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VERSLAG 
 

 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt het nieuwe lid, mevrouw Birgitte Hollevoet, 

voor UNIZO als plaatsvervangend lid voor de heer Mark Desmet. 

1. Goedkeuren van ontwerpverslag 228 (4/3/2021) 

Het verslag was reeds digitaal goedgekeurd. 

Er zijn geen bijkomende  opmerkingen.  

Het ontwerpverslag wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd. 

 

 

2. Advisering voorontwerp PRUP Zilveren Spoor (Wevelgem) tbv de 
plenaire vergadering 

De voorzitter verwelkomt de heren Tim Van Beveren en Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke 

planning.  

De heer Tim Van Beveren licht het voorontwerp PRUP toe aan de hand van een powerpoint. 

 

De voorzitter gaat over tot de informatieve vraagstelling en bespreking. 

 

Een lid wil weten waarom de buitenpiste voor wedstrijden wordt verlaten en elders wordt 

ingeplant?  

 

De heer Tim Van Beveren van de dienst ruimtelijke planning antwoordt dat de buitenpiste voor 

wedstrijden voor de nodige lawaaioverlast zorgt voor de buurtbewoners. Deze wedstrijden worden 

hoofdzakelijk in de weekends georganiseerd. Er waren dan ook heel wat klachten. Vandaar dat er 

een nieuwe wedstrijdpiste wordt voorzien, die verder afgelegen is van de buurtbewoners. De 

nieuwe piste moet binnen de 5 jaar gerealiseerd zijn. Vandaar dat er een overgang wordt voorzien 

dat de huidige piste nog 5 jaar kan gebruikt worden voor wedstrijden. Nadien zal de piste gebruikt 

worden voor opleiding en training in functie van de paardenfokkerij. 

 

Het lid vraagt zich af of er geen achterliggende bedoeling is van de eigenaar met name het 

maximaal valoriseren van de eigen gronden? Het lid begrijpt dat de  bijkomende 18,5 ha grasland 

niet vervat zit in  dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

De heer Tim Van Beveren van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat er een scheiding 

moet zijn tussen een piste voor de paardenfokkerij en een  piste voor de wedstrijden. De piste 

voor paardenfokkerij is voor de opleiding van de eigen paarden alsook te gebruiken voor de 

sportkampen. De klachten van de buurtbewoners gaan over de evenementen waarbij de paarden 

worden aangekondigd, het lawaai van het aanwezige publiek en dergelijke. De nodige graslanden, 

18,5 ha, zit inderdaad niet vervat in dit plan. De graslanden dienen gezocht te worden buiten dit 

uitvoeringsplan. De graslanden moeten ook niet aansluiten aan de fokkerij zelf. 

 

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning vult aan dat de contouren van het 

hippisch centrum hetzelfde blijft. Het gaat om een heroriëntatie. Bij een aanvraag van een 

planologisch attest in het verleden waren er heel wat bezwaren tegen de buitenpiste. Voor de 

toenmalige eigenaar was het voorzien van een nieuwe piste voor wedstrijden niet bespreekbaar 

omwille van de kostprijs (ca. 400.000 euro). De procedure van het planologisch attest werd dan 

uiteindelijk stil gelegd. Op heden is de eigenaar wel bereid om de nodige investeringen te doen om 

de wedstrijdpiste elders te voorzien.  

 

Een ander lid verwijst naar de toegangswegen die zijn aangegeven in woongebied met landelijke 

karakter. Dit is volgens het ander lid niet logisch omdat er daar  wonen niet meer mogelijk is. Het 

ander lid stelt voor om dit mee op te nemen in  de achterliggende bestemmingszone. 
 

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning bevestigt dat het gaat om de 

toegangswegen. Er is geopteerd geweest om de bestaande bestemming, woongebied met landelijk 

karakter, te behouden. Dit is inderdaad weinig zinvol omdat het niet meer gaat over het wonen.  
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Nog een ander lid zegt dat het een gemiste kans is om de 18,5 ha paardenweiden niet mee op te 

nemen. Dergelijke weiden hebben een grote visuele impact door de afsluitingen. Het zou ook de 

kans geven om binnen het plan bijkomend groen zoals de aanplant van kleine 

landschapselementen te voorzien. Het betekent sowieso een verlies aan landbouwareaal. 

