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VERSLAG 
 

 

1. Rondleiding op domein Het Zilver Spoor 

Mevrouw Kathy Helsen, stedenbouwkundig bureau R.O.T.S. en de heer Thierry Fievez, eigenaar 
van het Zilveren Spoor, geven een rondleiding aan de PROCORO leden, plaatsvervangers en 
waarnemende leden van de politieke fracties in de provincieraad (kaart rondleiding zie bijlage). 
 
 
 
De leden van de PROCORO verplaatsen zich na het plaatsbezoek naar de Porceleinhallen te 
Wevelgem waar de bijeenkomst van de PROCORO plaats vindt. 
 
De voorzitter opent de vergadering. 

2. Goedkeuring ontwerpverslag 217 (3/10/2019) 

Mevrouw Katty De Wilde verwijst naar agendapunt 5 over het ontwerp-PRUP zonevreemd 
jeugdverblijf De Horizon. 
De zin ‘Bestemmingen op het gewestplan zijn er ook zoals in analogie met bv wonen, om 
gerealiseerd te worden’ wordt best vervangen door ‘Bestemmingen natuur op het gewestplan zijn 
er ook – in analogie met bv wonen of industrie - om gerealiseerd te worden’. 
 
Het verslag, met in begrip van bovenstaande opmerking, wordt met éénparigheid van stemmen 
goedgekeurd.  
 

3. Toelichting en advisering startnota PRUP Zilveren Spoor 

De heren Wouter Billiet en Tim Van Beveren van de dienst ruimtelijke planning lichten de startnota 
over het Zilveren spoor toe aan de hand van een ppt (zie bijlage). 
 
Een waarnemend lid vraagt wat de huidige mogelijkheden zijn tot dat het provinciaal RUP er is? 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning schetst de situatie. Het grootse deel van 
de gebouwen staan in agrarisch gebied. Hier kunnen de activiteiten met betrekking tot de 
paardenfokkerij verder plaats vinden. Er kunnen geen evenementen doorgaan. In de zone voor 
verblijfsrecreatie kan er horeca. Dit komt niet overeen met de horeca, die op vandaag aansluitend 
en in de grote hal een plaats hebben. In de zone voor verblijfsrecreatie is er de clubzaal, de 
polyvalente zaal, de oefenpiste en de exploitatiewoning. 
De huidige eigenaar heeft een vergunning aangevraagd om een aantal zaken in orde te brengen 
maar ook om 10 evenementen te mogen organiseren. Intussen heeft de eigenaar de vergunning 
ingetrokken terwijl dringend werk moet gemaakt worden van riolering en mestopvang.  
In scenario 1 worden de activiteiten beperkt tot de fok en training van paarden. 
 
Een lid wil weten of de vele bestaande gebouwen nog nodig zijn in scenario 1? Is er nog nood aan 
een binnenpiste? 
De heer Tim Van Beveren zegt dat de eigenaar aangegeven heeft dat alle gebouwen kunnen 
gebruikt worden. De heer Wouter Billiet vult aan dat een binnenpiste nodig is om de jonge paarden 
op te leiden. 
 
Een ander lid wenst te weten of de huidige stallen dan worden opgewaardeerd of als er ook nieuwe 
stallen komen? 
De heer Tim Van Beveren van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat er een aantal stallen 
zullen worden opgewaardeerd, anderen zullen vervangen worden door nieuwe stallen. 
Scenario 2 omvat, naast de fok en training van paarden, ook mogelijkheden tot evenementen in 
het kader van de paardensport. Een lid vraagt of er kan gedacht worden om ook andere sporten 
toe te laten. 
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De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning antwoordt dat scenario 2 duidelijk de 
focus legt op de paardensport. Er zou bijvoorbeeld kunnen onderzocht worden dat er 4 andere 
vormen van evenementen kunnen doorgaan. De heer Wouter Billiet pleit om niet teveel flexibiliteit 
toe te laten en duidelijk te omschrijven wat kan en wat niet kan. Het dossier loopt al 12 jaar en de 
omwonenden willen duidelijkheid. 
 
Een ander lid verwijst naar scenario 2 en wil weten of de horeca-activiteit uitsluitend zal 
functioneren bij wedstrijden of permanent iedere dag open zal zijn. 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning legt uit dat er in de startnota daar geen 
uitspraak wordt over gedaan. In scenario 2 wordt er gefocust op evenementen. Om alles rendabel 
te houden, betekent dit dat er bijna ieder weekend een evenement moet zijn. Bij de rondleiding 
werd er gezegd dat de paarden al toekomen op de woensdag en blijven tot de zondagavond. Dit 
betekent dat de horeca zaak 5 op 7 dagen open zal zijn. 
 
Nog een ander lid meent dat er een groot verschil is tussen scenario 1 en scenario 2. Het lid stelt 
vast dat scenario 2 heel wat commerciële elementen omvat. Het ene trekt andere commerciële 
activiteiten aan. De vraag rijst of er op termijn dan ook geen aanvullende shop zal komen. 
De heer Tim Van Beveren van de dienst ruimtelijke planning zegt dat de eigenaar dit nooit heeft 
aangegeven om handel te willen. 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning vult aan dat handel best wordt 
uitgesloten. De eigenaar is wel vragende partij voor een hotelfunctie. Dit heeft te maken met het 
feit dat eigenaars van dure paarden liefst dichtbij hun paard willen slapen. 
 
