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VERSLAG 
 

 

De voorzitter opent de vergadering. 

1. Goedkeuren ontwerpverslag 216 (installatievergadering 12/9/2019) 

Er zijn geen opmerkingen. 
Het verslag wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd. 

2. Toelichting ontwerp GRS Blankenberge (herziening) 

De voorzitter verwelkomt de heer Guy Devos, diensthoofd van de dienst ruimtelijke ordening 

Blankenberge en Mevrouw Leen Coorevits van het studiebureau Sweco. 

 

De heer Content, Schepen ruimtelijke ordening, verontschuldigt zich. 

Mevrouw Leen Coorevits licht de herziening van het GRS Blankenberge toe aan de hand van een 

ppt (zie bijlage). 

 
Een lid heeft 3 vragen in verband met de open ruimte: 
- In de Oudemaarspolders wordt voorgesteld om verder natuur en landbouw te verweven. Wat 

zijn de garanties voor het huidige landbouwgebruik in functie van die verwevenheid? 
- Na een lange discussie is er een raamakkoord in de Uitkerkse polders. Dit is ook aangenomen 

door het stadsbestuur van Blankenberge. Hierin werd rechtszekerheid geboden voor 
bestaande landbouwbedrijven. Er wordt voorgesteld om een overdruk verweving te voorzien. 
Wat betekent dit voor de landbouw? Dit creëert terug onzekerheid. 

- De stad wil gebiedsdekkend een netwerk van trage wegen. Er is een verschil tussen het 
stedelijk gebied en de open ruimte. Welke keuze wordt gemaakt in de open ruimte: trage 
wegen terug openen of verleggen? Zal dit ook in het stedelijk gebied gebeuren? Of wordt er 
uitgegaan van andere doelstellingen? 

De heer Guy Devos van stad Blankenberge verduidelijkt dat de trage wegen in het stedelijk 
weefsel nog duidelijk aanwezig zijn. Dit is minder het geval in de open ruimte. Historisch gezien 
hebben landbouwers hier en daar trage wegen ingenomen. Het is de bedoeling om dit terug 
herkenbaar te maken en op te waarderen. In het verleden is er hierover al samengewerkt met de 
provincie. 
De heer Guy Devos van stad Blankenberge bevestigt dat er een raamakkoord bestaat voor de 
Uitkerkse polders. Het document dateert van voor dit raamakkoord. Dit moet verder afgestemd 
worden. 
De heer Guy Devos van stad Blankenberge geeft aan dat de stad naar een verwevenheid wil 
gaan tussen landbouw en natuur in de Oudemaarspolders.  
 
Het lid vraagt om voldoende rechtszekerheid te geven aan de landbouwers in de 
Oudemaarspolders en dit ook zo op te nemen in het GRS. 
 
Een ander lid stelt dat de operationele uitvoering van een GRS lang duurt. Vandaar dat een 
herziening van een GRS ook moet vooruit kijken voor de komende 30 jaar. In het kader hiervan 
meent het ander lid dat er te weinig aandacht gaat naar de klimaatswijziging. Op langere termijn 
moet de volledige stad hertekend worden met de zeespiegelrijzing. Hoe zal er bijvoorbeeld 
omgegaan worden met de haven van Blankenberge, die diep in de stad komt? Hoe zal de berging 
van water verlopen? Dit geldt ook voor de andere kustgemeenten. Bestaat er een visie vanuit de 
gemeente en/of provincie? Worden er op lange termijn eilanden voorzien voor de kust? Of wordt 
er gekozen voor brede stranden? 
De heer Guy Devos van stad Blankenberge zegt dat het gaat om een gewestelijke en federale 
materie. Welke visie de gemeente ook neerschrijft in het GRS, die hogere instanties zijn er niet 
aan gebonden. De stad denkt wel na over de stedelijkheid en bijvoorbeeld de relatie tussen dijk 
en de appartementen. In het kader van TOP kustzone (Territoriaal OntwikkelingsProgramma) is 
er recent een ontwerpweek geweest die reeds een aantal ideeën hierover aanreikt.  
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Het ander lid vraagt of dit al kan opgenomen worden in GRS? 
De heer Guy Devos van stad Blankenberge legt uit dat het GRS een aanzet geeft. Er moet nog 
voldoende flexibiliteit zijn. De bedoeling is om de ideeën van de ontwerpweek wel te verankeren 
in een ruimtelijk uitvoeringsplan.  
De voorzitter besluit hieruit dat nog alle opties open worden gehouden. 
De heer Guy Devos van stad Blankenberge vult aan dat de Vlaamse dienst MDK (Maritieme 
Dienst Kust) zelf nog niet goed weet hoe er zal geanticipeerd worden op de zeespiegelrijzing. Er 
zijn studies lopende. 
 
Nog een ander lid wil weten of de bouwblokken aan de dijk zullen open gewerkt worden? 
De heer Guy Devos van stad Blankenberge verwijst naar de ontwerpweek in het kader van TOP 
kustzone waarbij de oefening hierbij werd gemaakt. 
 
Het lid vraagt of dit ook geldt voor de 2e bouwlijn en hoe dit gerealiseerd zal worden? Kan dit 
opgenomen worden in het GRS? 
De heer Guy Devos verduidelijkt dat dit ook van toepassing is op de 2e bouwlijn. De bedoeling is 
om ruimtelijke uitvoeringsplannen hiervoor op te maken. 
 
Een lid wil weten of het open werken van bouwblokken impliceert dat er hogere programma’s 
zullen toegelaten worden? 
Mevrouw Leen Coorevits van studiebureau Sweco verduidelijkt dat er op heden een schaalbreuk 
is tussen de appartementen op de dijk en de 2e bouwlijn. De bedoeling is om de bouwblokken 
open te maken en een hoger programma toe te laten in de 2e bouwlijn. Hierdoor kan er enerzijds 
open ruimte gecreëerd worden, anderzijds ook middelen om dit te realiseren. De bedoeling is om 
het gelijkvloers openbaar en overstroombaar te maken. Hierbij wordt verwezen naar Hamburg. 
 
Het lid vraagt zich af hoe dit kan gerealiseerd worden? 
Mevrouw Leen Coorevits van studiebureau Sweco zegt dat dit zal verankerd worden in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. 
De heer Guy Devos van stad Blankenberge vult aan dat de beslissing om de oude BPA’s te 
herzien reeds werd genomen in de vorige legislatuur. Dit wordt nu even ‘on hold’ gezet in 
afwachting van de goedkeuring van de herziening van GRS. Het GRS moet een kader aanreiken 
naar de op te maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
 
Een ander lid meent dat er meer zal nodig zijn dan een ruimtelijk uitvoeringsplan. Een bouwblok 
kent verschillende eigenaars. Dit zal niet éénvoudig zijn om dit in de praktijk om te zetten. 
De heer Guy Devos van stad Blankenberge beaamt dit. Hierbij wordt verwezen naar de 
ontwerpweek van TOP kustzone. Bij de ene site zijn het aantal eigenaars beperkt, de andere site 
is eigendom van de stad. Dus hier kan het alvast toegepast worden. Het zal inderdaad moeilijker 
zijn met appartementsblokken waar bv 50 mede-eigenaars zijn. 
De voorzitter leidt hier uit af dat er nieuwe en bestaande werkingsvormen nodig zullen zijn zoals 
het werken met PPS in kader van een RUP. 
De heer Guy Devos bevestigt dit. In de stad is er ook veel leegstand en verkrotting en biedt wel 
potenties voor dergelijke aanpak.  
 
Een lid stelt vast dat het strategisch projectgebied De SOL niet meer bestaat. Welke invulling zal 
het gebied krijgen? 
De heer Guy Devos van stad Blankenberge antwoordt dat het landbouwgebied blijft. 
 
Het lid vindt niets terug over de fietssnelweg. 
De heer Guy Devos van stad Blankenberge verwijst naar de herinrichting van de N34. Dit kadert 
in een visie om daar een fietssnelweg te voorzien. 
 
Een ander lid vraagt wat de aanleiding is geweest om het GRS te herzien? 
De heer Guy Devos van stad Blankenberge antwoordt dat de acties vanuit het GRS zijn 
afgewerkt. Voorts is het de bedoeling om zich volledig te concentreren om nieuw leven in de stad 
te brengen. Honderd jaar geleden was Blankenberge de belangrijkste stad aan zee, na Oostende. 
Blankenberge heeft de ambitie om dit terug te worden. 
 
De voorzitter wil weten om hoeveel bijkomende wooneenheden het gaat in het kader van de 
vernieuwde verstedelijking? 



4 

 

De heer Guy Devos van stad Blankenberge zegt dat er geen cijfer wordt opgeplakt. In het 
onderzoek van de dijkbebouwing blijkt meer dan de helft een tweede verblijf te zijn. De ambitie 
is ook om meer effectieve bewoning te realiseren. 
 
Een lid had het pure geluk om de resultaten van de ontwerpweek te mogen aanhoren. Het lid 
meent dat dit interessant is voor alle kustgemeenten zoals het werken met een overstroombaar 
gelijkvloerse verdieping, verhandelbare bouwrechten, een paaitaks waarmee het openbaar 
domein wordt gefinancierd, enz… Het gevaar is evenwel dat de bouwheren meer dan het 
maximale gaan vragen om in het project te stappen. 
De heer Guy Devos van stad Blankenberge legt uit dat de stad geluk heeft dat er terzelfdertijd 2 
bouwblokken worden gesloopt. Met de ontwerpweek wordt de mogelijkheden onderzocht. Hieruit 
wil de stad ook leren hoe dit kan vertaald worden in een RUP. Vanuit TOP kustzone is het de 
bedoeling om dit uit te dragen naar andere kustgemeenten. Blankenberge vervult een 
pioniersrol. 
 
Een ander lid leest dat de stad wil werken aan een afwerking van het stedelijk gebied naar de 
open ruimte toe. Het lid wil weten of er hierbij open ruimte zal aangesneden worden.  
De heer Guy Devos van stad Blankenberge verwijst naar een studie van de provincie over de 
afwerking van het stedelijk gebied. Het bezoekerscentrum Groenwaecke ligt centraal in het 
natuurgebied en trekt veel verkeer aan. Het idee is om dit te verplaatsen naar de rand van het 
stedelijk gebied. 
Het lid pleit om de open ruimte en/of het groen te laten opschuiven in de bebouwde ruimte. 
 