 

De heer Tim Van Beveren van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat deze extra 18,5 ha 

niet gebundeld hoeft te zijn met de paardenfokkerij. Er is dus een vrije keuze waar deze weiden 

gevonden worden. Uiteraard zou het een meerwaarde zijn moesten deze gronden dichtbij de 

fokkerij gevonden worden. 

 

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning vult aan dat de graslanden aan 

kwaliteitseisen moeten voldoen. Het aantal ha weiland die nodig is, hangt af van het aantal 

paarden die gefokt worden. Op heden is dit onduidelijk. Het gaat hier om een maximum scenario. 

Bovendien kan er in het plan moeilijk percelen worden opgenomen waarbij wordt aangegeven dat 

het enkel dient voor paarden.  

 

Een lid heeft principieel bezwaar dat het agrarisch gebied wordt bestemd in functie van een 

paardenfokkerij. In de bestemming agrarisch gebied kan een paardenfokkerij vergund worden. Een 

specifieke bestemming is enkel nodig moest het niet kunnen. Het lid meent als het plan niet 

doorgaat, dat het verder als agrarisch gebied moet gebruikt worden. 

 

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijk planning zegt dat het plan geïnspireerd is bij de 

Vlaamse collega’s waar er ook met deze 2 artikels wordt gewerkt. De beweegreden is dat het één 

geheel vormt, samen met een paardenfokkerij. Op deze manier is het éénduidig welke zone kan 

ingezet worden voor recreatieve doeleinden en welke louter agrarisch gebied blijft voor de fok. De 

heer Wouter Billiet meent dat de terugkeer naar agrarisch gebied explicieter kan opgenomen 

worden.  

 

Een ander lid verwijst naar de provincie, die extra maatregelen wil opleggen naar inkleding van 

landbouwbedrijfsgebouwen in het landschap. Het ander lid wil weten waarom dit hier niet van 

toepassing is. Volgens het ander lid kan dit kansen bieden om te werken aan de biodiversiteit door 

hagen, wadi’s en dergelijke op te leggen. 

 

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning zegt dat het team MER de biodiversiteit 

niet als een sleuteldiscipline wil opnemen in de MER. Dit neemt niet weg dat er voldoende 

aandacht moet besteed worden aan de landschappelijk inkleding van de gebouwen. Bovendien, 

met de geïntegreerde procedure, kan de MER nog bijgestuurd worden.  

 

De heer Tim Van Beveren van de dienst ruimtelijke planning vult aan dat de voorschriften voor de 

groenbuffers nog verder kunnen ingevuld worden.  

 

Een lid stelt vast dat de site gelegen is in een potentieel overstromingsgebied. De vraag rijst wat 

er gebeurt bij een hevige regenbui. Lopen de pistes en weiden onder, of worden deze gedraineerd? 

Het lid vindt het belangrijk dat de infiltratiemogelijkheden, door bv te werken via wadi’s, vergroot 

worden in plaats van te werken met een extra bufferbekken. Dit vergroot ook de natuurlijke 

invulling. 

 

Een ander lid vult aan dat het voorzien van een bufferbekken in de feiten de verharding wordt 

versterkt. Door met wadi’s te werken zijn er infiltratiemogelijkheden, wat toch de bedoeling zou 

moeten zijn.  

 

De heer Tim Van Beveren van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat er voldaan wordt aan 

de normen van opvangcapaciteit van water. Als er gewerkt wordt met wadi’s, dan is het 

onduidelijk of er dan voldaan wordt aan de normen.  

 

Een lid vraagt of het aantal paarden van de paardenfokkerij kan beperkt worden. Hoe meer 

paarden er gefokt worden, hoe meer grasland er nodig is, hoe groter de druk op de landbouw. 

 

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning antwoordt dat de impact op de landbouw 

in het kader van de plan-MER werd bekeken. Hieruit werd vastgesteld met het huidige plancontour 



5 

 

en de mogelijkheden naar de paardenfokkerij, geen druk is op de nabije landbouwbedrijven. Het 

principe om een maximaal aantal paarden op te leggen, weerhoudt de eigenaar niet om meer 

weilanden aan te kopen dan nodig. De markt zal hierin een rol spelen wetende dat paardenweiden 

zone-eigen zijn in het agrarisch gebied.  