Een lid stelt vast dat in de regio weinig mogelijkheden zijn op vlak van verblijfsrecreatie. Misschien 
is het mogelijk om de verblijfseenheden te verruimen en te verhuren in het licht van andere 
doeleinden. Het lid meent dat de verblijfsrecreatie aan de zijde van de woningen kunnen voorzien 
worden en zo mede als buffer fungeren. 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning bevestigt dat dit kan bekeken worden.  
 
De voorzitter verwijst naar de rondleiding waarin werd getoond in welke loodsen er ook 
zomerkampen worden georganiseerd. 
 
Een ander lid zegt reeds 25 jaar ervaring te hebben met dergelijke dossiers. Het ander lid pleit 
ervoor om duidelijk te zijn wat de PROCORO wil. Bij scenario 2 gaat het over grote investeringen. 
Het is dus van belang om de inhoud van scenario 2 duidelijk af te bakenen. 
 
De voorzitter wil weten of Westtoer hierin een rol kan spelen en een financiële berekening kan 
maken. 
De vertegenwoordiger van Westtoer geeft aan dat dit niet de rol is van Westtoer. De eigenaar 
moet zelf met een business model komen. Het lid vindt het belangrijk dat het Zilveren Spoor blijft 
bestaan maar pleit ervoor om niet alles zomaar te gaan benoemen en toe te laten: zomerkampen, 
evenementen, manége, restaurant, hotel, café enz.. Er zal ook rekening moeten gehouden worden 
met de buurt.  
 
Een lid vraagt of horeca, evenementen, e.d. wel kunnen in agrarisch gebied. 
De heer Tim Van Beveren van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat er een 
bestemmingswijziging nodig zal zijn om dit toe te laten. 
 
Een ander lid verwijst naar het nabijgelegen vliegveld, de Ledegemse Meersen, de Heulebeek. Er is 
een samenwerking met natuurpunt en de militairen over het maaibeheer. Het gaat om een open 
gebied waar reeds initiatieven zijn naar akkervogels toe. De site van het Zilveren Spoor heeft ook 
potenties om dit beleid toe te passen, er zijn de potenties bij bijvoorbeeld de bufferbekken enz..  
Het ander lid betreurt dan ook dat de biodiversiteit niet wordt meegenomen in de plan-MER. 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning legt uit dat in de MER alle disciplines aan 
bod komen. Met de nieuwe wetgeving worden er sleuteldisciplines aangeduid waar het onderzoek 
veel ruimer wordt gevoerd. In dit dossier werden 5 sleuteldisciplines aangegeven. Het belet de 
PROCORO niet om biodiversiteit als een bijkomende sleuteldiscipline naar voor te schuiven. 
 
Een lid stelt vast dat de eigenaar bijkomende gronden nodig heeft. In hoeverre hoopt de eigenaar 
om de gronden van het vliegveld te kunnen aankopen? 
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De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning antwoordt dat de militairen geen intentie 
hebben om dit te vervreemden omdat er weinig kosten zijn voor de militairen daar er geen 
gebouwen zijn. 
 
Een ander lid verwijst naar de evolutie van het Zilveren Spoor door de jaren heen. Wat te klein 
wordt, werd elders groter gebouwd. Er zijn ook zaken gebouwd die niet kunnen. Met wat durf en 
zaken doen, wordt achteraf alles rechtgezet. Ook in dit voorstel wordt de wedstrijdpiste verlegd. 
Wat is dan het eindpunt? 
De heer Tim Van Beveren van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat de wedstrijdpiste 
voor overlast zorgt bij de buurtbewoners en een verlegging een oplossing hierbij kan bieden. 
 
De voorzitter vult aan dat met dit initiatief de eigenaar de kans krijgt om alles op orde te zetten. 
 
Het ander lid meent dat het puur om economische motieven gaat door het bestaande niet te 
hergebruiken en altijd iets nieuws te bouwen. 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning is hier niet van overtuigd. Het verleggen 
van de piste zal 400.000 euro kosten. Dit is niet zo goedkoop. 
 
Nog een ander lid geeft aan dat het ook een kans is om er ook een architecturaal geheel van te 
maken. 
 
Een lid meent dat de huidige site compact is. In scenario 2 worden echter nieuwe stallingen 
voorzien midden de open ruimte. Is dit de bedoeling? 
De heer Tim Van Beveren van de dienst ruimtelijke planning zegt dat dit nog verder moet bekeken 
worden.  
 
Een ander lid vraagt wat de inschatting is naar bezoekers, parking en dergelijk bij scenario 2? 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning legt uit dat het de bedoeling is om een 
maximaal scenario te laten bestuderen om te zien waar de limieten liggen. De plan-MER zal 
hierover uitspraken doen. 
 
 
De vertegenwoordigers van de politieke fracties verlaten de vergadering. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de advisering. 
 
De voorzitter vraagt of er nog dergelijke hippische centra zijn van die omvang. 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning antwoordt dat er 1 is in Limburg en 1 in 
Antwerpen. Die zijn nog groter dan het Zilveren Spoor in West-Vlaanderen. 
 
De voorzitter vraagt of er nood is aan een eigen hippisch centrum in West-Vlaanderen?  
Een aantal leden geven aan dat scenario 2 geen optie is. 
 
De voorzitter vraagt of het hippisch centrum dan op een andere locatie moet voorzien worden? 
 
