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VERSLAG 
 

 

De ondervoorzitter, Koen Dewulf, opent de vergadering. 

1. Goedkeuring ontwerpverslag 218 (17/10/2019) 

Er zijn geen opmerkingen. 
Het verslag wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
 
De heren Franky Vanroose, Johan Paret, Hans Vermeersch en Peter Norro vervoegen de 
vergadering. 
 

2. Toelichting en advisering ontwerp PRUP Fietssnelweg Kortrijk-

Harelbeke-Waregem tbv de plenaire vergadering 

De ondervoorzitter, de heer Koen Dewulf, verwelkomt mevrouw Katrien Devreese en de heer 
Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning. 
Mevrouw Katrien Devreese van de dienst ruimtelijke planning licht het voorontwerp 
provinciaal RUP Fietssnelweg toe. 
 
Het lid, de heer Koen Vanneste van de dienst mobiliteit en infrastructuur, maakt deel uit van 
het planteam. De heer Koen Vanneste blijft om de informatieve vragen mee te beantwoorden 
maar zal als stemgerechtigd lid de zaal verlaten bij de advisering. 
 
De ondervoorzitter gaat over tot de informatieve vraagstelling. 
 
Een lid wil weten waarom de reservatiestrook 10 meter is. Normaal gezien is het fietspad 4 
meter met aan beide zijde 1 meter schrikafstand. Totaal 6 meter. Hierdoor wordt onnodig 
landbouwgrond ingenomen. Delen hiervan zijn ook gelegen in HAG (herbevestigd agrarisch 
gebied). Er wordt verwezen dat er bijkomende ruimte nodig is voor waterafvoer. Werd dit ter 
plaatse bekeken, in samenspraak met de dienst waterlopen? Kan er niet gewerkt worden via 
infiltratie? Het lid verwijst ook naar de provincie Oost-Vlaanderen waar er maar 6 meter wordt 
ingenomen. 
Mevrouw Katrien Devreese van de dienst ruimtelijke planning legt uit dat het gaat om een 
reservatiestrook. De delen die niet worden ingenomen blijven landbouwgebied. Het gebied dat 
exact wordt ingenomen zal verschillen per plek en moet nog verder uitgewerkt worden.  
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning vult aan dat dit het eerste 
provinciale RUP is in Vlaanderen voor een fietssnelweg. Het is belangrijk om een totaalvisie te 
hebben. Voorts moeten er garanties zijn om de fietssnelweg te realiseren. Het zal niet ruimer 
zijn dan 10 meter. Op bepaalde plekken zal omwille van waterafvoer en het voorzien van 
grachten de 10 meter nodig zijn. Indien de reservatiestrook wordt beperkt tot 6 meter, en er 
is iets meer nodig, dan kan dit voor juridische problemen zorgen.  
 
Het lid verwijst naar de LIS (Landbouw Impact Studie) bij het noord- en zuidscenario. In 
hoeverre werd er rekening gehouden met de individuele landbouwbedrijven: over de 
toegankelijkheid, bedrijf met jonge landbouwer of uitdovend, enz.. 
Mevrouw Katrien Devreese van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat de LIS werd 
gehanteerd om de keuze te maken tussen de scenario’s. Nu de keuze is gemaakt, kan er een 
gedetailleerder onderzoek gebeuren via de VLM.  
 
Een ander lid merkt op dat in de voorschriften bij de fietssnelweg (art. 2.1) wordt aangegeven 
dat de bestaande landbouwbestemming wordt behouden. Is de bestaande bestemming overal 
landbouwgebied? 
Mevrouw Katrien Devreese van de dienst ruimtelijke planning antwoordt dat inderdaad niet 
overal de basisbestemming agrarisch gebied is. Er is bijvoorbeeld ook een bestemming 
woonuitbreidingsgebied ter hoogte van de Venning te Kortrijk. Dit moet aangepast worden. 
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Nog een ander lid wil weten van waar het criterium komt dat er slechts 3x van kant mag 
veranderd worden. 
Mevrouw Katrien Devreese van de dienst ruimtelijke planning verwijst naar de SMART-
doelstelling van Vlaanderen. Hierin wordt aangegeven dat over een lengte van 14 km maar 3 
keer een oversteek kan voorzien worden. Dit was een randvoorwaarde bij aanvang van het 
technisch onderzoek. 
 
Een lid betreurt dat de landbouwers niet zijn betrokken. De VLM weet niet alles. Het lid vraagt 
of er ook groen wordt voorzien: bomen, haag, … ? Dit is niet wenselijk ten aanzien van de 
groenteteelt. Een ander lid vult aan dat de wortels van bomen zorgen voor oneffenheden in 
het fietspad. Om het comfort te verhogen van de fietsers is het wenselijk om ook verlichting 
te voorzien. 
Mevrouw Katrien Devreese van de dienst ruimtelijke planning verwijst naar de projectnota in 
het kader van de realisatie. Heel wat elementen worden daarin bekeken. Er moet steeds een 
afsluiting worden voorzien aan de zijde van de spoorweg. 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning vult aan dat in het PRUP niets is 
opgenomen van inrichting, dus ook niet het voorzien van groen. 
 
Nog een ander lid vraagt of de ruimte wordt beperkt tot 6 meter ter hoogte van het 
bedrijventerrein in Harelbeke. 
Mevrouw Katrien Devreese verduidelijkt dat dit verder wordt bekeken maar dat het gaat om 6 
meter in de bestaande wegenis. De bedrijven hebben een reactie ingediend tijdens de 
inspraakperiode. Er zal nog contact worden opgenomen. 
 
Het lid wil weten of er rekening wordt gehouden met het planningsproces KR8 Kortrijk. 
Een ander lid vult aan met het planningsproces over het kanaal Bossuit-Kortrijk. Hierin 
worden 3 scenario’s bestudeerd. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een tracé van een 
fietssnelweg zal bepalen welk scenario het moet worden. Hoe wordt er hiermee omgegaan? 
Vervolgens meent het andere lid dat het voor alle actoren gelijk moet zijn: voor de 
particulieren, voor de landbouw, voor de bedrijvigheid. Het kan niet dat er voor 1 sector, de 
landbouw, een uitzondering wordt gemaakt met een smallere reservatiestrook. 
De heer Wouter Billiet verduidelijkt dat er rekening wordt gehouden met deze planprocessen. 
Uiteraard is het de bedoeling dat er afgestemd wordt tussen beide processen. De fietssnelweg 
zal in fasen gerealiseerd worden en zal de nodige tijd vergen.  
De heer Koen Vanneste van de dienst mobiliteit en infrastructuur vult aan dat er bij de 
uitvoering zal gekeken worden welke logische gehelen er kunnen aangelegd worden. Zo kan 
er nog eventjes gewacht worden ter hoogte van KR8 en kanaal Bossuit-Kortrijk. Er kan ook 
eventueel tussentijds met een ander tijdelijk tracé worden gewerkt. 
 
Een lid vraagt hoe er zal omgegaan worden met afval. Hoe wordt dit aangepakt bij andere 
fietssnelwegen? 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning antwoordt dat dit geen voorwerp 
uitmaakt van het provinciaal RUP. Dit is flankerend beleid en moet afgedwongen worden via 
de handhaving. 
De heer Koen Vanneste van de dienst mobiliteit en infrastructuur vult aan dat er gewerkt 
wordt rond zwerfvuil. Het is aan de gemeenten om het beheer te doen en mee op te nemen in 
hun beleid. Belangrijk is om bij aanvang een strikte handhaving toe te passen zodat de 
boodschap duidelijk is om geen zwerfvuil achter te laten. Zwerfvuil trekt afval aan. Zo is het 
voorzien van vuilbakken niet steeds een oplossing. 
 