 

Een ander lid merkt op dat in het ontwerp-MER niets terug te vinden is over de 

wildbeheerseenheden in kader van de biodiversiteit. Jaarlijks is er een actie van de 

wildbeheerseenheid in dit werkingsgebied in samenwerking met defensie om te jagen op hazen in 

functie van de veiligheid van het vliegverkeer.  

 

Nog een ander lid meent dat het goed is dat de site van het zilveren spoor wordt geregeld. Het 

ander lid vraagt om de voorschriften nog eens te screenen op onduidelijkheden. 

 

De heer Tim Van Beveren van de dienst ruimtelijke planning is zich bewust van het feit dat er nog  

verfijningen aan de voorschriften kunnen aangebracht worden. Hij stelt voor om dit nog met de 

dienst vergunningen samen te bekijken. 

 

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning vult aan dat het grafisch plan heel wat 

kleuren omvat door de verschillende problematieken. Misschien moet er nog verder gezocht 

worden naar verbeteringen toe. 

 

Een lid wil weten hoe breed de garageweg uiteindelijk zal zijn, wordt er al dan niet gemotoriseerd 

verkeer toegelaten? Het lid meent dat de rust van de buurt een belangrijk aspect hierbij is. 

 

Een ander lid volgt de opmerking dat de voorschriften verder verfijnd moet worden zoals 

bijvoorbeeld : gaat het om hellende daken of niet? Dit heeft een belangrijk impact in het 

landschap.  Het lid heeft een voorkeur voor een hellend dak. De hoogte wordt beperkt tot de 

bestaande gebouwen. Over welke hoogte wordt er dan gesproken?  

 

De heer Tim Van Beveren van de dienst ruimtelijke planning stelt voor om de maximale hoogte 

met name 10 meter op te nemen in de voorschriften alsook de dakvorm verder te bepalen. 

Het ander lid merkt nog in de procesnota een foutje op met name bij 1.3 gaat het om een 

voorontwerp en niet om de startnota. 

 

Het ander lid wil weten waarom de buffer ten aanzien van de buurtbewoners 5 meter bedraagt en 

ten aanzien van de open ruimte (richting militair veld) 7 meter. De verwachting is dat het 

omgekeerd zou zijn. 

 

De heer Tim Van Beveren van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat de vliegcontour van 

het de Moorseelse modelvliegclub voor 7 meter overlapt met de site van Zilveren Spoor. Er is dan 

ook gekozen om die 7 meter in te tekenen als groenbuffer in plaats van 2 meter vrij te houden op 

eigendom van Zilveren Spoor en dan een buffer van 5 meter te voorzien. 

 

Een lid wil weten wat het maximaal aantal paarden kan gefokt worden op de site? Of hoeveel m² 

grasland er nodig is per paard 

 

De heer Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning zegt dat er gerekend wordt met ca 

3000m² per paard  (moet nog worden bevestigd) 

 

De voorzitter gaat over tot de advisering 

Mevrouw Gerda Schotte verlaat de vergadering. 

 

De PROCORO kan globaal het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Zilveren Spoor 

onderschrijven onder volgende voorwaarden dat  : 

- de voorschriften klaar en duidelijk moeten geformuleerd worden  voor burgers en 

ontwerper(s) 

bv de hoogte en de dakvolume is niet echt bepaald. Er is een voorkeur voor hellende 

daken. 
Een gabarietstudie wordt gevraagd bij de vergunningsaanvraag. Hoe breed is de 

garageweg enz… 

- er een nabestemming wordt opgenomen als agrarisch gebied. Als de activiteiten ooit 

stoppen, dan dient het geheel terug te keren naar de landbouw 
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- de toegangswegen bestemd worden als toegangsweg of toegevoegd wordt bij de 

achterliggende bestemming. De toegangswegen bestemmen als woongebied van landelijk 

karakter  heeft geen zin daar er nooit woningen daar zullen gebouwd worden. 

- er meer aandacht gaat naar biodiversiteit, de inkleding in het landschap, het voorzien van 

wadi’s om de infiltratiemogelijkheden te verhogen, het wildbeheer 

- er een maximum opgelegd wordt wat betreft het aantal paarden dat gefokt kan worden. 

Hiermee wordt gepoogd om de druk op het agrarisch gebied  in de hand te houden.  

