiënteerd. 

Bovendien laat het project een dergelijke zichtas niet toe. Hierdoor zou de mogelijke te 

bebouwen zone te beperkt worden om het programma op een kwalitatieve manier binnen de 

huidige randvoorwaarden vorm te geven. Er wordt terecht verwezen naar de voorziene 

doorzichten die in het voorstel van PRUP zijn opgenomen, maar er moet op gewezen worden 

dat dit inderdaad gaat om open doorzichten vanop het maaiveld en niet op zichtassen vanuit 

bebouwing zoals Floréal vraagt.  

Het advies wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd: 

Stemming: 

Ja: 8 (Michel Gilté, Tom Decock, Reinoud Van Acker, Leen Lauwers, Oscar Wullepit, Eric 

Boussery, Jonas Plouvier en Koen Dewulf) 

Nee: 4 (Katty De Wilde, Eric Vandorpe, Lieven Veulemans, Piet Gellynck) 

Onthouding: 0 

Minderheidsstandpunt  

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe geven aan dat zij reeds tegen gestemd 

hebben naar aanleiding van de advisering van de PROCORO over dit plan ten behoeve van de 

plenaire vergadering. 

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe gaan niet akkoord dat er een 

projectontwikkeling plaats vindt om een golfterrein te financieren. 

De heer Piet Gellynck doet geen uitspraak of er al dan niet een behoefte is voor wonen. 

Ingeval die behoefte er is, dienen die bijkomende woongelegenheden te worden voorzien in 

de stad zelf en dit bij voorkeur in renovatiegebieden en reconversiegebieden en beslist niet 

aan de rand van de stad en zeker niet op een site zoals de geplande projectzone A die 

momenteel een bouwvrij gebied (één kleine constructie uitgezonderd) is, aansluitend op de 

noordelijke duinengordel. Derhalve is deze locatie voor bijkomende woongelegenheden niet 

goed.  

De heer Lieven Veulemans volgt het standpunt van de voorzitter, waar het gaat om de 

locatiekeuze, maar wijkt er ook van af.  

Het lid betwijfelt fundamenteel de woonbehoefte en al zeker de manier waarop deze hier 

wordt ingevuld. 

 

Door deze standpunten, stelt zich het probleem niet wat de bezwaarindiener aankaart. 

A7. Stad Blankenberge 

De gemeenteraad heeft een voorwaardelijk advies. Het is wenselijk dat er in het PRUP 

rekening moet gehouden worden met volgende aspecten: 

- Het is wenselijk dat het stuk landbouwgebied ten zuidoosten van het Zeebos onder 

een vorm van ‘nabestemming bos’ wordt ingeschreven in het RUP wanneer het niet 

meer dienstig is als landbouwgebied voor de huidige of een toekomstige landbouwer. 

Dit om een sterkere buffer te vormen tegen het oprukkende havengebied van 

Zeebrugge. 
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advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO stelt voor om de bestemming “zone voor landbouw” te behouden. 

De Sint-Jansader vormt een duidelijke fysische grens tussen het provinciaal domein het 

Zeebos (bosgebied) en het omliggende landbouwgebied. Deze landbouwzone maakt ook 

integraal deel uit van dit open poldergebied. Een nabestemming als bosgebied is dan ook 

ruimtelijk en landschappelijk niet aangewezen. 

Binnen de planMER werd ook uitgegaan van een bestendiging van het huidig gebruik van deze 

zone als landbouwgebied. De mogelijke impact op de landbouwstructuren door een 

bestemming als bosgebied zijn niet onderzocht en bijgevolg niet mogelijk. 

Het advies wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd: 

Stemming: 

Ja: 10 (Michel Gilté, Tom Decock, Lieven Veulemans, Reinoud Van Acker, Leen Lauwers, 

Oscar Wullepit, Eric Boussery, Jonas Plouvier, Koen Dewulf en Piet Gellynck) 

Nee: 0 

Onthouding: 2 (Katty De Wilde en Eric Vandorpe) 

 

B.14 Nabestemming  

De bedoeling van een RUP is een visie voor een lange periode vast te leggen. Op dit moment 

is de site Floréal vooral gericht op vakantielogies en in nevenbestemming congresfaciliteiten, 

restaurant en cafetaria,… Floréal heeft de intentie dit nog lang zo te houden maar vraagt om 

ook rekening te houden met mogelijke andere toekomstige bestemmingen voor de site  indien 

door externe omstandigheden de vraag naar sociaal toerisme in zijn huidige vorm zou 

wijzigen of niet langer relevant zou zijn. 

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO stelt vast dat er nog geen concrete vraag is en het de intentie is om er het 

sociaal toerisme zo lang mogelijk uit te baten. Bijkomend wordt vastgesteld dat er geen 

duidelijk zicht is op een mogelijk alternatief vanuit een visie op termijn. Indien op termijn het 

sociaal toerisme er ophoudt te bestaan dient een ruimtelijke afweging te gebeuren om 

alternatieve invullingen af te wegen. Het is nu te voorbarig om dit reeds in het voorliggende 

RUP te verankeren. 

 

B1. Randvoorwaarden hoogspanningsleidingen 

Elia vraagt rekening te houden met de aanwezigheid van de ondergrondse 

hoogspanningsleidingen gelegen langs de Zeebruggelaan, Polderlaan en Albert Ruzettelaan. 

Boven of vlakbij de ondergrondse leidingen, allen gelegen in het openbaar domein, mag geen 

diep wortelende begroeiing komen. Er dient kennis genomen te worden van de 

veiligheidsvoorschriften voor het uitvoeren van werken in de nabijheid van de 

hoogspanningsleidingen.  

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO geeft aan dat sectorale wetgeving sowieso van toepassing blijft. Het PRUP doet 

er geen afbreuk aan. Bijkomend wordt vastgesteld dat de leidingen grenzen aan het 

plangebied en bijgevolg buiten het plan gelegen zijn. 
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BIJKOMENDE OPMERKINGEN 

Technische opmerkingen op het grafisch plan met éénparigheid van stemmen:  

Er is vastgesteld dat er een aantal onnauwkeurigheden/fouten dienen rechtgezet te worden 

op het grafisch plan: 

De grenzen van de bestemmingszones zijn digitaal onnauwkeurig ingetekend waardoor ze niet 

volledig afgestemd zijn op de bestaande toestand en de perceelsstructuur. 

Ook zijn er indicatieve aanduidingen op het plan aangebracht deels buiten de plancontour 

zoals bijvoorbeeld de indicatieve aanduiding voor de waterloop. 

De PROCORO vraagt met éénparigheid van stemmen deze technische fouten recht te zetten 

en het hele plan hierop te screenen. 

 

 

 

ONONTVANKELIJKE ADVIEZEN EN BEZWAREN met éénparigheid van stemmen 

A1. Gemeente Zuienkerke 

Het College en niet de gemeenteraad van Zuienkerke heeft het dossier behandeld waardoor 

het advies onontvankelijk is. Het College had geen adviezen, bezwaren of opmerkingen. 

B16.  

Het bezwaarschrift werd pas verstuurd en ontvangen op 10/06/2018 en werd bijgevolg pas 

ingediend na de sluiting van het openbaar onderzoek. De aangereikte opmerkingen komen 

overeen met de punten onder noodzaak golfterrein en behoud van de camping Dallas en zijn 

bijgevolg daar behandeld. 

B18 

De PROCORO heeft het bezwaar buiten de termijn van het openbaar onderzoek ontvangen 

waardoor het bezwaar onontvankelijk is. 

 

 

De vaste secretaris vraagt of het verslag digitaal kan goedgekeurd worden aangezien er geen 

zitting is op 4 oktober. 

De PROCORO gaat unaniem akkoord dat de goedkeuring digitaal kan gebeuren.  

 

 

De heer Peter Norro vervoegt de vergadering. 
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6. Advisering ontwerp PRUP ’t Veld (Ardooie) nav het openbaar 

onderzoek 

 

Mevrouw Lisa Stroobandt licht het ontwerp–provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ’t Veld toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de bespreking. 

 

Een lid vraagt waarom er een uitvoeringsnota is en geen inrichtingsnota conform het 

landinrichtingsdecreet. 

Mevrouw Lisa Stroobandt verduidelijkt dat er geen beroep wordt gedaan op het 

landinrichtingsdecreet gelet op de te nemen en reeds genomen maatregelen. 

 

Het lid wil weten waarom er niet gekozen werd om de recreatiezone te bestemmen als bos en 

te kiezen voor een uitdoofscenario van de weekendverblijven. 

Mevrouw Lisa Stroobandt stelt dat de bestemmingswijziging maar nut heeft als dit effectief 

ook gerealiseerd wordt. Geen enkele overheid is bereid om middelen te voorzien om dit 

uitdoofscenario waar te maken. 

 

Het lid merkt op dat het beschikbaar zijn van financiële middelen om een PRUP uit te voeren 

geen deel kan uitmaken van ruimtelijke plannen. Indien dit wel zou kunnen, moet men dit 

ook doortrekken in andere PRUP’s zoals bv. PRUP Sol Blankenberge, waar nu ook nog niet 

duidelijk is wie de ecogolf zal financiëren 

 

Het lid besluit hieruit dat er in de toekomst enkel nog bestemmingswijzigingen komen als die 

gerealiseerd worden. 

De vaste secretaris zegt dat dit niet altijd zo zal zijn maar dat dit wel een belangrijk streefdoel 

is. 

 

Binnen de PROCORO ontstaat er een discussie of de boswachterswoning aan de Bosweg al 

dan niet moet aangeduid worden als bouwkundig erfgoed.  

In eerste instantie gaat de discussie over het feit of PROCORO hierover een uitspraak kan en 

moet doen. Gelet op het feit dat het gebouw is aangeduid op het plan en het ingediende 

bezwaar wordt de PROCORO gevat om een uitspraak te doen. 

Een aantal leden pleiten om de aanduiding te behouden omdat het gaat om een uniek gebouw 

met een historische waarde en verschijningsvorm in de context van bos. Er is ook het verslag 

van de Vlaamse administratie onroerend erfgoed. 

Andere leden menen dat er geen aanduiding nodig is omdat de wetgeving van erfgoed 

hierover uitspraken doet hoe hiermee wordt omgegaan. Het pand staat op de inventaris van 

bouwkundig erfgoed.  

 

De voorzitter gaat over tot de beraadslaging en advisering. 

Een voorstel van advies wordt rondgedeeld. 

 

Hier verder vindt u een overzicht van alle adviezen en bezwaren die ontvangen zijn door de 

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

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

In deel 2 worden de bezwaren per thema gebundeld en wordt het advies van de PROCORO 

geformuleerd. Beide delen dienen samen met het overzicht van de bezwaren en adviezen 

gelezen te worden. Elk nummer verwijst immers naar een vervolgnummer op deze lijst waar 

telkens de datum van ontvangst, de naam, het adres en de ontvangstwijze van het advies of 

bezwaar op vermeld staat. Op die manier kan men indien nodig het originele exemplaar erbij 

nemen. 
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DEEL 1: SAMENVATTING EN ADVISERING ADVIEZEN 

 

A1. Departement Omgeving 

Het Departement gaf tijdens de plenaire vergadering een gunstig advies met voorwaarden. 

Aan deze voorwaarden werd in globo voldaan. Huidig planvoorstel is in overeenstemming met 

de hogere beleidskaders, gezien de selectie van de provinciale domeinen als toeristisch-

recreatief knooppunt in het PRS, en de overeenstemming van het PRUP met het 

buitengebiedbeleid volgens het RSV (cfr. AGNAS visie). 

Het Departement benadrukt dat de huidige keuzes voor beperkte uitbreiding en buffering van 

het bosgebied (gelegen in VEN) het absolute minimum zijn teneinde te voldoen aan de 

vooropgestelde uitbreiding volgens de AGNAS-visie. Een eventuele verdere afname van de 

bestemming ‘natuur’ of ‘natuurpark’ kan niet worden gesteund. 

Verder vestigt het Departement de aandacht op het stedenbouwkundig voorschrift van artikel 

6: zone voor recreatie. Dit voorschrift is minimalistisch ingevuld zonder enige 

randvoorwaarde. Gezien het waardevolle beboste karakter én de slechte ontsluiting van de 

recreatiezones zijn recreatieve functies die meer dynamiek zouden genereren dan de huidige 

bestaande invulling hier niet op hun plaats en moeten deze ook worden geweerd. Huidig 

voorschrift biedt geen handvaten voor de ruimtelijke beoordeling van een 

omgevingsvergunning. Minimaal moeten een aantal randvoorwaarden worden bepaald, 

bijvoorbeeld: 

- Vastleggen maximaal toegelaten oppervlakte of volume van de constructies en de 

verhardingen; 

- Behoud laagdynamisch karakter; 

- Behoud huidig bebost karakter; 

- Beperken milieuhinder zoals beperken buitenverlichting, verplichte installatie IBA, 

etc. 

Departement Omgeving adviseert het PRUP gunstig mits: 

- Minimaal behoud van het huidig voorstel qua oppervlakte natuurbestemming; 

- Herzien van het SV voor de recreatiezone. 

 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO neemt kennis van het gunstig advies met voorwaarden. De PROCORO stelt voor 

om het huidig voorstel qua oppervlakte natuurbestemming te behouden. De PROCORO 

begrijpt de vrees van het Departement Omgeving dat er te veel dynamiek mogelijk blijft in de 

recreatiegebieden en stelt dat dit niet de bedoeling is. De PROCORO stelt voor voor om in de 

stedenbouwkundige voorschriften met betrekking tot artikel 6 volgende zaken op te nemen: 

- Het bebost karakter dient behouden te blijven; 

- Er is slechts één verblijfsgelegenheid per perceel mogelijk; 

- Milieuhinder dient beperkt te worden; 

- Het permanent wonen is niet toegelaten; 

- Het aanleggen van nieuwe weginfrastructuur is niet mogelijk; 

- Hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen en constructies kunnen 

verbouwen en herbouwen volgens het huidige vergund geachte volume;  

- De PROCORO stelt voor om voor de nieuwe gebouwen het KB van 30 oktober 1973 

te volgen in de geest van de bestaande verkavelingsvergunning voor de 

recreatiezone van 1985. Dit betekent dat nieuwe gebouwen op onbebouwde 

percelen een maximale grondoppervlakte hebben van maximaal 60 m², de 

perceeloppervlakte moet minimaal 200m² zijn en dat verdiepingen toegestaan 

worden maar de totale hoogte van de gebouwen is maximaal 5 meter. 

Verder stelt de PROCORO vast dat genoemde recreatiegebieden reeds aangesloten zijn op het 

rioleringsnetwerk. Het opleggen van een IBA heeft hier dan ook geen nut. 

Het advies wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd. 
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Stemming: 

Ja: 11 (Peter Norro, Michel Gilté, Lieven Veulemans, Tom De Cock, Reinoud Van Acker, Leen 

Lauwers, Oscar Wullepit, Eric Boussery, Jonas Plouvier, Koen Dewulf en Piet Gellynck) 

Nee : 2 (Katty De Wilde en Eric Vandorpe) 

Onthouding : 0 

Minderheidsstandpunt: 

Mevrouw Katty De Wilde en Eric Vandorpe zijn voorstander van een uitdoofscenario van de 

weekendverblijven en het herbestemmen van de zone recreatiegebied naar bosgebied.  

 

A2. Gemeenteraad Izegem 

Het grafisch plan en de verordenende voorschriften in het PRUP bieden voldoende garanties 

tot een kwalitatieve ontwikkeling van het gebied. De gemeenteraad van Izegem formuleert 

een gunstig advies zonder meer. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO neemt kennis van dit gunstig advies. 

