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VERSLAG 
 
 
De voorzitter opent de vergadering. 

1. Goedkeuring ontwerpverslag 233 (1/7/2021) 

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

2. Behandelen adviezen en bezwaren ikv OO PRUP ’t Roosleen (Staden) 
Advies nav het openbaar onderzoek van 17/5 tem 16/7/2021 

De voorzitter verwelkomt mevrouw Evi Lefevere van de dienst ruimtelijke planning. 
 
Mevrouw Evi Lefevere licht het PRUP ’t Roosleen toe. 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking. 
 
Een lid vraagt of er een alternatief traject is voor de bezwaarindiener die de Meiboomstraat 
gebruikt om naar Hooglede te fietsen. De bezwaarindiener ziet het niet zitten om de Ieperstraat 
naar Hooglede te nemen door de slechte staat van het fietspad. 
Mevrouw Evi Lefevere van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat de fietser kan doorrijden 
tot aan de rotonde Sleihage. Daar kan de fietser het fietspad nemen langs de Diksmuidesteenweg 
tot aan de Meiboomstraat. Daar kan de fietser oversteken richting Hooglede.  
Een ander lid zegt dat de regel moet zijn dat AWV de fietspaden goed onderhoudt. Een alternatief 
niet weerhouden omwille van een slecht fietspad kan niet de bedoeling zijn. 
 
Nog een ander lid vraagt of het bedrijf de groenbuffers heeft gerealiseerd. 
Mevrouw Evi Lefevere antwoordt dat het bedrijf de groenbuffers vanuit het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan heeft gerealiseerd. Er was aan de oostzijde (richting waar bedrijf uitbreid) geen 
buffer voorzien omdat er vroeger een serrecomplex stond. Deze serres zijn intussen afgebroken. 
 
Een lid wil weten hoe de testbaan er zal uitzien daar in het bezwaar wordt aangegeven om te 
werken met rotondes. Zijn de openingen in de buffers voldoende breed? Anders heeft het geen zin 
om de meiboomstraat als een testbaan te zien. 
Mevrouw Evi Lefevere verwijst naar de behandeling van het bezwaar. Het bedrijf vraagt om de 2 
doorsteken waar de rotondes komen om de buffers te mogen onderbreken over een lengte van 25 
meter. Als er nog een toegang blijft van 6 meter voor de ontsluiting van de personeelsparking, dan 
blijft er nog een groenbuffer over van 500 meter lengte.  
 
 
De leden ontvangen een voorstel van advies. 
De voorzitter gaat over tot de behandeling van de adviezen en bezwaren 
 
 
DEEL 1: ADVIEZEN 

A1. Elia (advies dd. 29/06/2021, ontvangst PROCORO 05/07/2021) 
Elia is tevreden te kunnen vaststellen dat de richtlijnen met betrekking tot de hoogspanningslijn 
werden opgenomen in het voorliggende ontwerp. Inmiddels blijft Elia steeds bereid om in 
samenspraak mee oplossingen te zoeken voor een optimale inrichting van het plangebied. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO neemt akte van het schrijven van Elia. 
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A2. Gemeenteraad Staden (advies dd. 24/06/2021, ontvangst PROCORO 
07/07/2021) 
De gemeenteraad heeft in zitting van 24 juni 2021 kennis genomen van het ontwerp PRUP en 
volgend advies uitgebracht: 

Het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ’t Roosleen wordt gunstig geadviseerd. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO neemt kennis van het gunstig advies van de gemeenteraad van Staden.  
 
 

A3. Departement Omgeving (advies dd. 05/07/2021, ontvangst PROCORO 
05/07/2021) 
Gunstig advies – zonder voorwaarden. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO neemt kennis van het gunstig advies van het departement Omgeving.  
 
 
A4. Agentschap Wegen en Verkeer (advies dd. 15/07/2021, ontvangst PROCORO 
15/07/2021) 
Gedeeltelijk gunstig – met voorwaarden.  
In het advies wordt het bilateraal overleg dd. 05/05/2021 aangehaald (zie ook verslag plenaire 
vergadering). AWV volgt het voorkeurscenario van de provincie wat betreft het gemotoriseerd 
verkeer (inrijdend gemotoriseerd verkeer naar de personeelsparking via de N36 – uitrijdend 
gemotoriseerd verkeer van de personeelsparking via de Meiboomstraat). Dit vormt een minimale 
afwijking t.o.v. het eerder advies van AWV, maar biedt een aantal voordelen voor de interne 
organisatie op de parking zelf.  
Wat betreft het fietsverkeer geeft AWV aan dat er geen fietsverkeer wordt toegelaten op de 
Meiboomstraat om conflicten met uitrijdend verkeer van de personeelsparking of met verkeer ten 
gevolge van de testbaan te vermijden. Bovendien is een herinrichting van de Meiboomstraat ten 
voordele van fietsverkeer geen evidente keuze (zeer beperkte ruimte en enkel mogelijk door 
bijkomende gronden te verwerven). Een alternatieve fietsroute dient uitgewerkt te worden.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO neemt kennis van het gunstig advies met voorwaarden van het agentschap Wegen en 
Verkeer. Het agentschap vraagt om een alternatieve fietsroute uit te werken. Mogelijke alternatieven 
op de Meiboomstraat werden reeds geschetst in de toelichtingsnota pag. 43: 

Een eerste alternatief is het rijden via de rotonde. Een ander alternatief dat genomen kan worden is de 
Nieuwkerkhofstraat/ Vergeldermolenstraat. Dit is een weg dat ten zuiden ligt van de Meiboomstraat en ook de 
connectie maakt tussen de N36 en de Sleihagestraat. Dit is een goed alternatief voor fietsverkeer dat van 
Oostnieuwkerke komt en naar Roeselare wil en omgekeerd. Fietsverkeer richting/komende van de 
Meiboomstraat (grondgebied Hooglede) dienen de rotonde te nemen en worden inderdaad geconfronteerd met 
een omrijfactor, zoals omschreven in het plan-MER. In onderhavig RUP wordt echter de kaart getrokken om 
de verkeerssituatie op de N36 te verbeteren (vlottere doorstroming). AWV/ MOW stelt in hun advies dd. 
18/01/2021, in het kader van het voorontwerp, dat er kan nagegaan worden welke bijkomende 
veiligheidsmaatregelen voorzien moeten worden op de alternatieve fietsverbinding via de Sleihagestraat-
rotonde-N36. 

 
 
 
DEEL 2: OPMERKINGEN EN BEZWAREN 

B1. (Bezwaar dd. 03/06/2021, ontvangst PROCORO 03/06/2021) 
De bezwaarindiener had graag de gracht die achteraan het perceel van de bezwaarindiener met het 
perceel van Mol scheidt open gezien. De regenwaterputten lopen daar in over en ook om eventuele 
wateroverlast te vermijden. De bezwaarindiener heeft er geen probleem mee mochten de zijwanden 
verstevigd worden met waterdoorlatend materiaal om onderhoud (welke nu niet of zelden gebeurd) 
te vergemakkelijken. 
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Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De PROCORO stelt voor om volgende passage op te nemen in de voorschriften: 

Art. 3: Zone voor groenbuffer. 
De huidige open gracht, in de zone voor groenbuffer, palend aan het perceel bestemd als zone voor 
wonen met nabestemming  ‘zone voor KMO of specifieke regionale bedrijvigheid’ dient open 
gehouden te worden zolang dit perceel de bestemming specifieke regionale bedrijvigheid niet heeft. 
 
 
B2. (Bezwaar dd. 28/06/2021, ontvangst PROCORO 28/06/2021) 
Het bezwaarschrift handelt over het privatiseren van de Meiboomstraat. De bezwaarindiener merkt 
op dat deze straat een beter en veiliger alternatief is als je Hooglede wilt bereiken vanuit de richting 
van Oostnieuwkerke en Westrozebeke. De bezwaarindiener is van mening dat als deze straat 
afgesloten wordt, je als zwakke weggebruiker verplicht wordt om langs de rotonde van Sleihage te 
rijden. Dit is als fietser een onaangenaam rondpunt en allerminst een veilig rondpunt namens de 
bezwaarindiener. Er wordt verder opgemerkt dat de fietser dan verder langs de Ieperstraat moet 
rijden. Het fietspad van deze straat is veel te smal en ligt veel te dicht langs de rijweg, vaak rijden 
auto's, vrachtwagens en andere tractoren voor een groot deel op het fietspad vaak, aan een veel te 
hoge snelheid. Als zwakke weggebruiker is dit een echte moordstrook als zulke voertuigen aan hoge 
snelheden rakelings langs je vlammen volgens de bezwaarindiener. Daarnaast laat het asfalt van 
deze rijweg ook te wensen over. Overal zijn er uitbrokkelingen wat de rijweg zeer onaangenaam 
maakt. Daarom pleit de bezwaarindiener om de Meiboomstraat open te houden en niet te 
privatiseren, al dan niet enkel toegankelijk maken voor zwakke weggebruikers (eventueel 
versmallen).  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

Op basis van de resultaten uit het plan-MER wordt in onderhavig RUP gekozen om de mogelijkheid 
open te laten om de Meiboomstraat af te sluiten voor alle verkeer, inclusief het fietsverkeer (variant 
2). De keuze voor variant 2 werd genomen omdat:  

- de combinatie van extra ontsluitingsverkeer (vanaf de personeelsparking - scenario 1) op de 
Meiboomstraat in combinatie met fietsers op de Meiboomstraat slecht scoort in het plan-
MER. Het afsluiten van de Meiboomstraat creëert de mogelijkheid om het verkeer komende 
vanaf de parking langsheen de Meiboomstraat te sturen. Dit heeft een beperkt positief effect 
op de afwikkeling van het verkeer op de N36 richting Roeselare, een positief effect op de 
interne situatie op de parking en een neutraal tot beperkt effect op de afwikkeling van de 
rotonde N36xN313xSleihagestraat; 

- er wordt inderdaad, zoals het plan-MER stelt, een omrijfactor gecreëerd voor het fietsverkeer 
dat anders de Meiboomstraat neemt tussen N36 en Sleihagestraat.  

De bezwaarindiener haalt aan dat er, bij afschaffing van de Meiboomstraat tussen de Sleihagestraat 
en de N36 er dan gereden dient te worden via de Ieperstraat. Het smalle fietspad in de Ieperstraat 
en de slechte staat van die weg wordt daarbij aangehaald.  
De bezwaarindiener hoeft echter niet via de Ieperstraat te rijden. De bezwaarindiener kan vanaf het 
kruispunt Sleihagestraat x afgesloten Meiboomstraat de Sleihagestraat verder volgen tot aan de 
rotonde. Aan de rotonde kan de bezwaarindiener de N36 nemen tot aan het huidige kruispunt tussen 
de N36 x Meiboomstraat x Wulfhoekstraat. Daar kan de N36 overgestoken worden om zo de route 
verder te vervolledigen. De enige wijziging is dat het stukje Meiboomstraat dat afgesloten wordt, 
vervangen wordt door de Sleihagestraat/rotonde/N36. 

 
 

B3. (Bezwaar dd. 07/07/2021, ontvangst PROCORO 07/07/2021) 
De bezwaarindiener heeft twee opmerkingen: 

- teneinde op elk uiteinde van de testbaan te kunnen draaien met een vrachtwagen tijdens de 
testrit zouden er twee rotondes voorzien moeten worden met een diameter van 25 meter. 
Om dit te realiseren vraagt de bezwaarindiener twee extra doorsteken van 25 meter in de 
groenbuffer. 

- voor de percelen 212M, 211P en 211N vraagt de bezwaarindiener om de huidige bestemming 
van zone voor KMO te behouden en dus de bestemming niet te wijzigen naar zone voor 
regionale bedrijvigheid. De bezwaarindiener neemt volgende motivatie op: “steeds meer 
hebben we kleine bedrijven die als toeleverancier voor ons werken. Als een paar van deze 
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firma’s zich op de site zouden vestigen, maakt dit het dagelijkse logistieke aanvoer naar onze 
productie heel wat eenvoudiger”.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

Wat betreft de eerste opmerking: 

- In het ontwerp provinciaal RUP werden er maximaal vier onderbrekingen toegestaan met elk 
een maximale breedte van 6 meter. De onderbrekingen mogen in het ontwerp provinciaal 
RUP onderling niet gecombineerd worden.  
Om de Meiboomstraat op een vlotte manier te kunnen gebruiken als testbaan dienen er 
ruimere onderbrekingen voorzien te worden. Om de vrachtwagens vlot te laten keren worden 
er twee extra onderbrekingen gevraagd van elk 25 meter breed. 
 
De PROCORO stelt voor om het aantal onderbrekingen te beperken tot maximaal drie 
onderbrekingen. 
Er wordt één onderbreking toegelaten in functie van de ontsluiting van de personeelsparking, 
dit met een maximale breedte van 6 meter. Daarnaast worden er twee onderbrekingen van 
elk 25 meter toegestaan in het kader van de keerpunten, om zo de vlotte werking van de 
Meiboomstraat als testbaan te verzekeren. De op vandaag bestaande extra onderbrekingen 
dienen terug beplant te worden en onderdeel uit te maken van de totale groenbuffer. 
 