 

 

3. Stand van zaken over proces bedrijventerreinen in kader van Vlaamse 

reservepakket 

De voorzitter verwelkomt de heer Andy Verhanneman van de dienst ruimtelijke planning. Hij geeft 

samen met de secretaris, de heer Stephaan Barbery, de toelichting. 

 

Mevrouw Gerda Schotte vervoegt terug de vergadering. 

 

De Powerpoint van deze toelichting wordt als bijlage toegevoegd aan het verslag. 

 

Een lid verwijst naar de toelichting waar er sprake is van watergebonden bedrijvigheid in categorie 

2 te Gistel. Waarover gaat dit? 

 

De heer Andy Verhanneman van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat het gaat om een 

gebied op de hoek van de N33 (Gistel-Oostende) en het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Daar is er 

reeds een recyclagebedrijf gevestigd. In een overleg met de waterweg blijkt dat de prioriteit ligt bij 

het Seine-Schelde project. Er is niet direct een beleid uitgetekend voor dergelijke kleinere sites. 

 

Een ander lid hoopt dat er werk wordt van gemaakt. De fietssnelweg wordt nu voorzien rond het 

terrein om mogelijke conflicten te vermijden. Het is een toepassing van 2 duurzame principes. Als 

achteraf blijkt dat de fietsers moeten omrijden voor niks, dan zal dit veel vragen oproepen.  

 

Nog een ander lid legt de link met een onthardingsplan die vanuit de minister wordt aangegeven. 

Wordt dit gezien als een ‘blok aan de provinciale been’ of eerder als een kans? Zijn er procedures 

die moeten gevoerd worden? 

 

De vaste secretaris verduidelijkt dat de minister dit heeft aangekaart tijdens het gesprek. Hierbij 

werd ook het schrappen van woonuitbreidingsgebieden aangehaald. De deputatie heeft dit 

verruimd en aangegeven dat een onthardingsplan ruimer moet gezien worden dan slechts enkel in 

functie van de bijkomende bedrijventerreinen. Hiermee wordt ook de link gelegd met de opmaak 

van Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen. De bedoeling is om een onthardingsstrategie uit te 

werken. 

 

Een lid stelt vast dat er 79 zoekzones overblijven. Hoe zal de behoefte worden ingevuld? Zal de 

analyse voor iedere subregio dezelfde zijn? Wie zetelt in de technische werkgroep?  

 

De vaste secretaris zegt dat de technische werkgroep bestaat uit 2 leden van dienst ruimtelijke 

planning, 2 leden POM, 2 leden WVI, 2 leden Leiedal. Deze werkgroep kan naargelang het 

onderwerp verruimd worden met bijkomende expertise. De behoefteberekening van 2017 vormt de 

verdere basis. Het is de bedoeling dat de technische werkgroep ook de bedrijfsdynamiek aan de 

hand van criteria in kaart brengt. Dit moet toelaten om te bepalen welke economische subregio’s, 

na Ieper en Roeselare, verder eerst aan bod komen. Het zal ook een criterium vormen voor de 

invulling van de zoekzones. De technische werkgroep zal ook moeten nagaan hoe op een zo 

objectief mogelijke wijze per subregio en zoekzones het aantal ha kan toegewezen worden. 

 

Het lid stelt voor dat dat de PROCORO dit mee kan opvolgen zodat niet bij elke ruimtelijke 

uitvoeringsplan de discussie moet gevoerd worden of er al dan niet behoefte is. 
 

De vaste secretaris zegt dat dit zeker kan. 
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Het lid zegt ook dat de concrete zoekzones in de PROCORO nog niet zijn voorgesteld. 

 

De heer Andy Verhanneman van de dienst ruimtelijke planning toont de verschillende zoekzones in 

economische  subregio Ieper en economische subregio Roeselare 

 

Een ander lid vraagt wat de betekenis is van  cirkels die  aangegeven zijn zonder categorie.  

De heer Andy Verhanneman van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat dit zoekzones zijn 

die door de gemeenten werden voorgesteld. De deputatie heeft op basis van een ruimtelijk 

afwegingskader deze zoekzones niet weerhouden. Het kunnen ook reeds bestaande 

reconversiesites zijn. Deze werden ook niet meegenomen omdat ze vandaag al  kunnen ontwikkeld 

worden. 

 

Een lid wil weten of de gemeenten nog bijkomende zoekzones kunnen voorstellen? 