Een ander lid leest in de nota over een infocel aan de rand van de Uitkerkse polders. Is dit 
realiseerbaar? Gaat dit over de Groenwaecke? Zal Groenwaecke dan verhuizen? 
De heer Guy Devos van stad Blankenberge bevestigt dat het gaat om Groenwaecke. Op heden is 
dit realiseerbaar maar is dit nog niet gebeurd. Het is een denkpiste om Groenwaecke te 
verhuizen. 
 
Een lid stelt dat er aandacht wordt besteed aan erfgoed, ook aan de inventarisatie van 
merkwaardige gebouwen. De vaststelling is dat er al heel wat gesloopt is. De vraag rijst hoe het 
behoud van deze merkwaardige gebouwen verzoenbaar zal zijn met het hoger laten bouwen en 
het open maken van bouwblokken.  
De heer Guy Devos beaamt dat er al heel wat belangrijk erfgoed is gesloopt. Voor beschermde 
gebouwen is er geen probleem. Voor de gebouwen op de inventarisatie is het bewaren niet 
evident. De stad wil dit verder in kaart brengen en vooral aandacht schenken aan straatdelen, 
die een erfgoedwaarde hebben. De bedoeling is om dit dan in een juridisch kader onder te 
brengen. Op heden wordt reeds getracht om zoveel mogelijk erfgoed te bewaren. Zo is er recent 
een omgevingsvergunning geweigerd voor de sloop van een hotel met erfgoedwaarde. Intussen 
is er een nieuw ontwerp waarbij de gevel wordt behouden met erachter nieuwbouw. 
 
De voorzitter sluit de vragenronde af. In de volgende zitting zal het advies van de PROCORO 
gestalte krijgen.  
De voorzitter dankt mevrouw Leen Coorevits van het studiebureau Sweco en de heer Guy Devos 
van stad Blankenberge voor de toelichting en de bijkomende informatie. 
 
 
De heer Patrick De Klerck vervoegt de vergadering. 

 

3. Goedkeuren huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement werd toegelicht op de installatievergadering. 
Het huishoudelijk reglement wordt unaniem goedgekeurd met inbegrip van volgende 
aanpassingen en aanvullingen: 
 
Artikel 8, 2e paragraaf met name : 
“Het verslag is openbaar van zodra de commissie dit heeft goedgekeurd. Het verslag kan 

opgevraagd worden bij het permanent secretariaat en staat online op de website van de 

PROCORO’ 
wordt ondergebracht onder artikel 2 : vergaderingen §7 notulen en verslag  
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Artikel 3 : werkgroepen en plaatsbezoeken  
De laatste paragraaf met name: 
‘De Commissie organiseert plaatsbezoeken in functie van haar rol en taken die hetzij bij decreet 

werden omschreven, hetzij op grond van provinciaal belang op het vlak van ruimtelijke ordening’ 
Wordt aangevuld met: 
‘Hierbij kan de commissie beslissen om ook plaatsvervangers en/of externe deskundigen te laten 
deelnemen. Plaatsbezoeken, die heel specifiek in functie van een advisering van een dossier 
worden georganiseerd, kunnen door plaatsvervangers en/of externe deskundigen worden 
bijgewoond. Het bespreken en adviseren van het dossier zelf kan enkel door 1 lid (hetzij het 
effectief lid, hetzij het plaatsvervangend lid) per geleding. 
 
 
Artikel 6: Vergoedingen 

Wordt aangevuld met:  
Het lid dat tijdens de plaatsbezoeken deelneemt aan de bespreking en de advisering krijgt het 
voorziene presentiegeld (niet voor ambtenaren) en kilometervergoeding. Het bijkomend lid, die 
enkel het plaatsbezoek meemaakt, krijgt enkel een kilometer vergoeding. 
 
 
De PROCORO formuleert een aantal suggesties in verband met de werking: 

- Er wordt gevraagd om bij het verslag ook de toelichtingen (ppt) toe te voegen 

- Het advies van PROCORO, die vroeger op een dossier werd gegeven, integraal mee te 

bezorgen bij de uitnodiging of te zorgen dat dit gemakkelijk kan terug gevonden worden. 

- Het voldoende voorzien van stopcontacten . Het feit dat alles digitaal bezorgd wordt, 

moet ook door betrokkenen digitaal op de vergadering gevolgd kunnen worden. Dus 

laptops moeten van stroom kunnen voorzien worden. Het kan niet de bedoeling zijn dat 

de leden alles zelf moeten afprinten om een vergadering te kunnen volgen. 

Het voorstel door een lid om de vergaderingen open te verklaren bij toelichtingen in de 
vergadering om ook zo de plaatsvervangers toe te laten, wordt niet weerhouden. Dit zou 
betekenen dat in principe ook derden aanwezig kunnen zijn, enkel om te luisteren. Dit kan niet 
de bedoeling zijn. De vergaderingen worden besloten gehouden. Dit belet niet dat de commissie 
kan beslissen om het open te verklaren voor thema’s waar plaatsvervangers aanwezig kunnen 
zijn. Hierbij wordt gedacht aan bv bij de opmaak van beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen. 
 

4. Toelichting en advisering ontwerp PRUP Camping Ter Hoeve (De 
Panne) tbv de plenaire vergadering 

De voorzitter verwelkomt de heren Bram Buysschaert en Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke 

planning. 

De heer Bram Buysschaert van de dienst ruimtelijke planning licht het voorontwerp PRUP toe aan 

de hand van een ppt (zie bijlage). 

 

Een lid stelt vast dat de landschappelijke inkleding aangeduid wordt door te werken met een 
overdruk. Het groenscherm aan de zijde van de weg is een effectieve zone. Het lid wil weten 
waarom dit op een verschillende wijze wordt aangeduid. 
De heer Bram Buysschaert van de dient ruimtelijke planning verduidelijkt dat het de bedoeling is 
om strenger te zijn aan de zijde van de weg en de woningen. In de zone voor groenscherm kan 
er niets van verharding en bebouwing. Dit is een garantie naar de bewoners toe dat de camping 
ingericht wordt met een duidelijke buffer. Bij de landschappelijke inkleding wordt een geleidelijke 
overgang naar de open ruimte beoogd. Dit is niet zo strikt afgelijnd.  
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning vult aan dat het duidelijk moet zijn naar 
de bewoners toe dat er een buffer komt. In de voorschriften staat er maximum 5 meter. 
Misschien kan dit bijgestuurd worden naar minimum 5 meter. 
Het lid vindt dit een goed idee. Dit voorstel pleit nog meer om te werken met een overdruk in 
plaats van een effectieve zone. 
 
Een ander lid vraagt waar de ecologische corridor is uitgetekend? Nog een ander lid vult aan met 
de vraag wat de garanties zijn dat de ecologische corridor wordt gerealiseerd? 
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De heer Bram Buysschaert van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat de ecologische 
corridor niet op het plan is ingetekend omdat de corridor ruimer is dan het plangebied. 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijk planning verwijst naar het openbaar onderzoek 
van de startnota. Bij de inspraakreacties werd dit aangegeven in een advies van ANB . Omwille 
van de weg en de woonzone met tuinen, is dit geen evidentie. Bovendien rijst de vraag of het 
gaat om een corridor van 1 meter of 5 meter? Vandaar dat er werd gefocust in het plan op de 
bebouwing van het kampeerterrein. Voor de MER-cel was dit in orde. 
De 2 leden stellen vast dat er geen garanties zijn voor de realisatie van de ecologische corridor. 
Er is te weinig open ruimte tussen de woningen om amfibieën vanuit het duingebied te laten 
migreren naar de poel. De poel op zich is een meerwaarde en heeft potentie naar 
natuurontwikkeling. Dit kan ook bijdragen tot het educatieve luik binnen Plopsaland. De leden 
vragen om de poel in de voorschriften effectief op te nemen om te realiseren. Dit is nu als een 
mogelijkheid ingeschreven van een waterpartij in de groene ruimte. 
Een ander lid pleit ervoor om niet alles bindend vast te leggen. 
De andere 2 leden geven aan dat dit noodzakelijk is om een goed plan te hebben en menen dat 
Plopsaland hier wel inspanningen zal willen doen. De 2 leden stellen voor om niet meer aan te 
geven dat het gaat om een ecologische corridor. 
De voorzitter besluit dat het realiseren van een ecologische corridor ook geleidelijk tot stand kan 
komen zonder dat dit concreet ingetekend staat. 
 
Nog een ander lid pleit om de corridor maximale kansen te geven, zelfs al staat dit niet concreet 
ingetekend. Het lid meent dat de mogelijke obstakels in het plan zelf moeten geweerd worden. 
Zo zou er een verbod kunnen komen op draadafsluitingen tegen de grond. Het zou eerder naar 
een vorm van een doorlatende afsluiting moeten gaan waardoor amfibieën zonder obstakels 
kunnen migreren. 
De voorzitter vraagt zich af of er aan de zijde van de Langgeleed wel een afsluiting nodig is. 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat er reeds een dergelijk 
voorschrift is opgenomen aan de zijde van Langgeleed. Op de andere perceelsgrenzen zijn 
draadafsluitingen wel mogelijk. 
 
Een lid verwijst naar de visie van de Vlaamse Bouwmeester. Zijn er geen mogelijkheden om 
meer bouwlagen te voorzien en op deze wijze meer open ruimte te creëren? 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning geeft aan dat er reeds constructies 
kunnen van 9 meter hoog. De bedoeling is om 2 volwaardige bouwlagen te voorzien en een dak. 
De 9 meter is ruim om toe te laten dat de dakconstructies in een bepaald thema (bv 
paddenstoel) mogelijk moeten zijn. Bovendien is er een B/T van 0,5 opgenomen. Ook de 
infrastructuur zoals parkeerplaatsen moet voorzien worden. Belangrijk is ook om aan te geven 
dat het gaat om een differentiatie aan verblijven aan de kust, en dus kamperen, te behouden. 
 
Een ander lid stelt vast dat er voldoende parkeerplaatsen worden voorzien. 
 