Een aantal leden vragen of er wel een behoefte is aan een hippisch centrum in West-Vlaanderen? 
Andere leden willen een hippisch centrum in West-Vlaanderen houden. Er zijn veel 
paardenfokkerijen in de provincie, er is accommodatie voor wedstrijden aanwezig. Het kan niet de 
bedoeling zijn dat naar Antwerpen of Limburg moet gegaan worden. Herlocaliseren op een andere 
plek is niet evident. De site is gekend, de omgeving is reeds versnipperd. 
 
Een aantal leden vragen zich af wat er gebeurt als er bv andere paardenmanéges dezelfde ambitie 
koesteren. 
Een lid antwoordt dat de andere sites veel kleiner zijn en niet voldoen aan de randvoorwaarden om 
een internationale wedstrijd te organiseren. 
Een ander lid vult aan dat de andere sites in veel gevallen slechter gelegen zijn, veel meer 
landelijker dan het Zilveren Spoor. Nog een ander lid zegt dat de beleidskeuze van de provincie 
duidelijk is. Het Zilveren Spoor is geselecteerd in het PRS als sportrecreatief knooppunt. In die zin 
wil het beleid ontwikkelingsmogelijkheden geven aan het Zilveren Spoor. De andere sites zijn niet 
geselecteerd en komen dus niet in aanmerking. 
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Een ander lid verwijst naar het verleden en het protest uit de buurt. Hoe problematisch is de 
mobiliteit in het dorp? 
Een lid antwoordt dat er alternatieven zijn uitgetekend waardoor er niet door het dorp moet 
gereden worden. Dit is met signalisatie aangegeven. Indien er een doorsteek kan komen naar de 
N32, dan is de mobiliteit geen probleem. De voorzitter vult aan dat er via Gullegem Industrie kan 
gereden worden. Dit wordt ook meegegeven aan de ruiters en hun entourage om langs daar met 
hun paardentrailer te rijden. 
De heer Wouter Billiet duidt dat de buurtbewoners kunnen samenleven met het Zilveren Spoor. 
Enkel de wedstrijden in de buitenpiste stoort de buurtbewoners. De buurtbewoners hebben 
bijvoorbeeld gekozen voor een garageweg achter hun tuin in plaats van een buffer. 
 
Een ander lid vraagt of de PROCORO een gedetailleerd plan kan vragen van hun bouwprogramma, 
inclusief de plannen op langere termijn. 
 
Een lid wil weten wat er gebeurt indien de site leeg komt te staan? Een ander lid vraagt welke 
evolutie er is in recreatiegebieden? Nog een ander lid pleit om realistisch te zijn maar duidelijke 
activiteiten als fuiven, trouwfeesten en dergelijke uit te sluiten. Het moet gaan over paarden. 
De heer Wouter Billiet zegt dat er enerzijds de nodige flexibiliteit moet zijn zodat het Zilveren 
Spoor mee kan evolueren met alles dat met paardensport te maken heeft. Anderzijds moet er 
duidelijkheid en rechtszekerheid komen over de andere functies en welke niet kunnen. Indien de 
site leeg komt te staan, dan moet er een nieuwe ruimtelijke afweging worden gemaakt.  
 
 
De voorzitter besluit: 
 
De PROCORO gaat akkoord met het onderzoek van de 2 scenario’s. Dit impliceert niet dat de 
PROCORO zich volledig akkoord verklaard met scenario 2. Twee leden zijn uitdrukkelijk niet 
akkoord met scenario 2. 
De PROCORO heeft hierbij evenwel volgende vragen: 

1. Is er een behoefte aan dergelijk grootschalig hippisch centrum in West-Vlaanderen? 

2. Wat zijn de randvoorwaarden om internationale wedstrijden te organiseren en wat zijn de 

ruimtelijke consequenties? 

3. Wat is het concrete bouwprogramma voor de site met garanties dat ook rekening wordt 

gehouden met een lange termijnvisie. Er kan onderzocht worden wat haalbaar is op die 

locatie. 

4. Waarom wordt biodiversiteit niet meegenomen als één van de sleuteldisciplines? De 

PROCORO meent dat dit zinvol zou zijn. 

5. Waarom dienen stallingen voorzien te worden bij de buitenpiste te midden van de open 

ruimte? De PROCORO is voorstander om de gebouwen zo compact mogelijk te houden. Er 

moet gestreefd worden naar een architecturaal geheel. 

 
Vanuit de PROCORO wordt verder nog opgemerkt: 

- P.9: som van personeelsbezetting in tabel is 4 ipv 5. 
- P.16: er wordt verwezen naar figuur 5, dit moet figuur 14 zijn. 
- P.20: openbaar vervoer 7 trajecten. Nadere bepalingen zijn van belang onder andere dat er 

op zondag geen bussen rijden en de zaterdag beperkt tot 2. In het kader van evenementen 
is dit belangrijke informatie. 

- P.36: er wordt verwezen naar figuur 33, dit moet figuur 35 zijn. 
- P.43: scenario 2 bijkomend nood aan 20,7 ha, opgesplitst in 16,7 ha en 2ha. Er ontbreekt 

2 ha. 
 
 
Mevrouw Jelleke Rooms verlaat de vergadering. 
De heer Lieven Veulemans vervoegt de vergadering. 
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4. Adviseren ontwerp herziening GRS Blankenberge 

Een voorstel van advies wordt rondgedeeld. 
De vaste secretaris, Stephaan Barbery, licht het voorstel toe. 
 