Een ander lid vraagt of het verplicht is vanuit het vademecum om verlichting te voorzien? 
De heer Koen Vanneste van de dienst mobiliteit en infrastructuur verduidelijkt dat dit niet 
verplicht is. Dit zal verder bepaald worden met de gemeenten. Dit kan ook via een systeem 
van dimmer. De gemeenten zijn het er nog niet over eens of het nodig is. 
 
Nog een ander lid is verrast dat elke gemeente een apart beleid hierin kan voeren. 
De heer Koen Vanneste van de dienst mobiliteit en infrastructuur legt uit dat er een 
intergemeentelijke stuurgroep is om te komen tot een gemeenschappelijke visie op de 
inrichting van de fietssnelweg. 
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Een lid schetst een situatie waarbij de fietssnelweg een aantal zijstraten dwarst. Dit zijn 
conflictpunten. Hoe wordt hiermee omgegaan? Krijgt de fietssnelweg voorrang? 
De heer Koen Vanneste van de dienst mobiliteit en infrastructuur verwijst naar een 
beslissingsboom met een aantal criteria om te besluiten of de fietssnelweg al dan niet 
voorrang krijgt. Het gaat bijvoorbeeld om de verkeersintensiteit vanuit de zijstraten, het gaat 
om zichtbaarheid en dergelijke. 
 
Een ander lid wil weten of Infrabel/NMBS hieraan wil meewerken. 
Mevrouw Katrien Devreese van de dienst ruimtelijke planning verwijst naar het overleg met 
Infrabel. Principieel gaat Infrabel akkoord. De technische voorwaarde is dat de fietssnelweg 
niet in het talud mag ingewerkt worden omdat dit de stabiliteit van de sporen gaat 
ondermijnen. 
 
De ondervoorzitter sluit de informatieve vraagstelling af en gaat over tot de advisering. 
 
De heer Koen Vanneste verlaat de vergadering. 
De heer Hans Mommerency vervoegt de vergadering 
 
Een lid meent dat de fietssnelweg een kans biedt om in een verstedelijkt gebied een groene 
as uit te bouwen. 
Een ander lid gaat hiermee akkoord maar vraagt om het bestaande groen zoveel mogelijk te 
behouden. Het ander lid verwijst naar het natuurgebied De Venning, het bosje in Stasegem, 
met een aantal waardevolle bermen en bomenrijen. 
 
Nog een ander lid is geen voorstander om bomen te voorzien langs de fietssnelweg. Het lid 
verwijst naar het fietspad langs het Ieperleekanaal waar de wortels van de bomen voor heel 
wat oneffenheden zorgen. Het lid pleit ook voor verlichting. 
 
Een lid vult aan dat het belangrijk is dat er geen depressies/inzakkingen zijn in de 
fietssnelweg waardoor er plassen blijven staan bij regenval. 
Een ander lid zegt dat dit via de keuze van materialen verholpen kan worden.  
 
Nog een ander lid vraagt om toch meer gedetailleerd de impact om de individuele 
landbouwbedrijven te gaan onderzoeken. 
 
Een lid zegt dat alle doelgroepenen op éénzelfde wijze moeten behandeld worden. 
 
Een ander lid wil dat op dergelijke lange fietsas ook de nodige schuilplaatsen worden voorzien 
om te schuilen bij hevige regenval. Ook openbare toiletten zijn nodig. 
 
Nog een ander lid vraagt om rekening te houden met de lopende planningsprocessen van 
Vlaanderen op deze as met name KR8 en kanaal Bossuit-Kortrijk. 
 
De ondervoorzitter stelt vast dat heel wat van de opmerkingen gaan over de inrichting van de 
fietssnelweg. De ondervoorzitter stelt voor om de PROCORO verder te betrekken bij de 
inrichting van de fietssnelweg, en dit voor de voorlopige vaststelling in de provincieraad. 
 
De ondervoorzitter verwijst naar de informatieve vraagstelling dat er 1 opmerking is over de 
basisbestemming in de voorschriften. 
 
De ondervoorzitter vraagt of de PROCORO akkoord kan gaan met het voorliggend tracé? 
De leden kunnen hiermee akkoord gaan. 
 
De ondervoorzitter besluit: 
De PROCORO kan het provinciaal RUP fietssnelweg gunstig adviseren. Hierbij dient de 
basisbestemming agrarisch gebied, verder aangevuld te worden met andere 
basisbestemmingen. 
Aangezien er heel wat bezorgdheden en vragen zijn over de verdere inrichting van de 
fietssnelweg, zowel naar inname van oppervlakte (breedte), het al dan niet voorzien van 
groen en verlichting, behoud van bestaand groen, afstemming met Vlaamse processen en 
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dergelijke vraagt de PROCORO om verder betrokken te worden bij de uitwerking van de 
fietssnelweg vooraleer het ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig wordt vastgesteld. 
 
 
De voorzitter, Jan Victor, vervoegt de vergadering. 
 

3. Toelichting bij de werkwijze compensatie herbevestigd agrarisch 
gebied (HAG) 

De voorzitter verwelkomt de heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning. 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning geeft een toelichting op welke wijze 
ingenomen Herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG) door provinciale RUPs worden 
gecompenseerd. 
Een samenvattende kaart wordt getoond (bijgevoegd bij dit verslag als bijlage). 
 
De voorzitter gaat over tot de vraagstelling. 
 
Een lid zegt akkoord te kunnen gaan met de voorgestelde methodiek. Het lid vraagt hoe de 
gemeente hiermee omgaan in hun gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het gaat om 
dezelfde omzendbrief. Adviseert de provincie de gemeenten dat HAG moet gecompenseerd 
worden? 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning antwoordt dat de provincie haar 
eigen verantwoordelijkheid opneemt. In de advisering naar gemeenten wordt dit wel 
opgemerkt als er niets staat ingeschreven over HAG. Door het feit dat de deputatie enkel 
gemeentelijke RUP’s kan schorsen op basis van een aantal regels, wordt daar niet dieper op 
ingegaan. De vaststelling is dat er weinig effectief gecompenseerd wordt. 
 
Een ander lid wil weten hoeveel ha de laatste 5 jaar is gecompenseerd? 
De heer Wouter Billiet legt uit dat in de compensatie ook provinciale RUP’s zijn opgenomen, 
die nog in procedure zijn. Zo is bijvoorbeeld de omleidingsweg van Anzegem reeds 
opgenomen. Door het feit dat het gaat om een overdruk, is er 27 ha gecompenseerd. De 
compensaties zijn gebeurd via de provinciale RUP’s van de Palingbeek en De Gavers. 
Oorspronkelijk was dit via het provinciale RUP Kemmelberg. Dit RUP is echter vernietigd door 
de Raad van State waardoor deze compensaties nu werden opgenomen bij het provinciaal 
RUP van De Gavers. 
NB: De laatste 5 jaar is reeds 91,14ha (zonder omleidingsweg Anzegem) HAG 
gecompenseerd. 
 
Een lid zegt dat er bepaalde gemeenten geen woonuitbreidingsgebieden wil aansnijden. Het 
zou een duidelijk omgekeerde effect hebben moesten deze gebieden herbevestigd worden als 
agrarisch gebied. Kan de provincie dit doen? De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke 
planning benadrukt dat de provincie enkel rekening houdt met haar eigen taken en de 
compensatie van HAG. Het gebeurt dat gemeenten vragen om te compenseren via onze 
provinciale RUP’s waar agrarisch gebied werd herbevestigd. 
 