Nog een ander lid heeft juridische opmerkingen: 

- In art 1.2.4 moet verder verduidelijkt worden. Er zijn intussen juridische uitspraken over 

de definitie van een bouwlaag. Dit wordt best aangepast 

- Stedenbouwkundige vergunning vervangen door omgevingsvergunning 

- Bij het gebruik van percentages moet het duidelijk zijn op wat dit slaat. Bij een algemeen 

inrichtingsplan staat dat dit moet toegevoegd worden bij de aanvraag als het gaat om 

meer dan 20% nieuwbouw, herbouw, uitbreidingen. Gaat dit om oppervlakte? En dit ten 

opzichte van plangebied? Of gaat dit om 20% verblijven?  

Een lid stelt dat er maximum 50% mag verhard worden. Dit is meer dan het gemeentelijk 
stedenbouwkundig voorschrift van 30%. 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat het gemeentelijke 
voorschrift enkel slaat op de vaste constructies. In het huidig plan is alles inbegrepen in de 50% 
 
Het lid vraagt naar meer creativiteit en exclusiviteit. Waarom kunnen de verblijven niet gebouwd 
worden op palen? Waarom kan er niet aan glamping worden gedaan? Of boomhutten?  
De voorzitter beaamt dit: waarom moet alles op maaiveld gebouwd worden?  
 
Een ander lid verwijst naar het hotel. Ook met de thematische vakantiewoningen is er weinig 
ruimte voor hedendaagse architectuur. Het lid vindt dit spijtig. 
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Nog een ander lid zegt dat bij het vrij laten van architectuur, de initiatiefnemers vlug vervallen in 
pure commerciële en weinig kwalitatieve gebouwen. 
De voorzitter zegt dat er ook nog steeds een beoordeling moet gemaakt worden bij de aanvraag 
van een omgevingsvergunning. Als de overheid wil, dan kan ze ingrijpen. 
 
De voorzitter besluit: 
Volgens de PROCORO kan het plan verder gezet worden met volgende aandachtspunten: 

- De zone voor groenscherm wordt beter met een overdruk aangeduid zoals de 

landschappelijke inkleding. De PROCORO stelt voor om maximaal 5 meter te wijzigen in 

minimaal 5 meter. 

- Er worden meer garanties gevraagd voor het ecologische luik in het plangebied. Dit kan 

door de poel/waterpartij effectief in de voorschriften af te dwingen, afsluitingen 

doorwaadbaar te maken waardoor verschillende soorten zoals de amfibieën zonder 

obstakels kunnen migreren. Het is wenselijk om een andere term te hanteren dan 

ecologische corridor daar de corridor ruimer moet gezien worden dan enkel de camping 

en is dus misleidend. 

- Er dienen juridische aanpassingen te gebeuren zoals de definitie van bouwlaag, het gaat 

om omgevingsvergunningen, bij het hanteren van percentages goed duiden ten opzichte 

van wat dit moet bekeken worden. 

- Er kan meer creativiteit en exclusiviteit in het plan. Waarom moet alles op maaiveld 

gebouwd worden? 

 

5. Toelichting en advisering ontwerp PRUP Zonevreemdjeugdverblijf De 
Horizon (Bredene) tbv de plenaire vergadering 

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning licht het voorontwerp aan de hand van 

een ppt toe ( zie bijlage). 

 
Een lid vraagt verduidelijking over de natuurcompensatie. 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning legt uit dat ANB vraagt om 
bestemmingsmatig te compenseren. De bestemming natuur vanop het gewestplan wordt 
omgezet tot een zone voor recreatie. Dit zal gecompenseerd worden via het PRUP voor de 
militaire basis Koksijde. Daar zal een deel van de zone voor militaire activiteiten op het 
gewestplan bestemd worden als natuurgebied. 
 
Het lid wil weten hoe ver het PRUP voor de militaire basis Koksijde staat? 
Dit najaar zal de ontwerp-MER klaar zijn. In het najaar wordt er ook nog een ontwerp-week 
georganiseerd over het nieuw woongebied. De bedoeling is dat het voorontwerp PRUP klaar is 
tegen het begin van 2020. 
Het lid vindt dat er nogal vlug geconcludeerd wordt om de bestemming natuurgebied te wijzigen 
naar recreatiegebied omdat er geen natuur aanwezig is. Bestemmingen natuur op het gewestplan 
zijn er ook - in analogie met bv wonen of industrie - om gerealiseerd te worden. Voorts is er op 
heden geen garantie over de compensatie. Dit moet gelijktijdig gebeuren. Ook voor de 
plaatselijke natuurbeweging is het een principiële kwestie: het moet natuurgebied blijven en als 
natuurgebied ontwikkeld worden. 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning zegt dat ANB zelf heeft aangegeven dat 
er geen natuurwaarden zijn in het gebied en het best wordt gecompenseerd. 
 
De voorzitter wil weten of de gebouwen ook moeten verdwijnen met behoud van de bestemming 
natuurgebied? 
Het lid vindt dit een moeilijke vraag omdat de gebouwen een erfgoedwaarde hebben. In principe 
zouden de gebouwen best verdwijnen in functie van natuurontwikkeling. 
 
De voorzitter besluit: 
Het voorontwerp PRUP kan gunstig geadviseerd worden en kan verder gezet worden. 
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Dit standpunt wordt met een meerderheid van stemmen aanvaard. 
Stemming: 
Ja: 19 (Sophie Ide, Peter Norro, Koen Vanneste, Tom Decock, Anne Vandermeulen, Lieven 
Veulemans, Karel Moentjes, Liesbeth Van den Bussche, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky 
Vanroose, Hans Mommerency, Johan Paret, Mark Desmet, Franky Roels, Jonas Plouvier, Jeroen 
Pollet, Koen Dewulf en Jan Victor) 
Nee: 2 (Katty Dewilde en Paul De Graeve) 
Onthouding: 0 
Minderheidsstandpunt: 
Mevrouw Katty Dewilde en de heer Paul De Graeve willen dat de bestemming natuurgebied wordt 
behouden en als dusdanig ook zo wordt ontwikkeld, al dan niet met behoud van de gebouwen. 
 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning verlaat de vergadering. 

 

6. Advisering planologisch attest Metafox (Ardooie) nav het openbaar 
onderzoek 

De voorzitter verwelkomt de heer Matthias Dobbels van de dienst ruimtelijke planning. 

De heer Bram Buysschaert van de dienst ruimtelijke planning licht de aanvraag van planologisch 

attest toe aan de hand van een ppt (zie bijlage). 

 

A. SITUERING VAN HET BEDRIJF EN VOORWERP VAN DE AANVRAAG 

Frederique Devos heeft een aanvraag ingediend om het bedrijf Metafox NV verder uit te breiden. 
 

Beschrijving bedrijf: 

Het metaalbedrijf Metafox nv is gespecialiseerd in het ontwerpen en fabriceren van 
metaalartikelen zoals metalen buizen en draden, terrasmeubelen, partymeubilair, 
projectmeubilair, nadars, fietsrekken, bladkorven en driewielers. Het bedrijf is opgericht in 1971 
te Ardooie door Frans Devos, vader van de huidige bestuurders. In 1999 nam Metafox het 
nabijgelegen tuingereedschapsbedrijf De Pypere over met dezelfde 
metaalbehandelingsactiviteiten (al dan niet gecombineerd met houten stelen en handgrepen). 
Deze activiteiten werden geïntegreerd in de gebouwen van Metafox langs de Stationstraat. In 
2015 werd het tuingereedschapsbedrijf Polet Quality Products nv uit Herzele overgenomen en dit 
in het verlengde van haar tuingereedschapsbedrijf De Pypere in Ardooie. 
Het plangebied in de Stationsstraat is volgens het gewestplan deels gelegen in gebied voor 
ambachtelijke bedrijven en KMO. Het gewestplan is op deze plaats niet gewijzigd na 1979, ook 
niet bij BPA of RUP. De voorgestelde uitbreidingszone is gelegen in agrarisch gebied. 
De site waarop Metafox is gevestigd is sterk gefaseerd uitgebouwd. Deze gefaseerde 
uitbreidingen zijn allemaal kunnen gebeuren binnen de grenzen van de gewestplanbestemming 
‘ambachtelijke bedrijven en KMO’s’ en zijn dus zone-eigen. Met de aanvraag tot een planologisch 
attest wenst men de hoofdzetel in Ardooie verder uit te bouwen en alle 
tuingereedschapsproductie (De Pypere en Polet) te centraliseren op één plaats op de 
hoofdvestiging. Gelet op de ligging van de uitbreidingszone in agrarisch gebied is hiervoor een 
planologisch initiatief nodig. 
 
Korte termijn: 

Het bedrijf Metafox NV wenst onder andere op korte termijn bijkomende loodsen te bouwen met 
een oppervlakte van ongeveer 5500 m², waardoor de bedrijvigheid van Polet Quality Products NV 
te Herzele kan verhuizen naar de site te Ardooie (dochterbedrijf van Metafox NV). Aan de 
oostelijke grens wordt een groenbuffer voorzien.  
 
Lange termijn: 

Op lange termijn wordt een verdere uitbreiding van de magazijncapaciteit, parkeerplaatsen en 
een bufferbekken gevraagd in het achterliggend agrarisch gebied. Hiervoor zijn er twee 
scenario’s uitgewerkt in het dossier. 
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B. AANGESCHREVEN INSTELLINGEN, ADMINISTRATIES EN BESTUREN:  
 
- College van Burgemeester en Schepenen Ardooie 
- Departement Omgeving - West-Vlaanderen 
- PROCORO West-Vlaanderen 
- Departement Landbouw & Visserij 
- Agentschap Innoveren & Ondernemen 
- Vlaamse Milieumaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer 
- Dienst Waterlopen - Provincie West-Vlaanderen 
- Infrabel 
- Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
- Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
- Vlaams Energieagentschap 
 
 
C. OPENBAAR ONDERZOEK  
Openbaar onderzoek van 17/06/2019 tot en met 17/07/2019. 
 

 

D. SAMENVATTING ADVIEZEN & BEZWAREN 

A1. Infrabel 

Volgende opmerkingen: 

Er dient een bouwvrije zone van minstens 10m ten opzichte van de buitenste rail te worden 
gevrijwaard. 

In de Stationsstraat dient in de zone vanaf de overweg tot de aantakking van de 
Lampernissestraat – gemeten vanaf de as van de weg – een zone van minimum 8m vrijgehouden 
te worden zodat op termijn de overweg kan vervangen worden door een wegtunnel en 
ventwegen. 