 
1. ALGEMEEN 

De herziening van het GRS Blankenberge leunt reeds aan bij de beleidsplanning. Er wordt meer 
een  strategische planning vooropgesteld, waarbij wordt verwezen naar de strategische visie van 
het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De manier van werken (focus op strategische thema’s en 
locaties) wordt als  positief ervaren. 
Het document heeft een goede structuur. De algemene doelstellingen en opties zijn gericht 
geformuleerd. Hoe het gemeentelijk beleid er mee zal omgaan en zal aansturen of realiseren, is 
niet steeds duidelijk. De acties bestaan in hoofdzaak uit een overzicht van verschillende soorten 
plannen die zullen worden opgemaakt. Dit betekent dat het lang zal duren vooraleer er keuzes en 
prioriteiten zullen worden vastgelegd en acties hieromtrent zullen worden uitgevoerd.  
Dit maakt dat het strategisch karakter van het document, waar sleutelkwesties worden aangereikt 
nogal vrijblijvend lijkt, en eerder een ad hoc benadering in de hand werkt.  

Daar waar toch verwezen wordt naar concrete acties, is de achtergrond of achterliggende 
onderbouwing niet gekend. Er is geen link met  de visie omschreven. Het gaat bijvoorbeeld over de 
herlokalisatie van het containerpark, de herinvulling van het J. Desoetestadion en de herinvulling 
van de sportzaal D’Hoogplaete. Waarom is een herlokalisatie of herinvulling nodig? Wat is de visie 
voor deze sites? Dit zijn keuzes waarvoor wel een onderbouwing in het GRS nodig is. 

 

2. OVEREENSTEMMING MET HET PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WEST-

VLAANDEREN EN HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN  

Het voorliggende document wordt getoetst aan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen (PRS-WV), goedgekeurd bij ministerieel besluit van 6 maart 2002 en het addendum op 
het PRS-WV, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11 februari 2014.  
Binnen het ontwerp is het van belang aandacht te hebben voor het subsidiariteitsbeginsel. In 
Blankenberge zijn immers diverse planelementen aanwezig waarvoor het Vlaams Gewest of de 
provincie bevoegd zijn. Het is belangrijk om dit consequent aan te geven.  
Hierbij wordt gedacht aan belangrijke open ruimte elementen zoals de Uitkerkse Polders en 
Oudemaarspolder waar het Vlaams Gewest initiatiefnemer is.  
Daarnaast wordt vooropgesteld om de beeldkwaliteit van het polderlandschap op te waarderen.  
Zo wordt gesteld dat (middel)grote windmolens en bovengrondse hoogspanningsleidingen niet 
wenselijk zijn omwille van een te grote ruimtelijke impact,  de beperkte omvang van de open 
ruimte in Blankenberge en de directe nabijheid van de haven van Zeebrugge als beter geschikte 
locatie.  Deze doelstelling kan echter enkel als suggestie geformuleerd worden. 
 
 
3. SPECIFIEKE OPMERKINGEN 

 

Vernieuwde stedelijkheid 

Doelstellingen 
In dit hoofdstuk worden de doelstellingen beschreven waar de stad de belangrijkste uitdagingen 
ziet binnen de vernieuwde stedelijkheid.  

Het gaat om: 
- het ontwikkelen van vernieuwende typologieën voor starters, jonge gezinnen en voor 

ouderen 

- aandacht voor betaalbaar wonen 

- het inperken van de druk van 2de verblijven in bepaalde gebieden 

Het is echter niet duidelijk op welke manier de stad dit wenst te realiseren of te stimuleren en 
waar men dit in de stad wenst. Is het bijvoorbeeld de bedoeling om een verordening op te stellen 
die een mix van woontypologieën vastlegt? Gebeurt dit via een RUP? 

Een aantal doelstellingen zullen moeten aangepakt worden voor het geheel van de stad. Daarvoor 
is binnen voorliggend ontwerp GRS geen strategie uitgewerkt. Het kan hier gaan om het bepalen 
van een minimale woonkwaliteit. Dit gaat niet enkel over minimale oppervlakte maar ook over 
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minimale buitenruimte, minimale m² rechtstreekse lichtinval, minimale bergruimte,… Hiervoor kan 
een stedenbouwkundige verordening inzake woonkwaliteit een geschikt instrument zijn. 
De klimaatswijziging is een belangrijk thema. Er wordt vastgesteld dat er hieromtrent geen 
bepalingen zijn opgenomen hoe het gemeentelijk beleid de stad hierop zal voorbereiden. 

Sleutelkwestie: gebiedsgerichte aanpak 
In het kader van het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Kust is de stad samen met de provincie 
en Omgeving Vlaanderen bezig met de opmaak van het masterplan voor de dijk in relatie tot het 
stadscentrum. Het lijkt zinvol om een aantal relevante elementen uit dit masterplan reeds mee te 
nemen in het GRS. 
Zo wordt gesproken van de ruime omgeving van de Kerkstraat (Stadscentrum). Het lijkt 
noodzakelijk om die goed gekozen locaties nu reeds te bepalen of criteria te formuleren waaraan 
dergelijke locaties moeten voldoen.  