A3. Gemeenteraad Meulebeke 

De gemeenteraad van Meulebeke meldt dat er door het Agentschap Wegen en Verkeer een 

studie lopende is om de N50, Bruggesteenweg, veiliger te maken in de omgeving van de Sint-

Antoniusschool en waarbij in overleg met het gemeentebestuur een veilige oversteekplaats zal 

worden gecreëerd ter hoogte van de Elbestraat en de Drie Rozendreef en ter hoogte van de 

Veldstraat en de Bosweg. Een eerste trage verbinding is naar het provinciaal domein ’t Veld is 

mogelijk via voetweg 112 (Drie Rozendreef). De voetweg is open tot aan de Bloemgatstraat. 

Een tweede trage verbinding met de Bloemgatstraat kan verlopen via de Bosweg. Een groot 

deel van dit tracé is reeds verhard. Voetweg 151 (Vennesdreef) is vandaag niet toegankelijk 

voor publiek. 

De gemeenteraad van Meulebeke is gunstig mits: 

- Het gemeentebestuur gaat niet akkoord met de mogelijkheid om een verbinding te 

zoeken (indicatieve pijl op het bestemmingsplan) tussen de Vennesdreef en de 

Bloemgatstraat; 

- Het gemeentebestuur gaat niet akkoord met een fiets- en wandelverbinding tussen 

de Bosweg en de Vennesdreef; 

- De percelen langs de Bosweg, die op het bestemmingsplan opgenomen zijn in art. 

6 ‘zone voor recreatie’ zijn ook gelegen in een goedgekeurde niet-vervallen 

verkaveling van 16 juli 1985. 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO neemt kennis van het advies van de gemeenteraad van Meulebeke. In het 

huidige planvoorstel is de Drie Rozendreef aangeduid als trage verbinding. De PROCORO stelt 

voor dit te behouden. De PROCORO merkt op dat er inderdaad verschillende trage 

verbindingen langs de Veldbossen zijn aangeduid waaronder de Vennesdreef, de Bosweg en 

een verbinding tussen beide wegen. In de toelichtingsnota (p. 50) wordt geargumenteerd dat 

de verschillende opties bewust open gelaten zijn om de nodige flexibiliteit te behouden voor 

de gesprekken met de eigenaars. De PROCORO begrijpt de voorkeur van de gemeente voor 

reeds verharde wegen maar stelt vast dat een deel van de Vennesdreef ook verhard is. De 

PROCORO stelt voor om in de stedenbouwkundige voorschriften op te nemen dat indien er 

reeds verharde wegen aanwezig zijn, deze de voorkeur genieten om in te richten als trage 

verbinding. De PROCORO stelt voor om de aanduiding van de Bosweg als trage weg en de 

verbinding tussen de Vennesdreef en de Bosweg te schrappen. Om de nodige flexibiliteit te 

behouden stelt de PROCORO voor om twee punten toe te voegen aan het grafisch plan, één 

bij het begin van de Vennesdreef en één aan de Bloemgatstraat, waartussen een verbinding 

gezocht moet worden. De PROCORO benadrukt dat het gaat om één verbinding om het 

agrarisch gebied niet nodeloos te versnipperen. Daarnaast kan bij de zoektocht naar een 

verbinding tussen de twee punten nog nagegaan worden hoe deze best verloopt. De 
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PROCORO voegt onderstaande illustratie toe om dit idee toe te lichten. De uiteindelijke 

uitwerking op het grafisch plan kan afwijken van deze illustratie.  

Stemming: 

Ja: 11 (Peter Norro, Michel Gilté, Lieven Veulemans, Tom De Cock, Reinoud Van Acker, Leen 

Lauwers, Oscar Wullepit, Eric Boussery, Jonas Plouvier, Koen Dewulf en Piet Gellynck) 

Nee : 2 (Katty De Wilde en Eric Vandorpe) 

Onthouding : 0 

Minderheidsstandpunt : 

Mevrouw Katty De Wilde en Eric Vandorpe zijn voorstander dat er verschillende natuur 

verbindingen met recreatief medegebruik, alsook een recreatieve lus, mogelijk moet zijn. 

Bovendien zijn deze leden voorstander van een uitdoofscenario van de weekendverblijven en 

het herbestemmen van de zone recreatiegebied naar bosgebied.  

PROCORO stelt vast dat de goedgekeurde niet-vervallen verkaveling inderdaad niet 

opgenomen is op het plan juridische toestand en in de toelichtingsnota. PROCORO stelt voor 

om de goedgekeurde niet-vervallen verkaveling op te nemen in het plan juridische toestand 

en de toelichtingsnota. 

A4. Gemeenteraad Ardooie 

De gemeenteraad van Ardooie formuleert een gunstig advies mits er geen gedwongen 

onteigening gebeurt van de achtertuinen van de eigenaars van de Bloemgatstraat. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO neemt kennis van het gunstig advies met voorwaarden. Er is er geen 

onteigeningsplan gevoegd bij het provinciaal RUP. Wel maken de toelichtingsnota (p. 46), het 

grafisch plan (art. 7 overdruk zone voor fiets- en voetgangersverbinding) en de bijhorende 

voorschriften duidelijk dat de ontdubbeling en daarbij horende verbreding (7 meter) van de 

provinciale dreef een prioritaire doelstelling is in het PRUP aangezien een verbreding van het 

wandelpad noodzakelijk is om een fietspad aan te leggen. PROCORO volgt deze redenering en 

stelt geen aanpassingen voor. 
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DEEL 2: BUNDELING VERWANTE BEZWAREN PER THEMA EN HET ADVIES VAN DE 

PROCORO 

ALGEMENE BEZWAREN 

B1- B7 –B12 – B14 : algemeen 

Positieve aanvulling dat het PRUP een prachtig initiatief is gericht op de toekomst voor de 

buurt. 

Het project is een verspilling van kwaliteitsvolle landbouwgrond, is buitensporig in tijden van 

crisis en besparingen en is niet noodzakelijk. Er wordt niet zuinig omgegaan met publieke 

middelen. 

Vraag om het project niet uit te voeren. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

PROCORO neemt kennis van de positieve aanvulling. 

PROCORO is van mening dat ruimtelijke ordening steeds een gelijktijdige afweging is tussen 

meerdere elementen waaronder landbouwkundige aspecten (herbevestiging van 264ha 

landbouwgrond), sociale aspecten (trage verbindingen), ecologische aspecten (mogelijk 

maken van de uitbreiding van een waardevol natuurdomein op korte en lange termijn), 

enzovoort. Deze afweging gebeurde binnen het PRUP. PROCORO stelt dan ook geen 

aanpassingen voor. 

 

B12: uitbreiding natuur algemeen 

Het is een gemiste kans dat het PRUP zich grotendeels beperkt tot het provinciaal domein en 

enkele stroken in en nabij dit domein. Een bredere kijk had tegemoet kunnen komen aan de 

behoeften aan streekidentiteit, natuur, landschapsherstel, recreatie en verkeersveiligheid 

binnen deze natuurarme omgeving. Dit moet voorrang krijgen op particuliere belangen.  

De uitvoeringsnota is enkel op lange termijn en op basis van vrijwillige medewerking van de 

bewoners. Dit is niet de bedoeling van een PRUP dat in de eerste plaats bestemmingen moet 

regelen. 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

PROCORO is van mening dat ruimtelijke ordening steeds een gelijktijdige afweging is tussen 

meerdere elementen waaronder landbouwkundige aspecten (herbevestiging van 264ha 

landbouwgrond), sociale aspecten (trage verbindingen), ecologische aspecten (mogelijk 

maken van de uitbreiding van een waardevol natuurdomein op korte en lange termijn) 

enzovoort. Deze afweging gebeurde binnen het PRUP. PROCORO stelt geen aanpassingen 

voor. 

PROCORO merkt op dat de uitvoeringsnota bijkomende zekerheid tracht te geven aan de 

betrokken landbouwers en particulieren over de vooropgestelde doelstellingen, inrichting en 

gemaakte afspraken. De uitvoeringsnota dient dus gelezen te worden naast het grafisch plan 

met voorschriften en de toelichtingsnota. In het PRUP wordt een onderscheid gemaakt tussen 

prioritaire doelstellingen en doelstellingen op lange termijn waaraan ook andere instrumenten 

gekoppeld kunnen worden (aankoopbeleid, voorkooprecht,…). De uitvoeringsnota geeft hier 

verder uitvoering aan. PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 

Het advies wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd. 

Stemming:  

Ja: 11 (Peter Norro, Michel Gilté, Lieven Veulemans, Tom De Cock, Reinoud Van Acker, Leen 

Lauwers, Oscar Wullepit, Eric Boussery, Jonas Plouvier, Koen Dewulf en Piet Gellynck) 

Nee : 2 (Katty De Wilde en Eric Vandorpe) 

Onthouding : 0 
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Minderheidsstandpunt: 

Mevrouw Katty De Wilde en de heer Eric Vandorpe steunen het bezwaar. 

B4: randvoorwaarden hoogspanningsleiding 

Er is tevredenheid dat in het ontwerpdossier –op het bijgevoegd plan- rekening werd 

gehouden met de aanwezigheid van de hoogspanningslijn (150 KV 150.168-70.493 (IW215) 

Muizelaar P5 Beveren) welke zich in de omgeving van het betrokken gebied bevindt. 

Bezwaarindiener vraagt om de hoogspanningsleiding te willen opnemen in verdere 

ontwikkelingsplannen (RUP, BPA,…) zodat enerzijds deze installaties in de mate van het 

mogelijke in stand gehouden kunnen worden en anderzijds rekening gehouden wordt met de 

geldende veiligheidsvoorschriften in latere stedenbouwkundige voorschriften. Volgende 

standaardtekst wordt meegegeven: 

Hoogspanningsleiding: de aanduiding is bestemd voor bestaande en nieuwe 

hoogspanningsleidingen en aanhorigheden. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, de exploitatie en de 

wijzigingen van een hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden zijn toegelaten. De 

aanvragen voor vergunningen voor hoogspanningsleidingen en hun aanhorigheden 

worden beoordeeld rekening houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming. 

Deze bestemming is van toepassing in zoverre de aanleg, de exploitatie en de 

wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het gedrang wordt 

gebracht. 

Voor bovengrondse hoogspanningsleidingen gelden veiligheidsafstanden tot 

constructies en voor werken zoals o.m. bepaald in artikels 164, 192 en 266 van het 

AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). Gelieve het advies van Elia 

in te winnen bij bouw- en/of milieuvergunningsaanvragen bij bouw-, graaf- en 

constructie-activiteiten in de nabijheid. 

Er dient kennis genomen te worden van de veiligheidsvoorschriften voor het uitvoeren van 

werken in de nabijheid van de hoogspanningsleidingen.  

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO geeft aan dat de sectorale wetgeving sowieso van toepassing blijft. Het PRUP 

doet hier geen afbreuk aan. De PROCORO merkt op dat de besproken hoogspanningsleiding 

binnen het plangebied ligt en ook aangeduid is op het plan juridische toestand. Aangezien de 

hoogspanningsleiding binnen de plancontour ligt, stelt de PROCORO voor om de 

hoogspanningsleiding ook aan te duiden op het grafisch plan en hier stedenbouwkundige 

voorschriften aan te koppelen. 

B5 – B6: informatieverstrekking 

Bedanking voor de organisatie van de infomarkt en de deskundige en competente uitleg en 

verduidelijking van de aanwezige medewerkers. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO neemt kennis van deze positieve noot. 

BEZWAREN IN VERBAND MET HET HUIDIG DOMEIN 

B1: bestaande cafetaria Keunepuppe 

Bezwaar dat de huidige locatie van de cafetaria wel legaal en vergund is. Er wordt verwezen 

naar het provincieraadverslag van dd. oktober 2014. Hierdoor kan men wel zonder aanvraag 

renoveren. 
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De huidige cafetaria is gelegen in het bos, heeft een oppervlakte van 500m² en is wel 

gemakkelijk bereikbaar voor hulpdiensten via een geplaveide weg. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO geeft aan dat de cafetaria samen met het domein aangekocht werd door de 

provincie en wel degelijk niet correct vergund is. De cafetaria ligt in waardevol natuurgebied 

dat behoort tot het Vlaams Ecologisch Netwerk. Het herbouwen of uitbreiden van een 

constructie is niet toegelaten in ruimtelijk kwetsbare gebieden. Ook het verbouwen is niet 

vergunbaar indien de constructie niet hoofdzakelijk vergund is en indien de goede ruimtelijke 

ordening in het gedrang komt. Het behoud van de cafetaria in het waardevol natuurgebied is 

dus onmogelijk en dus niet aan de orde (cfr. Codex Ruimtelijke Ordening). Het klopt 

inderdaad dat de huidige cafetaria gelegen is in het bos en een oppervlakte heeft van 500m². 

De cafetaria is echter moeilijker te bereiken voor hulpdiensten door deze ligging in het bos. 

Dit buiten beschouwing gelaten blijft de ligging van de cafetaria in het Vlaams Ecologisch 

Netwerk ongewenst. De PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 

B4 – B5 – B6: bestaande parking 

De huidige parking is vuil, verwaarloosd, wordt gebruikt als stortplaats, omvat een rij 

fietsenstallingen en er staan bomen en groene partijen. Deze nemen parkeerplaatsen in en 

geven aanleiding tot oneigenlijk gebruik van de plaatsen (zoals afspraakjes, druggebruik en 

allerlei zaken die het daglicht niet mogen zien). Er wordt rondgereden met brommers en 

auto’s, er is geluidsoverlast en de parking wordt gebruikt als overnachtingsplaats voor 

mobilhomes. Vraag of de parking opgeruimd kan worden, de fietsenstalling kan verhuizen en 

het groen rond de bomen op de parking verwijderd wordt zodat er een open parking ontstaat. 

Op deze manier creëert men extra parkeerplaatsen wat voldoende is om de bezoekers op te 

vangen. 

Positieve vaststelling dat er acties komen om zwerfvuil en sluikstorten tegen te gaan. 

Zwerfvuil veroorzaakt geurhinder en ongedierte. 

Vraag voor een bord met pictogrammen om een beter beheer van de open ruimte te vragen 

en regelmatige politiecontrole.  

Er is geen sprake van een parkeerinflatie. De huidige parking is voldoende om het 

bezoekersaantal te ontvangen. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO neemt kennis van de opmerkingen over de huidige parking. De PROCORO is van 

mening dat er geen bijkomende geur of geluidshinder zal ontstaan door het behoud van de 

parking. Het is aan de vergunningverlenende overheid om ervoor te zorgen dat dit 

gewaarborgd blijft. Verder vult de PROCORO aan dat afval, geurhinder, ongedierte, geluid en 

politiecontrole geen ruimtelijke elementen zijn en niet opgenomen kunnen worden in een 

ruimtelijk uitvoeringsplan. Toch hecht de PROCORO veel belang aan goed nabuurschap bij de 

provinciale domeinen. De opmerkingen over de bestaande parking zullen door de PROCORO 

doorgegeven worden aan de bevoegde dienst. De provinciale parking is bewust aangelegd 

met voldoende fietsenstallingen voor de bezoekers en ingekleed door groen. Dit past binnen 

het provinciaal beleid van de domeinen. De PROCORO merkt op dat in de toelichtingsnota (p. 