De totale lengte aan groenbuffer aan de zijde van de Meiboomstraat meet 585 meter. Met 
deze drie onderbrekingen wordt er 56 meter niet beplant. Dit is ongeveer 10% van de totale 
lengte. De PROCORO is ervan overtuigd dat het bedrijf nog voldoende gebufferd wordt naar 
de omgeving. 
 

Wat betreft de tweede opmerking: die specifieke percelen zijn op heden, in het gemeentelijk RUP, 
bestemd als ‘KMO-zone’.  

- In het ontwerp provinciaal RUP kreeg het perceel 212M de bestemming ‘zone voor specifieke 
regionale bedrijvigheid’.  

- In het ontwerp provinciaal RUP kregen de percelen 211P en 211N de bestemming ‘zone voor 
KMO’ met een mogelijke nabestemming ‘zone voor specifieke regionale bedrijvigheid’.  

Deze wijziging kwam er op vraag van de bezwaarindiener, naar aanleiding van de publieke 
raadpleging in het kader van de startnota. 
De PROCORO begrijpt de vraag naar flexibiliteit van de bezwaarindiener en stelt voor om het perceel 
212M te bestemmen als ‘zone voor KMO’, maar wel met de nabestemming ‘zone voor specifieke 
regionale bedrijvigheid’. Dit biedt voldoende flexibiliteit op lange termijn. Op korte termijn kan er 
een KMO zich vestigen, indien blijkt dat het bedrijf dit perceel toch aanwendt voor zijn activiteiten, 
dan kan dit door middel van de nabestemming. 
Wat betreft de percelen 211P en 211N: de bestemming uit het ontwerp PRUP blijft behouden, met 
name: ‘zone voor KMO’ en nabestemming ‘zone voor specifieke regionale bedrijvigheid’.  
 
 
B4. (Bezwaar dd. 13/07/2021, ontvangst PROCORO 13/07/2021) 
De bezwaarindiener wenst bezwaar te uiten op het element rond de privatiserings-mogelijkheden 
van het gedeelte van de Meiboomstraat. Volgens de bezwaarindiener dient er ten allen tijde een 
fietsverbinding tussen Sleihagestraat en Diksmuidesteenweg in de omgeving van de huidige 
Meiboomstraat mogelijk te zijn. 
De fietsverbinding is volgens de bezwaarindiener zowel functioneel als recreatief belangrijk en moet 
voorkomen dat het eerder fietsgevaarlijke rondpunt niet aangesneden dient te worden. Derhalve 
vraagt de bezwaarindiener om de nodige voorwaarden/garanties binnen dit RUP op te nemen.  
De op te nemen voorwaarden zijn:  

- Bij privatisering van de Meiboomstraat dient binnen de contouren van het RUP:  
o een alternatieve maar veilige fietsverbinding tussen de Sleihagestraat en de 

Diksmuidsesteenweg blijvend gerealiseerd te worden; 
o de invloed van deze privatisering en het groenscherm op het aanpalende 

tuinbouwbedrijf dient verduidelijkt te worden.  
- De bepalingen met betrekking tot de huidige ontsluiting op de Sleihagestraat en de 

gekoppelde stedenbouwkundige voorschriften met betrekking tot de groenbuffer daar 
dienen duidelijker bepaald te worden. 
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Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 

De bezwaarindiener wenst dat er een blijvende veilige fietsverbinding tussen de Sleihagestraat en 
Diksmuidesteenweg, in de omgeving van de huidige Meiboomstraat, gerealiseerd wordt. 
Bij de mogelijke privatisering van de Meiboomstraat werd in het plan-MER een variant onderzocht 
waarbij een deel van de Meiboomstraat behouden blijft als fietsverbinding.  

- In het plan-MER wordt de haalbaarheid in vraag gesteld: 
“Echter dient hierbij de haalbaarheid in vraag gesteld te worden van het combineren van zowel een 
fietsverbinding, waarbij je conform het Vademecum voor fietsvoorzieningen moet uitgaan van een 
minimumbreedte van 2,5 meter en een schuwafstand van circa 1 meter, en de nodige infrastructuur voor een 
testbaan en de ontsluiting van het plangebied, wetende dat de minimale breedte (tussen rooilijnen) van de 
Meiboomstraat slechts 7,5 meter is en dat er open grachten aanwezig zijn. Gelet op deze situatie wordt dan 
ook gesteld dat de beschikbare ruimte er zich niet toe leent om, zonder bijkomende grondinnames een 
fietsverbinding te combineren met een testbaan en/of ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer van het 
plangebied.” 
 
Daarnaast wordt in het plan-MER, vanuit de discipline Mens-Ruimtelijke aspecten deze 
variant beperkt negatiever beoordeeld t.o.v. de variant waarbij de Meiboomstraat 
geprivatiseerd wordt zonder behoud van de fietsverbinding: 
“Gezien de beperkte breedte van de Meiboomstraat (minimaal slechts 7,5 m tussen de rooilijnen) betekent dit 
dat naastliggend terrein zal moeten worden ingenomen wanneer zowel het fietspad als de testbaan moeten 
worden ingericht. T.h.v. het bedrijventerrein van Mol Cy betekent dit o.m. dat de bestaande groenbuffer zal 
moeten verwijderd worden en een nieuwe groenbuffer moet worden aangelegd. Ook de bestaande open 
grachten langs de weg moeten dan ingebuisd of verlegd worden. Om het fietspad over heel de Meiboomstraat 
te laten doorlopen zullen ook bijkomende terreininnames nodig zijn op percelen die geen eigendom zijn van 
het bedrijf Mol Cy. Vanuit de discipline Mens-Ruimtelijke aspecten (ruimtegebruik) wordt deze variant dan ook 
beperkt negatiever beoordeeld t.o.v. variant waarbij de Meiboomstraat geprivatiseerd wordt zonder behoud 
van de fietsverbinding.” 
 

In het RUP worden verschillende alternatieve fietsverbindingen beschreven (TN – pag. 43): 

- een eerste alternatief is het rijden via de rotonde. Fietsverkeer richting/komende van de 
Meiboomstraat (grondgebied Hooglede) dienen de rotonde te nemen; 

- een tweede alternatief dat genomen kan worden is de Nieuwkerkhofstraat/ 
Vergeldermolenstraat. Dit is een weg dat ten zuiden ligt van de Meiboomstraat en ook de 
connectie maakt tussen de N36 en de Sleihagestraat. Dit is een goed alternatief voor 
fietsverkeer dat van Oostnieuwkerke komt en naar Roeselare wil en omgekeerd.  

De (gedeeltelijke) privatisering van de Meiboomstraat heeft geen effect op de bereikbaarheid van 
het aanpalende tuinbouwbedrijf, aangezien er in de stedenbouwkundige voorschriften volgende 
passage werd opgenomen:  

“ Aangelanden dienen steeds toegang te verkrijgen tot hun specifieke percelen” 
Het tuinbouwbedrijf, maar ook andere grondeigenaars/gebruikers dienen dus steeds toegang te 
krijgen tot de percelen in eigendom/gebruik. 
De groenbuffer (groenscherm) heeft geen (schaduw)effect op het tuinbouwbedrijf gezien dit ten 
noorden van het tuinbouwbedrijf ligt.  
De PROCORO kan uit het bezwaarschrift niet afleiden wat de bezwaarindiener onduidelijk vindt met 
betrekking tot de huidige ontsluiting op de Sleihagestraat en de gekoppelde stedenbouwkundige 
voorschriften met betrekking tot de groenbuffer. In de stedenbouwkundige voorschriften worden er 
met name geen specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de aansluiting van de 
Meiboomstraat op de Sleihagestraat. 
 
 
 
De heer Hans Mommerency vervoegt de vergadering. 
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3. Behandelen adviezen en bezwaren ikv OO PRUP Regionaal bedrijf 
Sadef – herziening 
Advies nav het openbaar onderzoek van 17/5 tem 16/7/2021 

De voorzitter verwelkomt mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning. 
 
Mevrouw Evelyne Vercauteren licht het PRUP Regionaal bedrijf Sadef – herziening  toe. 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking. 
 
Een lid meent dat de bezwaarindieners gelijk hebben. De verdere uitbreiding van het bedrijf 
overschrijdt de draagkracht van de omgeving. Het bedrijf is zonevreemd gegroeid. De vele milieu 
opmerkingen zijn hiervan het bewijs. Het bedrijf heeft de voorwaarden vanuit het verleden niet 
gerespecteerd. Het bedrijf mag nu niet beloond worden met een uitbreiding. 
Een ander lid is het hiermee eens. Het bedrijf heeft heel wat impact op de omgeving door steeds 
uit te breiden. Dit is niet meer van deze tijd. De milieu aspecten, het wateraspect zijn op 
verschillende niveaus overschreden.  
Nog een ander lid meent dat het bedrijf niet zonevreemd is. Bij aanvang was het ingekleurd op het 
gewestplan en is via een BPA verder gegroeid.  
Een lid wijst erop dat bij de exploitatievergunning in 2002 en de tussentijdse aanpassingen er geen 
enkel bezwaar was. 
Een ander lid zegt dat door de groei van het bedrijf de klachten zijn beginnen te komen. De 
mensen worden niet gehoord. De PROCORO zal de bezwaren terug weerleggen zoals gewoonlijk. 
Mensen worden hierdoor gefrustreerd dat er niemand naar hen luistert.  
 
Nog een ander lid wil weten wat de mogelijkheden zijn van het bedrijf op langere termijn, over 10 
jaar? 
Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat de grenzen voor 
een maximale uitbreiding met dit PRUP zijn bereikt. Er zijn duidelijke grenzen met name de 
Gudrunstraat, Stationsstraat en de Brugsesteenweg. 
 
Een lid zegt dat het bedrijf is gegroeid vanuit een woonlint aan de Brugsesteenweg. De andere 
woningen zijn na het bedrijf gekomen. Het bedrijf was er eerst. Het is ook duidelijk dat er 
maximale grenzen zijn aan de groei van het bedrijf. Indien het bedrijf zich moet herlokaliseren, 
dan wordt er meer open ruimte aangesneden.  
 
Een ander lid verwijst naar de charter duurzaam ondernemen. Het bedrijf was één van de eerste 
om dit te ondertekenen. Het is een toonaangevend bedrijf op vlak van milieu en omgeving. Het 
bedrijf doet heel wat inspanningen.  
 
Nog een ander lid vindt het belangrijk dat er duidelijke grenzen zijn bepaald voor de groei van het 
bedrijf. Na dit PRUP kunnen er enkel nog optimalisaties binnen de bestaande ruimte. 
 
Een lid geeft aan dat de bezwaren heel wat frustraties aangeven dat de omgeving niet wordt 
gehoord. Er worden alternatieven aangereikt door de buurt die niet worden onderzocht. 
 
Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning informeert de PROCORO dat in 
het plan-MER een motivatie is opgenomen waarom een volledige herlokalisatie niet aan de orde is. 
Bovendien werd er een alternatief onderzocht voor de uitbreiding op aangeven van enkele 
buurbewoners met name aan de overkant van de Stationsstraat. Dit is niet weerhouden omdat er 
dan verkeer ontstaat dwars over de Stationsstraat. Dit is niet verkeersveilig. 
 
Een ander lid vult aan dat er ooit plannen waren aan de overkant van de Stationsstraat voor een 
lokaal bedrijventerrein. De wijk stond toen in rep en roer. Het is dan eigenaardig dat dit als 
alternatief naar voren wordt geschoven. 
 
Nog een ander lid meent dat er heel wat studiewerk aan te pas is gekomen. Op basis van de 
reacties en adviezen kunnen er nog zaken worden aangepast. 
 
De voorzitter zegt dat het MER-rapport een ernstig document is en opgesteld is door deskundigen. 
Milderende maatregelen kunnen hierbij nog bijgestuurd worden. Het is niet ernstig van de 
bezwaarindieners om aan te geven dat de MER onjuist en onvolledig is.  
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Een lid zegt dat het een gewoonte wordt om steeds maar uit te breiden. Dit is het algemeen 
ruimtelijk beleid. 
De voorzitter antwoordt dat er intussen ook wel een maatschappelijke evolutie is gebeurd. 
Bijvoorbeeld demografisch: van 8 miljoen Belgen naar 11 miljoen. Dit heeft zijn ruimtelijke 
consequenties. 
 
Een ander lid wijst naar het BPA. Dit BPA maakt het mogelijk dat het gebied waar het bedrijf wil 
uitbreiden op vandaag al verkaveld kan worden met woningen en kleinere bedrijfjes.  
 
Nog een ander lid meent dat de ruimte schaars is. Bij het wonen is het nu éénmaal gemakkelijker 
om te verdichten en binnen het bestaand woonaanbod te werken. Voor bedrijven is dit niet het 
geval. Het kan niet de bedoeling zijn om de economie te stoppen. Niettemin moet er nagegaan 
worden hoe bedrijven de ruimte beter kunnen benutten en daardoor zuiniger ruimtegebruik 
kennen. De POM maakt via Saving Space de oefening. Er zijn echter nog heel wat juridische 
struikelblokken.  
 