A2. Vlaamse Milieumaatschappij 

Gunstig advies: 
De percelen zoals opgenomen in de nota zijn volgens de watertoetskaarten deels ‘mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied’. 
Met betrekking tot het grondwateraspect worden er als gevolg van het plan geen significant 
negatieve effecten verwacht, mits de bestaande regelgeving strikt wordt gerespecteerd 
(hemelwaterverordening en voldoende ruimte hiervoor voorzien, Vlarem, zoneringsplan,…). Het 
plan wordt bijgevolg gunstig geadviseerd en is in overeenstemming met de doelstellingen en 
beginselen van het decreet integraal waterbeleid. 
 
A3. Agentschap Innoveren & Ondernemen 

Gunstig advies: 
Agentschap Innoveren & Ondernemen meent dat het ruimtelijk samenvoegen van verschillende 
eenheden van Metafox zowel economische als ruimtelijke voordelen oplevert. 
De lange termijnbehoeften worden inderdaad best uitgewerkt in de fase van het ruimtelijk 
planproces volgend op het planologisch attest. 
Het agentschap vraagt wel dat de potentie gevrijwaard wordt om op termijn spoorgebonden 
bedrijvigheid te realiseren. 
 
A4. Dienst Waterlopen 

Voorwaardelijk gunstig advies: 
Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel 
het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen 
het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water. 
Van toepassing voor een projectontwikkeling, die een gewijzigde terreintoestand (daken, 
verhardingen, ophogingen,…) van minstens 5000 m² veroorzaakt. Er moet een effectief 
bufferend volume van 410 m³/ha verharde oppervlakte met een vertraagde afvoer van 5l/sec/ha 
worden voorzien. Voor de berekening van de totale nuttige berging mag het hergebruik van 1 
dag in mindering worden gebracht. 
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Het bufferend volume moet een open volume zijn (wadi of gracht) waarop alle overlopen van 
regenwaterputten en –kelders worden op aangesloten. Indien een buffervolume in open profiel 
technisch niet haalbaar is, mag een ondergrondse oplossing uitgewerkt worden. 
Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te 
verwachten op het bestaande watersysteem. 
 
 
A5. Departement Landbouw & Visserij 

Pas ontvangen 12 dagen na afloop van het openbaar onderzoek op 29/07/2019. 
 

Ongunstig advies: 
De uitbreidingszone van voorliggende aanvraag bevindt zich in agrarisch gebied volgens het 
gewestplan dat door de Vlaamse regering op 24 oktober 2008 werd goedgekeurd als 
herbevestigd agrarisch gebied (HAG) – Regio Leiestreek. De uitbreiding van een metaalbedrijf 
betekent geen meerwaarde voor de agrarische structuur en hiervoor kan het Departement 
Landbouw en Visserij dan ook niet zomaar een gunstig advies formuleren. Het voorzien van 
compensatiegebied is noodzakelijk. 
Het Departement Landbouw en Visserij stelt vast dat er geen verantwoording opgenomen is 
omtrent de inname van herbevestigd agrarisch gebied. Volgens Omzendbrief RO/2010/01 is 
nochtans een degelijk onderbouwde verantwoording steeds noodzakelijk en moeten volgende 
elementen minstens aan bod komen: 

- Onderzoek naar alternatieve locaties buiten herbevestigd agrarisch gebied en een 
verantwoording waarom de alternatieven buiten het herbevestigd agrarisch gebied niet 
weerhouden worden. 

- Onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische 
structuur. 

- Onderzoek naar mogelijke flankerende maatregelen voor landbouw. 

Voor het compensatiegebied stelt het Departement Landbouw en Visserij voor om zonevreemde 
landbouw zone-eigen te maken, of om woonuitbreidingsgebied of recreatiegebied dat aansluit op 
agrarische structuren om te zetten naar agrarisch gebied. Het kan in geen geval dat er 
geïsoleerde percelen een agrarische bestemming zullen krijgen, die nooit in een duurzaam 
agrarisch gebruik zullen komen. Zolang de bepalingen van de omzendbrief niet nageleefd 
worden, kan het Departement Landbouw en Visserij, dat eraan gehouden is de planologische 
voorstellen voldoende terughoudend te beoordelen, geen gunstig advies formuleren. 
Het Departement Landbouw en Visserij merkt op dat de voorziene uitbreidingszone volledig in 
landbouwgebruik is en dat onttrekking van deze percelen aan de landbouwbedrijfsvoering een 
hoge tot zeer hoge negatieve impact betekent voor het landbouwbedrijf. Bovendien kan 
principieel niet akkoord gegaan worden om zone-eigen bedrijfssites, aangekocht in 1999 en 
2015, af te stoten om vervolgens agrarisch gebied in te nemen voor verdere uitbreiding. 
Voor de lange termijnbehoeften kan het Departement Landbouw en Visserij niet akkoord gaan 
met een inplanting zoals voorzien in scenario 1. Dit zorgt naast de effectief ingenomen ruimte 
van de uitbreidingen ook voor een restruimte agrarisch gebied tussen de bedrijfssite, de 
spoorweg en de Sint-Maartensveldstraat die afgesneden wordt van de agrarische structuren. 
Bovendien wordt in dit scenario een extra bufferbekken voorzien, hetgeen volgens scenario 2 ook 
kan worden gecompenseerd door het voorzien van ondergrondse hemelwateropvang. De 
principes van een kwalitatief en zuinig ruimtegebruik dienen maximaal te worden gehanteerd. 
Gelet op bovenstaand opmerkingen formuleert het Departement Landbouw en Visserij een 
ongunstig advies op voorliggende aanvraag tot een planologisch attest. 
 

 

E. BESPREKING 

 

De voorzitter gaat over tot de bespreking. 

 
Een lid stelt vast dat het advies van het Departement Landbouw en Visserij te laat is ingediend. 
Betekent dit dat het advies dan onontvankelijk is? 
De heer Bram Buysschaert van de dienst ruimtelijke planning zegt dat het advies 12 dagen te 
laat is ingediend. In principe is het advies onontvankelijk. 
 
Een aantal leden merken op dat er wel belangrijke argumenten worden aangehaald. Dit moet 
mee in het advies kunnen worden opgenomen.  
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Een aantal andere leden menen dat er hier geen rekening mee kan gehouden worden. Als een 
burger op tijd een bezwaar moet indienen, dan geldt dit ook voor de administraties. 
Na discussie besluit de PROCORO éénparig dat het advies buiten termijn is ontvangen en aldus 
onontvankelijk is. 
Over het feit dat bepaalde argumenten vanuit het advies van het Departement Landbouw door 
PROCORO zelf kan aangereikt worden in haar advies, blijven de meningen verdeeld. 
 
De voorzitter gaat over tot de stemming over het principe of de PROCORO argumenten uit een 
onontvankelijk advies/bezwaar zelf kan inbrengen in haar eigen advies. 
Een meerderheid binnen de PROCORO aanvaardt dit principe. 
Stemming: 
Ja: 13 (Sophie Ide, Peter Norro, Karel Moentjes, Lieven Veulemans, Liesbeth Van den Bussche, 
Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Paul De Graeve, Katty De Wilde, 
Koen Dewulf en Jan Victor) 
Nee: 8 (Koen Vanneste, Tom Decock, Anne Vandermeulen, Johan Paret, Mark Desmet, Franky 
Roels, Jonas Plouvier en Jeroen Pollet) 
Onthouding: 0 
 
Een lid wil weten wat er zal gebeuren met de site De Pijpere ten zuiden van de spoorweg? 
De heer Matthias Dobbels van de dienst ruimtelijke planning zegt dat dit niet duidelijk is. 
Een ander lid stelt vast dat het bedrijf op heden uitbreidt binnen de geëigende bestemming. De 
bedrijfsleider moest eerder nagedacht hebben hoe de uitbreiding moest gebeuren. Dit gebeurt te 
weinig. 
Nog een ander lid maakt de vaststelling dat er nog bedrijven in de buurt liggen. Er is een 
vrachtwagenroutenetwerk. Dit moet in zijn geheel worden bekeken. 
 
Een lid meent dat het bedrijf efficiënter wil werken door alles te clusteren. Waar is er nog plaats 
in de regio? Of willen we de bedrijven naar het buitenland wegjagen? 
 
Een ander lid vindt het dossier onvoldoende gemotiveerd. Er is geen onderzoek geweest naar 
mogelijke alternatieve locaties. Indien blijkt dat er geen alternatief is, en de uitbreiding daar 
moet gebeuren, rijst de vraag hoe de uitbreiding zo compact mogelijk kan om zo weinig mogelijk 
open ruimte aan te snijden. Beleidsmatig is het gebied wel herbevestigd geweest als agrarisch 
gebied.  
 
De heer Peter Norro verlaat de vergadering. 

 

Een voorstel van advies wordt uitgedeeld. 

De voorzitter gaat over tot de advisering. 

 
 
F. ADVIES PROCORO 

 
Het advies van departement Landbouw en Visserij werd buiten termijn van het openbaar 
onderzoek ingediend en is bijgevolg onontvankelijk. 
 
De PROCORO stelt vast dat de voorliggende aanvraag tot planologisch attest zich beperkt tot de 
korte termijnbehoefte. De lange termijnbehoefte wordt reeds ter kennisgeving geïntegreerd in de 
aanvraag. 
 
Korte termijn 
Zoals gesteld beoogt het bedrijf op korte termijn het samenbrengen van de vestiging van De 
Pypere (Ardooie) en de vestiging van Polet (wordt gehuurd, gelegen te Herzele) op de site van 
Metafox in functie van bedrijfsefficiëntie. Het is voor de PROCORO evenwel niet duidelijk wat er 
dan met de site van De Pypere zal gebeuren. 
 
Ardooie is in het RSV aangeduid als specifiek economisch knooppunt (SPEK). In de ruimtelijk-
economische visie op het SPEK Ardooie (ambtelijke visie) wordt geen specifieke afweging 
gemaakt voor het bedrijf Metafox, aangezien Metafox niet als grote onderneming werd aanzien, 
wel als middelgroot bedrijf. Voor middelgrote bedrijven wordt algemeen volgend beleid 
vooropgesteld: 
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Voor middelgrote bedrijven zal bij vragen met betrekking tot uitbreiding buiten de geëigende 

bestemmingszone gekeken worden naar de bijkomende impact van de uitbreiding. Is deze 

beperkt, dan kan de gemeente de ontwikkelingsperspectieven bepalen. Bij een grote impact is de 

provincie bevoegd. Overleg tussen gemeente en provincie hierover zal steeds noodzakelijk zijn. 