46) niet gesproken wordt over een parkeerinflatie maar dat de overloopparking op 

piekmomenten de parkeerdruk moet opvangen zodat de parkeerproblematiek op drukke 

momenten niet afgeschoven wordt op de nabijgelegen woonstraten. De overloopparking 

wordt groen aangekleed als boomgaard waar op drukke dagen tussen de bomen geparkeerd 

kan worden. De  PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 
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BEZWAREN IN VERBAND MET DE ZONE AAN DE BLOEMGATSTRAAT 

B1 – B5 – B6: nieuwe cafetaria 

De nieuwe locatie is enkel bereikbaar via de parking en dus niet gemakkelijker bereikbaar 

voor hulpdiensten. 

De nieuwe locatie zal ook zonevreemd zijn, afwateren naar de Veldbeek en de oostelijke 

bosrand / het landschap vernietigen. 

De nieuwe locatie vergroot de verharde oppervlakte (met meerdere hectaren) in een reeds 

zeer gevoelig overstromingsgebied met als gevolg overstromingsgevaar. 

De nieuwe locatie zal voor de omwonenden voor grote drukte en lawaaihinder zorgen. Vraag 

naar de openingstijden van de cafetaria, of er de mogelijkheid is voor privé feesten en of er 

geluidsnormen zijn. 

Vraag wat wordt bedoeld met een cafetaria: gelijkaardig aan de huidige Keunepuppe of een 

restaurant of feestzaal? 

Vraag hoe de nieuwe uitbater toegewezen wordt en wat de voorwaarden zijn. 

Verwijzing naar het buitenland waar er geen horecazaken zijn in de natuurparken en 

domeinen. De uitgebreide activiteiten van de bestaande cafetaria horen niet thuis in de 21e 

eeuw. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO verwijst naar de behandeling van de bezwaren in verband met het huidig 

domein over de bestaande cafetaria. De nieuwe cafetaria zal inderdaad bereikbaar zijn vanaf 

de huidige provinciale parking. Deze parking is voldoende groot zodat hulpdiensten de 

cafetaria snel kunnen bereiken. De inplanting van de nieuwe cafetaria zal niet zonevreemd 

zijn aangezien het uitvoeringsplan een geschikte bestemming (natuurparkgebied) voorziet. De 

nieuwe cafetaria zal worden aangesloten op de riolering van de woonwijk. Indien aansluiting 

op het centraal gebied niet mogelijk is wordt een IBA voorzien (screening p. 23). De 

PROCORO merkt op dat dit niet opgenomen is in de stedenbouwkundige voorschriften. De 

PROCORO stelt voor op te nemen dat de nieuwe cafetaria moet voorzien in een individuele 

behandeling van het afvalwater (IBA) indien het onmogelijk is om de cafetaria aan te sluiten 

op de bestaande riolering  (cfr. art. 2.6). Uit de screening blijkt onder meer dat door de 

herbestemming geen verhoogd risico op overstromingen wordt ingeschat. De PROCORO is van 

mening dat er voldoende elementen in de stedenbouwkundige voorschriften zitten om 

wateroverlast tegen te gaan. Hiervoor wordt verwezen naar voorschrift 0.2. over 

waterbeheersing dat oplegt dat het waterbergend vermogen van het plangebied niet 

verminderd mag worden en voorschrift 0.3.3.1. omtrent de inrichtingsstudie (waterbeheersing 

en maatregelen duurzaam ruimtegebruik). De PROCORO verwijst ook naar de gewestelijke 

verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en 

gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Tenslotte verwijst de PROCORO naar het 

hoofdstuk ‘ruimte voor water’ uit de toelichtingsnota (p. 44) waaruit blijkt dat de verschillende 

bestuursniveaus werken aan een passende oplossing omtrent de waterproblematiek.  

De PROCORO is van mening dat er voldoende elementen in de stedenbouwkundige 

voorschriften aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de cafetaria kwalitatief ingericht wordt 

(stedenbouwkundige voorschriften, art. 2.6.). Ook is de PROCORO van mening dat de nieuwe 

cafetaria niet zal zorgen voor bijkomende lawaaihinder of drukte. Daarnaast zullen deze 

elementen beoordeeld worden bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Een 

uitvoeringsplan kan geen uitspraken doen over een toekomstige uitbater of het al dan niet 

inrichten van privéfeesten. PROCORO stelt geen aanpassingen voor. Het is de bedoeling dat 

de nieuwe cafetaria dezelfde dynamiek kent als de huidige cafetaria. De PROCORO stelt voor 

om in de stedenbouwkundige voorschriften op te nemen dat het inrichten van een feestzaal 

niet toegelaten is.  

De overige argumenten/elementen die de bezwaarindieners aangeven, zijn volgens de 

PROCORO meningen of standpunten. Deze zijn niet ruimtelijk van aard en kunnen bijgevolg 

ook geen wijzigingen aan het plan tot gevolg hebben. 
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B4 – B5 – B6: nieuwe parking 

Er is geen nood aan een nieuwe parking dus deze moet geschrapt worden. De nieuwe parking 

is bijkomende verharding en een kost. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO merkt op dat de overloopparking op piekmomenten de parkeerdruk moet 

opvangen zodat de parkeerproblematiek op drukke momenten niet afgeschoven wordt op de 

nabijgelegen woonstraten (toelichtingsnota p. 50). De overloopparking dient volgens de 

stedenbouwkundige voorschriften een groen karakter te hebben en gerealiseerd te worden in 

waterdoorlatende materialen met een waterdoorlatende fundering. Ook dient de parking 

ingepast te worden in het omliggende landschap. Daarnaast staat in de toelichtingsnota dat 

de overloopparking ingericht wordt als boomgaard met een bijkomende parkeerfunctie op 

drukke dagen. Kostprijs is geen ruimtelijk argument. De PROCORO stelt geen aanpassingen 

voor. 

B1 – B3 – B5 – B6 – B8: water 

Vraag om de door de provincie aangekochte gronden en het voorziene budget te gebruiken 

voor een waterstation. Dit lost alle problemen rond vervuiling en dichtslibben van ’t Zeetje op. 

Bij hevige regenval komt het water in de gracht aan de Bloemgatstraat te hoog waardoor de 

pompen aan de parking van het bos het water onvoldoende kunnen wegzuigen. Hierdoor 

stroomt het water over de straat, in de tuin en in de regenput. Er is geurhinder door water in 

de gracht. Vraag of de capaciteit van de pompen verhoogd kan worden of het systeem 

herbekeken kan worden. Het bezwaar omvat foto’s ter verduidelijking. 

Positieve vaststelling dat er een gescheiden rioleringsstelsel regenwater en rioleringswater 

komt waardoor problemen met de huidige overlast verholpen kunnen worden. 

Bezwaar omdat het PRUP ’t Veld aan de noordkant hectaren landbouwgrond omvat die 

gelegen zijn in ‘overstromingsgevoelig gebied’. Het westen van de wijk Sint-Antonius ligt ook 

in overstromingsgevoelig gebied en had in het verleden te maken met wateroverlast 

(ondergelopen tuinen, regenwaterput, half ondergrondse garage, half ondergrondse 

werkplaats,…). De landbouwgronden doen nu dienst als waterbuffering. 

Het PRUP kan er enkel komen als de wateroverlast op de woonwijk Sint-Antonius 

(grondgebied Ardooie) definitief opgelost wordt. Men is nooit gehoord geweest hierover bij de 

bestendige deputatie of de ontwerpers van het PRUP. Vraag om het PRUP niet goed te keuren 

aangezien de kans op een verhoging van de wateroverlast te groot is. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO merkt op dat in het ruimtelijk uitvoeringsplan een specifieke zone voorzien is 

om aan waterbeheersing te doen (overdrukzone voor activiteiten, art. 2.5.). Er wordt niet 

gespecifieerd welke waterbeheersingsmaatregel specifiek toegepast wordt om een mogelijke 

oplossing niet te hypothekeren. De PROCORO is van mening dat er voldoende elementen in 

de stedenbouwkundige voorschriften zitten om wateroverlast tegen te gaan. Hiervoor wordt 

verwezen naar voorschrift 0.2. over waterbeheersing dat oplegt dat het waterbergend 

vermogen van het plangebied niet verminderd mag worden en voorschrift 0.3.3.1. omtrent de 

inrichtingsstudie (waterbeheersing en maatregelen duurzaam ruimtegebruik). De PROCORO 

verwijst ook naar de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-

voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

Tenslotte verwijst de PROCORO naar het hoofdstuk ‘ruimte voor water’ uit de toelichtingsnota 

(p. 44) waaruit blijkt dat de verschillende bestuursniveaus werken aan een passende 

oplossing omtrent de waterproblematiek. PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 

 

B5 – B6: geschrapte doorgang naar Sint-Antoniuswijk 

Bezwaarindieners vinden het positief dat er geen doorgang komt door de Sint-Antoniuswijk 

naar de cafetaria. 
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advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

PROCORO neemt kennis van deze opmerking. PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 

B5 - B6: stockage van slib uit ’t Zeetje 

Vraag of de resultaten van de bodemanalyse van het slib uit ’t Zeetje openbaar gemaakt 

worden en hoe zij daarover geïnformeerd worden. 

Positieve vaststelling dat het vervuild slib afgevoerd wordt en dat het gestockeerde slib na 3 

jaar verwijderd wordt. 

Vraag hoeveel slib er gelegd zal worden op ’t Veld. 

Vraag welke maatregelen genomen worden om geurhinder te vermijden en welke 

maatregelen genomen zullen worden indien de geurhinder zich toch effectief voordoet. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO hecht veel belang aan transparantie en een goede communicatie. Daarom stelt 

ze voor aan de bevoegde diensten dat de resultaten van een mogelijke bodemanalyse 

openbaar gemaakt worden aan de bevolking. De PROCORO merkt op dat de opslag van het 

slib uit ’t Zeetje reeds vergund is (08/02/2018). Het PRUP doet hier geen afbreuk aan. Met 

het uitbaggeren van 't Zeetje, dat sinds jaren aan het dichtslibben is, zal de afwatering van de 

Veldbeek, waarvan 't Zeetje een lokale verbreding is, weer kunnen hersteld worden. Daarvoor 

moet het slib uit 't Zeetje weggebracht worden. Door het hoge watergehalte van dit slib is 

wegvoeren met vrachtwagens economisch niet verantwoord. Om te ontwateren zou het slib 

tijdelijk gedeponeerd worden op een akker 100m verderop buiten het bos. Deze akker is 

eigendom van de provincie. Na ontwatering kan het resterende slib afgevoerd worden. De 

opslag van het slib is vergund voor een volume van 10.000m³. Een voorwaarde uit de 

vergunning is dat de exploitant passende en effectieve maatregelen dient te nemen zodat er 

geen geurhinder optreedt door het slibdepot. Het is aan de bevoegde dienst handhaving om 

op te treden indien er sprake zou zijn van geurhinder. De PROCORO merkt verder op dat er in 

de stedenbouwkundige voorschriften niets opgenomen is over de tijdelijkheid van het 

slibbekken en stelt voor dit aan te vullen in de stedenbouwkundige voorschriften (art. 2.6.).  

B9 – B14: natuurparkgebied langs de Bloemgatstraat (algemeen) 

Bezwaar tegen de herbestemming naar natuurparkgebied langs de Bloemgatstraat. Het is 

onduidelijk welke oppervlakten natuurpark uiteindelijk waar zullen worden ingepland. 

Bezwaar dat de opgesomde mogelijke invullingen van het natuurparkgebied overlast 

veroorzaken door onvoldoende toezicht zoals lawaai, vandalisme en hangjongeren. Vandaag 

is er reeds sprake van overlast voor bewoners naast de huidige parking. In de toekomst 

zullen grotere oppervlakten recreatief natuurparkgebied, grotere ontsluitingen en een grotere 

toeloop ook meer overlast betekenen. 

Bezwaar tegen het feit dat er geen plan-MER opgemaakt moest worden. Er zijn wel 

aanzienlijke negatieve milieueffecten voor de landbouwexploitatie. De activiteiten zullen 

geluidshinder geven en een inbreuk op de privacy. Vraag om de landbouwbestemming te 

behouden alsook het landschappelijk waardevol gebied niet te beschadigen en/of te 

vernietigen. 

De schoonheidswaarde van het landschap zal vernietigd worden aangezien het vandaag 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied is. Dit omdat deelzones verhard zullen worden en 

er mogelijks nog infrastructuur kan bijkomen.  

Alle geplande activiteiten zijn nu reeds aanwezig en kunnen worden opgezet op de locatie 

waar die nu zitten (in het bos). De parking en de cafetaria zijn nu reeds voorhanden, ook de 

ruimte voor het ‘tijdelijk slibbekken’ is nu reeds voorhanden. De afmeting van de 

hondenweide is ongepast. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO is van mening dat de oppervlakten natuurparkgebied duidelijk af te lezen zijn 

op het grafisch plan en de ruimtebalans (toelichtingsnota p. 56) waaruit blijkt dat in totaal 
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130.195 m² natuurparkgebied bestemd wordt. De oppervlakte natuurparkgebied dat 

uiteindelijk als provinciaal domein ingericht zal worden hangt af van welke delen al dan niet 

verworven kunnen worden. De PROCORO is van mening dat de bestemming natuurparkgebied 

niet zal zorgen voor geluidshinder. Daarnaast is geluidshinder geen ruimtelijk argument en zal 

dit aspect beoordeeld worden bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het 

natuurparkgebied is een bestemming waar enkel laagdynamische recreatie, natuureducatie en 

natuurontwikkeling mogelijk zijn. De enige zone waar verharding en infrastructuur kan 

bijkomen is binnen de ‘overdrukzone voor activiteiten’. De bestemming natuurparkgebied 

beschermt het landschap net sterker dan ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’. De 

landbouwpercelen worden gevrijwaard van bijkomende bebouwing. Bezwaarindiener verwijst 

naar een grotere ontsluiting. De PROCORO stelt dat dit niet kan, gezien een gemotoriseerde 

toegang vanaf de Bloemgatstraat naar het natuurpark verboden is volgens de 

stedenbouwkundige voorschriften (art. 2.1.). De PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 

De screeningsnota werd conform de geldende regelgeving opgemaakt en volledig verklaard 

door de onafhankelijke dienst MER. Uit deze screening blijkt dat het agrarisch gebied 

maximaal gevrijwaard blijft voor de beroepslandbouw. Voor belangrijke delen van het 

plangebied wordt immers de bestemming agrarisch gebied hernomen (p. 29). Specifiek voor 

de zone natuurparkgebied is landbouwvoering bestemmingsmatig nog steeds mogelijk. 

PROCORO deelt mee dat het vergunningenniveau bij een omgevingsvergunningaanvraag 

elementen van geluidshinder beoordeelt. De PROCORO merkt verder op dat bij het intekenen 

van het natuurparkgebied op het grafisch plan rekening is gehouden met een voldoende 

afstand tussen de woningen en het natuurparkgebied. Deze afstand is ruim voldoende om de 

privacy te waarborgen. De PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 

De ingeplande activiteiten kunnen niet ingericht worden in het bos aangezien het domein deel 

uitmaakt van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). De huidige parking blijft behouden. Het 

PRUP voorziet enkel een overloopparking ingericht als boomgaard waar op drukke momenten 

geparkeerd kan worden. De cafetaria kan niet behouden blijven op de huidige locatie (zie 

boven). Ook het slibbekken kan niet ingericht worden in het beschermd natuurgebied. De 

vergunning voor deze inrichting is reeds verleend. De hondenweide wordt enkel weergegeven 

op de kaart ‘visualisatie mogelijke inrichting ’t Veld en omgeving’ uit de toelichtingsnota om 

aan te tonen welke inrichting dergelijk gebied kan krijgen indien alle gronden verworven 

kunnen worden. De afmeting van de hondenweide is dus indicatief. Het is niet vastgelegd in 

de stedenbouwkundige voorschriften. De PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 

De overige argumenten/elementen die de bezwaarindieners aangeven, zijn volgens de 

PROCORO meningen of standpunten. Deze zijn niet ruimtelijk van aard en kunnen bijgevolg 

ook geen wijzigingen aan het plan tot gevolg hebben. 