Een waarnemend lid vraagt hoe dit gebeurt in andere provincies. Gaat de discussie enkel 
tussen natuur en landbouw of komen andere bestemmingen ook in aanmerking voor 
compensatie? 
De heer Wouter Billiet verduidelijkt dat de methodiek wordt toegepast naar aanleiding van de 
onthouding van goedkeuring van het provinciaal RUP Staatsbaan te Kortemark. De motivering 
van de minister was dat het HAG niet was gecompenseerd. De heer Wouter Billiet van de 
dienst ruimtelijke planning heeft geen kennis dat andere provincies dit ook doen.  
Vlaanderen heeft in het kader van de uitvoering van het RSV op basis van de gewestplannen 
de agrarische gebieden herbevestigd. Het gaat om agrarische gebieden waar er consensus 
over bestond tussen overheid en middenveldorganisaties dat deze gebieden agrarisch gebied 
kunnen blijven. In overige gebieden, zogezegde zoekzones, moet de oefening worden 
gemaakt hoeveel ha kan bestemd worden naar natuur en hoeveel ha agrarisch gebied kan 
blijven. Deze oefening gebeurt door Vlaanderen. In tal van deze zoekzones liggen er 
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provinciale domeinen. Vandaar dat de provincie hierin initiatief neemt. Er zijn andere 
bestemmingen, bijvoorbeeld woonuitbreidingsgebieden, die in feite nog agrarisch gebied zijn. 
Het schrappen van deze bestemming en als agrarisch gebied bestemmen is ook compenseren. 
 
Een lid vraagt zich af of de provincie eigenaar is van de gronden rondom de provinciale 
domeinen? 
De heer Wouter Billiet zegt dat dit meestal niet het geval is. De provincie tracht de gronden te 
kopen voor de korte termijn uitbreiding. Vaak worden de gronden aangeboden of wordt er 
een onteigeningsplan opgemaakt. De provincie heeft bepaald welke gronden ze graag wil 
kopen op lange termijn. In de provinciale RUP’s worden deze percelen met voorkooprecht 
bestemd. De overige percelen, die herbevestigd zijn, blijven in privé-handen. 
 
Een ander lid vermoedt dat de waarde van HAG op lange termijn de hoogte zal ingaan. Hoe 
verhoudt zich dit tot planbaten en planschade? 
De heer Wouter Billiet legt uit dat HAG agrarisch gebied blijft. Er is geen meerwaarde. Er is 
dus geen planbaten of planschade. Er verandert niets. 
 
Nog een ander lid vult aan dat de afbakening van de agrarische structuur een 
boekhoudkundige oefening is om 750.000 ha agrarisch gebied te behouden. Agrarische 
gebieden op het gewestplan, waarover consensus bestaat dat als agrarisch gebied kan 
worden behouden, werd herbevestigd. Dit gaat om een bruto cijfer omdat in het agrarisch 
gebied op het gewestplan ook zonevreemde woningen, bedrijven en dergelijke zitten. Het is 
niet allemaal landbouw. In overige gebieden, waar meestal al wat natuurbestemmingen zijn, 
wordt door Vlaanderen de oefening gemaakt hoeveel bijkomende ha natuur moet bestemd 
worden. Het overige deel kan dan behouden worden als agrarisch gebied. Bijvoorbeeld is er 
een gebied van 200 ha agrarisch gebied, dat niet herbevestigd is. Vlaanderen wil daar 20 ha 
bos voorzien. Bij de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal 20 ha bestemd 
worden als bos, en 180 ha als agrarisch gebied. Door het feit dat in die zoekzones ook 
provinciale domeinen liggen, is het voor de provincie een opportuniteit om die oefening zelf te 
maken. 
 
Een lid vult verder aan dat de 750.000 ha agrarisch gebied nog niet is bereikt. Op heden zijn 
er iets meer dan 600.000 ha agrarisch gebied afgebakend. Het lid meent dat eerst de 
750.000 ha had moeten afgebakend worden. 
 
Nog een ander lid meent dat herbevestigd agrarisch gebied een tussentijdse oefening is om 
ervoor te zorgen dat de kwantiteit in consensus behouden blijft. Vlaanderen is traag om de 
zoekzones verder in te vullen. 
Een waarnemend lid beaamt dit. Vlaanderen wil in de zoekzones ook tot een consensus 
komen tussen natuur en landbouw. De essentie is dat er nauwelijks tot een consensus wordt 
gekomen waardoor de planningsprocessen stil vallen. 
 
Een lid kan de werkwijze onderschrijven maar wil dat er ook harde bestemmingen worden 
geschrapt ter compensatie zoals woonuitbreidingsgebieden. 
De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning beaamt dit. Als ruimtelijke planner is 
er de vaststelling dat alles kwantitatief wordt vastgelegd en er weinig kwalitatieve evaluaties 
zijn gemaakt. 
Een ander lid vult aan dat het gaat om een ruimtebalans te realiseren en dat het in hoofdzaak 
gaat om agrarisch gebied. Het lid wil een verhaal waarbij de balans op nul blijft. Het 
bijbestemmen van een harde functie in agrarisch gebied zou moeten leiden tot schrappen van 
een bestemming voor harde functies die nog niet zijn gerealiseerd. 
 
De vaste secretaris maakt de PROCORO er attent op dat er ook een financieel verhaal is. De 
provincie heeft in Poperinge een woonuitbreidingsgebied geschrapt. Bij de rechtbank loopt er 
een procedure waarbij de eigenaar 600.000 euro planschade vraagt. In de praktijk is het dus 
niet zo gemakkelijk. 
 
De voorzitter besluit dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt en dat dit onderwerp 
zeker nog aan bod zal komen in de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.  
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De waarnemende leden van de fracties provincieraad verlaten de vergadering. 

4. Advisering PRUP GOG Blekerijbeek (Ichtegem) nav het openbaar 
onderzoek 
Behandeling adviezen, bezwaren en opmerkingen n.a.v. het openbaar onderzoek 

van 12/08/2019 t.e.m. 11/10/2019 

 
De voorzitter verwelkomt Mevrouw Evi Lefevere van de dienst ruimtelijke planning. Mevrouw 
Evi Lefevere licht het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan met bijhorende onteigeningsplan 
toe. 
 
De voorzitter gaat over tot de beraadslaging en advisering. 
Een voorstel van advies wordt uitgedeeld. 
De heer Koen Vanneste vervoegt de vergadering. 
 
Een lid meent dat het beplanten van een berm geen zin heeft. De aanplantingen verdrogen 
daar het water afvloeit van de berm. Voorts verwijst het lid ook naar mogelijke schaduw op 
de velden. 
Een ander lid zegt dat er soorten beplanting bestaan die tegen de droogte kunnen en/of diep 
wortelen. De aanplantingen zorgen ook voor stabiliteit. De beplanting staat in de richting van 
het noorden, met andere woorden de schaduw zal niet op de velden vallen maar in de tuinen.  
 
Een lid wil weten waarom er onvoldoende buffercapaciteit is in de bovenloop. 
Mevrouw Evi Lefevere antwoordt dat het hoogteverschil tussen De Reiger en het centrum te 
groot is. Op een steile helling is het moeilijk om water op te houden.  
Een lid verwijst naar het feit dat er ook nog huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in de beek 
via een overstort. Dit rioolwater blijft dan ook staan bij hevige regenval. 
Mevrouw Evi Lefevere stelt vast dat dit op heden ook het geval is als het gebied overstroomt. 
Er zijn op termijn wel initiatieven om het huishoudelijk water af te koppelen.  
 