Bij een loutere bestendiging van een bedrijf uit deze categorie dat buiten de geëigende 

bestemmingszone ligt, is de gemeente bevoegd. Als het bedrijf na uitbreiding een totale ruimte-

inname kent van meer dan 1 ha, is de provincie bevoegd. 

Ook in het GRS Ardooie worden geen concrete uitspraken gedaan inzake 
ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijf Metafox. Wel wordt aangegeven dat de locatie wordt 
beschouwd als een industriële activiteit nabij de woongebieden van de kern Ardooie. Industriële 
activiteiten worden landschappelijk en architecturaal ingepast in hun omgeving. Bovendien 
gebeurt de uitbreiding van bedrijven en activiteiten in functie van de draagkracht van de 
omgeving.  

Aangezien het bedrijf ook aan de rand van een open ruimtegebied is gelegen, zijn ook de 
bepalingen op p.135 van toepassing, waarbij wordt gesteld dat bestaande bedrijven beperkt 
kunnen uitbreiden indien voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 

− Hinder voor de omgeving is niet groter dan de eventuele bestaande hinder;  
− De landschappelijke integratie wordt verbeterd;  
− Eventuele nieuwe activiteit is verwant (aanvullend) aan de bestaande;  
− Het mobiliteitsprofiel is afgestemd op het bereikbaarheidsprofiel. 

Op basis van bovenstaande beleidscriteria is de PROCORO de mening toegedaan dat het 
inderdaad van belang zal zijn dat de uitbreiding op korte termijn, die op zich compact te noemen 
is, voldoende landschappelijk zal worden geïntegreerd. Zo is het van belang dat er reeds op korte 
termijn een adequate buffering wordt voorzien, aangezien de uitbreiding op lange termijn nog 
verder dient onderzocht te worden. Ook de architecturale kwaliteit van de gebouwen is cruciaal. 
In het aanvraagdossier wordt hier evenwel weinig of geen aandacht aan besteed. 

Qua ontsluiting van Metafox wordt volgende uitspraak gedaan in het GRS (p.126): de  bedrijven 
ter hoogte van het station (noorden van de kern Ardooie), met onder andere Sioen, Metafox, 
Louage, enz. worden ontsloten via de Stationsstraat aansluitend op de N35 naar de N50. De 
(beperkte) doortocht doorheen Koolskamp wordt dermate aangelegd dat verkeersveiligheid en 
leefbaarheid prioritair behandeld worden. Deze route vermijdt de doortocht door de kernen 
Ardooie en Koolskamp, zonder een te grote omrijfactor. De PROCORO stelt dat het belangrijk is 
om dit via flankerend beleid af te dwingen. 
Uit de adviesronde tijdens het openbaar onderzoek zijn er relatief weinig adviezen geformuleerd. 
Twee adviezen (A2 en A4) benadrukken het belang van een goede waterhuishouding (principes 
integraal waterbeleid). De PROCORO sluit zich aan bij deze adviezen en stelt voor deze mee te 
nemen bij de besluitvorming rond deze aanvraag. 
De spoorlijn die ten zuiden aan de bedrijfssite grenst kan een waardevolle troef zijn in functie 
van duurzame mobiliteit. Het is dan ook belangrijk de gevraagde technische aspecten van A1 na 
te leven om zodoende de potentie van spoorgebonden bedrijvigheid op termijn niet te 
hypothekeren (A3). 
Wat betreft het mobiliteitsprofiel van de werknemers van het bedrijf valt op dat er slechts 10% 
van de werknemers met de fiets komt werken, niettegenstaande de meeste werknemers binnen 
een straal van 10km rond het bedrijf wonen. De PROCORO acht het dan ook belangrijk voldoende 
faciliteiten ter plaatse te voorzien die het fietsverkeer stimuleren, zoals voldoende overdekte 
fietsstallingen en douches. Er wordt vastgesteld dat er hier in het dossier nauwelijks aandacht 
wordt aan besteed en het niet duidelijk is of er wel fietsparkeerplaatsen worden voorzien. Wat 
wel uit het dossier blijkt, is dat de huidige modal shift wordt gehandhaafd door voor elke 
werknemer een autoparkeerplaats te voorzien. 
 
Lange termijn 
De PROCORO neemt kennis van de lange termijnbehoefte. Dit maakt geen voorwerp uit van de 
beoordeling van het planologisch attest. De PROCORO zal dit ten gepaste tijde adviseren in het 
kader van de opmaak van een provinciaal RUP. 
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Besluit 

Gunstig voor behoud van het bedrijf op de huidige geëigende bestemmingszone. 
De aanvraag tot het bekomen van een planologisch attest wordt voorwaardelijk gunstig 
geadviseerd voor wat betreft de korte termijn: 

− Het bedrijf neemt Herbevestigd Agrarisch Gebied in. Het bedrijf moet motiveren waarom 

er geen andere locaties zijn om de clustering van bedrijfsactiviteiten te bewerkstellingen. 

Het bedrijf moet de uitbreiding beter onderbouwen en zo compact mogelijk uitbreiden. 

Hierbij moet de impact op de landbouw aangegeven worden.  

− Het bedrijf voorziet in een adequate groenbuffering met streekeigen groen en integreert 

de gebouwen in de omgeving (architecturale kwaliteit), conform het GRS Ardooie 

− De uitbreiding respecteert de principes van het integraal waterbeleid 

− De principes inzake duurzame mobiliteit worden meegenomen in de besluitvorming, in 

het bijzonder wat betreft de fietsvoorzieningen 

− Er wordt geen hypotheek gelegd op de potentie van spoorgebonden bedrijvigheid 

− Wat gebeurt er met de site van De Pypere?  

De lange termijnbehoefte vormt geen voorwerp van de beoordeling. De PROCORO zal dit ten 
gepaste tijde adviseren in het kader van de opmaak van een provinciaal RUP. 
 
Het advies wordt met een meerderheid van stemmen aanvaard. 
Stemming: 
Ja: 10 (Karel Moentjes, Lieven Veulemans, Liesbeth Van den Bussche, Dirk Verté, Leen Lauwers, 
Franky Vanroose, Hans Mommerency, Paul De Graeve, Katty De Wilde, Jan Victor) 
Nee: 9 (Sophie Ide, Tom Decock, Koen Vanneste, Anne Vandermeulen, Mark Desmet, Franky 
Roels, Jonas Plouvier, Jeroen Pollet en Koen Dewulf) 
onthouding : 1 
 
Minderheidsstandpunt: 
De leden gaan akkoord met het advies en het voorwaardelijk gunstig advies maar kunnen niet 
akkoord gaan met de voorwaarde in het eerste streepje over Herbevestigd Agrarisch gebied. 
Deze argumenten komen vanuit het advies van departement Landbouw en Visserij. Dit advies is 
onontvankelijk. Het departement moest, zoals ieder burger, op tijd haar advies hebben 
ingediend. Hiermee geeft de PROCORO een verkeerd signaal. Als ieder administratie te laat haar 
advies indient, dan zal de PROCORO dit toch opnemen in haar advies. Dit kan niet de bedoeling 
zijn. Bovendien wordt voor dit dossier voor een dergelijke activiteit op deze locatie inhoudelijk 
niet akkoord gegaan met de argumentatie. 
 

7. Varia 

▪ In het verlengde van het advies op het planologisch attest Metafox, wordt er gevraagd hoe 
Herbevestig agrarisch Gebied wordt gecompenseerd. 
De vaste secretaris stelt voor om dit bij gelegenheid toe te lichten hoe dit wordt gedaan. 

▪ De volgende bijeenkomst is op verplaatsing met een bezoek aan het Zilveren Spoor op 
donderdag 17 oktober. 
Alle praktische zaken worden nog aangereikt via de uitnodiging. We verwelkomen iedereen 
om 8u30 met koffie om zeker te kunnen starten om 9u. 
Het bespreken en adviseren van de startnota Zilveren Spoor zal in een zaaltje van de 
gemeente gebeuren.  
Er is ook nog een agendapunt: advisering van GRS Blankenberge. Omdat het moeilijk in te 
schatten is hoe lang de bespreking zal duren, worden alvast broodjes voorzien. 

▪ In november zijn geen bijeenkomsten voorzien. 

 

 

 
De vaste secretaris       De voorzitter 
 
 
Stephaan Barbery       Jan Victor 
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Sweco

INLEIDING

Andere benadering: 

sectorale aanpak -> gebiedsgerichte aanpak

Integrale en inclusieve benadering

UITGANGSHOUDING

KIEZEN VOOR EEN DUIDELIJKE IDENTITEIT (globaal kader opstellen)

DURVEN WERKEN AAN DE TOEKOMST (lange termijn denken)

STERKER STREVEN NAAR DUURZAME EN ECOLOGISCHE STEDENBOUW (duurzame benadering)

INLEIDING
GEWENSTE ROL BLANKENBERGE 

VOLWAARDIGE STAD

BESCHERMER WAARDEVOLLE NATUUR EN HEDENDAAGS AGRARISCH LANDSCHAP

TOER-RECR CENTRUM, ONDERDEEL VAN NETWERK KUST

ECONOMISCH KNOOPPUNT MET REGIONALE VERZORGINGSFUNCTIE

‘Volwaardig stad durven zijn’

‘Waardevolle open ruimte aanbieden’

‘Attractieve hedendaagse badplaats’

‘Regionale verzorgingsfunctie’



STRATEGISCHE 

THEMA’S

‘‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVEN- EN ZORGCLUSTERS ’ 4

3

2

1

STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVEN- EN ZORGCLUSTERS ’

SLEUTELKWESTIES

STRUCTUUR- EN BEELDBEPALENDE DRAGERS

GEBIEDSGERICHTE UITWERKING VAN VERSCHILLENDE WOONMILIEUS

VOORBEELDIGE STADSPROJECTEN VOOR 

KWALITATIEVE VERDICHTING EN VERGROENING

Specifieke opgaven

STADSCENTRUM

ERFGOED

1

STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVEN- EN ZORGCLUSTERS ’

SLEUTELKWESTIE 1

STRUCTUUR- EN BEELDBEPALENDE DRAGERS

Focus op openbaar domein en groen

Meer en beter openbaar domein en stedelijk groen in al 

zijn vormen, gekoppeld aan een veilig en aangenaam 

gebiedsdekkend netwerk van trage wegen.