 

B9: natuurparkgebied langs de Bloemgatstraat (specifieke case) 

De indicatieve invullingen op de specifieke eigendom (zoals een doorgang naar het 

natuurgebied met aanleg poel, boomgaard) zijn een inbreuk op de privacy en zullen overlast 

bezorgen. Bezwaarindiener is verbaasd dat de indicatieve invullingen pas verschenen na de 

infoavonden. 

De onduidelijkheid houdt een waardevermindering in voor de huidige bewoners (beleving van 

de kwaliteit woon- en werkomgeving) en voor toekomstige de bewoners (een financiële 

waardevermindering van de aanpalende gedeeltes die niet in het voorkooprecht vallen). Met 

deze waardeverminderingen wordt onvoldoende rekening gehouden en er is onvoldoende 

duidelijkheid hoe dit gecompenseerd zal worden. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO vermoedt dat bezwaarindiener met de indicatieve invullingen verwijst naar de 

kaart ‘visualisatie mogelijke inrichting ’t Veld en omgeving’ uit de toelichtingsnota. De 

aangeduide inrichtingen zijn louter indicatief en niet verordenend opgenomen in de 

stedenbouwkundige voorschriften. Daarnaast kan er slechts overgegaan worden tot inrichting 

indien de gronden verworven kunnen worden door de provincie. Om de aankoopkansen van 

de provincie te vergroten is er voorkooprecht aangeduid op de percelen. Het voorkooprecht 
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kan enkel uitgeoefend worden door de provincie indien de eigenaar zijn percelen vrijwillig te 

koop stelt gedurende een periode van 15 jaar. De PROCORO is van mening dat het 

voorkooprecht geen waardevermindering betekent. Daarnaast is waardevermindering geen 

ruimtelijk argument. De PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 

B14: natuurparkgebied langs de Bloemgatstraat (specifieke case) 

De zekerheid om de terreinen landbouwkundig verder te exploiteren wordt beperkt en 

vernietigd. Hierdoor zal het landbouwinkomen quasi volledig verdwijnen. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO merkt op dat uit de screening blijkt dat het agrarisch gebied maximaal 

gevrijwaard blijft voor de beroepslandbouw. Voor belangrijke delen van het plangebied wordt 

immers de bestemming agrarisch gebied hernomen (p. 29). Specifiek voor de zone 

natuurparkgebied kunnen de terreinen nog steeds landbouwkundig geëxploiteerd worden. De 

stedenbouwkundige voorschriften sluiten dit op geen enkele manier uit. PROCORO stelt geen 

aanpassingen voor.  

B9 – B14: voorkooprecht langs de Bloemgatstraat (algemeen) 

Het voorkooprecht is in functie van een toekomstige bestemmingswijziging zonder concrete 

en in detail uitgewerkte invulling van de gewijzigde bestemming. Het is niet duidelijk wat de 

uiteindelijke plannen van de provincie en de oppervlakten zullen zijn na de aankoop. Hierdoor 

is er onzekerheid over welke werken op de eigendom nog zinvol en financieel verantwoord 

zijn. 

Bezwaar over de verschillende indicatieve contouren van het voorkooprecht in het document 

wat zorgt voor een bijkomende onzekerheid. Er wordt verwezen naar p. 30 van de 

uitvoeringsnota en het verordenend grafisch plan. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO merkt op dat het voorkooprecht (Codex RO , hoofdstuk 4, afdeling 1) een vrij 

zacht instrument is dat de overheid kan gebruiken om de kans tot aankoop van specifieke 

gronden te vergroten. Een werkelijke aankoop kan enkel gebeuren indien de eigenaar de 

grond vrijwillig verkoopt. Bovendien heeft een pachter voorrang op het voorkooprecht. Alle 

sleutels zijn dus in handen van de huidige eigenaar. Volgens de PROCORO kan er dus geen 

sprake zijn van onzekerheid. PROCORO stelt vast dat er inderdaad een andere contour is 

aangeduid op het plan op p.30 van de uitvoeringsnota en het verordenend grafisch plan en 

stelt voor om de afbeelding op p.30 van de uitvoeringsnota aan te passen zodat het 

overeenstemt met het grafisch plan. 

B9: voorkooprecht langs de Bloemgatstraat (specifieke case) 

Bezwaar tegen de te grote oppervlakte van het voorkooprecht ten opzichte van het 

overblijvend voorste deel met loods en huis. Vraag om het voorkooprecht betekenisvol te 

verschuiven richting het provinciaal domein. Dit om de zekerheid te behouden dat achter de 

huidige tuin en op eigen grond een voldoende buffer gemaakt kan worden om de privacy te 

behouden en tegen de overlast van de onduidelijke toekomstige activiteiten in het natuurpark. 

Vraag om de oppervlakte van het voorkooprecht voor de volledige periode vast te leggen 

zonder onderhevig te zijn aan het voortschrijdend inzicht van de plannen voor het PRUP of de 

toekomstige plannen van de uitbreiding ervan. Vraag om het voorkooprecht vóór de 

definitieve beslissing over dit PRUP permanent en meetbaar te omschrijven. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen : 

De PROCORO stelt vast dat de afstand tussen de grens van het voorkooprecht en de woning 

ongeveer 62 meter is. Volgens de PROCORO is dit ruim voldoende om de privacy te 

waarborgen. De PROCORO merkt op dat het voorkooprecht via het ruimtelijk uitvoeringsplan 

vastgelegd wordt voor een periode van 15 jaar op de percelen aangeduid op het grafisch plan 

(artikel 9) bij de definitieve vaststelling van het PRUP. De PROCORO acht het voorkooprecht 

voldoende duidelijk en stelt geen aanpassingen voor. 
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B13: inname perceel langs Bloemgatstraat (specifieke case) 

Bezwaar tegen het bestemmingsplan. Het gaat om een specifiek perceel langs de 

Bloemgatstraat.  

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO stelt vast dat het perceel via het uitvoeringsplan herbestemd wordt naar 

natuurparkgebied. Het perceel wordt in de toelichtingsnota benoemd als een prioritaire zone 

(p.10). De PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 

B18: doorsteek Bloemgatstraat naar het bos 

Vraag om de doorsteek vanaf de Bloemgatstraat naar het bos zo dicht mogelijk bij de Drie 

Rozendreef in te plannen. Dit is minder lang in de Bloemgatstraat, niet vlak naast een bedrijf 

(veiligheid/vrachtwagens) en geeft geen hinder voor bezoekers van het kerkhof. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO stelt vast dat de doorsteek waarvan sprake aangeduid is als een indicatieve pijl 

op het grafisch plan (art. 2). Dit om de nodige flexibiliteit te bewaren bij de uiteindelijke 

inrichting van de doorsteek. Volgens de stedenbouwkundige voorschriften (art. 2.6.) mag de 

indicatieve pijl maximaal 30 meter verschuiven langs zijn as. De afstand tussen de indicatieve 

pijl van de doorsteek en het bedrijf is 70 meter. Dit betekent dat de doorsteek juridisch 

gezien steeds een afstand van 40 meter zal bewaren ten opzichte van het bedrijf. Ten 

opzichte van het kerkhof bewaart de doorsteek steeds een afstand van minimum 30 meter. 

De indicatieve pijl van de doorsteek kan ook 30 meter naar onder verschuiven. Dit bewaart de 

mogelijkheid om de doosteek zo dicht mogelijk bij de Drie Rozendreef aan te leggen. De 

PROCORO geeft aan dat het plan ‘visualisatie mogelijke inrichting ’t Veld en omgeving’ uit de 

toelichtingsnota en de uitvoeringsnota een verkeerd beeld geeft. De doorsteek is hierop naast 

het bedrijf ingetekend. De PROCORO stelt voor het plan ‘visualisatie mogelijke inrichting ’t 

Veld en omgeving’ aan te passen zodat het overeenstemt met de indicatieve pijl op het 

grafisch plan. 

BEZWAREN IN VERBAND MET TRAGE VERBINDINGEN 

B11 – B16: wandel- en fietspaden algemeen 

Vraag waarom geen ruiterpaden in het bos toegelaten worden terwijl wel wandel- en 

fietspaden toegelaten worden. Een aanvraag om door het bos te rijden werd geweigerd. Vraag 

om bepaalde toegangswegen in het bos toegankelijk te maken op bepaalde tijdstippen, 

seizoenen, weersomstandigheden,… Dit beantwoordt aan de toekomst aangezien de 

paardenpopulatie stijgt. 

Vraag welke soorten langzaam verkeer men op welke langzame verbinding ziet. Opmerking 

dat dit nu onduidelijk is. Zo zijn er verschillen waar te nemen tussen p. 50 van de 

toelichtingsnota, p. 23 van de stedenbouwkundige voorschriften en p. 22 van de 

uitvoeringsnota. 

Beperkt wandel –en fietsverkeer zoals vandaag is aanvaardbaar. Bezwaar tegen het 

grootschalig promoten en vergroten van het fiets- en wandelnetwerk omwille van zwerfvuil, 

passage op trage wegen waardoor de veiligheid van passanten in het gedrang komt en 

mogelijks wildparkeren langs de Veldkaaistraat en de Bosstraat wat het werken met 

landbouwvoertuigen bemoeilijkt. Vraag om het recreatieve netwerk strikt te beperken en geen 

wegen aan te duiden die in private eigendom en in gebruik van de landbouw zijn. Het 

aanduiden van recreatieve wegen behoort niet tot het doel van het RUP en het aanduiden van 

private wegen als trage wegen heeft geen juridische kracht. 

Vraag om een duidelijke communicatie over de aanleg van trage verbindingen. Vraag voor 

overleg en dialoog in het kader van de uitvoering van het PRUP.  
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advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO stelt dat de speciale beschermingsstatus van het domein (Vlaams Ecologisch 

Netwerk) ervoor zorgt dat bepaalde inrichtingen, zoals een ruiterpad, niet gewenst zijn in het 

domein. De PROCORO stelt dat de trage verbindingen voldoende duidelijk omschreven zijn in 

de toelichtingsnota, de uitvoeringsnota en de stedenbouwkundige voorschriften. De PROCORO 

merkt op dat het uitvoeringsplan voorziet in een bijkomende parking om de hogere 

parkeerdruk op drukke dagen op te vangen. Bij overlast door wildparkeren of zwerfvuil is de 

bevoegde wegbeheerder aan zet. Bijkomend merkt de PROCORO op dat de aangeduide trage 

verbindingen zowel bestaande als nieuwe verbindingen zijn. De nieuwe verbindingen lopen 

echter over buurtwegen of percelen in provinciale eigendom en hebben dus al een publiek 

karakter ook al zijn ze vandaag niet in gebruik. Bij het effectief inrichten van deze trage 

verbindingen als trage weg is overleg met de betrokken eigenaars noodzakelijk om het 

project te laten slagen. De PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 

B3 - B5 –B7: Drie Rozendreef 

De Drie Rozendreef is een ideale verbinding voor voetgangers en fietsers maar wordt 

regelmatig gebruikt als autosluipweg wat gevaarlijk is voor visueel gehandicapten, 

rolstoelgebruikers en kinderen zonder begeleiding.  

Vraag naar verkeersborden met een duidelijke aanwijzing dat het een trage weg is of een 

andere oplossing. 

Vraag om de Drie Rozendreef af te sluiten aan de kant van de Bloemgatstraat voor 

autoverkeer. De volgende straat, Vijverdamstraat, ligt slechts op 200 meter. 

Een oversteek met de fiets over de N50 is niet mogelijk door de parking van een autobedrijf 

(Brugsesteenweg 84). Vraag om de drukke oversteek te vermijden door middel van een 

tunnel onder de N50 voor voetgangers en fietsers. 

Een bedrijf langs de Drie Rozendreef zal definitief blijven terwijl het een tijdelijke oplossing 

was. Op die manier ontsnapt het bedrijf aan normen voor een ambachtelijke zone en wordt 

het PRUP ondergraven. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO verwijst naar het politiereglement. Het plaatsen van verkeersborden of het 

afsluiten van een straat voor autoverkeer is geen ruimtelijke materie en kan dus niet vervat 

worden in een uitvoeringsplan. De PROCORO begrijpt dat een oversteek over de N50 

gevaarlijk kan zijn voor fietsers en voetgangers indien er niet voorzien wordt in een goede 

oversteekplaats. Uit de uitvoeringsnota blijkt echter dat er vanuit het Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken (MOW) een onderzoek loopt om de verkeersveiligheid te verhogen 

tussen de zone Manegemstraat en de Grote Roesselarestraat. Op korte termijn is de veilige 

oversteek vanaf de schoolomgeving (Sint-Antoniuswijk over de N50 de belangrijkste ingreep 

voor MOW (uitvoeringsnota p. 24). Op welke manier deze oversteek ingericht wordt, wordt 

nog onderzocht. De PROCORO begrijpt niet naar welk bedrijf de bezwaarindiener verwijst. Via 

het PRUP worden geen bijkomende rechten gegeven aan een bedrijf. PROCORO stelt 

aanpassingen voor, zoals aangegeven bij A3. 

Het advies wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd. 

De heer Eric Boussery verlaat de vergadering. 

B10 – B12: trage verbindingen ten zuiden van het domein ’t Veld 

Begrip voor het feit dat het PRUP in verschillende zoekzones voorziet om later exact te 

bepalen waar de verbindingen juist moeten komen tussen de N50 en het zuidelijk deel van 

het provinciaal domein ’t Veld.  

Bezwaar dat enkele bestaande wegen, wandelpaden en missing links ontbreken: 

- De dwarsverbinding tussen de Vennesdreef en het verlengde van de Bosweg, ten 

westen van het meest noordelijke bosje ontbreekt. 
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- Enkel het deel dat aansluit bij de Bloemgatstraat wordt aangeduid met een indicatieve 

pijl terwijl de aansluiting met de N50 ontbreekt. Er is geen argumentatie hiervoor. 

Bezwaar dat de overdruk langzame verbinding een indicatieve aanduiding is. Dit moet meer 

verplichtend. Vraag om zowel de Bosweg als de Vennesdreef (voetweg 151) te ontwikkelen en 

uitvoerig te bespreken in de uitvoeringsnota. De huidige uitvoeringsnota stelt dat alles 

vrijwillig is en op lange termijn. Voetweg 151 is niet verlegd of afgeschaft en kan op korte 

termijn gerealiseerd worden. 

Bezwaar tegen de keuze voor een uitvoeringsnota in plaats van een inrichtingsnota. De 

uitvoeringsnota heeft weinig juridische waarde. De timing is op lange termijn terwijl het op 

korte termijn moet gerealiseerd worden. Het begrip lange of korte termijn is te rekbaar. De 

inrichtingsstudie over de trage wegen is enkel tekstueel gesteld en op voorwaardelijke wijze. 