Een lid verwijst naar het vorige PRUP waar de Gudrunstraat als een maximale grens wordt 
aangegeven. Het is belangrijk dat dit de uiterste grens blijft. 
Een ander lid wil weten waarom de Stationsstraat als ontsluitingsweg dient voor het bedrijf. 
Waarom kan dit niet via de Brugsesteenweg? 
Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning legt uit dat de 
verkeersintensiteiten veel hoger liggen dan in de Stationsstraat. In combinatie met een 
snelheidsregime van 70 km/u, maakt dat de verkeersonveiligheid voor het links afslaand verkeer 
vanuit het bedrijf veel groter is. In de plan-MER werden verschillende scenario’s onderzocht.  
 
Nog een ander lid meent dat het voorzien van een bijkomende ontsluiting voor personeel tegenaan 
de woonbebouwing niet kan. Dit zorgt voor hinder en geluid voor de bewoners van de 
Gudrunstraat en Stationsstraat. 
 
Een lid zegt dat iedereen vrij is. Er wordt nu ook gereden in de Stationsstraat, los van het bedrijf. 
Dit kan je niet sturen. 
 
De voorzitter meent dat mogelijks binnen 10 jaar de problematiek van geluidsoverlast door het 
verkeer serieus zal verminderd zijn door de elektrische wagens. 
 
Nog een ander lid meent dat de waterproblematiek te eng wordt bekeken tot het bedrijf zelf. Dit 
moet in zijn totaliteit bekeken worden in de omgeving. Het is een cumulatief effect van het bedrijf 
en de bebouwing er rond, dus ook woningen, die maken dat er waterproblemen zijn. Ook de 
stikstof problematiek werd onvoldoende behandeld in de plan-MER. 
 
 
De leden ontvangen een voorstel van advies. 
De voorzitter gaat over tot de behandeling van de adviezen en bezwaren 
 
 
Het advies van de PROCORO bevat een overzicht van alle adviezen en bezwaren die ontvangen zijn 
door de PROCORO naar aanleiding van het openbaar onderzoek. Het is onderverdeeld in twee 
delen.  
Deel 1 geeft de samenvatting weer van alle adviezen en het advies van de PROCORO hierop.  
Deel 2 is de samenvatting van de bezwaren ingedeeld onder veel voorkomende onderwerpen per 
thema en het advies van de PROCORO hierop. 
De 2 delen dienen samen met het overzicht van de bezwaren en adviezen gelezen te worden. Elke 
nummer verwijst immers naar een vervolgnummer op deze lijst waar telkens de datum van 
ontvangst, de naam, het adres en de ontvangstwijze van het advies of bezwaar op vermeld staat. 
Op die manier kan men indien nodig het originele exemplaar erbij nemen. 
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ONONTVANKELIJK met éénparigheid van stemmen  
Volgende bezwaren zijn ontontvankelijk : 
B1 deel 1 – buiten termijn (16/05/2021) 
B56 – buiten termijn (19/07/2021) 
 
 
 
DEEL 1: SAMENVATTING ADVIEZEN 
 
A1. Gemeenteraad Hooglede (ontvangst PROCORO 5/07/2021) 
De gemeenteraad verleent een gunstig advies, mits voldaan is aan volgende voorwaarden: 
1. De voorschriften m.b.t. de groenbuffers dienen te worden aangevuld met een 

minimumpercentage van 50% groenblijvende planten 
2. De voorschriften voor ‘art. 1 - overdruk: deelzone voor groenaanplant en buffer’ dienen te 

worden aangepast zodat de minimale breedte van de bufferzone 5 m bedraagt (i.p.v. 3 m). 
3. De geluids- en groenbuffer dienen kwalitatief ontworpen te worden. Het geluidsscherm langs 

de Stationsstraat (voorschrift 1.2.7) bestaat bij voorkeur uit een robuuste, beplante 
constructie met diversiteit aan klimplanten; 

4. Om het geluidsdempend effect van het geluidsscherm te waarborgen, wordt gevraagd om bij 
openingen een retour te voorzien. 

5. In de zone voor groenbuffer dient het geluidsscherm aan de kant van het bedrijf zelf 
gerealiseerd te worden i.p.v. de minimaal voorziene 5 m tussen de plancontour en de 
geluidsbuffer (voorschrift 2.2.2). 

6. De waterbuffering mag niet gebeuren binnen de eerste 10 m van de zone voor groenbuffer 
7. De overdruk ‘extra voorwaarden geluid’ dient verder doorgetrokken te worden richting zuiden, 

tot achter en langs het perceel 26e afd. Sectie C nr. 532/Y. 
8. Het is aanbevolen de geluidswand nog verder door te trekken langs de Gudrunstraat. 
9. Er dient te worden opgenomen in de voorschriften dat het waterbufferbekken bovengronds 

dient te worden gerealiseerd, te combineren met waterinfiltratie en met een gestuurd, 
vertraagd wegpompdebiet. 

10. Bij toekomstige aanvragen tot omgevingsvergunning dient bij gebouwen hoger dan 15 meter 
een beschaduwingsstudie te worden gevoegd, zodat de impact op de nabije woningen kan 
worden onderzocht. 

11. Bij de heraanleg van de bedrijfstoegangen dient rekening gehouden te worden met de 
zichtbaarheid vanaf en op het openbaar domein: het vrijwaren van zichthoeken, het waar 
nodig aanpassen van de berm en de beplanting. 

12. De permanente toegankelijkheid van de logistieke zone voor vrachtwagenbestuurders is zeer 
belangrijk. Bij de aanleg van de logistieke zone dient men aan te tonen dat er geen wachtrijen 
op het openbaar domein zullen ontstaan, o.a. door een doordachte inplanting van de 
weegbrug, voldoende opstelruimte voor vrachtwagens, inplanting slagbomen, … 

13. De snelheid waarmee men het openbaar domein oprijdt dient beperkt te worden, bv. door 
middel van slagbomen. 

14. De poorten van de productiehallen dienen te worden voorzien van automatisch sluitende 
poorten. 

15. De stedenbouwkundige voorschriften dienen duidelijk en afdwingbaar geformuleerd te worden. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
De eerste 14 punten van het advies worden behandeld samen met de bezwaren en opmerkingen 
die verder in het advies worden besproken. 
Voor wat betreft het 15e punt stelt PROCORO vast dat er niet gespecifieerd wordt om welke 
stedenbouwkundige voorschriften het exact gaat. PROCORO stelt voor om de stedenbouwkundige 
voorschriften nog eens te screenen op hun duidelijkheid en afdwingbaarheid. 
 
 
A2. Departement Omgeving (ontvangst PROCORO 5/07/2021) 
Het ontwerp RUP is in overeenstemming met de opties van het RSV en geeft voldoende uitvoering 
aan het PRS. Het wordt gunstig geadviseerd. 
advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
PROCORO neemt kennis van dit gunstig advies. 
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DEEL 2: SAMENVATTING BEZWAREN GEBUNDELD PER THEMA 
 
 
PRO 
B54 
Bezwaarindiener geeft aan dat ze voorstander is van de uitbreiding omwille van de vele 
tewerkstelling. Als buurtbewoner passeert ze vaak aan het bedrijf en geeft aan dat het bedrijf er 
alles aan doet om de inwoners zo weinig mogelijk te storen. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
PROCORO neemt hiervan kennis. 
 
 
DRAAGKRACHT OVERSCHREDEN 
B3/B5/B6/B7/B8/B9/B10/B11/B13/B14/B15/B16/B17/B18/B19/B20/B21/B22/B23
/ B24/B25/B27/B28/B29/B31/B32/B33/B34/B35/B36/B37/B39/B40/B41/B42/B43/ 
B44/B45/B46/B47/B48/B51/B52/B55/ 
- Sadef kreeg reeds kansen om uit te breiden. Het bedrijf heeft de limieten van de uitbreiding 

ruimschoots overschreden. 
- Sadef dringt met deze uitbreidingsplannen de bebouwde kom van een landelijk dorp binnen. 
- De huidige industriële activiteit weegt nu al enorm op de leefbaarheid van de diverse 

woonkernen in de omgeving van het bedrijf. 
- Het RSV stelt dat goed nabuurschap het uitgangspunt moet vormen & dat de ruimtelijke 

draagkracht niet mag overschreden worden. 
- Laat het bedrijf zich eerst in orde stellen om de huidige leefbaarheid te normaliseren ipv nog 

verder uit te breiden.  
- Het bedrijf kan de overlast voor de omgeving zowel met het vorige PRUP als met dit nieuwe 

PRUP niet binnen zijn grenzen houden op vlak van geluidshinder, geurhinder, wateroverlast, 
klimaatbelasting en verkeersoverlast en aantasting van het landschap. 

- Dit PRUP is zonevreemd. 
- De omzetting van een zone voor wonen en ambachten naar industriegebied op deze plaats 

overschrijdt de draagkracht van de woonkern in Gits. 
- Dit PRUP minimaliseert de impact van de uitbreiding naar de buurtbewoners. 
- Dit PRUP trekt geen scheefgegroeide situaties recht. 
- Het is onverenigbaar om enerzijds de woonkern uit te breiden en aan de overkant van de straat 

ook nog uitbreiding toe te staan van KMO-activiteiten of industriële activiteiten. De visie van 
vele jaren terug om hier een KMO zone in te planten is achterhaald door de bouw van woningen 
en uitbreiding van de dorpskern. 

- Het aandeel groen wordt kleiner, meer verharding, met gevolgen ivm wateroverlast, 
geluidsoverlast, visuele hinder. 

- Het RUP wijzigt de hoofdoriëntatie van het bedrijf en in de inbedding in het dorp. Met het 
nieuwe RUP komt het zwaartepunt terecht in de Stationsstraat en diep in de bebouwde kom. 

- Maak uitbreidingen voor een bedrijf in een industriezone, niet in een dorpskom. 
- In industriezone Beveren-Roeselare staan woonhuizen op een afstand van 100 m. Er is daar 

nog plaats genoeg om zich te vestigen. Beter de bedrijfsactiviteiten verhuizen. 
- Gebouwen van 25 m hoog horen geclusterd thuis op een industrieterrein, niet in woonkernen. 
- Met dit PRUP zou het bedrijf zich tot tegen onze perceelgrens vestigen. Dit is niet aanvaardbaar. 

Het kan niet dat een bedrijf met zware industrie zich achter de huizen in de bebouwde kom van 
een landelijk dorp komt vestigen. Dat soort activiteiten hoort thuis op een industrieterrein. 

- Het kan niet dat een bedrijf zich achter de huizen komt vestigen. 
- De landelijke omgeving gaat verloren; er wordt een industriezone ingericht in de bebouwde 

kom; er komt zware industrie in een woonzone. Het RUP houdt geen rekening met de levens- 
en woonkwaliteit van de bestaande bewoners, noch met het milieu, het landschap en de bodem. 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:14 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Johan Paret, Mark 
Desmet, Koen Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  
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PROCORO meent dat de voorziene uitbreiding, mits het nemen van de verschillende milderende 
maatregelen, de draagkracht van de site niet overstijgt. 
Deze uitbreiding bij de bestaande site, heeft ruimtelijke en economische voordelen. Door de 
bedrijfsactiviteiten te bundelen zijn er bijvoorbeeld geen mobiliteitsbewegingen tussen 
verschillende vestingen wat impact heeft op de omgeving. 
Uit het plan-MER is gebleken dat – mits het nemen van een aantal milderende maatregelen – de 
uitbreiding wel kan / haalbaar is. 
Uiteraard moet het bedrijf hier de verschillende milieunormen respecteren. De PROCORO verwijst 
naar de geldende wetgeving ter zake. Elke vergunningsaanvraag zal getoetst worden aan deze 
wettelijke normeringen. Dit zijn elementen die in detail op projectniveau (vergunning) dienen 
beoordeeld te worden. Dit dient niet aangepast te worden in het PRUP. 
Het principe van wonen en bedrijvigheid te bundelen is niet achterhaald omdat op deze manier de 
aansnijding van open ruimte kan gevrijwaard worden. 
De uitbreidingszone die voorzien is, heeft volgens het bestaande BPA geen landbouw of andere 
open ruimte bestemming. 
De Gudrunstraat en de Stationsstraat zijn duidelijke grenzen waarbinnen de verdere ontwikkeling 
van het bedrijf moet plaatsvinden. 
De hoofdontsluiting en -oriëntatie van Sadef op de Stationsstraat wijzigt met het RUP niet van 
locatie. 
 
 
 
RANDVOORWAARDEN 
B49 
Op pagina 28 van de toelichtingsnota wordt gesteld dat een beperkte uitbreiding van het bedrijf te 
motiveren is, mits voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden: 

- Zuinig ruimtegebruik en hoogwaardige kwalitatieve beeldvorming 
- Goede landschappelijke inpassing 
- Voorzien in een voldoende brede en kwalitatieve buffer naar de omwonenden toe 
- Buffering naar de heuvelrug in het zuiden 
- Behouden en versterken van de visuele kwaliteiten van de rug van Hooglede 
- Kwalitatieve aanleg buitenruimte 

Aan deze randvoorwaarden is niet voldaan. 
 
Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:14 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Johan Paret, Mark 
Desmet, Koen Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  

PROCORO meent dat het RUP wel aan deze randvoorwaarden voldoet. 
- Zuinig ruimtegebruik wordt gestimuleerd in de stedenbouwkundige voorschriften 

bijvoorbeeld door het bedrijf ook meer in de hoogte te laten bouwen en door 
kantoorruimten en personeelsruimten op de verdieping te verplichten 

- Voor wat betreft de goede landschappelijke inpassing en de kwalitatieve aanleg van de 
buitenruimte werden verschillende soorten buffers opgenomen waarbij de milderende 
maatregelen uit het plan-MER werden vertaald. Dit geldt ook voor de buffers ten opzichte 
van de omwonenden 

- Het RUP voorziet geen verdere uitbreiding richting de rug van Hooglede ten opzichte van de 
bestaande juridische toestand. 

- Om de visuele kwaliteiten van de rug van Hooglede te behouden werd in het RUP van 2006 
reeds de keuze gemaakt om het bedrijf te laten ingraven en niet bovenop de rug te 
bouwen. 

- Kwalitatieve beeldvorming is ook een element dat in de omgevingsvergunning aan bod 
komt. 

PROCORO stelt voor om de motivatie, van hoe aan deze gestelde randvoorwaarden wordt voldaan 
ook toe te voegen in de toelichtingsnota. 
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LANGE TERMIJN VISIE 
B5/B6/B7/B8/B14/B15/B21/B23/ B24/B25/B28/B33/B40/B44/B45/B48/B55 
- Bedrijf zal nooit genoeg ruimte hebben. Dit bewijst het feit dat de buffer van landbouwgebied 

nu ook wordt ingenomen. 
- Met dit PRUP zal het bedrijf alle mogelijkheden tot verdere uitbreiding gebruikt hebben. Dan zal 

het bedrijf moeten uitwijken naar een andere locatie, ondertussen zal de negatieve impact op 
de leefomgeving voor de omwonenden onomkeerbaar zijn. 

- Het RUP wijzigt de hoofdoriëntatie van het bedrijf en in de inbedding in het dorp. Met het 
nieuwe RUP komt het zwaartepunt terecht in de Stationsstraat en diep in de bebouwde kom. 

- Elk toekomstperspectief ontbreekt, zowel in scopingnota als in het plan-MER. Ook na 
mondelinge navraag bleef dit onbeantwoord. 

- Het bedrijf bleef steeds uitbreiden. Waarom zou dit stoppen na dit RUP? Waarom zou het bedrijf 
nog leefbaar blijven als het niet langer kan uitbreiden. Het was een nalatigheid om geen andere 
locatiealternatieven te onderzoeken. De keuze wordt onvoldoende overwogen of gemotiveerd. 

- Er is onzekerheid over de lange termijn plannen van Sadef. 
 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:14 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Johan Paret, Mark 
Desmet, Koen Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  

 
PROCORO meent dat de voorziene uitbreiding, mits het nemen van de verschillende milderende 
maatregelen, de draagkracht van de site niet overstijgt.  
In het RUP van 2006 werd bepaald dat de Gudrunstraat een ruimtelijke grens is. Dit is met het 
huidige RUP gerespecteerd. 
De weginfrastructuur is grensstellend voor de ontwikkeling van het bedrijf. Dit is ook gebleken uit 
het plan-MER waarin een alternatieve uitbreidingszone voor de overzijde van de Stationsstraat 
werd onderzocht. Uitbreiding aan de overzijde van 1 van de wegen is niet efficiënt en creëert een 
verkeersonveilige situatie door overstekend verkeer. Zoals ook blijkt uit het MER bij het onderzoek 
van het scenario met uitbreiding ten noorden van de Stationsstraat (pg. 65). 
In het RUP wordt ingezet op zuinig ruimtegebruik, voor toekomstige ontwikkelingen kan het bedrijf 
in de hoogte werken. 
De buffer landbouwgebied waarvan sprake in de bezwaren is juridisch geen landbouwgebied. 
In het MER werden verschillende inrichtingsalternatieven en een uitbreidingsalternatief onderzocht, 
deze worden beschreven in het plan-MER en in de scopingnota p32 ev. Er wordt tevens 
gemotiveerd waarom er geen locatiealternatieven werden onderzocht. Er werd ook een 
nulalternatief onderzocht (de juridische situatie) én een feitelijke referentiesituatie (de bestaande 
toestand). 
 
 
 
PLAN-MER ALGEMEEN 
B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B10/B13/B14/B15/B16/B17/B18/B19/B20/B21/B22/B23/ 
B24/B25/B27/B28/B29/B31/B32/B33/B34/B35/B36/B37/B40/B41/B42/B43/B44/ 
B45/B46/B47/B48/B49/B55 
- Het plan-MER is onvolledig en onjuist. Ze is ongeloofwaardig en eenzijdig opgesteld. 
- Dit PRUP baseert zich op een MER-studie die onvolledig is en onjuist op enkele punten. 
- Het MER is volledig op maat geschreven van dit ene bedrijf ten koste van de omwonenden. Het 

bijschaven van de MER-studie in de voorwaarden van het PRUP is een doekje voor het bloeden 
want de uitbreiding op zich wordt helemaal niet in vraag gesteld. 

- Het plan-MER stelt de uitbreiding op zich niet in vraag en biedt geen antwoord op de 
bezwaarschriften na de eerste publieke raadpleging. 

- Plan-MER op kosten van de gemeenschap en aangevraagd door het bedrijf. De uiteindelijke 
toegevingen werden reeds op voorhand bepaald. 

- Alle vooropgestelde alternatieven in de ingediende bezwaarschriften werden op een te 
gemakkelijke manier van de kaart geveegd. 

- planMER is onvolledig, onjuist en éénzijdig op maat van het bedrijf geschreven 
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- Het planMER is ondeugdelijk. 
- Een aantal knelpunten worden doelbewust uit de weg gegaan en klachten en problemen worden 

geminimaliseerd. 
- Geen onderzoek van alternatieven: 

o De toekomstige situatie wordt vergeleken met de feitelijke referentiesituatie. Er wordt 
zonder meer van uitgegaan van het feit dat het bedrijf kan uitbreiden binnen de contouren 
van het RUP, zonder te onderzoeken of er alternatieven zijn, namelijk geen uitbreiding, 
beter ruimtegebruik, inrichtingsalternatieven, etc. Er wordt uitgegaan dat het bedrijf dient 
uit te breiden en dat deze mogelijkheden reeds opgenomen waren in het RUP van 2006. Dit 
blijkt een evidentie te zijn, zonder rekening te houden met het feit dat de hinder naar de 
omgeving, de contouren van het RUP te buiten gaat en de ruimtelijke draagkracht 
overschreden wordt. 

o In het planMER dienen de redelijke alternatieven, zowel qua locatie als inrichting te worden 
onderzocht. Ook het nulalternatief dient onderzocht te worden. Er dient ook uitgegaan te 
worden van het alternatief wanneer er geen uitbreiding van het bedrijf zou zijn. 

o Er werden geen locatie-alternatieven onderzocht, ook geen inrichtings- noch 
uitvoeringsalternatief, noch het nulalternatief. 

- Er is onvoldoende overweging van locatiealternatieven. 
- De effecten in ogenschouw genomen, kunnen we niet anders dan concluderen dat dit PRUP wel 

degelijk een substantiële impact zou genereren. Dit kan niet worden weggezet als een niet-
substantiële uitbreiding 

- Het plan-MER schat de negatieve impact van volgende domeinen onterecht onvoldoende in: 
mobiliteit, geluid, landschap, klimaat, ruimtelijke inrichting en gezondheid 

- Het plan-MER laat de eventuele negatieve impact van milderende maatregelen buiten 
beschouwing. 

- Er zijn gekende mobiliteitsproblemen; de buurt ervaart hinder door het onvoldoende naleven 
van de bestaande voorschriften inzake geur en geluid; bedrijf werkt -ondanks beloftes en 
afspraken - met open poorten; bepalingen rond buffering uit RUP 2006 werden maar recent 
nageleefd; bedrijf komt bepalingen inzake bodemverontreiniging niet na. 

- Deze aspecten werden niet in de scopingnota of in het planMER in overweging genomen bij de 
beoordeling van de ontwikkelvraag van het bedrijf. 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:14 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Johan Paret, Mark 
Desmet, Koen Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  

 
De PROCORO stelt vast dat het plan-MER werd opgemaakt door een onafhankelijk studiebureau. 
Dit studiebureau beschikt over alle noodzakelijke deskundigheid om een plan-MER te mogen 
opmaken conform de regelgeving. Team MER van het Departement Omgeving maakt deel uit van 
het planteam en zorgt op deze wijze voor een continue kwaliteitswaarborging van de 
milieubeoordeling. De kwaliteitsbeoordeling over de inhoudsafbakening van het planMER door 
team MER van het Departement Omgeving zit vervat in de Scopingnota. Team MER ging akkoord 
met de voorgestelde methodiek en het voorgestelde team van erkende MER-deskundigen die het 
plan-MER opstellen. In een verdere stap zal een laatste kwaliteitsbeoordeling gevraagd worden aan 
team MER alvorens het RUP definitief vastgesteld kan worden.  
De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van dit document dan ook niet in vraag en 
acht de ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. 
De milderende maatregelen van de plan-MER zijn doorvertaald in het RUP.  
In het MER werden verschillende inrichtingsalternatieven en een uitbreidingsalternatief onderzocht, 
deze worden beschreven in het plan-MER en in de scopingnota p32 ev. Er wordt tevens 
gemotiveerd waarom er geen locatiealternatieven werden onderzocht. Er werd ook een 
nulalternatief onderzocht (de juridische situatie) én een feitelijke referentiesituatie (de bestaande 
toestand). 
Het betreft een objectieve studie over de effecten van de uitbreiding van het bedrijf. Het PRUP 
werd op maat van de bestaande bedrijvigheid geschreven om te vermijden dat er andere 
bedrijfsactiviteiten zouden terecht komen.  
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GELUID 
Bestaande geluidshinder 
A1/B1deel2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B10/B13/B14/B15/B16/B17/B18/B19/B20/B21/ 
B22/B23/B24/B25/B27/B28/B29/B31/B32/B33/B34/B35/B36/B37/B40/B41/B42/ 
B43/B44/B45/B46/B47/B48/B49/B50/B51/B52/B55 
- Het bedrijf veroorzaakt al jaren geluidshinder (heftrucks, intern verkeer, open poorten, …) voor 

de omwonenden. De hinder zal enkel stijgen naarmate de loodsen dichter in de bebouwde kom 
worden ingepland. 

- Bedrijf werkt permanent met open poorten waardoor het geluid zich verspreidt naar de 
omgeving. 

- Er is geluidshinder zowel overdag als ‘s nachts. Poorten blijven open staan, ook bij 
bedrijfsactiviteiten in het weekend. Er zijn vooral veel piekgeluiden afkomstig van de koer van 
het bedrijf. Bezwaarindiener deed een geluidsmeting op 12/07/2021 om 20u45 die een 
geluidsniveau aangaven van 60Dba. Het bedrijf doet geen moeite om de geluidsnormen te 
respecteren. 

- Ervaren momenteel vrij veel geluidshinder 
- De woonkwaliteit is niet gegarandeerd door geluidsoverlast van de bedrijfsactiviteiten, zowel 

overdag als ‘s nachts. 
- Leefbaarheid woning is niet meer draaglijk door de dagelijkse (dag en nacht en weekend) 

geluidshinder van Sadef. De uitbreiding zal deze overlast doen toenemen. De limiet is nu al 
bereikt en overschreden. 

- Bewaarindiener ondervindt aanzienlijke geluidshinder, overdag en ook ‘s nachts. Er is sprake 
van piekgeluiden en impulsgeluiden, geluid afkomstig van het intern transport van de heftrucks 
die materiaal verplaatsen. 

- Bedrijf werkt met open poorten: dit is inderdaad niet planologisch op te lossen en dient in het 
kader van de omgevingsvergunning en de handhaving opgevolgd te worden. 

- Het bedrijf heeft een historiek van vele opvolgende regularisaties. Er dienen derhalve in het 
PRUP zoveel mogelijk garanties ter beperking van hinder planologisch opgenomen te worden. 
Handhaving verschuift het probleem en de verantwoordelijkheid van de omwonenden. 

- Het werken met gesloten poorten dient opgenomen te worden als voorwaarde voor 
milieuerkenning. 

- De geluidsoverlast is deels te wijten aan het feit dat het bedrijf zelden werkt met gesloten 
poorten. In het RUP wordt het sluiten van de poorten slechts opgenomen als aanbeveling. Dit 
moet een bindende voorwaarde zijn om een milieuvergunning te bekomen. 