 
De PROCORO adviseert met éénparigheid van stemmen tenzij anders het anders wordt 
vermeld. 

 

 

ONONTVANKELIJKHEID VAN ADVIEZEN 

A1. College van Burgemeester en Schepenen Kortemark  

ontvangen op 03/07/19 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen of bezwaren. 

Advies PROCORO: 
Het advies werd buiten de termijn van openbaar onderzoek ontvangen en is onontvankelijk 

A2. Aquafin NV 

ontvangen op 07/08/19 

Aquafin NV heeft geen bezwaren. 

Advies PROCORO: 
Het advies werd buiten de termijn van openbaar onderzoek ontvangen en is onontvankelijk 
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A5. Gemeenteraad Ichtegem 

ontvangen op 12/11/2019 

De gemeenteraad adviseert het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “GOG Blekerijbeek” 
gunstig. De gemeente Ichtegem wenst te benadrukken dat het geen vragende partij is voor een 
onteigening en dringt aan om de onderhandelingen alle kansen te geven. 

Advies PROCORO: 
Het advies werd buiten de termijn van openbaar onderzoek ontvangen en is onontvankelijk 

A4. College van Burgemeester en Schepenen Ichtegem 

Het college verleent een gunstig advies over het voorlopig vastgesteld RUP, onder voorbehoud 
van goedkeuring door de gemeenteraad. 

Advies PROCORO: 
Het college van burgemeester en schepenen is een uitvoerend orgaan en kan niet in de plaats 
treden van de gemeenteraad. Het advies is onontvankelijk.  

ADVIEZEN 

A3. Departement OMGEVING 

Het departement Omgeving heeft geen verdere opmerkingen en brengt een gunstig advies uit. 

Advies PROCORO: 
Er wordt kennis genomen van dit advies. 

BEZWAREN EN OPMERKINGEN 

B1. 

- De bezwaarindiener vraagt zich af of er in de toekomst nog veel overstromingen zullen zijn 
ondanks de opwarming van het klimaat. Misschien is het beter om alle grachten, beken en 
rioolputten regelmatig te reinigen (2x per jaar). 

 
Advies PROCORO: 
De dorpskern van Ichtegem is reeds meerdere keren getroffen. Aanleiding om verdere 
maatregelen te nemen en waarvoor deze Provinciale RUP wordt opgemaakt  is de 
wateroverlast op 26 augustus 2014. Het is echter moeilijk om in te schatten of er nog veel 
overstromingen zullen plaatsvinden. De tendensen duiden op meer weersextremen, wat de 
kans op overstromingen doet toenemen.  
De provincie beheert de waterlopen van 2e en 3e categorie. Er is een jaarlijks 
onderhoudsprogramma om aan- en afvoer van regenwater te garanderen.  
Bij een teveel aan water is een gewoon onderhoud van de waterlopen onvoldoende en 
moeten er maatregelen genomen worden om meer ruimte voor water te voorzien, op een 
plaats met een beperkt risico op schade.  
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- De bezwaarindiener betreurt dat, door een berm van 1,80m hoog er geen zicht meer zal zijn 
op de weide en de natuur in de richting van de Arthur Coussensstraat.  

 
Advies PROCORO: 
De PROCORO neemt akte van het feit dat de bezwaarindiener dit betreurt. De provinciale 
overheid dient echter, in het kader van het algemeen belang, keuzes te maken. In deze heeft 
de overheid gekozen om het centrum van Ichtegem (een x-aantal woningen) te vrijwaren 
van wateroverlast door middel van een berm.  

 
 

- De bezwaarindiener vreest dat de koeien niet gemakkelijk over het talud zullen wandelen. 
Bovendien is de veiligheid van de koeien niet meer verzekerd doordat zij gemakkelijk in de 
beek kunnen belanden.  

 
Advies PROCORO: 
Er bestaan geen wettelijke bepalingen of richtlijnen met betrekking tot de maximale helling 
waar dieren al dan niet over kunnen. In de stedenbouwkundige voorschriften is een helling 
van 20/4 toegelaten voor oversteken. Volgens het Vlaams agentschap Landbouw en Visserij 
vormt dit geen probleem voor de koeien als de ondergrond droog en gripvast is. Vandaar 
dat deze hellingen bij de oversteken verhard mogen worden. 
De PROCORO stelt dat door de aanleg van de bufferberm de situatie rond de beken zelf niet 
veranderd en de koeien dus niet meer kans hebben om in de beek te belanden dan in de 
huidige situatie. 

 
 

- De bezwaarindiener vreest voor zijn/haar privacy. De bezwaarindiener vreest dat het 
voorzien van beplanting en bomen niet zal voorkomen dat er in zijn tuin gekeken kan 
worden. Bovendien vreest de bezwaarindiener voor ongedierte.  

 
Advies PROCORO met meerderheid van stemmen 
Door de aanleg van de berm kan er een toegankelijke trage verbinding gerealiseerd worden. 
Er dient rekening te worden gehouden met de privacy van omwonenden. De aanplant van 
de groenbuffer is te vrijblijvend ingeschreven in de stedenbouwkundige voorschriften. 
De PROCORO stelt voor om verordenend op te nemen dat de aanplant van een groenbuffer 
verplicht is ter hoogte van de woningen en dat deze aanplant aaneengesloten uitgevoerd 
dient te worden. De groenbuffer moet gerealiseerd worden tijdens het 1e plantseizoen na 
realisatie van de berm.  
 
Wat betreft het ongedierte: de aanleg van de bufferberm brengt geen permanente wijziging 
van de waterhuishouding met zich mee. De berm op zich zal aldus geen extra druk van 
ongedierte met zich meebrengen. 
 
Stemming: 
Ja: 19 (Sophie Ide, Peter Norro, Michel Gilté, Anne Vandermeulen, Koen Vanneste, Karel 
Moentjens, Reinoud Van Acker, Dirk Verté, Leen Lauwers, Hans Mommerency, Johan Paret, 
Katty De Wilde, Hans Vermeersch, Mark Desmet, Jonas Plouvier, Jeroen Pollet, Franky Roels, 
Koen Dewulf en Jan Victor) 
Nee: 1 (Franky Vanroose) 
 
Minderheidsstandpunt : 
De heer Franky Vanroose meent dat aanplantingen op een berm geen zin hebben. De 
aanplantingen verdrogen omdat het water afvloeit van de berm.  

 
 

- De bezwaarindiener vraagt zich af of, ter hoogte van de bypass, de Mexicostraat niet zal 
overstromen door de bredere waterloop en de expansieruimte. De bereikbaarheid van de 
huizen van de Mexicostraat zou daardoor in het gedrang komen.  
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Advies PROCORO: 
Door de aanleg van de berm en bredere open waterloop, wordt het water opgehouden op de 
plaatsen waar het geen overlast veroorzaakt. Het is net om geen water in de huizen te 
hebben dat de werken uitgevoerd worden. Door de debietsbegrenzer (kleinere buis) wordt 
enkel zoveel water doorgelaten als er stroomafwaarts kan verwerkt worden. Het overige 
water wordt in het gecontroleerd overstromingsgebied of in de expansieruimte opgehouden 
(zie pag. 8 scopingsnota). Zo zal de Mexicostraat niet overstromen en de bereikbaarheid van 
de woningen niet in het gedrang komen. 

B2.  