Als er ooit een inrichtingsstudie komt, zal deze geen voorwerp meer zijn van een 

inspraakproces, wat een gebrek aan transparantie is. 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

PROCORO neemt kennis van het begrip om verschillende wegen aan te duiden. De 

aangeduide trage verbindingen langs de Veldbossen hebben als doel een veilige en 

aangename trage verbinding te creëren tussen de N50 en de Bloemgatstraat. De PROCORO 

ziet geen meerwaarde in het aanduiden van een bijkomende verbinding tussen de Bosweg en 

het meest noordelijke bosje. Dit is in feite een doodlopende trage weg terwijl verbindingen de 

bedoeling zijn. Op het grafisch plan is wel degelijk een verbinding tussen de N50 en de 

Bloemgatstraat aangeduid. Enkel het uiteindelijk te volgen tracé is nog te bepalen. De 

PROCORO merkt op dat de overdruk ‘langzame verbinding’ (art. 8) inderdaad indicatief is 

volgens de voorschriften. De PROCORO stelt vast dat de aangeduide langzame verbindingen 

bestaande trage wegen, openbare wegen of buurtwegen zijn. Een indicatieve aanduiding heeft 

dus geen meerwaarde. Daarnaast is in de voorschriften te lezen dat de overdruk langzame 

verbindingen niet kan verschuiven. Ook op dit punt heeft een indicatieve aanduiding dus geen 

meerwaarde. PROCORO stelt voor om het indicatief karakter en het voorschrift dat de 

overdruk niet kan verschuiven (artikel 8) te schrappen. De PROCORO stelt vast dat enkele 

aangeduide trage wegen vandaag in private eigendom zijn waardoor onderhandelingen met 

de betrokken eigenaars hoe dan ook noodzakelijk zijn. Een inrichtingsnota dient enkel 

opgemaakt te worden indien gebruik wordt gemaakt van de instrumenten uit het 

landinrichtingsdecreet. Het PRUP gebruikt deze instrumenten niet. Er worden inderdaad 

faseringen ingebouwd in het PRUP. Het is niet haalbaar om alles op korte termijn te 

verwezenlijken. De trage wegen worden ook aangeduid op het grafisch plan en zijn dus niet 

enkel tekstueel geduid. De uitvoeringsnota maakte onderdeel uit van het openbaar onderzoek 

over het PRUP. Er is dus geen gebrek aan transparantie. PROCORO stelt aanpassingen voor, 

zoals aangegeven bij A3. 

Het advies wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd. 

Stemming: 

Ja: 10 (Peter Norro, Michel Gilté, Lieven Veulemans, Tom De Cock, Reinoud Van Acker, Leen 

Lauwers, Oscar Wullepit, Jonas Plouvier, Koen Dewulf en Piet Gellynck) 

Nee : 2 (Katty De Wilde en Eric Vandorpe)  

Onthouding : 0 

Minderheidsstandpunt : 

Mevrouw Katty De Wilde en Eric Vandorpe zijn voorstander dat er verschillende recreatieve 

natuurverbindingen met recreatief medegebruik, alsook een recreatieve lus, mogelijk moet 

zijn. Bovendien zijn deze leden voorstander van een uitdoofscenario van de 

weekendverblijven en het herbestemmen van de zone recreatiegebied naar bosgebied.  
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B10: trage verbindingen ten zuiden van het domein ’t Veld (specifieke case) 

Bezwaar tegen de recreatieve lus (art. 8 en toelichtingsnota p. 50). Deze legt een te grote 

druk op de eigendom van bezwaarindiener en geeft privacy- (bv. inkijk) en lawaaihinder. Er is 

in de voorbereidende gesprekken altijd meegegeven dat indicatieve aanduidingen van 

langzame verbindingen nooit in functie zouden staan van een recreatieve lus maar enkel in 

een daadwerkelijke verbinding tussen de N50 en het zuidelijk deel van het provinciaal domein 

’t Veld. Vraag om op p. 51 de verwijzing naar recreatieve lus te schrappen. Vraag om in 

artikel 8 van de stedenbouwkundige voorschriften expliciet op te nemen dat de langzame 

verbindingen geen recreatieve lus mogen vormen maar enkel en alleen als verbinding moeten 

worden gezien. Volgende suggestie wordt gemaakt: “De overdruk langzame verbindingen zijn 

indicatieve aanduidingen van al dan niet bestaande tracés van langzaam verkeer. De 

langzame verbindingen vormen een connectie tussen twee punten maar kunnen geen 

(recreatieve) lus vormen of een (recreatieve) lus tot gevolg hebben’. 

De verbinding tussen de Bosdreef en de Vennesdreef wordt ter hoogte van GEN voorzien en 

een biologisch zeer waardevol natuurgebied. De langzame verbindingen hebben een maximale 

breedte van 11 meter. Dit betekent dat de verbinding kan ingrijpen in het GEN gebied en het 

zeer waardevol natuurgebied. In de voorschriften, artikel 8, is aangegeven dat de overdruk 

langzame verbinding niet kan verschuiven. Vraag om de verbinding naar rechts te 

verschuiven op het perceel F107h. Dit perceel is beplant met dennenbomen en is slechts 

waardevol natuurgebied. Een verschuiving van de verbinding geeft ook als voordeel dat er 

een voldoende brede buffer blijft bestaan ten opzichte van de woning zodat hinder beperkt 

blijft. 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO merkt op dat uit p. 26 van de uitvoeringsnota blijkt dat de verschillende opties 

bewust open zijn gelaten aangezien het overleg met de betrokken partijen zal bepalen hoe en 

waar de trage weg aangelegd zal worden. De bedoeling van de trage weg is een verbinding 

creëren tussen de N50 en de Bloemgatstraat maar het uiteindelijk te volgen tracé is nog te 

bepalen. De PROCORO stelt voor om verwijzing naar een recreatieve lus op p. 51 van de 

toelichtingsnota te schrappen. Het is echter niet mogelijk om in artikel 8 alle recreatieve 

lussen te verbieden. Dit zou betekenen dat het onmogelijk is om binnen de gehele 

plancontour een recreatieve lus aan te leggen. Wel stelt de PROCORO voor om de nodige 

flexibiliteit te behouden en twee punten toe te voegen aan het grafisch plan, één bij het begin 

van de Vennesdreef en één aan de Bloemgatstraat, waartussen één verbinding gezocht moet 

worden. De PROCORO benadrukt dat het gaat om één verbinding om het agrarisch gebied niet 

nodeloos te versnipperen. Daarnaast kan bij de zoektocht naar een verbinding tussen de twee 

punten nog nagegaan worden hoe deze best verloopt. Het is inderdaad niet de bedoeling om 

met de verbinding in te grijpen in natuurgebied. De PROCORO stelt voor om het feit dat het 

gaat om één verbinding op te nemen in de stedenbouwkundige voorschriften. 

Het advies wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd. 

Stemming: 

Ja: 9 (Michel Gilté, Lieven Veulemans, Tom Decock, Reinoud Van Acker, Leen Lauwers, Oscar 

Wullepit, Jonas Plouvier, Koen Dewulf en Piet Gellynck) 

Nee : 3 (Katty De Wilde, Eric Vandorpe en Peter Norro)  

Onthouding : 0  

Minderheidsstandpunten: 

Mevrouw Katty De Wilde en Eric Vandorpe zijn voorstander dat er verschillende recreatieve 

natuurverbindingen met recreatief medegebruik, alsook een recreatieve lus, mogelijk moet 

zijn. Bovendien zijn deze leden voorstander van een uitdoofscenario van de 

weekendverblijven en het herbestemmen van de zone recreatiegebied naar bosgebied.  

De heer Peter Norro meent dat door een beperking aan verbindingen het eilandkarakter van 

‘tVeld wordt benadrukt. Het verbindend karakter komt te weinig tot uiting. Er is weinig groen 

in de regio, dan mag er verwacht worden dat er goeie verbindingen vanuit de omgeving naar 

het domein gecreëerd worden.  
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B11 – B16: wandelpaden ten westen van het domein ’t Veld 

Vraag waarom een pad langs Veldkip is aangekocht. Vraag waarom een extra pad langs de 

weides toegevoegd is. Vraag wat de meerwaarde is aangezien de provincie een pad langs 

Veldkip aangekocht heeft. 

Vraag wie het zwerfvuil zal opruimen. Dit is negatief voor de paarden die op de weides staan.  

Bezwaar tegen de aangeduide missing link voor fietsverkeer (p. 29, uitvoeringsnota). Dit ligt 

op een private weg die gebruikt wordt door een landbouwer om het aangrenzend akkerland te 

bereiken en te beregenen. De weg is niet opgenomen in de Atlas der Buurtwegen en dus ook 

niet openbaar. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO verduidelijkt dat het pad langs Veldkip een tijd geleden aangekocht is door de 

provincie maar nooit ingezet is als trage weg. Het uitvoeringsplan maakt dit wel mogelijk. Het 

pad langs de weides is een bestaand wandelpad dat deel uitmaakt van een bestaande 

wandelroute rond en in ’t Veld, namelijk ‘de Veldroute’. Zwerfvuil is geen ruimtelijk argument. 

De PROCORO verduidelijkt dat de aangeduide link waarvan sprake (uitvoeringsnota p. 29) 

enkel aangeduid is als suggestie voor een mogelijke uitbreiding van het fietsnetwerk. De 

aanduiding staat niet op het grafisch plan en valt buiten de plancontour. Indien het pad 

effectief ingericht zou worden als fietsverbinding zal overleg gevoerd moeten worden met de 

betreffende eigenaar. De PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 

BEZWAREN IN VERBAND MET DE VELDBOSSEN 

B12: Veldbossen – algemeen 

Bezwaar dat voor enkele veldbossen de bestemming ‘gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie’ 

behouden blijft. Er is sprake van permanente bewoning. Vraag om ze te bestemmen naar 

natuur en werk te maken van een uitdovingsbeleid van de permanente bewoning en 

verblijfsrecreatie. Dit maakt een eind aan het verzwakken van de natuurwaarden en de 

verloedering door o.a. kappingen, vertuining, verwaarlozing, e.d. van ecologisch interessante 

bossen. 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO merkt op dat de Veldbossen waarvan sprake vandaag reeds recreatiegebied zijn 

volgens het gewestplan, dat de grote meerderheid van de percelen reeds bebouwd is en dat 

de recreatiegebieden gelegen zijn binnen een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling. De 

PROCORO stelt voor enkele voorwaarden op te leggen zodat bijkomende dynamiek in het 

recreatiegebied niet mogelijk is (zie advies Departement Omgeving). 

Het advies wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd. 

Stemming: 

Ja: 10 (Peter Norro, Michel Gilté, Lieven Veulemans, Tom Decock, Reinoud Van Acker, Leen 

Lauwers, Oscar Wullepit, Jonas Plouvier, Koen Dewulf en Piet Gellynck) 

Nee : 2 (Katty De Wilde en Eric Vandorpe)  

Onthouding : 0 

Minderheidsstandpunt : 

Mevrouw Katty De Wilde en Eric Vandorpe zijn voorstander van een uitdoofscenario van de 

weekendverblijven en het herbestemmen van de zone recreatiegebied naar bosgebied.  
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B12: Natuurlijke verbinding tussen provinciaal domein ’t Veld en de Veldbossen 

Bezwaar dat er geen volwaardige verbinding wordt gemaakt tussen het provinciaal domein en 

de Veldbossen. Het domein wordt in zuidelijke richting uitgebreid maar dit is beperkt, heeft 

minder ecologische waarde en de uitbreiding zal pas gerealiseerd worden op lange termijn. 

Een volwaardige verbinding tussen de Veldbossen, een uitbreiding van het Veldbos, een 

uitbouw van toeristische-recreatieve verbindingen, de versterking van de natuurlijke structuur 

van deze kleinere bossen en het maken van een natuurlijke verbinding voor fauna en flora 

tussen beide zones is noodzakelijk vanuit de AGNAS visie. 

Bezwaar tegen de verbinding met kleine landschapselementen (KLE). Dit kan enkel 

gerealiseerd worden indien de bestemming verstrengd wordt. Landbouwers zullen geen KLE 

aanleggen uit vrije wil, ook al zal de provincie het zelf bekostigen. 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen : 

De PROCORO bevestigt dat in het PRUP inderdaad geen ecologische verbinding wordt voorzien 

tussen het domein ’t Veld en de Veldbossen in de vorm van een herbestemming. Wel wordt 

een zuidelijke tip herbestemd naar natuurgebied en in de toelichtingsnota aangeduid als 

prioritaire zone. Ook wordt in de toelichtingsnota (p. 52) gemotiveerd dat het PRUP loutere 

herbestemmingen, zonder een aangekoppeld instrument, tracht te vermijden. Dit zou enkel 

een verhoging van de natuur in cijfers betekenen maar niet in de feiten. De PROCORO 

ondersteunt deze visie. Daarnaast worden in het PRUP een aantal trage verbindingen tussen 

het domein en de Veldbossen aangeduid en wordt voorgesteld om een stimulerend beleid te 

voeren voor het aanplanten van kleine landschapselementen. Ook wordt het omliggend 

landbouwgebied herbestemd naar ‘agrarisch gebied met voorwaarden’ waardoor bijkomende 

bebouwing bemoeilijkt wordt (art. 5.4.). Er is dus effectief reeds een verstrenging van de 

bestemming. De overige argumenten/elementen zijn volgens de PROCORO meningen of 

standpunten. Deze zijn niet ruimtelijk van aard en kunnen bijgevolg ook geen wijzigingen aan 

het plan tot gevolg hebben. PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 

Het advies wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd. 

Stemming: 

Ja: 9 (Michel Gilté, Lieven Veulemans, Tom Decock, Reinoud Van Acker, Leen Lauwers, Oscar 

Wullepit, Jonas Plouvier, Koen Dewulf en Piet Gellynck) 

Nee: 3 (Katty De Wilde, Eric Vandorpe en Peter Norro)  

Onthouding : 0 

Minderheidsstandpunten : 

Mevrouw Katty De Wilde en Eric Vandorpe volgen de bezwaarindiener  

De heer Peter Norro meent dat door een beperking aan ecologische verbindingen het 

eilandkarakter van ‘tVeld wordt benadrukt. Het verbindend karakter komt te weinig tot uiting. 

Er is weinig groen in de regio, dan mag er verwacht worden dat er goede ecologische  

verbindingen vanuit andere groene domeinen naar het domein gecreëerd worden. 
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B15: Boswachterswoning aan de Bosweg 

Bezwaar tegen de aanduiding van de boswachterswoning als vastgesteld bouwkundig erfgoed 

met bijkomende bescherming via het PRUP. Bezwaar dat het slopen en/of herbouwen van de 

hoevewoning de facto onmogelijk wordt gemaakt. Het onroerend goed is niet van die aard dat 

het bijkomende bescherming behoeft. 

Aanvankelijk (voortraject 2017) was er geen sprake van een bijkomende bescherming. Dit is 

na de voorlopige vaststelling toegevoegd maar niet op basis van een advies van Onroerend 

Erfgoed. Aangezien de woning niet beschermd werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed 

kan besloten worden dat de woning niet beschermingswaardig is en geen verdere 

beschermingsmaatregelen behoeft. Opname in de inventaris is voldoende. De erfgoedwaarde 

van de woning is onderzocht door het Onroerend Erfgoed en werd niet beschermingswaardig 

bevonden. 

Bezwaar dat in het PRUP verantwoording tot bescherming ontbreekt. Uit p. 24-25 blijkt dat de 

noodzaak tot bescherming enkel op vermoedens is gebaseerd. Aangezien de bescherming op 

vermoedens is gebaseerd kunnen geen verregaande rechtsgevolgen aan de woning worden 

verbonden. Ook in het GRS van Meulebeke wordt geen verantwoording tot bijkomende 

bescherming gevonden.  