Hoofdverkeersdragers /structureel groen

Dragers van het openbaar vervoer/groene dragers

Dragers van de veilige voetgangers- en 

fietsverbindingen, de trage 

verbindingen/groenblauw netwerk door wijken en 

buurten

Dragers van het stadscentrum/sfeergroen



STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVEN- EN ZORGCLUSTERS ’

SLEUTELKWESTIE 1

STRUCTUUR- EN BEELDBEPALENDE DRAGERS

Focus op openbaar domein en groen

Mogelijke acties en maatregelen

Opmaak beeldkwaliteitsplan

bestratingsplan, openbaar verlichtingsplan

groenstructuurplan

Uitbouwen groenblauw netwerk van trage wegen

fiets- en voetgangersverbindingen

buurt- en wijkgroen

speelweefselplan

STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVEN- EN ZORGCLUSTERS ’

SLEUTELKWESTIE 2

GEBIEDSGERICHTE AANPAK

Focus op deelgebieden

Werken aan verschillende woonmilieus, 

buurtvorming en wijkbinding, 

herkenbare woonomgevingen met eigen 

identiteit en dit via masterplanning, 

herwaarderingsplannen en ontwerpend 

onderzoek.

Cruciale woonmilieus

Omgeving Kerkstraat

Stadscentrum

Bebouwing langs de steenweg

Stedelijke woonwijken

Residentiële woonwijken

Dorpskern Uitkerke

Perifere woonwijken



STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVEN- EN ZORGCLUSTERS ’

SLEUTELKWESTIE 3

VOORBEELDIGE STADSPROJECTEN

Focus op bouwblokken, bouwprojecten en 

patrimonium

Inzetten op omgevings- én 

patrimoniumkwaliteiten via wervende en 

stimulerende voorbeelden -> 

kwalitatieve kern- en woonversterkende  

voorbeeldprojecten met alternatieve 

woonvormen, kwalitatieve buitenruimte en 

openbaar domein, eigendomsstructuren, 

samenwerkingsverbanden, strategieën, …, 

Actieve participatie in het stedelijk beleid -> 

partners zoeken, …

Cruciale stadsprojecten

Schaalbreuk tussen dijk en stadscentrum

De dense binnenstedelijke woonblokken



STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVEN- EN ZORGCLUSTERS ’

SPECIFIEKE OPGAVE 1

STADSCENTRUM

Kwaliteitsverbetering van het centrum als woon- en werkomgeving en attractieve 

verblijfsruimte

Momenteel gesloten en dicht bebouwde bouwblokken -> 

onevenwichtige balans tussen de open en bebouwde ruimte, 

te smalle centrumstraten en 

autogerichte verkeersruimten

Mogelijke oplossing ->  zowel de structuur  van 

het patrimonium, 

de bouwblokken als 

het openbaar domein in het centrum 

veel sterker bij elkaar te betrekken

Een geleidelijke maar ingrijpende transformatie

1
STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVEN-EN ZORGCLUSTERS ’

SPECIFIEKE OPGAVE 1

STADSCENTRUM

Het open of opengewerkte bouwblok (îlot ouvert), 

hedendaagse herinterpretatie van het klassieke 

bouwblok als antwoord op stedelijke verdichting én

vergroening.

Contour bouwblokken vrijwaren

Waardevolle delen van het patrimonium behouden 

Waar mogelijk de bouwblokken open werken en 

moduleren

1

Verdichting

Hoger programma op selectieve locaties

Gelaagde opbouw en functiemenging

Verblijfs- en woonkwaliteiten: licht en lucht

Structureel groen

Relaties met de omgeving

Betere parkeeroplossingen

Meer architecturale vrijheid, maar bewaken coherentie

Schaalbreuk 

Gebrek aan groen

Lage woonkwaliteit 

Te lage kwaliteit van het openbaar domein

Leegstand

Stadsvlucht jonge gezinnen



STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVEN- EN ZORGCLUSTERS ’

SPECIFIEKE OPGAVE 2

(niet beschermd) ERFGOED

bepaalt mee het beeld van de stad, inspiratiebron en impuls voor kwaliteitsverbetering

Erfgoed krijgt vaste rol bij planvorming, uitvoering en besluitvorming

aandacht voor historische waarden en benutten van de cultuurhistorische kwaliteiten in 

nieuwe ontwerpen (meenemen en mee afwegen, mee sturen)

Opstellen duidelijke visie over hoe om te gaan met deze elementen

Het meest waardevolle erfgoed vrijwaren en zorgvuldig beheren, benutten

opmaken erfgoedkaart van gebouwen en structuren

detecteren van meest waardevolle elementen (insteek waarderingskader)

maatregelen voor meest waardevolle gebouwen of structuren (nieuwe toekomst, 

gebruiksmogelijkheden, materialen en vormgeving, aandachtspunten bij integratie in 

projecten, …) 

1
STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVEN- EN ZORGCLUSTERS ’

Maatregelen voor nieuwbouw binnen waardevolle bebouwing of omgeving

Aansluiting zoeken bij waardevolle elementen, sluit werken met contrasten niet uit

Moderne architectuur van hoge kwaliteit en herkenbaar -> toevoegen van een 

historische laag

Reconstructie en historiserend bouwen -> beperken tot plaatsen waar moderne 

architectuur een inbreuk zou betekenen (bv. in groter gaaf geheel)

1

STRATEGISCHE 

THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVEN- EN ZORGCLUSTERS ’ 4

3

2
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STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVENCLUSTERS ’

SLEUTELKWESTIE 1

GEBIEDSGERICHTE AANPAK

Focus op deelgebieden

Werken aan gedifferentieerd ruimtelijk beleid, 

benadrukken van de identiteit, aanduiden 

hoofdfunctie(s) die de randvoorwaarden voor de 

andere functies bepaalt. 

Onderscheiden open ruimten

Verwevingsgebied natuur-landbouw-recreatie

(omgeving Uitkerkse Polder)

Verwevingsgebied recreatie-natuur 

(Fonteintjes – Zeebos )

Agrarisch gebied met recreatieve kansen

2



STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVENCLUSTERS ’

SLEUTELKWESTIES

Specifieke opgaven

UITKERKSE POLDER

OUDEMAARSPOLDER

VERSPREIDE BEBOUWING

2

STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVENCLUSTERS ’

SPECIFIEKE OPGAVE 1

UITKERKSE POLDER

Gebied met uitzonderlijke natuurwaarden : rust en stilte <-> recreatieve druk

Relatie tussen stad en polder is slechts beperkt uitgebouwd

Integrale benadering die alle vragen en behoeften probeert harmonisch te verweven

Sterker uitbouwen verweving natuur – landbouw 

(stimulerende maatregelen, opzetten van overleg- en samenwerkingsstructuren, …)

Selectieve ontsluiting gekoppeld aan het uitbouwen van recreatieve netwerken

� Functietoekenningsplan landelijke wegen met indeling en inrichtingsconcepten, autoluw 

karakter, bezoekersparkings aan de randen

� Uitbouw tragewegennetwerk, herwaardering van bepaalde kerk- en voetwegels, 

� Zeer laagdynamische vormen van recreatie

2 STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVENCLUSTERS ’

Stadsrandzone als groene gordel

� Stadsrandzone mee betrekken: aaneengesloten wandelnetwerk, meer dynamische vormen 

van natuurrecreatie (recreatief waterlandschap, natuur- en landbouweducatief park, …), 

uitbouwen van het concept ‘groene gordel’ met een waterkerende dijkstructuur en 

compartimenteren van de polder

Streven naar multifunctioneel ruimtegebruik waar meerdere functies harmonisch 

samengaan, wat leidt tot een efficiënter en zuiniger ruimtegebruik. 

2



STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVENCLUSTERS ’

SPECIFIEKE OPGAVE 2

OUDEMAARSPOLDER (Fonteintjes, zeebos)

Open ruimte verbinding tussen zee, strand, duinen en polders

Belangrijke sociaal-recreatieve functie

Versterken en veilig stellen van de natuurlijke kwaliteiten

� Natuurinrichtingsplannen, natuurontwikkeling

Uitbouw van een samenhangend toeristisch-recreatief geheel

� Samenhangend netwerk van paden, bewegwijzering, parkeerfaciliteiten, respecteren 

draagkracht van elk gebied, oost-west opbouw, relatie met de stad, natuur- en 

landbouweducatief centrum

Verminderen van de barrièrewerking van de Kustlaan (N34)

� Ontharden (verzanden), meer ruimte voor groen en zachte weggebruikers

Versterken van de beeld- en belevingskwaliteit

� Inkleden van de bebouwingskorrels, versterken visuele relatie kustfietsroute met de polder, 

2 STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVENCLUSTERS ’

SPECIFIEKE OPGAVE 3

VERSPREIDE BEBOUWING 

In de open ruimte met een andere functie dan wonen

Verspreid gelegen recreatieve voorzieningen

� Paardenhouderijen, manèges, kinderboerderij, 

natuur- en landbouweducatief centrum

Verspreid gelegen lokale (ambachtelijke) bedrijven 

en para-agrarische bedrijven

-> steeds nog een afweging op microniveau nodig!
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STRATEGISCHE 
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‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVEN- EN ZORGCLUSTERS ’ 4
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STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVENCLUSTERS ’

SLEUTELKWESTIES

SECTORALE AANPAK

focus op clusters

Onderscheiden clusters

West. toeristische cluster (Havenkwartier)

Oost. toeristische cluster (Oostkwartier)

Centrale toeristische cluster

Cluster Sport Vlaanderen 

(vml. sportcentrum BLOSO)

Recreatieve clusters op buurtniveau

Verspreid gelegen recreatieve infrastructuur

3



STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVENCLUSTERS ’

SLEUTELKWESTIES

SECTORALE AANPAK

Focus op deelgebieden

Specifieke opgaven

CLUSTER HAVENKWARTIER

CLUSTER OOSTKWARTIER

3



STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVEN- EN ZORGCLUSTERS ’