- De realisatie van het PRUP zou de landbouwbedrijfsvoering van de bezwaarindiener 
onmogelijk maken.  

 
Advies PROCORO: 
Door te werken met een bufferberm meent de PROCORO dat er echter een permanente 
inname van landbouwgrond plaatsvindt waardoor de landbouwbedrijfsvoering niet in het 
gedrang komt. Hiervoor zal de eigenaar ook vergoed worden. De bestemming blijft agrarisch 
gebied en zal, buiten de bufferberm, ook als agrarisch gebied verder kunnen functioneren.  
Wanneer het GOG in werking gesteld wordt, zal er een deel van de weidegrond tijdelijk 
buiten gebruik zijn. Echter worden er hierover ook de nodige afspraken gemaakt met de 
grondeigenaar/gebruiker en de nodige vergoedingen voorzien. 

 
 

- Er werd een gebrekkig onderzoek in functie van het effectenonderzoek gevoerd, met name 
een minimalisering van de impact op de bedrijfsvoering. Er wordt gesteld dat het huidig 
agrarisch gebruik van de landerijen verder kan worden gezet, dit met uitzondering van de 
bufferberm. Echter zullen de percelen die deel uitmaken van het GOG onmogelijk nog op een 
normale wijze kunnen worden gebruikt in het kader van de beroepsactiviteiten: 
o de melkkoeien van de bezwaarindiener zullen op het ogenblik dat het GOG in gebruik 

is niet naar buiten kunnen; 
o Het is onduidelijk hoelang het zal duren vooraleer de landerijen opnieuw droog liggen 

na een periode van overstroming (het uitdrogen neemt geruime tijd (dagen of weken) 
in beslag. De laderijen dienen, teneinde daar melkkoeien op te kunnen plaatsen, 
uitgedroogd te zijn; 

o het gebruik als hooiland (en de opbrengst ervan) wordt gehypothekeerd als de weide 
te lang en te vaak onder water staat. 

 
Advies PROCORO: 
Er worden de nodige vergoedingen voorzien vanuit de provincie aan de hand van een 
overeenkomst met grondeigenaar/gebruiker. In deze overeenkomst wordt met verschillende 
elementen rekening gehouden zoals bv de duurtijd dat de weilanden niet kunnen gebruikt 
worden, minder opbrengst als hooiland enz… 

 
 

- Het wordt voor de bezwaarindiener moeilijk om te anticiperen op hevige regenval. De 
bezwaarindiener zal op geregelde tijdstippen een oplossing moeten vinden om het vee te 
verplaatsen. Dit is niet vanzelfsprekend, dit gezien de ver gelegen landerijen en de kortere 
tijdspanne om het vee te verplaatsen. Zo wordt de exploitatie onmogelijk en kan het de facto 
het einde van het landbouwbedrijf van de bezwaarindiener betekenen.  
 
Advies PROCORO: 
De technische oplossing hiervoor is dat de hoger gelegen weilanden (die niet in het 
overstromingsgebied vervat zitten en dus niet onder komen) als vluchtzone gebruikt kunnen 
worden door het vee bij hoogwater. Deze weilanden sluiten aan op de berm, die op zijn beurt 
gebruikt kan worden als op- en afloopzone. 
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- Door de aanleg van een berm, en een trage verbinding op die berm, wordt de vrije doorgang 
voor de koeien onmogelijk tussen de landerijen en de stallen. Op heden kunnen deze zich 
vrij bewegen tussen beide.  

De zoon van de bezwaarindiener was van plan, vooraleer er sprake was van het GOG, om 
de exploitatie over te nemen en te investeren in een automatisch melksysteem, waarbij de 
koeien zelf naar de melkrobot gaan wanneer ze gemolken moeten worden. Dit automatisch 
systeem vereist dat de koeien zelf vanuit de weide naar de melkrobot kunnen gaan, zonder 
dat eerst één of meer hekkens moeten open en dicht gedaan worden. De berm recreatief 
gaan gebruiken betekent dat er geen vrije doorgang meer is voor de koeien. 

 

Advies PROCORO: 
Er kunnen poortjes geplaatst worden dewelke de voetgangers moeten openen (en 
automatisch terug dichtvallen) waardoor vrij koe-verkeer steeds mogelijk blijft. Dit systeem 
werd al met succes toegepast bij het gecontroleerd overstromingsgebied aan de Plaatsebeek 
te Zedelgem. De PROCORO stelt voor om het principe op te nemen in  de stedenbouwkundige 
voorschriften. Er moeten garanties zijn dat het ‘koe-verkeer’ naar de hoeve  kan plaatsvinden 
met zo weinig mogelijk hinder van het recreatief medegebruik. De concrete uitwerking kan 
via de omgevingsvergunning gebeuren.  

 
 

- De impact van het RUP wordt in de scopingnota ten onrechte zeer sterk geminimaliseerd.  
De bedrijfszetel (woning en stallen) worden afgesneden van de belangrijkste en best gelegen 
landbouwpercelen. 

 
Advies PROCORO: 
In de stedenbouwkundige voorschriften wordt er ingeschreven dat dwarse oversteken steeds 
mogelijk zijn in het kader van ontsluiting landbouwverkeer en oversteek dieren. Er is dus 
geen sprake dat de bedrijfszetel wordt afgesneden van de landbouwpercelen. De PROCORO 
stelt voor om het principe op te nemen in  de stedenbouwkundige voorschriften. Er moeten 
garanties zijn dat er een oversteek komt naar de hoeve.   

 
 

- In de scopingnota en stedenbouwkundige voorschriften wordt verwezen naar de 
mogelijkheid om “plaatselijk” op de berm dwarse oversteken te realiseren die ook verhard 
kunnen worden. Echter worden er nergens duidelijke bewijzen voorgelegd dat dit de 
leefbaarheid van het landbouwbedrijf niet in het gedrang brengt. Op de inspraakreactie van 
de bezwaarindiener wordt geantwoord in vage en niet verifieerbare bewoordingen zoals “uit 
ervaring is gekend”, of “navraag (…) leert dat”, “ervaring (…) leert dat”. De bezwaarindiener 
vraagt dat duidelijke en controleerbare informatie wordt voorgelegd waaruit zou blijken dat 
de bedrijfsvoering niet of weinig zou geïmpacteerd worden. 

 
Advies PROCORO: 
Er bestaan geen wettelijke bepalingen of richtlijnen met betrekking tot de maximale helling 
waar dieren al dan niet over kunnen. In de stedenbouwkundige voorschriften is een helling 
van 20/4 toegelaten voor oversteken. Volgens het Vlaams agentschap Landbouw en Visserij 
vormt dit geen probleem voor de koeien als de ondergrond droog en gripvast is. Vandaar 
dat deze hellingen bij de oversteken verhard mogen worden. 
De PROCORO stelt dat het voorzien van dergelijke oversteken de verdere uitbating van het 
bedrijf verder garandeert.  

 
 

  



12 

 

- De scopingnota verduidelijkt niet hoe deze dwarse oversteken op de berm zullen 
functioneren wanneer er ook sprake is van een trage verbindingsweg:  
o Hoe wordt ervoor gezorgd dat het overstekende vee niet gehinderd wordt door de 

aanleg van de fiets- en wandelverbinding?  
o Wie zorgt ervoor dat deze oversteekplaatsen vrij en proper blijven? 
o Welke garantie heeft de bezwaarindiener dat hij niet zelf zijn vee zal moeten halen en 

brengen naar de weide en stallen? 
o Welke garantie heeft de bezwaarindiener dat de dwarse oversteken vlot bruikbaar zijn 

en dat dit dagelijks gebruik geen schade zal aanbrengen aan de talud/berm (mondeling 
werd door de provincie aan de bezwaarindiener verduidelijkt dat zij zelf zullen 
opdraaien voor schade aan de berm die het gevolg is van de landbouwexploitatie)? 

o Zal de weide in de toekomst worden afgesloten? 
o Moet de bezwaarindiener meermaals zijn vee zelf naar de melkinstallatie brengen? 
o Worden er poorten, hekkens of andere types van afsluiting voorzien? 