- De poorten van de productiehallen dienen te worden voorzien van automatisch sluitende 
poorten. 
 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:14 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Johan Paret, Mark 
Desmet, Koen Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  

 
PROCORO verwijst naar de geldende wetgeving ter zake. Elke vergunningsaanvraag zal getoetst 
worden aan deze wettelijke normeringen. Dit zijn elementen die in detail op projectniveau 
(vergunning) dienen beoordeeld te worden.  
In de stedenbouwkundige voorschriften werd binnen artikel 1.2.1 opgenomen dat geluidshinder 
voor de omwonenden en de omgeving zoveel mogelijk beperkt dient te worden door een goede 
inrichting en plaatsing van gebouwen in de zone bestemd voor de activiteiten. Toelichtend wordt 
hier gesteld dat het gebruik van automatische poorten wordt aanbevolen. 
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Plan-MER geluid 
B2/B4/B5/B6/B7/B8/B10/B13/B14/B15/B16/B17/B18/B19/B20/B21/B22/B23/B24
/B25/B27/B28/B29/B32/B33/B34/B35/B36/B37/B40/B41/B42/B43/B44/B45/B46/ 
B47/B48/B49/B55 
- Het plan-MER maakt geen melding van 2 geluidsmetingen - waarbij de geluidsnormen 

herhaaldelijk worden overschreden - die door overheidsinstanties werden uitgevoerd. In de 
nieuwsbrief geeft het bedrijf aan dat ze werken aan de geluidshinder, terwijl er volgens het 
plan-MER geen geluidshinder was. 

- De geluidsmetingen voor de MER geven geen representatief beeld voor de huidige situatie en 
zijn bijgevolg onwettig. 

- Tijdens de geluidsmetingen voor het plan-MER was het opvallend stiller bij Sadef. Het PRUP 
geeft geen aandacht aan de geluidsoverlast die buren dagelijks ervaren. Uit de metingen door 
milieu-inspectie bleek het bedrijf de geluidsnormen wel te overschrijden. Ook een tweede 
meting door de milieupolitie tijdens deze periode (november 2020) bracht de overlast aan de 
oppervlakte. Het bedrijf werd aangemaand de overlast aan te pakken. 

- De beide externe metingen gebeurden tijdens de lopende MER-studie en de resultaten waren 
gekend voor de afronding van het onderzoek. Toch werden deze niet meegenomen in de 
beoordeling van de bufferende maatregelen. 

- Tijdens de metingen aan de Gudrunstraat was er geen normale activiteit van het bedrijf, maar 
wel een duidelijk verminderde activiteit. 

- Uit de geluidsstudie, planMER pg 14, blijkt dat er een aantal evaluatiepunten niet wordt voldaan 
aan de toepasselijke grenswaarden uit Vlarem II voor de beoordelingsperiode van de dag en in 
alle evaluatiepunten voor de beoordelingsperiode van de nacht. Dit leidt tot een score van -3. 

- Uit geluidsmetingen nav een klacht in november 2020, is gebleken dat de geluidsnormen door 
het bedrijf wel worden overschreden, zowel overdag als ‘s nachts.  

- Een tweede klacht bij de milieupolitie leidde tot een PV lastens het bedrijf. Het bedrijf moest de 
geluidsoverlast aan pakken en maatregelen nemen. De door het bedrijf in het verleden reeds 
genomen geluidsreducerende maatregelen zijn blijkbaar niet voldoende. 

- Dit kan volgens het MER alleen gemilderd worden door het doortrekken van de reeds bestaande 
geluid en visuele buffer in het westen naar de Stationsstraat en langs de Stationsstraat tot aan 
de inrit en achter de bestaande woningen in de Gudrunstraat, geluidsschermen van 6 meter 
hoog. De groenbuffer zou een breedte hebben van 5 meter. 

- Omdat het doet vermoeden dat de geluidsstudie gemanipuleerd werd en de geluidsproblematiek 
naar de omgeving onvoldoende werd onderzocht, kunnen hieruit geen conclusies worden 
getrokken en efficiënte milderende maatregelen worden voorgesteld. 

- Gebrekkig onderzoek van het geluid: 
- Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen geluid afkomstig van de activiteiten en 

geluid zowel intern als extern van transport. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
De PROCORO stelt vast dat het plan-MER werd opgemaakt door een onafhankelijk studiebureau. 
Dit studiebureau beschikt over alle noodzakelijke deskundigheid om een plan-MER te mogen 
opmaken conform de regelgeving. Team MER van het Departement Omgeving maakt deel uit van 
het planteam en zorgt op deze wijze voor een continue kwaliteitswaarborging van de 
milieubeoordeling. De kwaliteitsbeoordeling over de inhoudsafbakening van het planMER door 
team MER van het Departement Omgeving zit vervat in de Scopingnota. Team MER ging akkoord 
met de voorgestelde methodiek en het voorgestelde team van erkende MER-deskundigen die het 
plan-MER opstellen. In een verdere stap zal een laatste kwaliteitsbeoordeling gevraagd worden aan 
team MER alvorens het RUP definitief vastgesteld kan worden.  
De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van dit document dan ook niet in vraag en 
acht de ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. 
Vanuit VLAREM II zijn er geluidsnormen vastgesteld, als die overschreden worden dan kan een 
klacht ingediend worden bij de milieuinspectie. Dat is wat hier is gebeurd. 
In het kader van het plan-MER werden geluidsmetingen uitgevoerd om de actuele toestand te 
beschrijven. 
PROCORO meent dat het opportuun kan zijn om de meetresultaten van inspectie te laten 
vergelijken met de meting ikv het plan-MER (onder voorbehoud dat de meting conform de 
methodiek van het planMER is). Mocht deze vergelijking leiden tot strengere milderende 
maatregelen, dienen deze vertaald te worden in het RUP. 
PROCORO adviseert ook om in de voorschriften op te nemen dat bij de eerstvolgende volwaardige 
vergunningsaanvraag in de inrichtingsstudie bijzondere aandacht moet besteed worden aan het 
geluidsaspect, en dit door middel van een geluidsstudie die beantwoordt aan de VLAREM regels 
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(bijlage 4.5.1 bij Vlarem II bevat de meetmethode en de meetomstandigheden voor het 
omgevingsgeluid en bijlage 4.5.2. bevat de regels voor de opmaak en beoordeling van een 
akoestisch onderzoek).  
Aanvullend minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen de bezwaarindieners maar gaan gedeeltelijk 
akkoord met het advies van PROCORO. Het feit dat de meetresultaten van de inspectie verder mee 
zullen onderzocht worden is een pluspunt. Ook gaan ze akkoord met het feit dat bij de 
vergunningsaanvraag bijzondere aandacht moet besteed worden aan geluid. 
 
 
Geluidsscherm algemeen 
B53/B55 
- Het geluidsscherm bestaat best uit een beplant scherm (greenwall-diversiteit aan klimplanten) 

waar mogelijk in combinatie met een talud. 
- Het is wenselijk dat de buffers zo snel mogelijk aangelegd worden en indien mogelijk voor de 

aanvang van de werken om hinder tijdens de werken te vermijden. Zeker het geluidsscherm 
dient als eerste voorzien te worden, tenzij het daardoor onmogelijk is om er direct opvolgende 
werken uit te voeren. 

- Geluidsschermen van 6 meter hoog en 100m lang als vervanging van een waardevol landschap 
is niet aanvaardbaar. Dit is een complete vernietiging van het waardevolle landschapsbeeld. Het 
effect van deze milderende maatregel is enorm negatief in te schatten op de ruimtelijke, 
landschappelijke en sociale beleving. Dit blijft in het plan-MER buiten beschouwing. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. De milderende maatregelen uit het MER zijn vertaald 
in het RUP. 
In de voorschriften zijn garanties ingebouwd voor de aanleg van de buffers: in artikel 2 van de 
voorschriften staat dat de buffer binnen de 2 jaar na de inwerkingtreding van het RUP moet 
gerealiseerd worden. De buffer vooraan is gekoppeld aan het afleveren van een 
omgevingsvergunning.  
PROCORO stelt voor om de aanleg van de buffer aan de achterzijde van de woningen in de 
Gudrunstraat als voorwaarde op te nemen alvorens er kan gebouwd worden in de logistieke zone. 
In de voorschriften wordt niet gespecifieerd hoe de geluidsbuffer er moet uitzien. Dit kan dus 
inderdaad resulteren in een metalen scherm. Het voorstel tot een beplant scherm is volgens 
PROCORO een goede suggestie. PROCORO stelt voor om dit op te nemen in de voorschriften: ‘als 
de geluidsbuffer wordt gerealiseerd als een scherm, dan moet het een beplant scherm zijn’. 
Aanvullende minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen de bezwaarindieners maar gaan gedeeltelijk 
akkoord met het advies van PROCORO. De voorwaarde die wordt opgelegd om eerst de buffer aan 
te leggen aan de achterzijde van de woningen in de Gudrunstraat is positief. Ook het feit dat het 
moet gaan om  een beplant scherm. 
 
 
Nieuwe geluidsscherm Gudrunstraat open ruimte 
B28/B53 
- De open los- en laadzone in de Gudrunstraat zorgt voor heel wat geluidshinder door het lawaai 

van de heftrucks en van metalen. Langs die laad- en loszone zou een geluidsscherm moeten 
komen. De laad- en loszone ligt verzonken in de berghelling en de hoge wanden van de loodsen 
weerkaatsen het geluid tot ver in de omgeving. 

- Optimaal zou zijn wanneer dit doorloopt aan de zijkant van het laatste lot naar de Gudrunstraat 
toe of zelfs tot aan de bocht boven om het geluid van de personeelsparking en de open 
stapelplaats achteraan te dempen. Deze parking en stapelplaats zorgen immers voor 
geluidhinder aan de zuidkant van de wijk Bergdal. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
Alle toekomstige vergunningsaanvragen worden sowieso afgetoetst op niveau van hinder. In de 
VLAREM II zijn er verschillende normen opgenomen inzake geluid, bodem, afvalwater, lucht,… etc 
waaraan deze vergunningsaanvragen getoetst worden. Handhaving zorgt voor de naleving van de 
vergunning(svoorwaarden). Dit zijn elementen die in detail op projectniveau (vergunning) dienen 
beoordeeld te worden. Dit dient niet aangepast te worden in het PRUP. 
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Nieuwe geluidsscherm Gudrunstraat woningen 
B5/B6/B7/B8/B14/B15/B21/B23/B24/B25/B28/B33/B40/B41/B44/B45/B48/B49/ 
B53/B55 
- Een geluidsberm of een geluidsscherm van 6 meter hoogte is onvoldoende om terugkaatsende 

geluiden tegen wanden van 25 meter hoogte te bufferen. 
- De buitenwanden van het bedrijf dienen te worden voorzien van geluidsdempende materialen of 

groen. 
- De hoogte van schermen of bermen voor geluidsbuffering dient bepaald te worden tegenover 

het niveau van de bedrijfsvloer en niet van de hoogte van de omgeving. 
- Er wordt gevraagd geen strakke metalen geluidswand te voorzien maar beter een begroeid 

talud al dan niet in combinatie met een begroeid geluidsscherm (greenwall). Het geluid dient 
het geluid te absorberen en niet te weerkaatsen. Geluidsabsorberende metalen schermen 
hebben een negatief imago. Een zorgvuldige en uitgesproken vormgeving kan bijdragen aan 
een positievere kijk ten aanzien van het bedrijf. 

- Het PRUP stelt een bufferende berm van 6 meter hoogte voor rond het bedrijf in de nieuw in te 
richten noordwestelijke zone. Dit voorstel is onaanvaardbaar. Alle geluiden die geproduceerd 
worden rond de site weerkaatsen tegen de 15 meter hoge stalen bedrijfsgebouwen en kaatsen 
terug over elke geluidsbuffer. Een berm van 3 of 6 meter stelt niks voor in vergelijking met 
gebouwen van 15 of 25 meter hoogte.  

- Er wordt geëist om geluidsdempende materialen tegen de buitenwanden van het bedrijf te 
plaatsen (bv groene muren). 

- Een metalen geluidswand is niet efficiënt in vergelijking met de efficiëntie van aarden bermen. 
- Geluidsschermen van 6 meter hoog (nu zijn ze 3,5 m) achter de woning van de 

bezwaarindiener zijn niet aanvaardbaar. 
- De bestaande geluidsschermen van 3,5 meter hoog zijn niet efficient om het geluid tegen te 

houden en zijn visueel storend. 
- De buitenwanden van het bedrijf dienen te worden voorzien van geluidsdempende materialen of 

groene planten, wat maakt dat de metalen wanden, minder storend naar de omgeving zijn. 
- Het bedrijf heeft zijn vloerpas bij zijn uitbreiding verhoogd tegenover de omgeving. Dit vloerpas 

is minstens 2 meter hoger dan de omliggende weide en straten. Daarom verliest een 
geluidsscherm van 6 meter al zeker 2 meter van zijn effectiviteit. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. De milderende maatregelen uit het MER zijn vertaald 
in het RUP. 
Wat betreft de vraag omtrent geluidsdemping op de muren van bedrijfsgebouwen te plaatsen, 
meent PROCORO dat dit als een aannemelijke suggestie klinkt. PROCORO stelt voor te laten 
nakijken door de erkende geluidsdeskundige ikv het plan-MER of dit soort bekleding bestaat en of 
het een bijkomend significant effect kan hebben om het geluid te milderen. Indien ja, stelt 
PROCORO voor om dit op te nemen in de stedenbouwkundige voorschriften voor de nieuw op te 
richten loodsen. 
 