Sleutelkwestie: sterker uitbouwen van structuur- en beeldbepalende dragers: 
Het is een goede keuze om werk te maken van het publiek domein om de omgeving kwalitatief te 
verbeteren. Er wordt veel aandacht besteed aan de nood aan meer groen in de stad.  
Voor de groene dragers wordt hierbij gefocust op de belangrijkste verkeersdragers. De vraag stelt 
zich of dit wel de belangrijkste groene dragers zijn waarop verder moet gebouwd worden? Is er 
hier wel meer ruimte om te kunnen ontharden en vergroenen? Daar waar de verkeersruimte 
immers belangrijker is dan de verblijfsruimte, zal deze nooit als landschappelijke drager voor 
groen kunnen functioneren. Een vergroening van het straatbeeld is wel mogelijk maar het zal niet 
om de nodige groene verblijfsruimte gaan. 

Sleutelkwestie voorbeeldige stadsprojecten: 
Het oplossen van de schaalbreuk van de Atlantikwall naar het stadscentrum is een belangrijke 
doelstelling.  Het verbeteren van de beeldkwaliteit en de leefbaarheid van het stadscentrum is 
echter zeer essentieel. Nu wordt gesteld dat de oplossing hiervan het opengewerkt bouwblok is. Er 
wordt ook van uitgegaan dat dit altijd gepaard zal gaan met een verdichtingsoperatie.  
In het in opmaak zijnde masterplan voor de dijkbebouwing in het kader van TOP kust wordt 
eveneens onderzocht hoe die schaalbreuk kan worden opgelost. Het is aangewezen de voorstellen 
in het GRS tegen het licht te houden op basis van de lessen die kunnen getrokken worden uit dit 
ontwerpend onderzoek.  De vraag stelt zich of het inbouwen van planflexibiliteit in functie van 
verdichting (vork, bouwhoogtes,…) zonder andere randvoorwaarden op te leggen in relatie tot vb. 
aanleg groen, publieke ruimte,… de woonkwaliteit niet onder druk zet. Is het niet aangewezen de 
toegelaten verdichting steeds te koppelen aan een verplichte toename en opwaardering van 
groene ruimten en publiek domein?  
Het gevaar bestaat immers dat het concept van de opengewerkte bouwblokken vooral wordt 
aangegrepen om het aantal bouwlagen te laten toenemen. Dit staat dan in contrast met de nood 
aan schaalverkleining en de nood aan verluchting en vergroening van de stad. Dergelijke ingrepen 
dienen geval per geval bekeken te worden, afhankelijk van de context en eventuele (historisch) 
waardevolle elementen.   
In het GRS staat dat de stad een globale visie zal uitwerken die aangeeft waar en op welke manier 
een hoger en denser volume kan overwogen worden. Hoort een dergelijke globale visie net niet 
thuis in een GRS?  Ook hier wordt de afweging vooruit geschoven. Zolang er evenwel geen visie is, 
zal het opgelegde hoogbouweffecten rapport niet steeds verhinderen wat de stad niet wil. Het is 
van het allergrootste belang dat de stad hieromtrent een visie uitwerkt om dit te kunnen sturen.  
Hoogbouw werkt ook structurerend en verhoogt de leesbaarheid van de stedelijke structuur als ze 
daaraan opgehangen wordt. Dit is toch wel een essentieel element waarover in het GRS een 
uitspraak dient te gebeuren. 
Het open of opengewerkt bouwblok is zeer ambitieus maar niet eenvoudig om in praktijk te 
brengen. Zijn er eenvoudigere, meer werkbare mogelijkheden om ook te werken aan de 
leefbaarheid van het stadscentrum? Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan: 

- Geparkeerde auto’s uit het straatbeeld halen 
- De bouwlijn voldoende achteruitschuiven langs 1 zijde van bouwblok ten voordele van 

publiek domein en voorzien ondergrondse private parkings. 

- … 

Dit zijn voorstellen die per eigendom kunnen afgedwongen of gerealiseerd worden, waardoor op 
termijn een transformatie zichtbaar is zonder heel zwaar te moeten ingrijpen.  
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Naast het ruimtelijk aspect  zal er ook een flankerend beleid nodig zijn.  
Belangrijk is ook om het erfgoed in het publiek domein dat een duidelijke identiteit heeft aan de 
stad op te waarderen. Hierover wordt nauwelijks melding gemaakt. De stad wil een erfgoedkaart 
maken. Hoe zal het gemeentelijk beleid hiermee omgaan ten aanzien van het openmaken van 
bouwblokken waardoor hoger kan gebouwd worden? 
 
De openheid koesteren 

Specifieke opgave: De Uitkerkse Polders 
Voor de Uitkerkse Polders worden vele opties als suggestie geformuleerd.  
Intussen is er een raamakkoord voor de Oudlandpolder, waar de Uitkerkse Polders deel van 
uitmaakt. Het stadsbestuur heeft het raamakkoord mee goedgekeurd. Het is dan ook wenselijk om 
dit te vermelden en de gemeentelijke visie hierop aan te passen. 
Er wordt voorgesteld om de stadsrandzone als groene gordel in te richten. De schakel tussen de 
stad en het recreatieve netwerk van wandelpaden en fietspaden wordt volgens het GRS gevormd 
door een natuur- en landbouweducatief centrum waarbij het huidige bezoekerscentrum, dat eerder 
afgelegen ligt en niet goed ontsloten is, wordt geherlokaliseerd. Hoe realistisch is deze visie, 
wetende dat het huidige bezoekerscentrum verder uitgebouwd wordt met een uitkijktoren? Is het 
dan niet noodzakelijk om de visie en de invulling van de stadsrandzone als groene gordel te 
herbekijken? 