De heer Andy Verhanneman van de dienst ruimtelijke planning verwijst naar de publieke 

consultatie van de startnota. In deze consultatie kan het zijn dat een  gemeente of  burgers 

nieuwe locaties voorstellen. De heer Andy Verhanneman van de dienst ruimtelijke planning wil 

benadrukken dat dit te bestuderen zones zijn. Het is niet de bedoeling om alles in te vullen. Zo 

heeft bv. de gemeente Ledegem verschillende zoekzones nabij Sint-Elooiswinkel aangeduid. Het is 

niet de bedoeling om al die zoekzones in te vullen. 

 

De vaste secretaris vult aan dat het de bedoeling is om in de startnota aan te geven aan welke 

criteria de zoeklocaties moeten voldoen. Deze criteria zijn opgenomen in een ruimtelijk 

beleidskader die de Deputatie heeft gehanteerd om de zoekzones vanuit de gemeente ruimtelijk af 

te wegen. Dit moet vermijden dat iedereen zijn eigen stukje grond gaat indienen om in 

aanmerking te laten komen voor bedrijvigheid. 

 

Een ander lid meent dat ieder dorp zijn eigen bedrijventerrein krijgt. Hierdoor wordt er terug 

gewerkt aan een verspreiding. Het is een gemiste kans om de bedrijventerreinen meer te gaan 

bundelen en te werken met een fiscale verevening tussen de gemeenten.  

 

De heer Andy Verhanneman zegt dat het bundelingsgedachte mee opgenomen is. Het kan evenwel 

niet de bedoeling zijn dat er per economisch subregio 1 groot bedrijventerrein komt. Zeker met 

lokale bedrijfjes is er nog een link met de lokale gemeenschap. 

 

De vaste secretaris vult aan dat de principes van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan nog 

steeds van toepassing is. Dit betekent dat er enkel bedrijventerreinen kunnen komen in stedelijke 

gebieden en hoofddorpen. Voorts moet de verdeelsleutel minimum 80 % in stedelijke gebieden en 

specifieke economische knooppunten en maximum 20% in buitengebied worden gerespecteerd. 

Met andere woorden er is een duidelijke visie die niet zorgt dat ieder dorp zijn eigen 

bedrijventerrein krijgt. De WVI heeft de oefening gemaakt om een fiscale verevening toe te passen 

bij een lokaal bedrijventerrein voor 3 gemeenten uit de Westhoek. Dit is zeer complex omdat bv de 

gemeente waar het bedrijventerrein komt enerzijds inkomsten hieruit moet delen met de andere 

gemeenten. Anderzijds ook een compensatie wil voor de overlast. En de vraag rijst : hoe taxeer je 

dit? 

 

Een lid meent dat er al heel wat maatregelen worden genomen om de waterinfiltratie te verhogen. 

Het meest gekende voorbeeld is de riolering waarbij het regenwater wordt losgekoppeld van het 

afvalwater. De plannen worden zo ingediend. Het lid stelt vast in de praktijk dat ze niet steeds 

worden uitgevoerd. Er zal op het terrein ook meer moeten gecontroleerd worden.  

 

4. Varia 

▪ Overzicht planning: 

20/5 

- Startnota Kauwenhoek (ex Europoint - Waregem) ifv publieke consultatie 

- Startnota Tomburgstraat (ex Begro- Ardooie) ifv publieke consultatie 

- Behandelen adviezen en bezwaren ikv OO PRUP Kleiput Egem en omgeving (Pittem) 
3/6 

- Behandelen adviezen en bezwaren ikv OO PRUP Omleidingsweg Anzegem 

24/6 

- Conceptnota beleidsplan (volledige dag of grote voormiddag) 
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1/7  

- Bezwarenbehandeling Sint-Maartensveld (Ardooie) 

- Infopunt ontsluitingsweg Middelkerke (onder voorbehoud) 

3/9 

- Bezwarenbehandeling Regionaal bedrijf Sadef (Hooglede) 

- Bezwarenbehandeling PRUP ’t Roosleen (Staden) 

17/9 

- Plaatsbezoek ikv Militaire basis Koksijde en AKSG Veurne 

7/10 

- Advisering Militaire basis Koksijde en AKSG Veurne 

 

 

 

De vaste secretaris       De voorzitter 

 

 

Stephaan Barbery       Jan Victor 
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Ruimte voor ondernemen