 
De heer Johan Paret verlaat de vergadering. 
 
 
Bestaande geluidsscherm Gudrunstraat woningen 
A1/B53 
- De overdruk ‘extra voorwaarden geluid’ dient verder doorgetrokken te worden richting zuiden, 

tot achter en langs het perceel 26e afd. Sectie C nr. 532/Y. 
- Het is aanbevolen de geluidswand nog verder door te trekken langs de Gudrunstraat. 
- Optimaal zou zijn wanneer dit doorloopt aan de zijkant van het laatste lot naar de Gudrunstraat 

toe. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
Uit het plan-MER bleek dat behoud van de bestaande geluidsbuffer op deze locatie voldoende is. 
Het gaat tevens om een bestaande vergunde situatie die dus kan behouden blijven. PROCORO 
meent wel dat het gelijktrekken van de nieuwe buffervoorwaarden met een geluidsbuffer van 6m 
hoogte langs alle achterzijden van de woningen in de Gudrunstraat een gelijkwaardige aanpak is 
voor al deze bewoners, ongeacht de noodzaak. PROCORO stelt voor om de voorwaarden inzake 
geluid en buffering hier gelijk te trekken en het plan hierop aan te passen.  
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PROCORO stelt ook voor om een voorwaarde op te nemen in het RUP waarbij gesteld wordt dat er 
pas kan gebouwd worden in de logistieke zone nadat de buffer aan de achterzijde van de 
Gudrunstraat aangelegd/aangepast werd zodat ze voldoet aan de geldende voorschriften. Dit wil 
zeggen dat de bestaande buffer dan ook heraangelegd moet worden naar de nieuwe geldende 
voorschriften. 
Alle toekomstige vergunningsaanvragen worden sowieso afgetoetst op niveau van hinder. In de 
VLAREM II zijn er normen opgenomen inzake geluid, etc waaraan deze vergunningsaanvragen 
getoetst worden. Handhaving zorgt voor de naleving van de vergunning(svoorwaarden).  
 
 
Onderbreking in geluidsscherm 
A1/B5/B6/B7/B8/B14/B15/B21/B23/B24/B25/B33/B40/B41/B44/B45/B48/B53 
- Het onderbreken van het geluidsscherm wordt best zoveel mogelijk beperkt door bv met een 

retour te werken bij de inritten. Is het technisch niet haalbaar om het scherm voor 
personenvervoer in de hoogte gedeeltelijk te behouden (soort poort principe, waar scherm 
tussen 3 meter en 6 meter doorloopt). Dit kan ook verhinderen dat zwaarder vervoer van deze 
inrit gebruik maakt. 

- De oprit voor voertuigen moet door de geluidskerende berm gaan. Dit is onverenigbaar. Een 
onderbreking van de geluidsbuffer is niet aanvaardbaar.  

- Een onderbreking van de geluidsschermen in de Stationsstraat is onaanvaardbaar omdat de 
studie geen rekening houdt met de overlast bij ploegenwissels. 

- Om het geluidsdempend effect van het geluidsscherm te waarborgen, wordt gevraagd om bij 
openingen een retour te voorzien. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. De milderende maatregelen uit het MER zijn vertaald 
in het RUP. Volgens het plan-MER heeft de opening geen effecten zolang ze niet breder is dan 7 
meter en alle activiteiten ten oosten van de bedrijfsweg worden voorzien.  
Alle toekomstige vergunningsaanvragen worden sowieso afgetoetst op niveau van hinder. In de 
VLAREM II zijn er normen opgenomen inzake geluid, etc waaraan deze vergunningsaanvragen 
getoetst worden. Handhaving zorgt voor de naleving van de vergunning(svoorwaarden).  
PROCORO volgt de suggestie om de opening ook in de hoogte te beperken, dit ontraadt 
vrachtverkeer via deze toegang. 
 
 
Nieuwe ingang personeel 
B1deel2/B4/B10/B11/B16/B17/B18/B19/B20/B23/B27/B29/B32/B34/B35/B36/B37
/B41/B42/B43/B46/B47/B50/B53 
- Het voorzien van een ingang voor personeel in de bebouwde kom zal voor extra geluidshinder 

zorgen binnen en buiten de kantooruren. Dit is niet aanvaardbaar. 
- Het is onaanvaardbaar dat er een dubbele personeelsparking zou worden aangelegd in de 

Stationsstraat (zorgt voor geluidsoverlast). 
- Om geluidhinder naar de Gudrunstraat te beperken zou de weg tussen de gebouwen en de 

Gudrunstraat enkel mogen gebruikt worden voor toegang naar de achtergelegen 
personeelsparking en niet voor vervoer van grondstoffen en materialen (bv heftrucks). 

- Het geluidsscherm zal niet voorkomen dat de buurt een grotere geluidshinder ondervindt door 
de vele personenwagens in de bebouwde kom. Daarom moet het bedrijf een andere oplossing 
zoeken zonder de last dichter in het dorp te verplaatsen. 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:13 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Mark Desmet, Koen 
Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  

De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. De milderende maatregelen uit het MER zijn vertaald 
in het RUP. Alle toekomstige vergunningsaanvragen worden sowieso afgetoetst op niveau van 
hinder. In de VLAREM II zijn er normen opgenomen inzake geluid, etc waaraan deze 
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vergunningsaanvragen getoetst worden. Handhaving zorgt voor de naleving van de 
vergunning(svoorwaarden).  
In de toelichtingsnota (pg 33 – 34) wordt de ontsluiting gemotiveerd. PROCORO stelt voor om 
deze motivatie uit te breiden met de duiding dat het gaat om de bereikbaarheid van de bestaande 
achterliggende personeelsparking en aansluit op een bestaande interne ontsluiting die ten westen 
van de loodsen is gelegen. 
 
 
Plan-MER ingang Stationsstraat 
B55 
Het planMER onderzoekt onvoldoende de impact van de onderbreking in de geluidsbuffer op de 
wering van de geluidsschermen geluidshuishouding. 
Nieuwe ingang op Stationsstraat: impact op domein geluid wordt veronachtzaamd gezien: 

- De toegang is voorzien voor personeelsleden 
- Volgens MER komt ¾ van de nu meer dan 600 en in de toekomst 700 personeelsleden met 

de wagen 
- Sadef in ploegen werkt 

Dit zal resulteren in bijkomende geluidsoverlast door het aan- en afrijden, vanaf 4u30 tot 21u30.  
In het plan-MER werd voor de discipline geluid voor ‘segment 6’ geen specifieke meting en 
simulatie gemaakt van de bestaande of te verwachten mobiliteit. Terwijl juist hier, door de creatie 
van de nieuwe inrit de impact op vlak van geluid het grootst te verwachten is. 
MER haalt op p 117 terecht de hinder aan die optrekkende motoren hebben. 
Hoedanook resulteert het in een eindscore van -3, hetgeen betekent dat er moet gezocht worden 
naar milderende maatregelen op korte termijn. 
In de uitbreidingszone I worden immers voornamelijk logistieke activiteiten en parkeerfaciliteiten 
beoogd en geen productieactiviteiten. De voorgestelde maatregelen zijn niet aanvaardbaar. 
 
Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:13 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Mark Desmet, Koen 
Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  

De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. De milderende maatregelen uit het MER zijn vertaald 
in het RUP. Alle toekomstige vergunningsaanvragen worden sowieso afgetoetst op niveau van 
hinder. In de VLAREM II zijn er normen opgenomen inzake geluid, etc waaraan deze 
vergunningsaanvragen getoetst worden. Handhaving zorgt voor de naleving van de 
vergunning(svoorwaarden).  
PROCORO verwijst naar de motivatie van deze interne ontsluitingsweg op pg 33-34 van de 
toelichtingsnota en de gevraagde aanvulling zoals in het vorige punt behandeld. 
 
 
Interne bedrijfsweg 
B5/B6/B7/B8/B14/B15/B21/B23/B24/B25/B33/B39/B40/B44/B45/B48/B49 
- Het bedrijf gebruikt op eigen terrein een bedrijfsweg achter de huizen van de Gudrunstraat. Dit 

veroorzaakt geluidsoverlast (overdag en ‘s nachts). Zware vorkheftrucks (permanente 
geluidsoverlast) + piekgeluiden en incidentele geluiden door verplaatsen van materiaal.  Deze 
piekgeluiden worden blijkbaar uit de metingen weggefilterd, maar zijn wel storend.  

- Het niveau van de interne wegen ligt hoger dan het niveau van de woningen in de buurt, wat 
maakt dat de aanwezige geluidsbuffering onvoldoende is. 

- In het PRUP wordt er onvoldoende aandacht besteed aan het interne verkeer op het bedrijf. 
Ofwel worden de interne bedrijfswegen op een andere plaats gelegd, ofwel moeten er hogere en 
bredere geluidsbermen voorzien. 

- Bij het wisselen van de werkshifts wordt er hard en luid / gevaarlijk gereden door de 
werknemers. 

- Het voorgestelde nieuwe interne verkeersplan zal de geluidshinder nog meer doen toenemen. 
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Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:13 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Mark Desmet, Koen 
Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  

De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. De milderende maatregelen uit het MER zijn vertaald 
in het RUP. Alle toekomstige vergunningsaanvragen worden sowieso afgetoetst op niveau van 
hinder. In de VLAREM II zijn er normen opgenomen inzake geluid, etc waaraan deze 
vergunningsaanvragen getoetst worden. Handhaving zorgt voor de naleving van de 
vergunning(svoorwaarden).  
PROCORO stelt ook voor om het voorzien van snelheidsbeperkende maatregelen op de interne 
bedrijfswegen op te nemen in de voorschriften. 
 
 
Suggesties ivm aanpak geluid 
B53 
- Graag duidelijke instructies geven aan de werknemers om ten allen tijde binnen te laden en te 

lossen en met gesloten poorten te werken. Metaalgeluiden zijn zeer ver waarneembaar en dus 
zeker storend. Poorten moeten automatisch sluitend gemaakt worden. Er wordt gevraagd om 
een uurregeling vast te stellen met betrekking tot laden en lossen. 

- Ook de hinder door personenverkeer moet vermeden worden bv optimaal parkeren vooraan 
bedrijf, maximumsnelheid op terrein, promoten fietsverkeer, sensibiliseren personeel 

- Gedrag van personeel speelt een grote rol, maar dit behoort ook tot de verantwoordelijkheid 
van het bedrijf 

- Sadef moet voortdurende aandacht hebben om de (geluids)hinder te beperken. Bv werken met 
geluidsarme elektrische heftrucks 

- Gezien de nabijheid van de dorpskern mag de uitbreiding geen aanleiding geven tot andere 
activiteiten die extra/nieuwe hinder geven bv door gebruik van chemische stoffen 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
PROCORO meent dat dit goede suggesties zijn, maar dit betreffen echter niet-ruimtelijke 
elementen, de bezwaren zijn ongegrond. 
Alle toekomstige vergunningsaanvragen worden sowieso afgetoetst op niveau van hinder. In de 
VLAREM II zijn er normen opgenomen inzake geluid, etc waaraan deze vergunningsaanvragen 
getoetst worden. Handhaving zorgt voor de naleving van de vergunning(svoorwaarden).  
 
 
 
MOBILITEIT 
Algemeen 
B3/B5/B6/B7/B8/B9/B10/B13/B14/B15/B16/B17/B18/B19/B20/B21/B22/B23/B24
/B25/B26/B27/B29/B32/B33/B34/B35/B36/B37/B39/B40/B41/B42/B43/B44/B45/ 
B46/B47/B48/B50/ 
- Er is momenteel al een probleem met mobiliteit, verkeershinder en verkeersveiligheid in de 

buurt van het bedrijf.  
- Het aantal vrachtwagens (nu 160 per dag) zal sterk toenemen.  
- De circulatie van vrachtwagens en zware bedrijfsvoertuigen zal nog verhogen 
- Ook met aanpassing van de huidige in- en uitgangen zal het bijkomend verkeer van de 

personeelsleden allen via de Stationsstraat geleid worden. 
- De Stationsstraat is de belangrijkste toegangsweg voor fietsers en scholieren die van en naar 

centrum Gits / Roeselare / Torhout / Lichtervelde fietsen.  
- Momenteel wordt de site van Dominiek Savio nog uitgebreid met 150 woonunits. Het PRUP 

maakt hier geen melding van, en maakt geen melding van belang van de Stationsstraat.  
- Het rolwagenpad in de Stationsstraat waarvan sprake in het planMER bevindt zicht niet in het 

stuk Stationsstraat aan Sadef, maar  tussen de rotonde van de Bruggesteenweg en Dominiek 
Savio. 