SPECIFIEKE OPGAVE 1

HAVENKWARTIER

Unieke plek, relatie met Leopoldspark en Markt, 

onderbenutte potenties

Gewenste kwaliteiten en beleidsthema’s

� Link met de overzijde: infocentrum restauratie boten , toer.-recr. activiteiten

� creëren van een waterfront: meer samenhang, herkenbaarheid, publiek maken, 

meer functies, relatie met het water

� omgeving Paravang: (evenementen)plein, schakel naar het park

� Opwaarderen Leopoldspark: reduceren verkeersruimte, betere integratie 

functies, hogere (beeld)kwaliteit voor gans het stadsdeel 

� behoud randparking: één van de hoofdparkings voor toeristische ontsluiting

� creëren publieke rondgang: inschakelen vuurtoren

3 STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVEN- EN ZORGCLUSTERS ’

SPECIFIEKE OPGAVE 2

OOSTKWARTIER

Zeer heterogeen, ontbreken samenhang, structuur en kwaliteit

Gewenste kwaliteiten en beleidsthema’s

� Creëren overgang stad – open ruimte: stedelijk karakter 

– open ruimte karakter

� Uitbouwen link tussen stad – open ruimte: via 

samenhangend langzaamverkeers- en groennetwerk

� Stedelijke woonvormen

� Uitbouwen van een stedelijke sportcluster: behoud en 

uitbreiding sportdoze en nieuw zwembad

� (bijkomende) toeristische voorzieningen, behoud 

campings Polderlaan en Zeebruggelaan

� Koning Albert I-laan omvormen tot kwalitatieve 

(groene) drager

� Parkeren: centrumrandparking, liefst halfondergronds

3

STRATEGISCHE 

THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVENN-N- EN ZORGCLUSTERS ’ 4
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STRATEGISCHE THEMA’S

‘VERNIEUWDE STEDELIJKHEID’

‘DE OPENHEID KOESTEREN’

‘HEDENDAAGSE VRIJE TIJD CLUSTERS’

‘BEDRIJVEN- EN ZORGCLUSTERS ’

SLEUTELKWESTIES

SECTORALE AANPAK

Focus op clusters

Zorgcluster

� Zorg- en dienstencluster Oostkwartier

� Zorgcluster Fabiola

� Zorgcluster Havenkwartier (assistentiewoningen)

Bedrijvenclusters

� Cluster voor jachthavengebonden bedrijvigheid

� Bedrijvencluster De Riethoek Uitkerke

� Cluster van regionale/lokale bedrijvigheid 

en openbare diensten

� Multifunctioneel lint Brugsesteenweg

� Cluster regionale bedrijven

4
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PROCORO

PRUP Camping Ter Hoeve (De Panne)

PROCORO – 3 oktober 2019
Toelichting i.k.v. advisering voor plenaire vergadering

2

Historiek van dossier:

- Beslissing Opmaak PRUP Camping & Masterplan Plopsaland op 8 november 2018. 
- Startnota is op 10 januari 2019 goedgekeurd.
- Infomoment was op 6 februari 2019.
- De periode van publieke raadpleging liep van 21 januari 2019 tot en met 22 maart 2019.
- PROCORO: 7 februari 2019.
- Verwerking adviezen en opmaak scopingnota.
- Voorontwerp RUP is op 19 september 2019 goedgekeurd.

Nu advisering in kader van plenaire vergadering (22 oktober 2019).

Algemeen

3

• Motivatie tot opmaak:
• Meer diverse mix aan overnachtingsmogelijkheden
• Wijziging van bestaand gemeentelijk RUP om meer flexibiliteit en variatie toe 

te laten
• Opmaak PRUP kadert binnen algemeen belang: 

• Er is vraag naar een divers aanbod aan overnachtingsmogelijkheden
• Ruimtelijke kwaliteit verhogen

• Doelstellingen:
• Zo groot mogelijke diversiteit aan overnachtingsmogelijkheden
• Maximaal 85 niet-verplaatsbare eenheden
• Minimaal 140 plekken voor verplaatsbare eenheden
• Maximale V/T-index = 50%

Motivatie en doelstellingen

4

Situering

1 2

3 4
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Bestaande toestand

6

Bestaande toestand

7

Juridische toestand

8

Van startnota naar scopingnota
De startnota is geëvolueerd naar een scopingnota. 

Alle adviezen en inspraakreacties werden opgelijst en er wordt beschreven hoe er 
met die adviezen en inspraakreacties is omgegaan.

5 6

7 8



23/10/2019

3

9

Advies PROCORO op startnota:
De PROCORO is vragende partij voor een globale aanpak voor de plannen in De Panne via een masterplan. 
In deze globale aanpak worden de verschillende plannen op elkaar afgestemd binnen een geïntegreerde 
visie. Een samenwerking tussen de drie beleidsniveaus is hiervoor noodzakelijk. 

 Verwerking: Geïntegreerde visie via masterplan zal nog worden opgemaakt (er zal hier 
extra aandacht worden besteed aan thema mobiliteit)

Er moet gezocht worden naar een win-win situatie met het nabijgelegen natuurgebied.
 Verwerking: Door in nieuw inrichtingsalternatief plaats te maken voor waterpoel, door 

ecologische corridor en voldoende groenruimte te voorzien en door groenscherm en 
landschappelijke inpassing tracht men hieraan te voldoen

De PROCORO is vragende partij om de camping in te vullen met meer multifunctionele verblijfsplaatsen. 
 Verwerking: Het nieuwe inrichtingsalternatief tracht hier rekening mee te houden door 

meer flexibele voorschriften te voorzien, geen zonering op plan, maar werken met B/T-index en 
minimale/maximale aantallen verplaatsbare/vaste constructies

Van startnota naar scopingnota

10

Op verschillende manieren wordt tegemoet gekomen aan de adviezen en 
inspraakreacties:

• Er worden meerdere inrichtingsalternatieven voorzien
• Ecologische doorgang wordt bekeken, meer aandacht voor groenvoorziening
• Plancontour wordt opnieuw gewijzigd (excl. 2 percelen nooduitrit)
• Meer flexibiliteit: niet langer zonering in 1/3 vaste constructies en 2/3 

verplaatsbare constructies
• …

Van startnota naar scopingnota

11

• Verschillende inrichtingsalternatieven:
• 1) Nulalternatief

• Huidige situatie vastleggen in voorschriften
• Nauwelijks diversiteit

• 2) Huidig geldend gemeentelijk RUP
• Weinig diversiteit
• Vaste zonering, weinig flexibiliteit

Inrichtingsalternatieven

12

• Verschillende inrichtingsalternatieven:
• 3) Alternatief uit startnota

• Vaste zonering, weinig flexibiliteit

Inrichtingsalternatieven

9 10

11 12
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• Verschillende inrichtingsalternatieven:
• 4) Alternatief met 150 vaste constructies

• Vaste zonering, weinig flexibiliteit

Inrichtingsalternatieven

14

• Verschillende inrichtingsalternatieven:
• 5) Nieuw alternatief met vijver

• Meer diversiteit
• Meer flexibiliteit
• Meer groen en open ruimte
• Minder verblijfseenheden
• …

 Gekozen als voorkeursscenario

Inrichtingsalternatieven

15

• Verschillende inrichtingsalternatieven:
• 5) Nieuw alternatief met vijver

Inrichtingsalternatieven

16

Milieueffecten

• Er worden GEEN aanzienlijke effecten verwacht waardoor er ook geen plan-MER 
nodig is 
 Aanvraag ingediend voor ontheffing plan-MER
MER-screening volstaat
 Geen milderende maatregelen, wel aanbevelingen

13 14
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Bestemmingsplan

18

Stedenbouwkundige voorschriften

Artikel 0 Algemene stedenbouwkundige voorschriften

Artikel 1 Zone voor openluchtrecreatief bedrijf (categorie ‘recreatie’)

- Hoofdbestemming

De zone is bestemd voor een openluchtrecreatief bedrijf dat zowel verplaatsbare 
verblijfseenheden als vaststaande (niet-verplaatsbare) verblijfseenheden aanbiedt binnen 
één afgebakend stedenbouwkundig geheel met een gezamenlijk (ruimtelijk) beheer. 

- Symboolaanduiding voor onthaalzone

- Overdrukzone voor landschappelijke inpassing

19

Stedenbouwkundige voorschriften

Artikel 2 Zone voor groenscherm (categorie ‘overig groen’)

De zone wordt op het bestemmingsplan symbolisch weergegeven. Een zone voor 
groenscherm is een zone met beplanting (laagstam en hoogstam) die twee naast elkaar 
liggende bestemmingen visueel van elkaar moet afschermen. Dit groen scherm bevat een 
ondoordringbare levende groenaanplanting van minimaal 2m hoog en minimaal 0,5m 
breed. Deze zone heeft een breedte van minimaal 3 tot maximaal 5 meter vanaf de grens 
van het plangebied. 

Processtructuur en timing
- Stap 1: fase startfase voorjaar 2019

- Stap 2: fase scopingnota zomer 2019

- Stap 3: fase voorontwerp RUP momenteel
- Stap 4: fase ontwerp RUP begin 2020

- Stap 5: fase definitieve vaststelling zomer 2020

17 18
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Provincie West-Vlaanderen
Dienst Ruimtelijke Planning
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 SINT-ANDRIES
T 050 40 34 02
www.west-vlaanderen.be/ruimtelijkeordening 
bram.buysschaert@west-vlaanderen.be
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PROCORO

PRUP Zonevreemd jeugdverblijf

De Horizon (Bredene)

PROCORO – 3 oktober 2019
Toelichting i.k.v. advisering voor plenaire vergadering

2

Historiek van dossier:

- Eerste Startnota werd op 22 februari 2018 goedgekeurd.
- Eerste infomoment was op 19 maart 2018.
- De periode van publieke raadpleging liep van 12 maart tot 12 mei 2018
- PROCORO: 5 april 2018.

- Op 6 september werd er een infomoment georganiseerd om het verdere proces uit te 
leggen.

- Tussentijdse update PROCORO: 8 november 2018.

- Tweede startnota is op 21 maart 2019 goedgekeurd.
- Infomoment op 4 april 2019.
- De periode van publieke raadpleging loopt van 28 maart 2019 tot en met 27 mei 2019.
- PROCORO: 4 april 2019.