Bezwaar dat geen rekening werd gehouden met de huidige toestand van de woning. De 

woning vertoont gebreken (afbrokkelend metselwerk, scheurvorming in de muren, 

vochtproblematiek, gebrekkige dakconstructie, losliggende pannen,…). Behoud van de woning 

kan niet worden opgelegd aangezien de woning niet voldoet aan de hedendaagse normen 

inzake woonkwaliteit (technieken, isolatie), het kampt met vochtproblematiek (de structuur is 

onomkeerbaar aangetast waardoor het niet in aanmerking komt voor isolatie), problemen 

inzake stabiliteit, gebrekkige dakconstructie. Bezwaar omvat een fotodossier. 

In het PRUP wordt geschreven dat de bescherming nodig is omwille van de goede 

bewaartoestand. Bezwaar dat er onvoldoende rekening werd gehouden met de huidige 

toestand. De woning bevindt zich niet in een goede bewaartoestand. Vraag om rekening te 

houden met de huidige toestand. De woning komt niet in aanmerking voor renovatie. 

Vraag om de bijkomende bescherming op te heffen en deze enkel aan te duiden als 

‘vastgesteld bouwkundig erfgoed’ zonder hieraan bijkomende rechtsgevolgen te koppelen. 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO stelt vast dat de woning is opgenomen in de inventaris van bouwkundig 

erfgoed. Uit het verslag van de plenaire vergadering is af te leiden dat de Vlaamse 

administratie onroerend erfgoed ook waarde hecht aan het gebouw. De PROCORO meent dat 

het goed is dat de aanduiding op het PRUP wordt behouden. Bovendien wijst De PROCORO 

erop dat een consequentie van een onstabiel gebouw is dat de zonevreemde basisrechten 

dreigen weg te vallen.  

Het advies wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd. 

Stemming:  

Ja: 9 (Peter Norro, Michel Gilté, Lieven Veulemans, Tom Decock, Reinoud Van Acker, Katty De 

Wilde, Eric Vandorpe, Jonas Plouvier en Piet Gellynck) 

Nee: 1 (Koen Dewulf)  

onthouding: 2 (Leen Lauwers en Oscar Wullepit) 

 

Minderheidsstandpunten : 

Mevrouw Leen Lauwers en de heer Oscar Wullepit menen dat het aanduiden van bouwkundig 

erfgoed niet thuishoort in een RUP. Er is sectorale wetgeving over erfgoed, die het kader 

vormt om te oordelen of de boswachterswoning al dan niet of gedeeltelijk moet worden 

behouden. 

De heer Koen Dewulf treedt het bezwaar wel bij. Er wordt vastgesteld dat de woning 

inderdaad een aantal grote gebreken vertoont, wat de goede bewaartoestand in twijfel trekt. 
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Een consequentie van een onstabiel gebouw is dat de zonevreemde basisrechten dreigen weg 

te vallen. Er wordt dan ook voorgesteld om de boswachterswoning enkel aan te duiden als 

“vastgesteld bouwkundig erfgoed”. 

 

B20: Veldbossen – weekendverblijven 

Vraag wat het bestuur zal uitvaardigen met betrekking tot de verkaveling Veldbosschen, 

Bosweg, Meulebeke. Vraag om dezelfde rechten van inschrijving toe te kennen aan Bosweg 

57. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO licht toe dat de verkaveling waarvan sprake goedgekeurd is op 16 juli 1985 

voor de recreatiegebieden. De PROCORO vermoedt dat bezwaarindiener vraagt naar een 

permanente bewoning in dit recreatiegebied. Het permanent wonen in gebieden voor 

verblijfsrecreatie is echter onmogelijk. De PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 

BEZWAREN IN VERBAND MET HET AGRARISCH GEBIED 

B12: mogelijkheden in het agrarisch gebied 

Bezwaar tegen de verzwakking van het agrarisch gebied. Er is geen sprake meer van een 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied maar van een overdruk ‘agrarisch gebied met 

voorwaarden’. Positief is dat glastuinbouw is uitgesloten. Bezwaar tegen de vage omschrijving 

van welke werken, handelingen en wijzigingen toegelaten zijn. 

advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 

De PROCORO merkt op dat het niet gaat om een verzwakking van het agrarisch gebied maar 

net een versterking van de grondgebonden landbouw. De voorwaarden uit de 

stedenbouwkundige voorschriften zijn strenger dan bij landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied en bij het oprichten van gebouwen en gelijkaardige constructies moet rekening 

gehouden worden met de landschappelijke impact op de omgeving (art. 5.4.). De PROCORO 

verduidelijkt dat alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 

landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven toegelaten zijn. Dit is een 

standaardvoorschrift voor landbouwgebieden en voldoende duidelijk voor de 

vergunningverlenende overheid. De PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 

Het advies wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd. 

Stemming: 

ja: 10 (Peter Norro, Michel Gilté, Lieven Veulemans, Tom Decock, Reinoud Van Acker, Leen 

Lauwers, Oscar Wullepit, Jonas Plouvier, Koen Dewulf, Piet Gellynck) 

Nee: 0 

Onthouding: 2 (Katty De Wilde en Eric Vandorpe) 

B11: mogelijkheden in agrarisch gebied (specifieke case) 

Bezwaar tegen beperkingen die de uitbouw van het bedrijf belemmeren. Bezwaar tegen de 

voorschriften in het ‘agrarisch gebied met voorwaarden’ die bepalen dat een bijkomende 

bedrijfswoning niet toegelaten is. Het fokken van paarden kan niet op een professionele 

manier gebeuren indien geen bedrijfswoning toegelaten is. Dit in de vorm van een 

bedrijfsgebouw of een nieuw te bouwen huis.  

Vraag wat de definitie is van compacte uitbreiding. Er wordt zekerheid gevraagd om 

voldoende uitbreidingsmogelijkheden te hebben voor toekomstige activiteiten zoals een eb en 

vloedpiste, weides met schuilhokken (in plaats van paarden binnen te moeten stallen), 



 

56 
 

mogelijkheid om mensen te informeren (stages, opleiding, infomomenten, lessen, 

klasbezoeken). Vraag of het bedrijf ingekleurd kan worden als recreatiegebied al dan niet met 

beperkende factoren.  

Bezwaar dat de provincie aan de Bloemgatstraat wel recreatiegebied creëert en dat dit niet 

mogelijk is voor het bedrijf. Bestaande bedrijven worden beperkt terwijl de provincie wel mag 

uitbreiden omdat dit in een kader past. Vraag waarom een cafetaria in een pensionstal niet 

kan en een nieuw gebouw van 9 meter met cafetaria wel. Vraag om soepelheid toe te staan 

ten opzichte van drinkgelegenheid.  

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO merkt op dat de bestaande vergunde of vergund geachte landbouwbedrijven 

kunnen verbouwen, herbouwen en uitbreiden in functie van de landbouwbedrijfsvoering. Een 

bedrijfswoning is nog steeds mogelijk, zij het één bedrijfswoning per landbouwzetel. Indien 

het gaat om twee volwaardige en afzonderlijke landbouwbedrijven kunnen die dus elk in één 

bedrijfswoning voorzien. De PROCORO verduidelijkt dat compacte uitbreiding mogelijk is voor 

bestaande landbouwzetels. Dit betekent dat nieuwe gebouwen dichtbij de bestaande 

landbouwzetel gebouwd dienen te worden. Er staat geen beperking op de oppervlakte van 

deze nieuwe gebouwen. De mogelijkheden die vandaag gelden voor paardenhouderijen in 

agrarisch gebied blijven gelden. Ook de decretale mogelijkheden die er zijn in de vorm van 

nevenbestemmingen in het agrarisch gebied blijven gelden. Deze worden niet beperkt. Op 

vandaag zijn deze mogelijkheden ruim genoeg voor de PROCORO. Het bijkomende 

natuurparkgebied en natuurgebied bij het provinciaal domein kadert binnen het algemeen 

belang en het uitvoeren van de AGNAS visie van de Vlaamse regering. De nieuw te bouwen 

cafetaria is geen bijkomende cafetaria maar het verplaatsen van de bestaande cafetaria in het 

domein. Het gebouw heeft niet enkel een functie als cafetaria maar geeft ook een plek aan 

opslagruimte voor het domein, leslokaaltjes voor scholen, enzovoort. De PROCORO stelt geen 

aanpassingen voor. 

B17: mogelijkheden in agrarisch gebied (specifieke case) 

Bezwaar tegen de opname van een specifiek perceel in ‘het agrarisch gebied met 

voorwaarden’. Het specifieke perceel was bestemd als agrarisch gebied terwijl omliggende 

percelen de bescherming ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’ hadden. Het perceel 

werd speciaal voor zijn ligging direct aan de Bruggesteenweg aangekocht. De 

bestemmingswijziging houdt een verbod in op de omvorming naar glastuinbouw en 

bijkomende bedrijfsgebouwen indien men wilt uitbreiden. Het is een beperking van het 

eigendomsrecht en de bedrijfsactiviteiten. Er is een waardevermindering. Vraag om de 

economische schade en de planschade te vergoeden. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO merkt op dat het perceel waarvan sprake inderdaad opgenomen is in het 

agrarisch gebied met voorwaarden. Dit is in lijn met de bestemming van de omliggende 

landbouwpercelen. Het is ook conform de visie glastuinbouw die goedgekeurd werd door de 

deputatie op 16 februari 2012 (toelichtingsnota, p. 33). Deze studie duidt de 

landbouwpercelen ten zuidoosten van ’t Veld, en dus ook het specifiek perceel, aan als een 

afremgebied voor glastuinbouw. In het afremgebied worden omwille van belangrijke 

randvoorwaarden op landschappelijk, natuurlijk en hydrologisch vlak de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor glastuinbouw beperkt. De voorschriften van de bestemming 

‘agrarisch gebied met voorwaarden’ staan dan ook niet toe dat een bestaand landbouwbedrijf 

omgevormd wordt naar een glastuinbouwbedrijf. Een nieuwe bedrijfswoning is nog steeds 

mogelijk, zij het één bedrijfswoning per landbouwzetel. Indien het gaat om twee volwaardige 

en afzonderlijke landbouwbedrijven kunnen die dus elk in één bedrijfswoning voorzien. 

Bestaande landbouwbedrijven kunnen ook nog compact uitbreiden. PROCORO is van mening 

dat dit dus geen beperking van het eigendomsrecht en de bedrijfsactiviteiten inhoudt. Ook is 

er volgens de PROCORO geen sprake van een waardevermindering of economische schade. 

Daarnaast kan dit niet gezien worden als ruimtelijke argumenten. De bijkomende 

voorschriften bij het agrarisch gebied vallen niet onder planschade. PROCORO stelt geen 

aanpassingen voor. 
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B11: nulbemesting (specifieke case) 

Vraag waarom een vergunning in het verleden geweigerd werd door de VLM om in plaats van 

2 dieren per ha (in VEN gebied) een groter aantal dieren toe te laten die gelijk staan aan de 

toegelaten bemesting.  

Bezwaar tegen de nulbemesting die geldt. Door nulbemesting is er weinig variatie in 

beplanting. Dit is voor de landbouwer niet interessant en een gemiste kans om de natuur te 

ondersteunen.  

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO verduidelijkt dat nulbemesting geldt in natuur- en bosgebieden. Het perceel 

waarvan sprake behoort tot natuurgebied en is onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk. 

Nulbemesting is sectorale wetgeving waarover het PRUP geen uitspraken kan doen. De 

PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 

B11 – B16: bufferstrook van 10 meter 

Vraag welke extra voorwaarden gelden in de bufferstrook van 10 meter. Vrees dat 

nulbemesting zal gelden in de bufferstrook. 

Vraag om de bufferstrook met bijhorend pad geen hoek te laten maken ten westen maar 

rechtdoor te laten lopen, waar vroeger reeds een pad was. Dit om negatieve effecten op 

aangrenzende landbouwpercelen te vermijden. 

Bezwaar tegen de argumentatie dat het natuurgebied gebufferd moet worden tegen 

inwaaiende meststoffen. Men gebruikt driftreducerende doppen en er wordt niet gesproeid bij 

wind aangezien dit enkel een financieel verlies betekent. Bezwaar tegen de stelling dat er 

schaduw is op de landbouwpercelen. Hier wordt reeds rekening mee gehouden en de schaduw 

is niet in die mate dat een bufferstrook van 10 meter op landbouwgrond noodzakelijk is. Op 

de kruising van ’t Veld en de landbouwpercelen ligt op heden een pad (in het domein) en 

enkele meters grasstrook (op de landbouwpercelen). De bufferstrook en de breedte zijn 

ongegrond en geen vraag vanuit de landbouw. 

Vraag om de bufferstrook niet te onteigenen maar te schrappen of een al dan niet langdurige 

(beheers)overeenkomst aan te gaan met de aanpalende landbouwers om deze strook zelf in 

te richten en te beheren mits vergoeding. 

Vraag tot een duidelijke communicatie over de bufferstrook. Vraag voor overleg en dialoog in 

het kader van de uitvoering van het PRUP. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO verduidelijkt dat de bufferstrook de gebiedscategorie ‘overig groen’ heeft en dat 

er dus geen nulbemesting geldt in de strook. De bufferstrook moet de grenzen van het 

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) volgen om dit te beschermen. Indien de bufferstrook het 

VEN niet volledig volgt, is de bufferstrook onderbroken en wordt de functie van de 

bufferstrook ondermijnt. De PROCORO stelt dus voor om de bufferstrook zoals vandaag 

aangeduid op het grafisch plan te behouden. Verder verduidelijkt de PROCORO dat de 

zoektocht naar de breedte van de bufferstrook ingegeven is vanuit de negatieve 

wisselwerking tussen landbouw en natuur en dat het natuurgebied behoort tot het VEN 

gebied. Uit de verschillende scenario’s blijkt dat de bufferstrook eerder 15 meter was maar 

dat deze na onderzoek teruggebracht is tot 10 meter. De keuze voor 10 meter is noodzakelijk 

om het natuurgebied te beschermen maar geeft ook een bijhorende opportuniteit dat er een 

trage verbinding ingericht kan worden binnen de strook op plekken waar dit vandaag nog niet 

aanwezig is. Om dit te verduidelijken stelt de PROCORO voor om het schetsje uit de 

uitvoeringsnota (p.22) toe te voegen aan het toelichtend gedeelte van de voorschriften.  De 

PROCORO neemt kennis van het feit dat er met driftreducerende doppen wordt gewerkt en 

dat de bufferstrook geen vraag is van de landbouwsector. 

De PROCORO merkt op dat er geen onteigeningsplan gevoegd is bij het PRUP. Wel blijkt uit de 

toelichtingsnota dat de inrichting van de bufferstrook prioritair is om de doelstellingen uit het 

PRUP te realiseren. Het bijkomend bufferen van het domein is ook een doelstelling uit de 
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AGNAS visie. Bij de realisatie van de bufferstrook zullen er gesprekken met de eigenaars 

gevoerd worden. De PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 

B16: bufferstrook van 10 meter (specifieke case) 

 De bufferstrook loopt op een specifiek perceel zowel oostelijk als noordelijk langs het 

perceel. Het perceel wordt gebruikt voor teelt van diepvriesgroenten. Hiervoor is een 

minimale oppervlakte noodzakelijk. Door de bufferstrook wordt het perceel onbruikbaar en 

daalt de waarde aanzienlijk. Daarnaast zorgt de noordelijke bufferstrook voor een inham in 

het perceel die het uitvoeren van de landbouwwerkzaamheden bemoeilijkt. Vraag om het 

noordelijk stuk te schrappen en het oostelijk gedeelte te beperken tot een breedte van 5 

meter (zoals bij de waterput) omwille van het financieel verlies. 