- De vrachtwagens rijden door centrum Gits en negeren alle verbodsborden. 
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- Dit PRUP zal voor nog meer verkeersonveiligheid zorgen. 
- Dit PRUP doet het verkeer in de Stationsstraat toenemen door de geplande capaciteitsverhoging 

in productie op de bedrijfssite. 
- Er zijn diverse woonwijken op komst waardoor het (jonge) verkeer sterk zal toenemen 
- Het PRUP houdt geen rekening met het feit dat de Stationsstraat de toegangsweg is naar de 

gemeente Gits voor bewoners. 
- Tijdens de ochtendspits is het gevaarlijk voor fietsers. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. De milderende maatregelen uit het MER zijn vertaald 
in het RUP.  
PROCORO wenst er op te wijzen dat het geen MER is over de herinrichting van de Stationsstraat. 
Het gaat om een gemeenteweg, de gemeente heeft geen RUP nodig om reeds maatregelen te 
nemen in de Stationsstraat naar inrichting of voor aanpassingen te doen.  
In het plan-MER wordt verwezen naar het rolwagenpad in de Stationsstraat (pg 21), maar hierbij 
wordt niet expliciet gezegd in welk stuk van de Stationsstraat dit zich bevindt. Het gaat om een 
opsomming van acties uit het mobiliteitsplan van Hooglede. Dit vergt geen aanpassingen. 
 
 
Wachtende vrachtwagens Stationsstraat 
B5/B6/B7/B8/B9/B10/B13/B14/B15/B16/B17/B18/B19/B20/B21/B22/B23/B24/B2
5/B27/B29/B32/B33/B34/B35/B36/B37/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B44/B45/B46
/ 
B47/B48/B49/B50 
- De overlast in de Stationsstraat door aan- en afrijdende vrachtwagens, rijen geparkeerde 

vrachtwagens en hierdoor verkeersonveiligheid voor de zwakke weggebruikers, dienen 
aangepakt te worden. 

- De vrachtwagenstrook in de Stationsstraat laten verdwijnen voor de veiligheid van alle fietsers. 
- Er is veel overlast door de wachtende chauffeurs (sanitair of andere voorzieningen / zwerfvuil 

problemen) Het bedrijf moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen. 
- Overlast van de zware vrachtwagens zorgt voor conflictsituaties tussen fietsers  en 

rolwagengebruikers en bedrijfsvoertuigen. 
- In het PRUP wordt verwezen naar het feit dat de parkeerstrook ook gebruikt wordt voor niet-

Sadef vrachtwagens. Uit de praktijk weten we dat het bedrijf misbruik maakt van het openbaar 
domein door deze parkeerstrook te gebruiken als bedrijfsterrein en wachtparking. Het aandeel 
niet-Sadef vrachtwagens is klein. 

- Op de terreinen van het bedrijf dient er voldoende parkeerplaats van wachtende vrachtwagens 
te worden voorzien. 

- De Stationsstraat is nu verzadigd met trucks die geparkeerd staan (week en weekend).  
- In de Stationsstraat staan er dagelijks diverse vrachtwagens in wacht of aan het maneuvreren 

op de openbare weg.   
- Ook in het weekend staan hier steeds vrachtwagens in overnachting zonder bijkomende 

voorzieningen voor deze chauffeurs zelf. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
PROCORO geeft aan dat het net de doelstelling is van het PRUP om de problematiek van de 
wachtende vrachtwagens voor Sadef op te vangen op eigen terrein. Conform artikel 0.7 moet bij 
de vergunningsaanvraag aangetoond worden dat er voldoende ruimte voorzien is voor wachtende 
vrachtwagens. Conform artikel 1.1.3 moet in deze zone voldoende ruimte voorzien worden voor 
wachtende vrachtwagens. 
 
 
Stationsstraat in contour 
B5/B6/B7/B8/B14/B15/B21/B23/B24/B25/B30/B33/B40/B41/B44/B45/B48/B49/ 
B55 
Tegen de opname van de Stationsstraat in de plancontour 
- Dit PRUP isoleert de woningen in de Stationsstraat in industriegebied. 
- Dit geeft het bedrijf en de wegbeheerder vrij spel om de Stationsstraat te beschouwen als een 

industriële toegangsweg voor het bedrijf. Dit is onaanvaardbaar voor mensen die in de 
Stationsstraat wonen. Hierdoor komen de mensen die momenteel in bebouwde kom wonen in 
een industriezone zodra ze hun woning verlaten. 
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- Door dit RUP verschuift de bebouwde kom tot voorbij de uitbreidingszone ten laste van de 
bebouwde kom van Gits. 

- Het excuus is dat Sadef zou moeten meebetalen in de inrichting van dit stuk Stationsstraat. De 
weg wordt hierdoor een industrieweg in functie van Sadef, want zij zullen niet meebetalen voor 
een weg die niet voldoet aan hun wensen. 

- De woningen die ingesloten zitten in het PRUP tussen het bedrijf en de Stationsstraat zien zich 
met dit PRUP steeds verder geïsoleerd van de woonkern van Gits. 

- De bescherming van deze woonzone is onvoldoende opgenomen in het RUP. 
- In de plannen staan de huizen in aanbouw en de bouwgronden langs de Stationsstraat 

onvoldoende ingekleurd. 
- Grens van de industriezone komt tot voorbij de grens van de woonzone en de openbare weg. 

Het plangebied komt hierdoor in de bebouwde kom terecht. In het plangebied bevinden zich 
twee woningen aan de Stationsstraat die zonevreemd worden door het RUP. De openbare weg 
wordt geïntegreerd in het plan, op maat van de wensen van het bedrijf, zonder rekening te 
houden met de wensen van de omwonenden. 

- Art 1.1.6 en art 3: vraag om het doel te verduidelijken zodat de impact op de bedrijfsvoering 
duidelijker en beperkt is.  
Voor de eerste 3 meter langsheen de Stationsstraat wordt voorgesteld om deze met een groen- 
en geluidsbuffer in te richten. Op diezelfde locatie wordt echter ook een extra verplichting 
gelegd om een verbreding van de wegenis te kunnen realiseren die ten koste zou gaan van de 
bedrijfsgronden en meer bepaald de groenbuffer. Als de verbreding gerealiseerd zou worden 
mag die niet ten koste gaan van noodzakelijke bedrijfsgronden maar is een combinatie tussen 
de groenbuffer en de uitbreiding van de wegenis aangewezen. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
PROCORO meent dat de stedenbouwkundige voorschriften voor de eventuele verbreding van de 
Stationsstraat niet duidelijk zijn en rechtsonzeker. De drie meter die in het bedrijventerrein  
mogelijks kan ingenomen worden, is nefast voor de breedte van de groenbuffer. 
PROCORO meent ook dat het beter is om de weg herin te richten binnen het bestaande profiel als 
een weg in de bebouwde kom. Hierdoor wordt het vrachtverkeer in de bebouwde kom ontraden 
(de bestaande middenberm doet dit reeds) en de snelheid wordt op die manier afgeremd. 
PROCORO stelt dus voor om de aspecten omtrent de eventuele verbreding uit het plan te halen 
(artikel 1.1.6 schrappen). De noodzaak voor de opname van de Stationsstraat valt bijgevolg weg 
en deze kan dus ook uit het plan gelaten worden zoals de bezwaarindieners vragen. 
 
 
Nieuwe ingang personeel Stationsstraat 
A1/B4/B10/B11/B16/B17/B18/B23/B27/B29/B34/B36/B37/B46/B47/B28/B50/B41
/B19/B20/B22/B32/B42/B43/B13/B41/B23/B48/B21/B45/B44/B40/B33/B25/B24/
B15/B14/B5/B6/B7/B8/B51/B52/B5/B6/B7/B8/B14/B15/B23/B24/B25/B33/B40/B
44/B45 
- Het voorzien van een ingang voor personeel in de bebouwde kom zal voor extra verkeershinder 

zorgen in de belangrijkste invalsweg van het dorp. Dit is niet aanvaardbaar. 
- Het is onaanvaardbaar dat er een dubbele personeelsparking zou worden aangelegd in de 

Stationsstraat (zorgt voor verkeershinder). 
- Extra toegang voor personeel in bebouwde kom is niet aanvaardbaar. Een bedrijfstoegang kan 

om redenen van verkeersveiligheid en woonkwaliteit (luchtkwaliteit en geluid) niet dichter bij de 
bebouwde kom worden geplaatst. Ook niet voor personenwagens. 

- Risico dat de voorwaarden (enkel personenwagens) geschonden zullen worden. In praktijk 
moeilijk om hierover handhaving te doen. 

- In de studie is niet opgenomen dat de toegang zal gebruikt worden door metaalarbeiders. Zij 
werken in ploegen en gaan uitgelaten naar huis (optrekken, claxonneren). 

- De aanleg van de bedrijfszone zal vrachtwagenverkeer achter de huizen in de bebouwde kom 
brengen. Dit is niet opgenomen in het PRUP en is niet aanvaardbaar (overlast). 

- Het PRUP mag niet toelaten dat de toegang tot de personeelsparking in de bebouwde kom 
wordt verplaatst. Het bedrijf beschikt over voldoende mogelijkheden om die aan het rond punt 
te behouden en aan de Bruggesteenweg. Alle last moet niet tot in de dorpskern. 

- De oprit voor een personeelsparking in de bebouwde kom van de Stationsstraat is 
onaanvaardbaar en houdt geen rekening met de praktijk van ploegenwissels. 

- De snelheid waarmee men het openbaar domein oprijdt dient beperkt te worden, bv. door 
middel van slagbomen. 
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Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. De milderende maatregelen uit het MER zijn vertaald 
in het RUP. Volgens het plan-MER heeft de opening geen effecten zolang ze niet breder is dan 7 
meter en alle activiteiten ten oosten van de bedrijfsweg worden voorzien.  
Alle toekomstige vergunningsaanvragen worden sowieso afgetoetst op niveau van hinder. In de 
VLAREM II zijn er normen opgenomen inzake geluid, etc waaraan deze vergunningsaanvragen 
getoetst worden. Handhaving zorgt voor de naleving van de vergunning(svoorwaarden).  
PROCORO verwijst naar de bespreking van het thema geluid waar zij de suggestie om de opening 
ook in de hoogte te beperken volgt.  
PROCORO stelt ook voor om het voorzien van snelheidsbeperkende maatregelen op de interne 
bedrijfswegen op te nemen in de voorschriften. 
 
 
Ontsluiting Stationsstraat - inrichting 
A1/B38 
- Er wordt gevraagd om de inkomende weegbrug van Sadef verder van de ingang te voorzien om 

file van vrachtwagens op de openbare weg te voorkomen. 
- Bij de heraanleg van de bedrijfstoegangen dient rekening gehouden te worden met de 

zichtbaarheid vanaf en op het openbaar domein: het vrijwaren van zichthoeken, het waar nodig 
aanpassen van de berm en de beplanting. 

- De permanente toegankelijkheid van de logistieke zone voor vrachtwagenbestuurders is zeer 
belangrijk. Bij de aanleg van de logistieke zone dient men aan te tonen dat er geen wachtrijen 
op het openbaar domein zullen ontstaan, o.a. door een doordachte inplanting van de weegbrug, 
voldoende opstelruimte voor vrachtwagens, inplanting slagbomen, … 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
PROCORO volgt dit en stelt voor om aangepaste voorschriften te voorzien. 
 
 
Inrichting Stationsstraat 
B5/B6/B7/B8/B14/B15/B21/B23/B24/B25/B33/B38/B40/B41/B44/B45/B49/B53/ 
B55  
- Graag een fietspad in de Stationsstraat aan 1 kant (overzijde Sadef) 
- De nieuwe situatie moet een verbetering zijn door het sneller ontlasten van de Stationsstraat. 

Er moet extra aandacht zijn voor de veiligheid van het fietsverkeer (jeugd). De visuele hinder, 
verkeersonveiligheid en zwerfvuil door geparkeerde vrachtwagens moet weggewerkt worden. 

- Een herinrichting van de Stationsstraat is (op langere termijn) wenselijk. 
- Het PRUP laat het bedrijf toe om de productie en vrachtwagenverkeer te verdubbelen, maar 

stelt geen enkele voorwaarde ter bescherming van de woonkern. De inrichting van de 
Stationsstraat in functie van het bedrijf wordt nog versterkt waardoor nog meer vrachtwagens 
zullen afrijden, aanrijden en parkeren. De woonbuurt eist een leefbare straat. Dit is geen 
industrieweg met steeds meer vracht- en personenwagens voor de bestaande woningen. 

- De optionele inrichting van de Stationsstraat tussen de Bruggesteenweg en de Gudrunstraat 
voor de zwakke weggebruikers wordt onvoldoende besproken. Opties zoals een dubbelzijdig 
fietspad aan de overkant van Sadef brengen dan weer andere hindernissen met zich mee 
(aansluiting ronde punten zijn niet aangepast).  