 
Advies PROCORO: 
Er kunnen poortjes geplaatst worden die de voetgangers dienen te openen (en die 
automatisch terug dicht vallen). Indien er geen vrij koe-verkeer noodzakelijk is kunnen er 
poorten voorzien worden dewelke de landbouwer dient te openen. De PROCORO stelt voor 
om het principe op te nemen in  de stedenbouwkundige voorschriften. Er moet garanties zijn 
dat het ‘koe-verkeer’ naar de hoeve  kan plaatsvinden met zo weinig mogelijk hinder van 
het recreatief medegebruik. De concrete uitwerking kan via de omgevingsvergunning 
gebeuren.  
Het onderhoud van de trage verbinding maakt onderdeel uit van de overeenkomst tussen 
provincie en grondeigenaar/gebruiker.  Dit kan door de gemeente gedaan worden of door 
betrokken landbouwer.  
De persoon dewelke verantwoordelijk is voor de schade die toegebracht wordt dient deze 
ook te herstellen. De dwarse oversteken zullen gripvast uitgevoerd worden met bekalkte 
grond dat slijtvast is. De technische uitwerking van de uitvoering en materialisatie van de 
berm  maakt onderdeel uit van het verdere vergunningenproces.  
Door het voorzien van minimum 1 dwarse doorsteek zo dicht mogelijk bij de hoeve blijft de 
link bestaan tussen de weilanden en de melkinstallatie.  

 
 

- De argumentatie in de scopingnota wordt weerlegd door de LIS (landbouwimpactstudie). Op 
de LIS wordt duidelijk aangegeven dat de percelen van de bezwaarindiener binnen de  twee 
zwaarste categorieën worden ondergebracht, met name “zeer hoge impact” en “hoge 
impact”. De scopingnota is op dat punt dus allerminst geloofwaardig waar gesteld wordt dat 
de impact op de landbouwexploitatie niet problematisch is.  

 
Advies PROCORO: 
De landbouwimpactstudie (LIS) is een gebiedsgebonden computeranalyse op basis van 
beschikbare gegevens. Ze geeft indicatief de impact van een gebiedsontwikkeling weer op 
de aangegeven landbouwpercelen voor de bijhorende bedrijven en op de huidige agrarische 
bestemmingen. Het LIS geeft weer wat de impact kan zijn indien de huidige agrarische 
bestemming voor heel het gebied in het provinciale RUP verlaten wordt. Juist vanuit deze 
optiek werd gekozen om de landbouw hier mogelijk te houden en rekening te houden met 
de verdere landbouwuitbating. 

 
 

- De bezwaarindiener stelt dat de noodzaak van een GOG op die locatie niet is aangetoond. Er 
zijn de laatste jaren geen overstromingen meer geweest op die locatie.  

 
Advies PROCORO: 
Na de wateroverlastproblemen eind jaren ’90 en ook in juli 2005, werden reeds in een 
ruimere omgeving maatregelen getroffen om het water trager te laten afvoeren. Met de 
laatste overstromingen van 5 maart 2012 en 26 augustus 2014, blijken de genomen 
maatregelen onvoldoende. 
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Op heden is het de bedoeling om het plangebied van onderhavig RUP te gebruiken als 
gecontroleerd overstromingsgebied.  
De verder op gelegen Magere Weiden blijven ook verder fungeren als een gecontroleerd 
overstromingsgebied. De provincie neemt haar verantwoordelijkheid als waterbeheerder om 
in de toekomst overstromingen te vermijden in en nabij het centrum van Ichtegem.  

 
 

- Er werd een inbuizing gedaan van waterlopen in de richting van de Diksmuidestraat (richting 
Kortemark). Het openleggen van die inbuizing zou een minder ingrijpende maatregel zijn. 

 
Advies PROCORO: 
Het betreft hier de inbuizing die net stroomafwaarts onder de Diksmuidebaan werd geplaatst. 
Bovenstroom vasthouden op die plaats en extra ruimte voorzien voor het water is vele malen 
te klein om het probleem van wateroverlast in de dorpskern te milderen. Het stroomgebied 
op die plaats is beperkt en de helling is te groot om te kunnen dienen als bufferruimte.  

 
 

- Voorgestelde “oplossingen” waardoor de bedrijfsvoering van de bezwaarindiener zou moeten 
mogelijk blijven, werden als niet-afdwingbare norm opgenomen in de stedenbouwkundige 
voorschriften: 
o de bezwaarindiener heeft geen enkele zekerheid over het aantal dwarse doorsteken 

dat zal gerealiseerd worden, noch de breedte van deze doorsteken, noch de effectieve 
hellingsgraad. Wordt het 9/4 of 20/4? 

o over het verharden van de dwarse doorsteek wordt niets afdwingbaar vermeld. Een 
droge en gripvaste ondergrond is vereist voor de beloopbaarheid en berijdbaarheid 
ervan. 

o wie moet die verharding aanleggen en betalen en de nodige omgevingsvergunningen 
aanvragen? 

 

Advies PROCORO: 
De PROCORO vindt de opmerking terecht. De PROCORO stelt voor om het aantal dwarse 
oversteken verordend vast te leggen, alsook de breedte en de helling van 20/4. Ook het feit 
dat de oversteken een vaste ondergrond moet hebben voor de beloopbaarheid van de dieren 
en de berijdbaarheid van mogelijke machines, moet dit ook verordend worden vastgelegd.  
De provincie heeft expertise op dit vlak waarbij het duidelijk is dat dergelijke aanpak helpt. 
De provincie staat in voor de aanleg.  
 

- De aanleg van de bermen in functie van recreatief gebruik is: 
o Een aanslag op de privacy van de bezwaarindiener. 
o Het advies van het departement Landbouw en Visserij op de startnota is negatief ten 

aanzien van het recreatief medegebruik. Het medegebruik is immers ook een 
belemmering ten aanzien van de landbouwexploitatie; 

o Wat met het afval dat door recreanten wordt achtergelaten. 
o Wie zorgt voor het onderhoud? 
o Hoe zit het me de veiligheid? 
o Wordt van de bezwaarindiener verwacht dat de koeienmest opgeruimd wordt die op 

de berm achterblijft? 
o Wordt het vee weggeclaxoneerd door ongeduldige fietsers? 

 
Advies PROCORO met meerderheid van stemmen 
Er dient inderdaad rekening te worden gehouden met de privacy van omwonenden. De 
aanplant van de groenbuffer is te vrijblijvend ingeschreven in de stedenbouwkundige 
voorschriften. De PROCORO stelt voor om verordenend op te nemen dat de aanplant van 
een groenbuffer verplicht is ter hoogte van de woningen en dat deze aanplant 
aaneengesloten uitgevoerd dient te worden. De groenbuffer moet gerealiseerd worden 
tijdens het 1e plantseizoen na realisatie van de berm.  
 