In het GRS wordt gesproken over verweving natuur en recreatie o.a. voor wat betreft de 
Blankenbergse Vaart. De Blankenbergse vaart is een onbevaarbare waterloop categorie 1 en het 
bevaren van onbevaarbare waterwegen is dus in principe niet wettelijk toegestaan. 
(NB: Bij nader inzicht blijkt dat er sinds juni 2019 een nieuwe wet op de onbevaarbare waterlopen 
is. Maar er is nog geen uitvoeringsbesluit dat o.a. regelt wat kan en niet kan m.b.t 
bevaarbaarheid) 
Anderzijds loopt de Blankenbergse Vaart door het Natura 2000 gebied Uitkerkse polder. Het kanaal 
loopt daar door een rust- en stilte gebied. Er werd daar geïnvesteerd door overheden in 
broedplaatsen voor oeverzwaluwen en andere vogels langs het kanaal. Recreatieve vaart zou het 
rust- en stiltegbied voor deze soorten teniet doen. Bovendien zou er ook infrastuctuur dienen 
aangelegd te worden in natuurgebied en ontbreekt de nodige handhaving. 

 

Specifieke opgave: Oudemaarspolder 
De visie op de Oudemaarspolder vraagt inderdaad om een integrale benadering maar ook deze 
visie vanuit de stad Blankenberge kan enkel als suggestie geformuleerd worden. Hierbij wordt 
gevraagd om rekening te houden met de aanwezige landbouw en de nodige rechtszekerheid te 
bieden zoals dit gebeurd is in de Oudlandlandpolder. 
Ook de visie van de stad om de barrièrewerking van de Kustlaan te verminderen kan zeker 
ondersteund worden. Dit kan enkel als suggestie worden geformuleerd. 
Ook hier stelt de stad Blankenberge voor om een natuur- en landbouweducatief centrum te 
integreren. Waar wordt dit centrum voorzien en hoe verhoudt zich dat tot het centrum in de 
Uitkerkse Polders? Komen er dan 2 in Blankenberge? 

Specifieke opgave: verspreide bebouwing 
De ontwikkelingsperspectieven voor de paardenhouderijen/maneges/stoeterijen/kinderboerderij/ 
natuur- en landbouweducatiefcentrum zijn eerder vaag en bieden weinig houvast. Ze zijn 
toegelaten op een bestaande gebouwensite, mits het respecteren van de draagkracht. Het is 
noodzakelijk om hieromtrent toch een duidelijkere visie uit te bouwen. De meeste van deze 
functies zijn toch wel dynamische functies in de open ruimte die redelijk wat verkeer genereren. 
Dit in gelijk welke bestaande landbouwsite toelaten, is niet aangewezen. 
Een mogelijke uitbreiding van zowel deze functies als voor ambachtelijke bedrijvigheid in de open 
ruimte wordt afhankelijk gesteld van een afweging op microniveau. Nergens wordt melding 
gemaakt van de vergunningentoestand. De vergunningentoestand zal echter wel de basis vormen 
voor de verdere afweging. 
Op p.78 is er een tegenstrijdigheid binnen de visie op bedrijvigheid in de Oudemaarspolder. 
Enerzijds wordt gesteld dat ambachtelijke bedrijvigheid enkel kan toegestaan worden op de sites 
gelegen langs de Zeebruggelaan. Het is wenselijk om toe te voegen dat het gaat om bestaande 
bedrijvigheid, anders is er een tegenstrijdigheid met het PRS-WV. 
Anderzijds wordt gesteld dat activiteiten die de link met de landbouw ontgroeien dienen te 
herlokaliseren. Hoe strookt de visie op het behoud van de bedrijvigheid op de sites langs de 
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Zeebruggelaan met de visie op de Oudemaarspolder waar men het profiel en de functie van de 
Zeebruggelaan wenst te downgraden? 
 

Hedendaagse vrije tijd clusters  

Blankenberge is een toeristisch-recreatieve badstad. Er is hierover weinig inhoud terug te vinden 
binnen de gewenst ruimtelijke visie.  
Wouter Vuylsteke verlaat de vergadering. 
 
Bedrijven-en zorgclusters  

Hoe zal het kernwinkelgebied afgebakend worden en hoe zal met deze afbakening omgegaan 
worden? Wat als een nieuwe handelsfunctie buiten deze afbakening een vergunning voor handel 
aanvraagt? Heeft dit dan consequenties of is het eerder de bedoeling handel te sturen door de 
(her)aanleg van publieke ruimte waardoor je een bundeling stimuleert rond hoogwaardige publieke 
ruimte zonder dit expliciet vergunningsmatig af te dwingen?  
Er zit een verschil tussen de kaart en de tekst inzake benoemen van de clusters (p.99) 
Het is wenselijk om het voorgesteld  complementair beleid tussen stadscentrum en het 
multifunctioneel lint Brugsesteenweg te omschrijven via het goederenassortiment in plaats van de 
grootte van panden.  
Er worden drie zoekzones aangeduid voor bedrijvigheid, gelegen in de open ruimte. Ook wordt er 
gesuggereerd aan het Vlaams gewest dat er een beperkte uitbreiding van de transportzone met 
visuele buffer kan gezocht worden tot aan de Doornhaagstraat. 
In het lopend toewijzingsproces inzake bijkomende bedrijvigheid heeft het stadsbestuur te kennen 
gegeven enkel nog extra ruimte te willen voor jachthavengebonden bedrijvigheid. De vraag rijst 
wat het gewenst ruimtelijk beleid is dat de stad wil.  
Ook wordt in het richtinggevend gedeelte geen melding gemaakt van de reconversie van de site 
Gerco waarbij regionale bedrijvigheid wordt omgezet naar lokale bedrijvigheid. 
In het kader van de verschillende clusters wordt geopperd om er ook openbare dienstverlening te 
bundelen. Zo wordt verwezen naar een mogelijke herlocalisatie van het containerpark. Wat is de 
motivatie voor dit voorstel? Wordt dit voorzien binnen de bestaande bestemde gebieden voor 
bedrijvigheid of moet hiervoor extra open ruimte worden aangesneden? Het is noodzakelijk dit 
verder uit te klaren. 
 