Toelichting PROCORO

6 mei 2021

Toelichting

1. Samenwerking intercommunales

2. Opdrachten technische werkgroep

3. Stand van zaken toebedelingsproces

4. Methodiek naar verder verfijning zoekzones

5. Stappenplan subregio

1

2
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1. Samenwerking intercommunales 

• Samenwerkingsovereenkomst : hoe samenwerken

• Technische werkgroep
• Stuurgroep
• Klankbordgroep 

• Gemeenten in subregionale planteams

2. Technische werkgroep  

Planning voor de zomer

1. dringend : bestek in kader van saving space (1 april)
( basis voor verder overleg  en concretisering in najaar nr
voorschriften en flankerend beleid)
2.Kennisnemen geactualiseerde aanbod door de POM
3. Afspraken rond (monitoring) reconversie

( basis voor uitvoering in najaar)
4. Hoe de bedrijfsdynamiek in een subregio bepalen

( bepaalt de start volgende subregio’s in najaar 2021)
(5. Informeren over aanpak onthardingsstrategie)
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3.Stand van zaken toebedelingsproces 

Categorie 1 : delegatie naar gemeente

• 8 dossiers (Oudenburg, Ruiselede, Staden, Moorslede, 
Waregem, Langemark, Lichtervelde, Roeselare): overleg 
gemeenten (eind 2020))
op heden : 
1 met startnota in participatiemoment (Oudenburg)
1 gemeentelijk RUP in opmaak (Roeselare)

• Vraag om 1 dossier toe te voegen: zoekzone Stijn 
Streuvelsstraat Waregem.  Voorgesteld om eerst de 
ontsluiting te bekijken

3.Stand van zaken toebedelingsproces 

Categorie 2 : specifieke terreinen 

• Overleg geweest jachthavengebonden terrein 
Blankenberge/ De Haan
conclusie : gebied ruimer bekijken door andere 
ruimtevragen (fietssnelweg, jeugdlokaal, toeristische 
verbinding naar overzet, randparking, herlokalisatie loods 
MDK, tijdelijke werf strekdam,…)

• Voorbereiding WVI over terrein (problematische) 
ruimtevragers De Hille-Zwevezele 

• Overleg met waterweg/infrabel
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3.Stand van zaken toebedelingsproces 

Categorie 3 : subregio’s / afbakeningsprocessen kleinstedelijke gebieden

• Opmaak startnota’s voor subregio Ieper (zonder de 
kleinstedelijke gebieden) en voor subregio Roeselare -
bepalen van de afbakening van de zoekzones

•
Timing : 
startnota participatiemoment eind 2021 ( afhankelijk 
studiebureau plan-MER)

3.Stand van zaken toebedelingsproces 

Categorie 3 : subregio’s / afbakeningsprocessen kleinstedelijke gebieden

• Opmaak startnota voor kleinstedelijke gebieden Veurne en Ieper  (wel reeds 
studiebureau plan-MER)

• Timing : 
startnota openbaar onderzoek afbakening Veurne : halfweg augustus –
halfweg oktober
startnota openbaar onderzoek afbakening Ieper : najaar 2021

• Samenwerkingsovereenkomsten Poperinge (raad van april) en Diksmuide
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4. Methodiek : afbakenen zoekzones
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5. Stappenplan - inschatting timing Subregio Roeselare
Stap 1
•Afbakening zoekzones
•Aanbesteding plan-MER 

Stap 2
•Opmaak startnota

Stap 3
•Participatiemoment –
publieke consultatie

Stap 4
•Scopingsnota

Stap 5
•Terugkoppelingsmoment 
resultaten plan-MER

Stap 5bis
•Startnota 2.0

Stap 6
•Beslissing zoekzones

Stap 7
• Opmaak PRUP met 
deelplannen
•Afwerken Ontwerp Plan-
MER

Stap 8
• Plenaire vergadering

Stap 9
• Beslissing Minister voor 
Omgeving of Vlaamse 
Regering

St ap 10
• Decretale procedure: 
voorlopige vaststelling 
definitieve vaststelling

Stap 11
• Schorsingsmogelijkheid
• Publicatie Belgisch 
Staatsblad

afronden voorjaar 2021 ~ september 2021 ~ december 2021

~ maart 2023~ oktober 2022~ juni 2022

~ mei 2023 ~ oktober 2023 ~ november 2023

~ december 2023

11