De bezwaarindiener verwijst naar de startnota. In de startnota werd een alternatief 
besproken met een volledige bestemmingswijziging naar een gemengd openruimtegebied 
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(= de volledige oppervlakte van het RUP) waarbij natuurinrichting, natuurrecreatie en/of 
natuureducatie kansen krijgt.  Op basis van: 

▪ het advies van het departement Landbouw en Visserij; 
▪ het LIS (de gronden worden gekarteerd als gronden met ‘zeer hoge 

impact’ en gronden met ‘hoge impact’ indien er een 
bestemmingswijziging zou worden doorgevoerd) 

▪ een bestemmingswijziging van herbevestigd agrarisch gebied naar 
gemengd open ruimtegebied vormt geen evidentie 

werd beslist om dit alternatief niet te weerhouden. Anderzijds werd de piste van meervoudig 
ruimtegebruik niet volledig verlaten, dit om verder tegemoet te komen aan de overige 
adviezen en inspraakreacties (cfr advies departement Omgeving). De bufferberm zelf kan 
om technische redenen niet verder ingezet worden in een actieve landbouwbedrijfsvoering 
(stabiliteit van de berm dient te allen tijde gegarandeerd te worden). Mogelijkheden tot 
recreatie (trage verbinding ed), op de kruin van de berm werd daarom verder meegenomen 
in dit planproces. Deze keuze staat volledig uitgeschreven in de scopingsnota op pagina 26. 
Het recreatief medegebruik in de startnota sloeg op de volledige oppervlakte van het RUP.  

De bezwaarindiener merkt problemen op zoals sluikstorten, onderhoud, veiligheid, opruimen 
van koeienmest, lawaai fietsers, die geen ruimtelijke componenten betreffen. 

In het kader van de overeenkomst provincie met de grondeigenaar/gebruiker moeten 
hierover afspraken worden gemaakt. 

 
Stemming: 
Ja: 19 (Sophie Ide, Peter Norro, Michel Gilté, Anne Vandermeulen, Koen Vanneste, Karel 
Moentjens, Reinoud Van Acker, Dirk Verté, Leen Lauwers, Hans Mommerency, Johan Paret, 
Katty De Wilde, Hans Vermeersch, Mark Desmet, Jonas Plouvier, Jeroen Pollet, Franky Roels, 
Koen Dewulf en Jan Victor) 
Nee: 1 (Franky Vanroose) 
 
Minderheidsstandpunt : 
De heer Franky Vanroose meent dat aanplantingen op een berm geen zin hebben. De 
aanplantingen verdrogen omdat het water afvloeit van de berm.  
 
 

- Wie gaat de bezwaarindiener vergoeden voor: 
o de gebruiksderving (tijdens het onderlopen van de weide en het uitdrogen ervan)? 
o het verlies aan hooiopbrengst? 
o het verlies aan mestafzetruimte? 
o het verlies aan subsidiabiliteit van de percelen als de voorwaarden niet meer kunnen 

gehaald worden. 
o moet dit jaar na jaar opnieuw bewezen worden en telkens opnieuw tijdig en hopelijk 

zonder fouten de hele administratieve papiermolen doorlopen? 
 
Advies PROCORO: 
Er worden de nodige vergoedingen voorzien vanuit de provincie aan de hand van een 
overeenkomst met grondeigenaar/gebruiker. In deze overeenkomst wordt met verschillende 
elementen rekening gehouden zoals bv de duurtijd dat de weilanden niet kunnen gebruikt 
worden, minder opbrengst als hooiland enz.  
Gronden die worden aangekocht om de bufferberm te realiseren, gebeurt tegen een  
marktconforme prijs.  
 
 

- Uit de aangehaalde argumentatie blijkt duidelijk dat de negatieve impact op de percelen door 
de inkleuring als GOG bijzonder groot is. Dit zowel voor wat betreft de feitelijke exploitatie 
als de bijkomende financiële en economische risico’s en lasten die opgelegd worden. 
Niemand is nog geïnteresseerd in een dergelijke moeilijke, onzekere en wellicht onrendabele 
landbouwexploitatie. Er wordt dan ook niet akkoord gegaan dat bij de realisatie van het GOG 
enkel de grond nodig voor de berm zou onteigend worden.  Er wordt gevraagd naar een 
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stopzetting van het PRUP of de volledige onteigening van de landbouwpercelen (niet de 
huiskavel met de woning) aan een correcte en marktconforme prijs. 

 
Advies PROCORO: 
Vanuit  het onderzoek is gebleken dat met het volledig ontnemen van de landbouwpercelen 
er een grote impact zal zijn op de  landbouwbedrijfsvoering. Om dit te vermijden, werd de 
optie genomen om enkel de gronden te onteigenen die nodig zijn om de bufferberm te 
realiseren. Het overige deel blijft functioneren als agrarisch gebied. Enkel bij hevige regenval 
is er een mogelijkheid dat het gebied overstroomd en tijdelijk niet bruikbaar is. Hier staan 
de nodige vergoedingen tegenover, die in een overeenkomst worden vastgelegd.   

B3.  

- De bezwaarindiener is het oneens met de oplossing die in het RUP naar voor geschoven 
wordt. De mogelijkheden zijn onvoldoende wetenschappelijk onderzocht. Mogelijke 
alternatieven worden te snel van tafel geveegd. Mogelijks zijn er bij andere pistes meer 
betrokkenen die kunnen dwarsliggen en bijgevolg minder interessant en minder snel 
uitvoerbaar. En misschien ook wel minder recreatief interessant? 
 
Advies PROCORO: 
Na de wateroverlastproblemen eind jaren ’90 en ook in juli 2005, werden reeds in een 
ruimere omgeving maatregelen getroffen om het water trager te laten afvoeren. Met de 
laatste overstromingen van 5 maart 2012 en 26 augustus 2014, blijken de genomen 
maatregelen onvoldoende. Verschillende opties werden bestudeerd en uitgewerkt. 
Op heden is het de bedoeling om het plangebied van onderhavig RUP te gebruiken als 
gecontroleerd overstromingsgebied.  
De verder op gelegen Magere Weiden blijven ook verder fungeren als een gecontroleerd 
overstromingsgebied. De provincie neemt haar verantwoordelijkheid als waterbeheerder om 
in de toekomst overstromingen te vermijden in en nabij het centrum van Ichtegem. Het 
voorzien van een recreatieve verbinding is een mogelijkheid bij de aanleg van een 
bufferberm en was geen doel op zich.  
 
 

- De bezwaarindiener is het oneens met de manier waarop de mogelijke verwerving van de 
gronden zal gebeuren: 
o het verlies aan mestrechten, geen weidebeloop, verplichtingen (berm steeds 

toegankelijk houden) én een onrealistische vergoeding; 
o er wordt aangehaald dat de grondeigenaar verweten wordt het onmogelijke te willen 

krijgen. Maar als er aangeboden wordt om tegen de helft van de marktprijs te kopen, 
dan is het niet onrealistisch dat er niet verkocht wil worden;  

o het is onlogisch dat enkel de breedte van de berm wordt onteigenend want de 
overblijvende percelen zijn op die manier volledig versnipperd en verliezen een groot 
deel van de marktwaarde. 

 
Advies PROCORO: 

De provincie is gehouden aan de wettelijke procedure om over te gaan tot aankoop van de 
gronden. De werkwijze om de gronden te verwerven is geen ruimtelijk argument.  

Er worden de nodige vergoedingen voorzien vanuit de provincie aan de hand van een 
overeenkomst met grondeigenaar/gebruiker. In deze overeenkomst wordt met verschillende 
elementen rekening gehouden zoals bv de duurtijd dat de weilanden niet kunnen gebruikt 
worden, minder opbrengst als hooiland enz… Het gebied blijft bestemd als agrarisch gebied. 
Buiten de oppervlakte van de berm, brengt dit geen wijziging met zich mee naar 
bemestingsnormen in de huidige wetgeving. 