- Plaatsbezoek PROCORO 06 juni 2019.

Nu advisering in kader van plenaire vergadering (17 oktober 2019).

Algemeen

3

• Motivatie tot opmaak:
• RUP kadert in de aanpak van zonevreemde jeugdverblijven (meerdere PRUP’s

die zelfde problematiek behandelen)
• Het jeugdverblijf De Horizon is sinds de jaren ‘30 van de vorige eeuw 

operationeel. Met de invoering van het gewestplan (en later BPA) werd de 
site bestemd als natuurgebied, waardoor het reeds aanwezige jeugdverblijf 
zonevreemd werd.

• Doelstellingen:
• Reeds bestaande en vergunde activiteiten van jeugdverblijf zone-eigen 

maken (bestemmingswijziging is noodzakelijk)
• Enkele uitbreidingsmogelijkheden toelaten

• Noodzakelijk voor werking, instandhouding en handhaving jeugdverblijf
• Rekening houden met erfgoed
• Voorwaarde: totale capaciteit jeugdverblijf niet hoger dan nu

Motivatie en doelstellingen

4

Situering

1 2

3 4
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Bestaande
toestand

6

Bestaande
toestand

7

Juridische toestand

8

Van startnota naar scopingnota
De startnota is geëvolueerd naar een scopingnota. 

Alle adviezen en inspraakreacties werden opgelijst en er wordt beschreven hoe er 
met die adviezen en inspraakreacties is omgegaan.

Deze scopingnota bepaald de scope van het verdere dossier en ook wat in het 
plan-MER moet onderzocht worden. 

5 6

7 8
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Advies PROCORO op startnota:

- De PROCORO besluit dat er een positieve evolutie is in het dossier. Er werd gezocht 
naar oplossingen om natuur, jeugd en erfgoed te verzoenen. Hierbij werden de 
mogelijkheden voor een hoger rendement meegenomen door functies 
ondergronds te voorzien.

- Niettemin pleit de PROCORO om de mogelijkheid van inbreiding verder te 
onderzoeken en mee op te nemen in de verdere procedure.

 De mogelijkheid tot inbreiding werd reeds onderzocht in een voortraject. Onder 
meer de erfgoedwaarden van de gebouwen maken
inbreiding niet mogelijk. De argumentatie wordt besproken in de scopingnota.

Van startnota naar scopingnota

10

Advies PROCORO op startnota:

- De PROCORO pleit ook om de oorspronkelijke categorie ‘bestemming 
natuurgebied met overdruk’ terug als een waardevol alternatief mee op te nemen 
in het verdere traject.

 De categorie ‘bestemming natuurgebied met overdruk’ is geen optie meer. De 
biologische waarde van het gebied is te beperkt en bovendien kan het gebied, 
door het bestendigen van de functie ‘jeugdverblijf’, geen volwaardig
natuurgebied zijn. Alle mogelijke effecten werden onderzocht in het plan-MER.

Overige opmerkingen PROCORO:
- Kwalitatief omgaan met conflict natuur - erfgoed
- Creativiteit ook in gebouwen met erfgoedwaarde
- Inzetten op meervoudig ruimtegebruik

Van startnota naar scopingnota

11

Op verschillende manieren wordt tegemoet gekomen aan de adviezen en 
inspraakreacties:

• Verder bestuderen bestemmings-, inrichtings- en locatiealternatieven
• Verder verduidelijken enkele zaken (bv. definitie ‘jeugd’ volgens decreet 

‘toerisme voor allen’)
• Extra onderzoeksvragen voor ontwerp-mer (waterhuishouding, impact natuur, 

mobiliteit,…)

Van startnota naar scopingnota

12

Milieueffecten

• MilieuEffecten
• Gelet op arrest raad van state omtrent klein gebied van lokaal belang 

(ondertussen bijgestuurd) en
• Dat het dossier niet als kleine wijziging kan beschouwd worden (in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld Camping ter Hoeve)
• Werd beslist een volwaardig MilieuEffectenRapport op te maken

• Bij dit voorontwerp PRUP zit dus ook een ontwerp plan-MER
• Er blijken geen aanzienlijke negatieve effecten te zijn voor de verschillende 

disciplines
• Voor discipline water en biodiversiteit zijn er enkele aanbevelingen die 

meegenomen zijn in het PRUP:
• Aandacht voor de watertafel ‘soil-mix wand’
• Waterdoorlatende verharding

9 10

11 12
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Bestemmingsplan

14

Stedenbouwkundige voorschriften
Artikel 0 Algemene stedenbouwkundige voorschriften
Ruimtelijke kwaliteit, openbaar nut, bestaande toestand, integraal waterbeheer, 
sectorale wetgeving

Artikel 1 Zone voor recreatief parkgebied (categorie ‘recreatie’)
• Expliciet bestemd voor jeugdverblijf met uitzondering van volledig losstaande 

andere activiteiten
• Maximale capaciteit van het jeugdverblijf is vastgelegd (517 bedden)
• Mogelijkheden bestaande bebouwing (5%) met duidelijke verwijzing naar 

beschermingsbesluit
• Specifiek voorschrift voor bijgebouw met steraanduiding
• Overdruk nieuwe bebouwing bovengronds (voorbouwlijn, nokhoogte, volume, 

maximale capaciteit)
• Overdruk nieuwe constructies ondergronds
• Verhardingen – waterdoorlatend
• Ontsluiting Koerslaan
• Groenvoorzieningen

Artikel 2 Zone voor openbare wegenis (categorie ‘lijninfrastructuur’)

Processtructuur en timing
- Stap 1: startnota voorjaar 2019
- Stap 2: scopingnota zomer 2019
- Stap 3: voorontwerp RUP najaar 2019
- Stap 4: ontwerp RUP voorjaar 2020
- Stap 5: definitieve vaststelling zomer 2020

16

Provincie West-Vlaanderen
Dienst Ruimtelijke Planning
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 SINT-ANDRIES
T 050 40 34 02
www.west-vlaanderen.be/ruimtelijkeordening 
bram.buysschaert@west-vlaanderen.be
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Advisering PROCORO

Planologisch Attest Metafox

Ardooie

PROCORO-zitting 3 oktober 2019

2

Situering – ruimtelijke context

3

• Site metaalbedrijf Metafox nv gelegen in Stationsstraat te Ardooie
• Specialisatie: 

• Metalen buizen en draden, terrasmeubelen, partymeubilair, projectmeubilair, nadars, 
fietsrekken, bladkorven, driewielers…

Situering – ruimtelijke context

4

• 1971: oprichting ‘Metaalbedrijf Frans Devos’
• 1973: bouw eerste werkplaats
• 1983: nv-statuut, naam wordt Metafox nv

• 1999: overname tuingereedschapsbedrijf De Pypere (Ardooie)

• 2015: overname tuingereedschapsbedrijf Polet Quality Products nv (Herzele)

• Sterk gefaseerd uitgebouwd: grote uitbreidingen bedrijfsgebouwen in 2003, 
2007 en 2016

Historiek

1 2

3 4
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Bestaande toestand

6

Bestaande toestand

7

Bestaande toestand

8

• Metafox begon als éénmansbedrijf
• Gegroeid tot KMO met ±50 werknemers

• Activiteit Tuingereedschap
• De Pypere 7 werknemers
• Polet (Herzele)  42 werknemers
 2026: verwachte groei met 10-tal arbeidsplaatsen

 Toekomst: totaal +125 werknemers

• Omzet Metafox: 
• Vorig decennium: ± € 6 miljoen
• 2018: ± € 10 miljoen
• 2020: ± € 12 miljoen (verwachting)
• 2026: ± € 16 miljoen (verwachting)

Tewerkstelling en omzet

5 6

7 8
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• Gewestplan Roeselare-Tielt:
• Site Metafox Zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s
• Site De Pypere Zone voor agrarisch gebied (HAG)

Juridische toestand

10

• Men wil hoofdzetel in Ardooie verder uitbreiden en 
tuingereedschapsproductie De Pypere en Polet centraliseren op 
hoofdvestiging Metafox.
• Probleem: uitbreiding kan enkel in agrarisch gebied. 

• Opmaak Planologisch attest (ontvangstbewijs 30 april 2019)
• ‘Met de aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd 

wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen. Het attest dat 
de overheid afgeeft spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van 
het bedrijf. Daaraan gekoppeld maakt het attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt 
opgestart of niet.’

• Onderverdeling in korte en lange termijn
• KT: Voorwerp van PA
• LT: Geen voorwerp van PA!

Aanvraag planologisch attest

11

• Korte termijn (KT):
• Bouwen bijkomende loodsen met opp. van 5500 m²
• Verhuis Polet Quality Products nv van Herzele naar site Metafox Ardooie
• Verhuis De Pypere naar site Metafox Ardooie
• Voorzien groenbuffer aan oostelijke grens

Korte termijn

12

Korte termijn

9 10
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• Lange termijn (LT)  Geen voorwerp van PA!
• Verdere uitbreiding magazijncapaciteit
• Uitbreiding aantal parkeerplaatsen
• Voorzien in voldoende waterbuffering
• Uitwerking in 2 scenario’s

Lange termijn

14

Lange termijn (scenario 1)

15

Lange termijn (scenario 2)

16

• Periode van openbaar onderzoek liep van 17/06/2019 t.e.m. 17/07/2019

• 4 instanties brachten advies uit binnen gevraagde termijn
• Agentschap Innoveren & Ondernemen
• Vlaamse Milieumaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
• Dienst Waterlopen - Provincie West-Vlaanderen
• Infrabel

• 1 instantie diende advies in na afloop openbaar onderzoek
• Departement Landbouw & Visserij

 Advies onontvankelijk

• Geen inspraakreacties van omwonenden ontvangen

Openbaar Onderzoek

13 14
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• Indienen aanvraag tot PA bij CBS 30 april 2019
• Openbaar onderzoek 17 juni – 17 juli 2019
• PROCORO 3 oktober 2019
• Beslissing provincieraad over aanvraag nov./dec. 2019
• (Beroepsmogelijkheid)

Timing

18

Vragen?
Opmerkingen?

Provincie West-Vlaanderen
Dienst Ruimtelijke Planning
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 SINT-ANDRIES
T 050 40 34 02
www.west-vlaanderen.be/ruimtelijkeordening 
bram.buysschaert@west-vlaanderen.be
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