Overzicht van acties en maatregelen 

Binnen de bindende bepalingen worden heel veel acties naar voor geschoven zonder onderscheid 
te maken naar prioriteiten toe. Het is van belang om vanuit een voortschrijdend inzicht deze acties 
en maatregelen te screenen naar meerwaarde en prioriteit. 
 

4. BESLUIT 

De PROCORO stelt voor aan de deputatie om de herziening van GRS Blankenberge voorwaardelijk 
gunstig te adviseren. 
Voorwaarden zijn: 

- Het duidelijker aangeven dat visies op bovenlokale elementen als suggestie moeten 

gelezen worden 

- Het concreter vertalen van de algemene doelstellingen en opties in het gemeentelijk beleid 

- Het beter onderbouwen en motiveren van de keuzes van de opgesomde punctuele acties en 

te kaderen binnen de doelstellingen en opties 

- Meer aandacht geven aan de klimaatwijziging 

- Het reeds verankeren van de leerpunten vanuit de ontwerpoefening van de dijkbebouwing 

in het kader van T.op kustzone 

- Een concretere inhoudelijke invulling geven aan de hedendaagse vrijetijdclusters 

- Duidelijkheid scheppen over de zoekzones bedrijvigheid  

- Duidelijker prioriteiten stellen in acties en het voorzien van een flankerend beleid 

 

Het advies wordt aangenomen met meerderheid van stemmen:  

Ja: 16 (Sophie Ide, Ellen De Witte, Michel Gilté, Anne Vandermeulen Koen Vanneste, Karel 
Moentjens, Liesbeth Vanden Bussche, Lieven Veulemans, Leen Lauwers, Bram Tack, Mark Desmet, 
Jeroen Pollet, Johan Paret, Franky Vanroose, Koen Dewulf en Jan Victor) 
Onthouding: 2 (Katty Dewilde en Hans Vermeersch) 
Nee: 1 (Hans Mommerency)  



10 

 

Minderheidsstandpunten:  

De heer Hans Mommerency kan zich niet aansluiten bij het advies omdat bij ‘de openheid 
koesteren’ terug onduidelijkheid en verwarring wordt gezaaid over de verwevenheid tussen natuur, 
landbouw en recreatie. 

Mevrouw Katty Dewilde en de heer Hans Vermeersch delen deze mening maar onthouden zich, 
daar het gaat om suggesties naar de hogere overheid. 

 
 

5. Varia 

▪ Avelgem: sneltoetsvergadering 

Een lid vraagt of er ervaringen zijn over gemeentelijke beleidsplannen? De leden van de GECORO van 
Avelgem worden uitgenodigd tot een sneltoetsvergadering. Wat is dit? 

Een ander lid verduidelijkt dat dit een voortraject is bij de opmaak van een beleidsplan. Dit is een 
werkwijze om vooraf de wenselijkheden en bezorgdheden te capteren om doelgerichter een conceptnota 
van een beleidsplan te kunnen opmaken. Dit is een werkwijze die decretaal niet vastligt maar een keuze 
van aanpak. 

 
▪ Volgende vergadering donderdag 5 december: 

- bezwarenbehandeling vanuit openbaar onderzoek Gecontroleerd Overstromingsgebied 
Blekerijbeek Ichtegem 

- Adviseren PRUP F7 fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem ten behoeve van de plenaire 
vergadering 

- stand van zaken zoekzones proces bedrijvigheid 
 

▪ Gelieve donderdag 19 december nog vrij te houden voor een mogelijke vergadering van de 
PROCORO 

 
▪ Er zijn GEEN bijeenkomsten in november. 

 

 
De vaste secretaris       De voorzitter 
 
 
Stephaan Barbery       Jan Victor 
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RONDLEIDING OP HET ZILVEREN SPOOR

Volg eerst de volle zwarte lijn; het parcours dat vooral 
deelnemers van wedstrijden volgen. 
volg vervolgens de zwarte stippellijn; het parcours dat 
vooral door personeel wordt gevolgd. 
Volg ten slotte de bolletjes lijn; het parcours dat vooral 
door bezoekers gevolgd wordt. 