De overblijvende percelen worden bereikbaar gehouden vanaf de hoeve door middel van 
dwarse oversteken. Vanaf de Mexicostraat blijven de betrokken percelen ook steeds 
toegankelijk. 
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De bezwaarindiener gaat niet akkoord met de officiële bestemming van de gronden na een 
eventuele verwerving ervan. Van de drie mogelijke bestemmingen in de startnota gaat de 
bezwaarindiener enkel akkoord met de (huidige) bestemming van landbouwgebied. De 
hoofdreden van het RUP was om Ichtegem te beschermen tegen overstromingen en dit moet 
ook zo blijven.  
 
Advies PROCORO: 
De officiële bestemming van het plangebied is en blijft agrarisch gebied volgens het 
gewestplan Diksmuide Torhout (K.B. 05/02/1979), en voldoet aan de vraag van de 
bezwaarindiener. 
 
 
De bezwaarindiener heeft het gevoel dat het doel tot recreatie in het RUP evenwaardig wordt 
geacht aan het doel om overstromingen te voorkomen.  
 
Advies PROCORO: 
De PROCORO stelt dat dit nergens zo blijkt uit het dossier. Zeker nu het scenario uit de 
startnota omtrent recreatief medegebruik voor het volledig gebied niet verder is opgenomen 
in het PRUP. Het recreatief medegebruik is een opportuniteit door de aanleg van de 
bufferberm. Het is geen doel op zich. 
 

- De bezwaarindiener vreest dat bij recreatiedoeleinden een grotere en directere inmenging 
zal gebeuren van milieubewegingen die hun eisen zullen drukken op het onderhoud van de 
berm (slechts enkele keren maaien na de broedperiode, geen gebruik van 
onkruidverdelgers…). De bezwaarindiener vraagt naar een meer periodiek onderhoud (bvb. 
maandelijks maaien om een wildgroei van onkruid en verspreiding van ongedierte binnen de 
perken te houden).  
 
Advies PROCORO: 
Dit zijn geen ruimtelijke argumenten.  De provincie is verantwoordelijk voor het onderhoud. 
Dit kan door de provincie zelf of kan door derden gebeuren. Uit ervaring van de provincie 
met dergelijke projecten kan dit ook  door bijvoorbeeld de gemeente gedaan worden of door 
de betrokken landbouwer. De provincie staat dan verder in voor de waterbouwkundige 
infrastructuur en de beken worden één keer per jaar in het najaar gemaaid. De PROCORO 
vraagt om duidelijkheid hierover te scheppen in de overeenkomst met gebruiker/eigenaar. 
 
 

- De bezwaarindiener gaat niet akkoord met de aanleg van een wandelpad op de berm: 
o ongewenste inkijk en inbreuk op privacy; 
o de waarde van de grond en het zicht wordt gehypothekeerd; 
o de toestemming om binnen de tuinen hagen hoger te laten groeien is onvoldoende; 
o beplanting op de berm is geen sluitende groene buffer als het enkel gaat om een haag. 

Een struweel naast het wandelpad bovenop de berm verhinderd een goed machinaal 
onderhoud. Indien dit niet machinaal kan onderhouden worden, zal het te weinig 
onderhouden worden. 

 
Advies PROCORO met meerderheid van stemmen 
Er dient inderdaad rekening te worden gehouden met de privacy van omwonenden. De 
aanplant van de groenbuffer is te vrijblijvend ingeschreven in de stedenbouwkundige 
voorschriften. De PROCORO stelt voor om verordenend op te nemen dat de aanplant van 
een groenbuffer verplicht is ter hoogte van de woningen en dat deze aanplant 
aaneengesloten uitgevoerd dient te worden. De groenbuffer moet gerealiseerd worden 
tijdens het 1e plantseizoen na realisatie van de berm.  In de voorschriften is er geen sprake 
over een haag, wel over bomen, heesters en houtkanten. 
Het zicht zal door de berm en beplanting verdwijnen.  De provinciale overheid dient echter, 
in het kader van het algemeen belang, keuzes te maken. In deze heeft de overheid gekozen 
om het centrum van Ichtegem (een x-aantal woningen) te vrijwaren van wateroverlast door 
middel van een berm.  
De PROCORO doet geen uitspraak over de waardevermindering. Dit is geen ruimtelijk 
argument.  
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Stemming: 
Ja: 19 (Sophie Ide, Peter Norro, Michel Gilté, Anne Vandermeulen, Koen Vanneste, Karel 
Moentjens, Reinoud Van Acker, Dirk Verté, Leen Lauwers, Hans Mommerency, Johan Paret, 
Katty De Wilde, Hans Vermeersch, Mark Desmet, Jonas Plouvier, Jeroen Pollet, Franky Roels, 
Koen Dewulf en Jan Victor) 
Nee: 1 (Franky Vanroose) 
 
Minderheidsstandpunt : 
De heer Franky Vanroose meent dat aanplantingen op een berm geen zin hebben. De 
aanplantingen verdrogen omdat het water afvloeit van de berm.  
 

B4. 

De bezwaarindiener vreest dat de doorgang naar een achterliggend stuk grond belemmerd 
wordt doordat de contour van het plangebied  te dicht bij het huis van de bezwaarindiener 
komt. De bezwaarindiener vraagt om de contour verder van de woning te voorzien. 

 
Advies PROCORO: 

Het achterliggend gebied blijft bereikbaar, ook met de overdruk van het plangebied.  

Het contour van het plangebied geeft het gebied aan, die mogelijks kan overstromen bij hevige 
regenval. Zelfs zonder plan, en bij overstroming, zal het achterliggend perceel ook niet 
bereikbaar zijn. Belangrijk is dat binnen de contour van het plangebied er niet kan gebouwd 
worden. De contouren van het plangebied dienen dan ook niet verder weg van de woning gelegd 
te worden. 

BIJKOMENDE OPMERKING 

De PROCORO merkt op dat er in de stedenbouwkundige voorschriften, op pagina 5, nog ‘dwarse 
doorsteken’ geformuleerd staat onder het puntje ‘het verharden van de kruin van de 
bufferberm’. Dit dient vervangen te worden door ‘dwarse oversteken’, zoals besproken op de 
plenaire vergadering (zie verslag plenaire vergadering, pagina 2, advies gemeente Ichtegem: 
doorsteken worden geïnterpreteerd als ‘doorheen de berm’ in plaats van ‘over de berm heen’.) 
De PROCORO vraagt om de overige documenten van onderhavig RUP daarop ook verder te 
screenen en waar nodig de juiste terminologie te gebruiken. 

5. Varia 

▪ De bijeenkomst van 19/12 gaat NIET door 
▪ De volgende bijeenkomst is donderdag 9 januari om 9u00. De vergadering zal volledig 

gewijd worden aan het jaarprogramma van de dienst ruimtelijke planning. Voor de nieuwe 
commissie is dit een gelegenheid om een overzicht te krijgen van alle lopende 
planningsprocessen en mogelijks nieuwe initiatieven. Hierdoor is er ook de tijd om vragen 
te stellen. Om 11u30 is er aansluitend de nieuwjaarsreceptie. 

▪ De bijeenkomst erop zal 6 februari zijn. 
 

 

 
De vaste secretaris       De voorzitter 
 
 

Stephaan Barbery       Jan Victor 
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