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO verduidelijkt dat de bufferstrook de gebiedscategorie ‘overig groen’ heeft en dat 

er dus geen nulbemesting geldt in de strook. De Bufferstrook moet de grenzen van het 

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) volgen om dit te beschermen. Indien de bufferstrook het 

VEN niet volledig volgt, is de bufferstrook onderbroken en wordt de functie van de 

bufferstrook ondermijnt. De PROCORO stelt dus voor om de bufferstrook zoals vandaag 

aangeduid op het grafisch plan te behouden. Verder verduidelijkt de PROCORO dat de 

zoektocht naar de breedte van de bufferstrook ingegeven is vanuit de negatieve 

wisselwerking tussen landbouw en natuur en dat het natuurgebied behoort tot het VEN 

gebied. Uit de verschillende scenario’s blijkt dat de bufferstrook eerder 15 meter was maar 

dat deze na onderzoek teruggebracht is tot 10 meter. De keuze voor 10 meter is noodzakelijk 

om het natuurgebied te beschermen maar geeft ook een bijhorende opportuniteit dat er een 

trage verbinding ingericht kan worden binnen de strook op plekken waar dit vandaag nog niet 

aanwezig is. Om dit te verduidelijken stelt de PROCORO voor om het schetsje uit de 

uitvoeringsnota (p.22) toe te voegen aan het toelichtend gedeelte van de voorschriften.  De 

PROCORO neemt kennis van het feit dat er met driftreducerende doppen wordt gewerkt en 

dat de bufferstrook geen vraag is van de landbouwsector. 

De PROCORO merkt op dat er geen onteigeningsplan gevoegd is bij het PRUP. Wel blijkt uit de 

toelichtingsnota dat de inrichting van de bufferstrook prioritair is om de doelstellingen uit het 

PRUP te realiseren. Het bijkomend bufferen van het domein is ook een doelstelling uit de 

AGNAS visie. Bij de realisatie van de bufferstrook zullen er gesprekken met de eigenaars 

gevoerd worden. De PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 

 Bezwaar tegen de onteigening van de bufferstrook op een specifiek perceel. Op dit perceel is 

het de wens een bekken aan te leggen om te voorzien in de eigen watervoorziening. De 

bufferstrook bemoeilijkt deze plannen. Vraag om de onteigening te schrappen zodat de vrije 

keuze behouden blijft op een bekken aan te leggen volgens de noden van de 

landbouwbedrijfsvoering. 

 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO merkt op dat er geen onteigeningsplan gevoegd is bij het PRUP. Wel blijkt uit de 

toelichtingsnota dat de inrichting van de bufferstrook prioritair is om de doelstellingen uit het 

PRUP te realiseren. Het bijkomend bufferen van het domein is ook een doelstelling uit de 

AGNAS visie. Bij de realisatie van de bufferstrook zullen er gesprekken met de eigenaars 

gevoerd worden. De PROCORO stelt geen aanpassingen voor. 
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LAATTIJDIGE BEZWAREN 

B19. 

Laattijdig bezwaar. 

Vraag om binnen de zone voor buffer het voorschrift ‘tussen het agrarisch gebied en de 

bufferstrook kan een gracht ingericht worden’ aan te passen. Het lijkt alsof de gracht ook in 

het agrarisch gebied kan komen. Vraag om het voorschrift aan te passen zodat duidelijk is dat 

de gracht in de bufferzone komt te liggen. 

Vraag om de overdruk langzame verbinding ‘de langzame verbindingen hebben een publiek 

karakter en worden aangelegd in duurzame materialen. De langzame verbindingen hebben 

een maximale breedte van 11 meter’ aan te passen. Het aanduiden van de trage wegen 

behoort tot de sectorale wetgeving en heeft geen plaats in het PRUP. Een pad ten westen, 

geen buurtweg, is in private eigendom en in gebruik van landbouw (verkeer). Er is een kaart 

ter verduidelijking toegevoegd. Het aanduiden als trage weg houdt risico’s in voor de 

veiligheid en de mogelijkheid dat landbouwverkeer zich moet schikken tot ander traag 

verkeer. Ook zwerfvuil is een probleem. Landbouwverkeer en gebruik moet hier prioritair zijn 

(bereikbaarheid percelen, beregeningstoestellen). Vraag om publiek karakter te schrappen 

voor het specifiek pad. 

Vraag om de maximale breedte van 11 meter te schrappen. In combinatie met de aanduiding 

van publiek karakter betekent dit meer verlies van landbouwgrond. 

Bezwaar tegen de argumentatie dat het natuurgebied gebufferd moet worden tegen 

inwaaiende meststoffen. Op heden zijn er verplichte en niet verplichte maatregelen, zoals 

driftreducerende doppen. Er wordt niet gesproeid bij wind aangezien dit enkel een financieel 

verlies aan kostbare meststoffen en sproeistoffen betekent. 

Bezwaar tegen de stelling dat er schaduw is op de landbouwpercelen. Er is op heden schaduw 

maar landbouwers laten een 3-tal meter liggen in grasland of bloemranden via een 

beheersovereenkomst. De bufferstrook is puur winstbederf zonder enige motivatie of nut voor 

de toekomst.  

Vraag om de bufferstrook te verkleinen tot een aanvaardbare 3 meter, namelijk de breedte 

die op heden minder bruikbaar is voor intensieve teelten omwille van schaduw. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO stelt vast dat dit bezwaar onontvankelijk is aangezien het buiten de termijn van 

het openbaar onderzoek is overgemaakt. 

 

B21. 

Laattijdig bezwaar. 

Bezwaar tegen de ontwerpwijziging zoals men, de overheid en de beleidsmakers als 

toezichthouders van de grondwet, artikel 1 gelijkheidsprincipes weet te schenden. 

Mededeling dat er nog steeds permanent gewoond wordt en domicilies zijn gevestigd langs de 

Bosweg. Vraag of deze onregelmatigheid kan worden rechtgezet in de vorm van een 

terugbetaling van de penale boete te betalen door de gemeente of een permanent 

bewoningsverbod voor iedereen. Verkaveling en wetten en decreten moeten door iedereen 

gevolgd worden. 

Vraag aan de burgemeester of niet iedereen gelijk is voor de wet en of betrokkene op 

dezelfde wijze geregulariseerd kan worden. Opmerking dat geen antwoord kwam op deze 

vraag en de herhaling op 14 april 2015. 

Verwijzing naar artikel 1 van de grondwet en vaststelling dat de gemeente bezwaarindiener 

discriminerend behandeld. 

Er is 8 jaar niet genoten van het bewoningsrecht terwijl andere bewoners dit wel konden ook 

al gaat het om een conform de wet gebouwde en vergunde chalet. 
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Verwijzing naar mailverkeer met het departement omgeving. 

Opmerking dat men persoonlijk geschaad is omdat er conform de wet werd gebouwd en 

anderen privileges hebben gekregen. 

Vraag om antwoord te krijgen op volgende vragen en/of de schade te vergoeden voor de 

discriminatie die uw bestuur heeft toegepast i.v.m. bewoningsrecht: 

- Hebt u inmiddels contact opgenomen met de bevoegde diensten? 

- Hoe ziet u deze ongelijkheid te compenseren?  

- Kan dit verrekend worden? 

- Kan ik mij dan opnieuw in mijn vorige woning inschrijven of verdrijft u de anderen 

gedomicilieerden?  

- Graag bewijsvoering of u inmiddels vanuit uw bestuur het nodige deed. 

- Wat heeft uw bestuur ondernomen tegen de leugen die Kristiaan Vanderbiesen aan 

Mevr. Annemarie Hanselaar, Vlaamse ombudsdienst heeft gepleegd?  

Vraag of niet iedereen gelijk is voor de wet. Vraag waarom bewoningsrecht werd toegekend 

zonder boete en/of afbraak en waarom bezwaarindiener deze vrijstelling niet kreeg. Vraag 

hoe het bestuur dit zal vergoeden. 

Vraag over Sint Rochuslaan 3 in Kortrijk waaraan geen gevolg wordt gegeven terwijl 

pleisterwerk afgekapt moest worden en er kamers werden verhuurd die te klein zijn. 

Opmerking dat het bestuur niet heeft aangetoond dat een levenslang renovatiecontract kon 

verbreken en contact opgenomen heeft met onroerend erfgoed in 2012.  

Opmerking dat er geen compromis bereidheid is zoals er met twee maten en gewichten wordt 

gewerkt, schade niet is vergoed en niet voor ieders de gelijke rechten gelden. 

Vraag hoe akkoord gegaan kan worden met verblijfsrecreatie zonder adres en dit in een 

naburige gemeente Wingene (Vorte bossen en Eikendreef) wel kan als het ontnomen 

bewoningsrecht nog niet is vergoed en terwijl anderen hier wel al 8 jaar voordeel aan kennen. 

Bezwaar tegen een nieuw gebouw/feestzaal van 600m² op de huidige parking terwijl de 

provincie de taak en de verantwoordelijkheid heeft om beschermde monumenten te behouden 

en in stand te houden. Vraag om minstens te onderzoeken of het al dan niet haalbaar is om 

het kasteel hiervoor aan te wenden, aan te schaffen, concessie beheer te nemen of te 

onteigenen voor openbaar doel zodoende niet de onrust te willen verstoren van de 

aanpalende residentiële verkaveling. 

advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO stelt vast dat dit bezwaar onontvankelijk is aangezien het buiten de termijn van 

het openbaar onderzoek is overgemaakt. 

 

 

De vaste secretaris vraagt of het verslag digitaal kan goedgekeurd worden aangezien er geen 

zitting is op 4 oktober. 

De PROCORO gaat unaniem akkoord dat de goedkeuring digitaal kan gebeuren.  

 

 

De vaste secretaris       De voorzitter 

 

 

Stephaan Barbery       Piet Gellynck 
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PROCORO WEST-VLAANDEREN 

6 september 2018 

REFLECTIEMOMENT VAN DE VOORZITTER  

NA EEN ACTIVITEIT VAN 10 JAAR 

 

INLEIDING 
 
Dit is mijn 11° reflectiemoment na een werkperiode van 10 jaar; meteen is dit ook mijn laatste; na de verkiezing 
van de nieuwe provincieraad en het aantreden van de nieuwe deputatie zal een nieuwe PROCORO dienen te 
worden samengesteld. Zoals reeds eerder medegedeeld zal ik (op mijn 76° jaar) niet meer kandideren voor het 
voorzitterschap. Zolang de nieuwe PROCORO niet zal worden samengeroepen en een nieuwe voorzitter zal 
worden benoemd zal ik deze PROCORO tot dan met enthousiasme voorzitten. 
 
Hierna zal ik in een tiental rubrieken mijn “wel en wee” ervaringen over deze voorbije 10 jaar, die ik zo graag 
samen met jullie heb gedeeld, in mijn gebruikelijke semi-telegram-stijl weergeven. Deze rubrieken sprokkelde ik 
samen na het doornemen van de diverse thema’s die ik in de 10 vorige reflectiemomenten naar voorbracht (zie 
achteraan in bijlage de betiteling van die voorbije reflectiemomenten). 
 
____________________ 
 
1.DE MEERWAARDE VAN EEN PROCORO OF GELIJKAARDIG ADVIESORGAAN 
 
- Mi is een omgevings-advies-orgaan tussen het Gewest-niveau en Gemeente-niveau onmisbaar. 

- Zelfs als in de toekomst de Provincie nog meer bevoegdheden zou moeten prijs geven zou een dergelijk 

adviesorgaan noodzakelijk zijn. 

- Natuurlijk moet het gemeentelijk niveau niet betuttelend worden behandeld door de hogere overheid; nochtans 

moet er over gewaakt worden dat een aantal PRIMORDIALE OMGEVINGS-RANDVOORWAARDEN door het lokale 

niveau niet worden miskend: maximaal behoud open ruimten, slim omgaan met verdichting, slim omgaan met 

mobiliteit… In dit soort zaken moet een bepaalde graad van voogdij worden vastgelegd door een bevoegd 

bovengemeentelijk orgaan (tot op vandaag de provincie). 

- Dit bevoegd orgaan wordt dan ook het best geadviseerd door een degelijk adviesorgaan (…zoals nu de PROCORO). 

- De onafhankelijkheid van een dergelijk adviesorgaan zoals de PROCORO tav de bij dit niveau horende wetgevende 

(provincieraad) en uitvoerende (deputatie) machten moet gehandhaafd blijven (in de voorbije jaren is dit in 

wederzijds respect perfect verlopen). 

- Wellicht is het wenselijk dat een aantal bijhorende taken aan dit adviesorgaan worden toevertrouwd: waarom niet 

Onroerend Erfgoed? 

- De werkwijze van een dergelijk adviesorgaan moet blijvend worden ondersteund door een efficiënt logistiek 

systeem; momenteel is dit de bevoegde provinciale administratie en de vaste secretaris; die moeten (zoals thans 

gebeurt) ook die onafhankelijks-attitude handhaven! 

- Wijze van vergaderen en wijze van adviseren was in de recente jaren zeer goed werkbaar; natuurlijk kan dit in de 

toekomst altijd wijzigingen ondergaan; temeer omdat de digitale communicatiemiddelen in het laatste decennium zo 

fel zijn verbeterd en meer en meer tijdswinst aanbieden; in de saro wordt het ontwerp-advies een week vooraf 

gemaild; leden kunnen dit digitaal amenderen; slechts deze amendementen worden in de zitting dan nog besproken 

en in het advies al dan niet opgenomen… 

 

 

2.GEWESTPLAN-DOMINANTIE BLIJFT STUREND – LEIDT DIT NIET TOT TEVEEL ONEIGENLIJK RUIMTEGEBRUIK? 
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- In deze rubriek stel ik een “déjà vu-fenomeen” vast… Mijn illustere en helaas op een leeftijd van 76 jaar overleden 

voorganger prof. Charles Vermeersch overhandigde ter gelegenheid van zijn laatste zitting als procoro-voorzitter een 

weinig verspreide brochure met de titel “oneigenlijk gebruik en misbruik – structuurplanning vandaag”. Als 

enthousiast medeontwerper van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen kan je zijn grote ontgoocheling vaststellen 

over een aantal onvolkomenheden in de voorbereidende studies; hij verklapt daarin dat hij geen sterk geloof had in 

de hoofdstukken qua ruimtelijke boekhouding en prognoses…; even een citaat uit die brochure: “om 

ontgoochelingen te voorkomen is het wenselijk rekening te houden met de wijsheid dat niets zo vergankelijk is als 

cijfers die het resultaat zijn van prognoses”. Eveneens verwoordt hij uitvoerig zijn ongenoegen over de tot dan in 

procedure gebrachte gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen en tenslotte uit hij zijn ongeloof over de wijze van 

uitvoering van de structuurplanning door de RUPsen; de nieuwe generatie van ruimtelijke planners blijven de 

gewestplan-attitudes handhaven: eindtoestandsplannning en het trekken van lijntjes (perimeter-planning) rond 

vooral eenduidige bestemmingen (vaak sectorale afbakeningen) zijn de grote kenmerken van deze RUPsen; zelden 

wordt er aan flexibele planning gedaan na een voorbereidend ontwerpend onderzoek…; de procedurele zekerheid 

primeert altijd. 