Onderweg komt u volgende punten tegen:

1. Oorspronkelijke bezoekersruimte bij oorspronkelijke 
manège  
2. conciërgewoning 
3. longeerpiste. Bij wedstrijden is de ruimte nodig om 
paarden te stallen; ze is te smal voor opleiding van 
veulens 
4. weiden worden bij grote wedstrijden soms ingezet voor 
de tijdelijke stalling van deelnemer-paarden - in tenten
5. De parking heeft beperkte accommodatie voor wagens 
van grooms; ze is te klein voor grote evenementen 
6. stallen   
7. berging voor materiaal patrimoniumbeheer - te klein 
8. combinatie van binnenpiste met verblijfsaccommodatie 
voor paardenkamp; de ruimte wordt bij grote even-
ementen volledig in beslag genomen om paarden te 
stallen of voor opwarming van paarden.  
9. stallen- bij wedstrijden in beslag genomen voor deelne-
mers
10. Oorspronkelijke manège, bij evenementen in beslag 
genomen voor opwarming van de deelnemer-paarden
11. wedstrijdpiste en tribune 
12. berging voor veevoeders + materiaal voor jumping-
pistes: te klein 
13. buitenpiste 
14. bergruimte - werkruimte onder de tribune 
15. kantoren (beneden) en keuken (boven) 
16. sanitaire accommodatie voor bezoekers (beneden) 
17. vip-accommodatie en logies + persruimte (boven) 
18. wachtpiste voor buitenwedstrijden 
19. Persruimte 
20. einde rondleiding 
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PROCORO

PRUP Zilveren Spoor

17 oktober 2019
Toelichting i.k.v. advisering start- en procesnota 

2

- Gelegen in de gemeente Wevelgem – deelgemeente Moorsele;

- Moeilijk traject in het verleden (vorige eigenaar);

- Op vandaag: selectie hippisch centrum als specifiek toeristisch-
recreatief knooppunt in PRS; 

- Bedoeling om de toekomstige mogelijkheden van de site af te 
tasten a.d.h.v. verschillende (2) scenario's;

- Op vandaag enkel paardenfok, tot voor kort ook organisatie 
paardenwedstrijden;

- Het hippisch centrum heeft een gebruiksoppervlakte van 12,6ha 
(voornamelijk ingenomen door loopweiden voor de paarden en 
buitenpistes).

Inleiding

3

Situering/bestaande toestand

4

Situering/bestaande toestand

1 2

3 4
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Situering/bestaande toestand

6

Situering/bestaande toestand

7

Juridische situering

8

Doelstellingen PRUP

1. Bieden van rechtszekerheid

2. Creëren van ruimte voor paardensport binnen de provincie

3. Afstemming met de omgeving

5 6

7 8
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Visie en planopties
Scenario 1: fok en 
training van paarden

10

Visie en planopties
Scenario 1: fok en 
training van paarden

11

Visie en planopties
Scenario 2: fok en 
training van paarden 
+ evenementiële
paardenwedstrijden

12

Visie en planopties
Scenario 2: fok en training van paarden + 
evenementiële paardenwedstrijden

9 10

11 12
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Nulalternatief
- Enkel de op vandaag juridisch mogelijke activiteiten op de site mogen plaatsvinden 

 para-agrarische bestemming: fok en training van paarden
 zone voor verblijfsrecreatie: gronden waarop de gebouwen van de manege staan

Locatiealternatief
- Wordt niet onderzocht

Inrichtingsvarianten
- Scenario 1 – enkel fok paarden kan binnen landschappelijke waardevol agrarisch gebied 
- Scenario 2 – recreatiegebied voor paardensport in combinatie met agrarisch gebied voor 

paardenstoeterij om ook paardenwedstrijden toe te laten

Alternatieven

- Beperken verkeersoverlast bij evenementen;

- Inperken (geluids)overlast voor buurtbewoners;

- Correcte opvang en afwatering regenwater;

- Correcte afwatering van afvalwater;

- Kwalitatieve buffering naar aanpalende percelen richting 
Overheulestraat;

- Rekening houden met noodzakelijke uitbreiding weidegronden 
voor extra loopweiden paarden.

Belangrijkste randvoorwaarden

- Uitwerken van een volwaardige plan-MER;
- De volgende disciplines zullen behandeld worden:

- Mobiliteit;
- Geluid;
- Water;
- Mens – ruimtelijke aspecten;
- Mens – gezondheid.

- Te behandelen aspecten in het MER:
- Afbakening van het studiegebied;
- Beschrijving van de juridische en beleidscontext;
- Beschrijving van de referentiesituatie;
- Beschrijving van de geplande toestand en beoordeling van de effecten; 
- Conclusie;
- Beschrijving van de milderende maatregelen en een beschrijving van aanbevelingen ter 

optimalisatie.

Milieueffecten

- Adviesvraag
- Opgeladen op DSI-loket op 10 oktober 2019.

- Publieke raadpleging
- 14 oktober 2019 – 13 december 2019

- Infomoment in de vorm van een infomarkt
- Maandag 21 oktober 2019 in OC De Stekke in Moorsele

- Publicatie
- Verplichte kanalen
- Schrijven naar alle eigenaars binnen ruime omgeving

Publieke raadpleging en adviesvraag

13 14

15 16
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Wat volgt…
Fase 1: Startnota 03/10/2019 goedgekeurd door 

deputatie

Fase 2: Participatie
- Inspraak (minimum 60 dagen)
- Informatiemoment

- 14 okt 2019 – 13 dec 2019
- 21 okt 2019

Fase 3: Scopingsnota – planMER Voorjaar 2020

Fase 4: Voorontwerp (+ plenaire) Zomer 2020

Fase 5: Ontwerp Najaar 2020

Fase 6: Openbaar onderzoek (60 dagen) Voorjaar 2021

Fase 7: Definitieve vaststelling Zomer 2021

18

Provincie West-Vlaanderen
Dienst Ruimtelijke Planning
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 SINT-ANDRIES
T 050 40 35 19
F 050 40 33 76
www.west-vlaanderen.be/ruimtelijkeordening 
tim.vanbeveren@west-vlaanderen.be
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