- En nu een decennium later… Merken we zeer grote verschillen waardoor we kunnen vertellen dat de “ruimtelijke 

kwaliteit” meer en meer in ons planningssysteem wordt gehaald? 

- En wat de perimeter-planning betreft… Kennen we één afbakeningsplan, kennen we één RUP, kennen we één 

herziening van structuurplan, waar geen nieuwe zones worden afgebakend waar in de huidige nog open ruimten 

(…vooral agrarisch gebied) nieuwe invullingen worden verdedigd op basis van als feilloos beschouwde prognose-

oppervlakte-getallen. Op die wijze worden nieuwe sportaccommodaties, nieuwe woonzones, nieuwe 

bedrijvenzones, enz…als vanzelfsprekend geambieerd. 

- In volgende rubrieken worden enkele van die sleutelbegrippen wat verder geanalyseerd en gelukkig zullen daarin 

ook niet alleen negatieve, maar ook vele positieve aspecten worden aangehaald. 

 

3. RUIMTELIJKE KWALITEIT VERSUS RECHTSZEKERHEID EN OMGAAN MET ONZEKERHEDEN 
 

In de PROCORO W-VL gaat er haast geen zitting voorbij of het begrip “ruimtelijke kwaliteit” komt aan bod. Helaas 

ontbreken er in de huidige codex-bepaling (art.1.1.4.) daaromtrent heel wat elementen; wellicht zijn volgende 

uitgangsprincipes daarbij de moeite waard te benadrukken: 

- Vaststelling dat de ideale maakbaarheid en de daarbij horende betrachte voorspelbaarheid tot het realiseren van 

een kwalitatief ruimtelijk environnement en open-ruimte-gebied een illusoire ambitie is. 

- Derhalve is het omgaan met onzekerheden in deze materie een soort heilig basisprincipe; het spreekt van zelf dat 

de wenselijkheid van een behoorlijke rechtszekerheid eveneens een hoogstaand maatschappelijk goed is; daarom 

dienen evenwichtige regels bedacht om deze twee zo tegenoverliggende ambities (omgaan met onzekerheden en 

wenselijkheid van rechtszekerheid) zo weinig mogelijk laten tegenstrijdig te zijn. 

- De “ruimtelijke kwaliteit-ambitie” in de “omgevings-wereld in Vlaanderen” moet derhalve niet alleen als begrip 

worden versterkt, maar ook in analytische en strategische methodieken worden vertaald, die in de regelgeving 

zouden dienen vermeld; in de huidige wagons van de codex-treinen en hun uitvoeringsbesluiten wordt over dit soort 

zaken niets geregeld. 

- Binnen toekomstige beleids- en/of uitvoeringsplanning dient veel meer ruimte geboden aan: masterplanning in 

hoofdlijnen, ontwerpend onderzoek, perceptieanalyses, detectie van alternatieven (in Mer-procedures nu al van 

toepassing), beeldkwalieitsmethodieken, inbreng van externe deskundigen of adviserende teams (cfr activiteiten van 

het Vlaams Bouwmeester-team) en… andere tot op heden nog niet gekende ontwerp-formules. 
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- Zo kan de hoop worden geformuleerd dat naar de toekomst toe de veruitwendiging van ons ruimtelijk 

environnement en open-ruimte-gebied een grotere beeldkwaliteit kan krijgen, er een geslaagd samengaan mogelijk 

wordt tussen historische morfologie en eigentijdse architetectuur, er een beter gedefinieerde dorpskern- en 

stadskern-identiteitstrategie ontstaat en dat de vele sites van de open ruimte en de belangrijke niet visuele 

erfgoedarea niet langer minder kansen tot bestendiging zouden krijgen. 

- Wellicht dient ook gesteld dat “ruimtelijke kwaliteit” tegengesteld is met het nog verder toelaten van het laten 

bouwen in open ruimte gebieden, behalve als dit kan verantwoord worden door behoeftenberekeningen en met 

inachtname van de derde dimensie en op plaatsen met een hoge knooppuntwaarde (zie verder punt 6). 

 

4.MAATSCHAPPIJ HUNKERT MEER EN MEER NAAR BEHOUD VAN NOG RESTERENDE OPEN RUIMTEN EN HET 
BEBOUWEN TE BEPERKEN TOT KERNGEBIEDEN EN RECONVERSIEGEBIEDEN 
 
…Hier is het de vraag of dit statement correct is? … of is het van mijnentwege een naieve wensdroom? Het valt 

evenwel op dat deze stellingname blijkt bevestigd te worden bij de vele voordrachten van de Vlaamse Bouwmeester, 

waar bij de aanwezigen in grote mate verklaren akkoord te gaan met zijn verhaal. Ook bij de lectuur van reacties 

geformuleerd in openbare onderzoeken heb ik het gevoel dat de burgers meer en meer het toelaten van bijkomende 

bebouwing op nog vrije open ruimten niet meer zo gemakkelijk aanvaarden. Ook in de pers en in TV-programma’s 

lijkt deze groeiende trendbreuk meer en meer te worden weergegeven. De vraag blijft of het onderwijs voldoende 

met deze problematiek begaan is. 

…En de grootste vraag is of het politieke milieu dit evoluerend ruimte-besef wel voldoende door heeft; dit merken 

we al vast niet bij het bekijken van de nog veel ingediende RUPsen en herzieningen van structuurplannen waar nog 

steeds vele bijkomende zoekzones in het open ruimte-gebied worden geambieerd. En een nog bijkomende vraag is 

of er na de aanstaande lokale verkiezingen beleidsmensen zullen aan de macht komen die deze nieuwe trends zullen 

durven bij te treden en ook uit te voeren. 

 

5.BESPOEDIGEN VAN EEN NIEUWE OMGEVINGS-ORDENING BIJ WIJZE VAN RUIMTELIJKE BELEIDSPLANNING IS 
NOODZAKELIJK 
 
Binnen het kader van dit reflectiemoment is het niet wenselijk de zo vele elementen opnieuw aan te halen over de 

evolutie van de Gewestplan-strategie (vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw) al over de Structuurplan-strategie 

(vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw) al over de Groenboek-strategie, gelanceerd in 2012, al over de Witboek-

strategie, gevolgd door een voorstel van Beleidsplanning, gelanceerd in 2016, al over de decretale initiatieven van de 

Omgevingsvergunning (rond 2017) al over de diverse wagons van de Codex-trein (nieuwe voorstellen van wijzigingen 

van dit decreet worden nu nog steeds ontworpen en in procedure gebracht). 

Belangrijk hierbij is vast te stellen dat de Vlaamse overheid meerdere decennia nodig heeft om nieuwe juridische 

kaders te creëren om een nieuwsoortige evolutie tot stand te brengen in het omgevingsbeleid. Tot genoegen stellen 

we vast dat vele nieuwe positieve ambities worden nagestreefd, waarvan we (gemakkelijkheidshalve) volgende vijf 

benadrukken: verhardingen inperken, woonomgevingen vernieuwen, meer doen met minder ruimte, de betekenis van 

open ruimten en natuur verbreden, aandacht hebben voor slimme energie. 

De hoofdvraag is natuurlijk: …dienen deze decretale vernieuwingen niet met meer spoed tot resultaten te leiden… 

Kunnen we voor bepaalde zo belangrijke uitdagingen wachten tot 2040? En ontdekken we in de recente decreet-

wijzigingen en de uitvoeringsbesluiten ervan wel voldoende elementen ten aanzien van onze positieve 

verwachtingen…? Is het echt nog nodig om in de nog zovele woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden 

nog nieuwe kansen (bijvoorbeeld het nog laten bouwen van sociale woonentiteiten in deze buiten het centrum 
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gelegen area) tot invulling te bieden. Zou een onteigenings-strategie voor dit soort gebieden niet beter zijn om de 

gestelde doelen beter te bereiken? 

M.i. is het een goede zaak dat de Provincie pas zijn eigen Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan op de sporen zet nadat 

het Gewest in voldoende mate de voorbereidende regelgeving op punt heeft gezet. 

 

6.OPTIMALISERING VAN BEHOEFTEN-SYSTEMATIEKEN IS ZEER DRINGEND 
 
Tijdens de voorbije jaren was een van mijn “dada’s”, die bijna in elke procoro-zitting ter sprake kwam, een pleidooi 

om op kortere termijn (vooraleer al die in vorige rubriek beschreven idealen in decreten en uitvoeringsbesluiten 

zullen zijn bepaald) reeds werkbaar te maken: het herijken van de behoeftenstudies ten einde op die wijze vlugger te 

kunnen werken met een zuiniger ruimtegebruik en een verdichtingsstrategie. 

De essentie van dit voorstel is het volgende: bij behoeftenstudies (zowel voor wonen als bedrijvigheid) dienen 

nieuwe parameters opgesteld waardoor de geraamde/gewenste oppervlakte-eenheden zouden rekening houden 

met een vertaling ervan naar de derde dimensie (dit wil ook zeggen volume-eenheden), aangevuld met de 

inschatting van potenties, bestaande in reconversiegebieden en rekening houdend met behoeftentrends, die 

ontdekt werden in het verleden en deze dan te vertalen naar toekomstige trends naar de volgende jaren toe. 

Tot onze grote voldoening kan worden vastgesteld dat onze administratie in de laatste maanden dergelijke studies 

heeft besteld, waarvan eerste rapporten reeds zeer significante gegevens hebben opgeleverd…  

Proficiat Provincie West-Vlaanderen…; vermoedelijk is dit de eerste provincie die zich op dit zo moeilijke 

behoeftenpad heeft durven bewegen! 
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7.MOBILITEITS-IDEAAL VERSUS VRIJHEIDS-IDEAAL 
 
Ook op het vlak van de mobiliteit zijn we verheugd om in de provincie West-Vlaanderen positieve evoluties vast te 

stellen.  

In heel wat gemeenten blijven burgers verlangen en eisen dat de wagen zoveel als mogelijk overal en dan ook nog 

liefst gratis zou mogen gestationeerd staan… Gelukkig zien we jaar na jaar dat in onze centra autovrije of autoluwe 

gebieden worden georganiseerd en eveneens wordt het openbaar domein systematisch vernieuwd en pleinen 

groener en auto-armer. 

Eveneens juichen we de inspanningen van onze provincie toe om het fietssnelwegen-net (in november 2017 

bezochten we de fetssnelweg F7 Kortrijk/Harelbeke/Waregem) te helpen realiseren, waardoor voor het werkverkeer 

minder auto’s nodig zijn. 

 

8.WEG MET DE NIMBY-ATTITUDE 

Vele burgers menen het goed voor te hebben met algemene omgevings-idealen… Tot we te maken hebben met info-

momenten en analyses van openbare onderzoeken. Dan merken we dat heel veel van onze medeburgers besmet zijn 

met het “Not In My Back Yard”-syndroom. Verdichtings-projecten, nieuwe bedrijvigheid, autoarme ingrepen, 

eigentijdse architectuur, windmolen-inplantingen; dit zijn allemaal onderwerpen die doorgaans in algemene zin als 

positief worden beoordeeld; maar men wenst ze niet in de onmiddellijke omgeving; men predikt: laat mijn omgeving 

onveranderd en doe je nieuw ding elders!  

Wat ben ik blij dat ik niet behoor tot een begeleidend info-bureau of mandataris van r.o. ben; die moeten luisteren 

naar al die NIMBY-verhalen. En helaas wordt er dan veel te vaak medegedeeld dat men ook zal ingaan op die 

verlangens. Hier dan ook een oproep om een bijscholings-systeem te bedenken om dit soort belangrijke spelers in 

een omgevings-proces te laten functioneren: natuurlijk eerst goed laten luisteren; dan mededelen dat bepaalde 

verfijningen of zelfs aanpassingen mogelijk zullen zijn na bijkomend onderzoek; tenslotte toch durven mededelen 

dat de hoofdidealen van de omgevingsstrategie (ruimtelijke kwaliteit, zuinig ruimtegebruik, slimme mobiliteit, 

aandacht voor natuur en ecologie,…) zullen blijven primeren waardoor bepaalde  aanvragen voor wijzigingen of niet 

uitvoering ervan niet zullen worden gehonoreerd.  

 

9.OPTIMALE ECONOMIE VERSUS OPTIMALE OMGEVINGS-STRATEGIE 
 
In vorige rubrieken heb ik een aantal principes qua verdichting en zuinig ruimtegebruik vooropgesteld om die ook in 

het economisch verhaal van toepassing te brengen.  

Verder wens ik me als niet-econoom hier bescheiden op te stellen. Om beter op de hoogte te blijven over de 

evolutie van het economisch leven in onze provincie en onze regio’s lees ik wel zoveel als mogelijk artikels daarover. 

In mijn bibliotheek neem ik ook van tijd tot tijd graag het boek ter hand van “Paul De Grauwe – De limieten van de 

Markt – de slinger tussen overheid en kapitalisme”. 

Met voldoening constateer ik dat de provinciale administratie gestadig een intermediaire rol speelt om een naar 

mijn gevoel gewenste evolutie over dit onderwerp in gang te laten gaan. Zeer benieuwd ben ik naar de resultaten 

over de voorgenomen “werkgroep” die daar voor in het leven zou worden geroepen. 

 

10.NATUUR- EN ECOLOGIE-IDEALEN MOETEN WE KOESTEREN TOT OP PLANETAIR NIVEAU 
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Bij dit thema hunker ik er naar om me nu nog, op mijn hogere leeftijd beter te informeren en me nog meer daarover 

te bekwamen. Zoals velen voel ik mij dagelijks overvallen door artikels en uitspraken die op het vlak van natuur en 

ecologie zo tegensprekelijk zijn. Welke bronnen zijn geloofwaardig? Zelfs als we in ons eigen Europa, land, regio of 

gemeente op kleine schaal trachten onze belasting op het ecologisch systeem zo minimaal mogelijk te houden, dan 

weten we toch dat dit wereldwijd dient te worden aangepakt. Globalisering, overbevolking, opwarming van de aarde 

en nog zoveel andere items dienen verder wereldwijd onderzocht en daarvoor dienen onverwijld oplossingen 

gezocht. 

Hopelijk reset de “Klimaatconferentie 2018”, in het Poolse Katowice begin december van dit jaar, opnieuw ons 

optimisme! 

 

 

6-9-2018 

Piet Gellynck 

____________________ 

BIJLAGE: TITELS VAN VOORGAANDE REFLECTIEMOMENTEN: 

 1: 11-9-2008: Installatievergadering na afscheid van vorige voorzitter Charles Vermeersch 

 2: 17-9-2009: Reflecties na één jaar werking 

 3:  9-9-2010: Kanttekeningen bij de werking van de Strategische Adviesraden en Commissies van  advies bij de Vlaamse overheid 

 4:  8-9-2011: Enkele algemene inleidende beschouwingen en focus op het overwogen nieuw beleid qua Onroerend Erfgoed 

 5:  6-9-2012: Enkele kanttekeningen bij publicatie “Groenboek – Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool?-Beleidsplan 

Vlaanderen” 

 6:  9-1-2014: Overwegingen bij het doorstart-moment van de nieuwe Procoro bij de nieuwe legislatuur  

 7:  4-9-2014: R.O quo vadis 

 8:  3-9-2015: Wat lazen en ontdekten we in de voorbije zomer over omgevingsaspecten? 

 9:  8-9-2016: Op zoek naar links tussen Beleidsplanning (Vlaams Gewest) en voorlopig ontwerp Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 10:  

7-9-2017: Vertaling Basisprincipes Ruimtelijke Kwaliteit in efficiënte regelgeving… een onmogelijke taak ?  

 