- Het PRUP geeft geen garanties om de huidige overlast te stoppen. De huidige overlast is te 
wijten aan af- en aanrijdende vrachtwagens, rijen geparkeerde vrachtwagens (soms dubbel) 
waardoor het andere verkeer in onveilige omstandigheden wordt gedwongen om de woonkern 
van Gits binnen of uit te rijden. 

- De Stationsstraat moet niet aangepast worden aan de beweerde noden van het bedrijf, maar 
omgekeerd, het bedrijf moet zich aanpassen aan de toestand in de Stationsstraat.  

- Dit PRUP geeft voor de zwakke weggebruikers geen garanties op veiliger verkeer in de 
Stationsstraat. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
Het voorstel van PROCORO is om de Stationsstraat uit het PRUP te laten, bijgevolg zijn deze 
bezwaren niet meer aan de orde. Inrichting van deze gemeenteweg is tevens een bevoegdheid van 
de gemeente Hooglede. 
 
  



24 
 

Ontsluiting Bruggesteenweg 
B5/B6/B7/B8/B14/B15/B21/B23/B24/B25/B33/B39/B40/B44/B45/B48 
 
- De Bruggesteenweg ter hoogte van het bedrijf dient opgenomen te worden in een zone 50. 
- Voorstel om de Bruggesteenweg als enige toegangsweg te gebruiken om het zware verkeer uit 

de Stationsstraat te houden. 
- Voorstel om zone 50 te voorzien op dit gedeelte van de Bruggesteenweg. 
- het prup stelt dat de Bruggesteenweg omwille van verkeersveiligheid in een zone 70 niet kan 

gebruikt worden als bedrijfstoegang voor vrachtwagens. De N32 is echter wel geselecteerd als 
regionale vrachtroute. De ontsluiting van vrachtverkeer van de omliggende bedrijvigheid dient 
volledig afgewikkeld te worden op de N32. Heel wat andere bedrijven ontsluiten allemaal hun 
bedrijfstoegangen voor vrachtverkeer geheel of gedeeltelijk op de N32. Het is een achterhaald 
feit om de zone 70 als excuus te behouden om te ontsluiten via de Stationsstraat. Het zou een 
logisch besluit zijn om deze strook om te vormen naar een zone 50 en de N32 te gebruiken als 
de kortst mogelijke ontsluitingsweg. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. De milderende maatregelen uit het MER zijn vertaald 
in het RUP.  
PROCORO verwijst naar pg 63-64 in het plan-MER waar de ontsluiting op de N32 wordt besproken. 
Het argument aangaande de zone 70 is slechts één van de vier redenen waarom dit niet verder 
weerhouden werd. De intensiteiten op de N32 liggen meer dan 4 keer hoger in vergelijking met de 
intensiteiten op de Stationsstraat. Uit het plan-MER blijkt dat het ontsluiten van het vrachtvekeer 
via de Stationsstraat tot een veiligere situatie leidt dan een rechtstreekse ontsluiting op de N32.  
Aanvullend minderheidsstandpunt: 
De dames Katty De wilde en Nele Devriendt volgen globaal het advies van de PROCORO maar zijn 
wel gekant tegen de nieuwe ontsluiting op de Stationsstraat voor de personeelsparking. 
 
 
Ontsluiting visitor center 
B30 
Visitor center art 4.2.2 
Er wordt een toegang gevraagd op de Stationsstraat, naast de noodtoegang, die zal worden 
gebruikt voor bezoekers van het visitor center. Dit zal geen extra toegang zijn tot het gehele 
bedrijf. Er werd een voorstel toegevoegd in bijlage  

- Het gaat om occasionele bezoekers, max 10 per dag – lage frequentie van verkeer. 
- Parkeerplaatsen aan het visitor center zouden beperkt zijn tot 14 + 1 mindervaliden plaats. 
- Het gaat niet om een personeelsparking 
- De inrit zal volledig afgesloten worden voor verkeer van de fabriekssite. 
- Toegang vanuit het visitor center naar de fabriekssite is enkel mogelijk voor voetgangers 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
PROCORO verwijst naar het plan-MER pg 64 waaruit blijkt dat een ontsluiting nabij de rotonde niet 
weerhouden werd omwille van de beperkte afstand tussen de rotonde en de toegang. Hierbij wordt 
verwezen naar het dienstorder MOW/AWV/2012/16. Het gevraagde gaat echter om een toerit met 
een beperkte verkeersintensiteit. PROCORO stelt voor om na te vragen bij AWV of hier een 
afwijking op het dienstorder mogelijk is, gelet op de beperkte intensiteiten. De PROCORO stelt voor 
om deze ontsluiting te voorzien én binnen de overdrukzone voor kantoren A een maximaal aantal 
parkeerplaatsen op te leggen van 15 én een bepaling dat er geen verbinding voor mechanisch 
verkeer mag zijn tussen deze zone en de rest van de bedrijfssite. 
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Plan-MER 
B5/B6/B7/B8/B14/B15/B23/B24/B25/B33/B40/B44/B45/B31/B49/B55 
De overlast van de interne bedrijfswegen naar de omwonenden is onvoldoende onderzocht. 
 
Er werd voorafgaan geen ‘safe the place’ studie gemaakt. Wat als er straks meer dan 800 wagens 
per dag op de site moeten worden geparkeerd en in en uit rijden? Dit komt nergens in de studie 
naar boven. 
Verkeersemissies: in de tabel van de mileueffecten wordt 0 aangeduid. Dit is niet correct, meer 
dan 600 personenwagens en 242 vrachtwagens, in en uitrijdend, veroorzaken weldegelijk in 
belangrijke mate uitstoot van CO2 en NOx. 
Meer verkeer zorgt voor meer luchtemissies en meer omgevingslawaai. Dit wordt onvoldoende 
onderzocht in het plan-MER. 
Het is weinig geloofwaardig dat de verkeerstoename maar een geluidstoename van 1Dba zou zijn. 
De verkeerstoename wordt kunstmatig lager dan 26% geschat, zodat er geen akoestisch 3D-
model moet worden opgesteld. Dit is manipulering van de cijfers. 
Op pg 43 van het planMER wordt vermeld bij de eerste beoordeling dat er bijkomend verkeer 
gegenereerd zal worden. Er zou sprake zijn van een toename van 26%.  
Zowel de scopingnota als het plan-MER bevat lacunes op basis waarvan het plan-MER deze impact 
onterecht minimaliseert. 

- Er wordt geen rekening gehouden met de vele verplaatsingen van gehandicapten komende 
uit Dominiek Savio. Deze gebruikersgroep komt zelfs niet ter sprake terwijl ze een 
bijzondere kwetsbare groep zijn met specifieke mobiliteitseisen. 

- Alternatieven voor mobiliteit, uitgaande van een interne organisatie van het bedrijf worden 
niet onderzocht bv ontsluiting van personenwagens via de steenweg. De leefbaarheid van 
de buurt is dus ondergeschikt aan de interne inrichting van het bedrijventerrein. 

Er is geen specifieke meting uitgevoerd voor het stuk Stationsstraat tussen de Ogierlandestraat en 
de Gudrunstraat. Dit terwijl de impact van de geplande situatie hier het grootst is en de 
uitgevoerde meting tussen Ogierlandestraat en N32 hiervoor niet representatief is, gezien de 
mogelijk te nemen afslagen in het stuk dat het dichtste bij de N32 ligt. 
Nieuwe bedrijfstoegang voor in de toekomst 722 medewerkers van Sadef. Van dit stuk ontbreekt 
een specifieke mobiliteitsmeting en dus ook een betrouwbare simulatie van de effecten. Dit is 
onaanvaardbaar. 
Het plan-MER stelt dat er geen grote bijkomende verkeersgeneratie wordt verwacht. Dit terwijl er 
een nieuwe toegang wordt voorzien voor een bedrijf met in de toekomst 722 medewerkers. 
Er is onvoldoende aandacht besteed aan het interne bedrijfsverkeer en de geluidshinder die hieruit 
voort komt. Gezien de uitbreiding van het gebied en capaciteit zal deze enkel nog toenemen. 
 
Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:13 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Mark Desmet, Koen 
Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  

De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. De milderende maatregelen uit het MER zijn vertaald 
in het RUP.  
Alle toekomstige vergunningsaanvragen worden sowieso afgetoetst op niveau van hinder. In de 
VLAREM II zijn er normen opgenomen inzake geluid, etc waaraan deze vergunningsaanvragen 
getoetst worden. Handhaving zorgt voor de naleving van de vergunning(svoorwaarden). 
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WATER 
B4/B11/B22/B29/B19/B20/B32/B42/B43/B46/B47/B37/B36/B27/B23/B18/B17/B1
6/B10/B34/B9/B5/B6/B7/B8/B14/B15/B23/B24/B25/B33/B40/B44/B45/B28/ 
B35/B13/B51/B52/B41/B41/B49/B55/B48/B21/B41/B23/B48/B21/B45/B44/B40/ 
B33/B25/B24/B15/B14/B5/B6/B7/B8/B3 
 
- De waterbufferende functie van de weide zal wegvallen. De weide werkt ook als buffer voor de 

omgeving. 
- Het innemen van de weide zal voor wateroverlast zorgen in de directe omgeving / verdere 

omgeving. 
- De weides in de Stationsstraat dienen in dit PRUP erkend te worden als bufferbekken voor de 

woonkern van Gits en niet louter voor het bedrijf. 
- De weide is gelegen in overstromingsgevoelig gebied. 
- De weides rond de hoeve zijn gelegen in sterk overstromingsgevoelige zones en fungeren als 

een waterbuffer bij hevige regenval. In januari 2021 overstroomden ze, net zoals de weides 
dichter bij de huizen die niet als overstromingsgevoelig staan ingekleurd. De site is een 
belangrijke bufferzone voor hemelwater en vrijwaart de omliggende bewoning van overlast.  

- De zone is ook een infiltratiezone. 
- Voor de recente woonontwikkeling en ophogingen aan de overzijde van de Stationsstraat en 

Stevenistenwijk is planmatig geen enkele waterbuffering voorzien. Deze ontwikkeling bevindt 
zich op weides die tot voor kort steeds overstroomden. Hierdoor worden de weides aan de kant 
Stationsstraat nog belangrijker als waterbuffer. Het is een objectief argument om de weides dus 
niet enkel te behouden als waterbuffering voor de huidige Sadef terreinen, maar ook voor de 
woonuitbreiding van de ganse woonkern aan de noordkant van Sadef. 

- In 2005 en in de jaren daarna overstroomde de wijk Bergdal enkele keren ten gevolge van 
regenwater dat afkomstig was van de overloop van het bufferbekken van Sadef. Het bedrijf had 
toen de opdracht gekregen van de lokale brandweer om te stoppen met water weg te pompen 
naar de Abelenbeek omdat de toestand verderop eveneens kritisch was. Er zijn ondertussen 
woningen bijgekomen in het stroomgebied van de Abelenbeek en er is daar geen extra 
waterbuffering voorzien.  

- Er is niet gedacht aan een afwateringssysteem 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:13 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Mark Desmet, Koen 
Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  

De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. De milderende maatregelen uit het MER zijn vertaald 
in het RUP. PROCORO verwijst naar de geldende wetgeving ter zake. Elke vergunningsaanvraag zal 
getoetst worden aan deze wettelijke normeringen. Dit zijn elementen die in detail op projectniveau 
(vergunning) dienen beoordeeld te worden. 
PROCORO verwijst ook naar artikel 0.2 waarin onder andere wordt gesteld dat het waterbergend 
vermogen van het plangebied door de aanleg en de verdere inrichting van de bedrijvensite niet 
mag verminderen. Alle ophogingen dienen dus te worden gecompenseerd op eigen terrein. 
 
 
Grondwater 
B49/B55 
- Bezwaarindiener vreest voor wateroverlast, zettingen van de ondergrond en door de 

permanente bemaling ook droogtrekking van de ondergrond en derhalve een verdroging, met 
een negatief effect op de omgevende natuurwaarden en tuinen. 

- Mogelijks zal er door het bedrijf bijkomend grondwater worden opgepompt, omwille van 
bijkomende bedrijfsactiviteiten. Ook dit kan aanleiding geven tot verdroging. 

- Vreest dat de negatieve impact van de planvoornemens zich onder meer zal concentreren op de 
woningen (Ogierlandestraat) en de omwonenden van de Stationsstraat. Zowel op vlak van 
grondwaterstroming als op vlak van overstromingsgevoeligheid bevindt de woning zich op een 
kwetsbaar punt. Met een negatieve impact op de natuurwaarden, tuinen en bebouwing. 
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- Grondwater: de impact van de afgraving en de daaraan gekoppelde permanente bemaling is in 
het planMER niet onderzocht. Op pg 21 staat enkel vermeld dat de vrij omvangrijke 
uitgravingen een gevolg kunnen hebben voor de grondwaterstand. Tevens wordt er gesteld dat 
er dieper zal worden gegraven dan de grondwaterstand. Er gebeurde geen onderzoek 
dienaangaande. 

- In het planMER wordt gesteld dat er geen impact te verwachten is van eventuele bemaling op 
de kwetsbare gebieden. Als milderende maatregelen naar water toe wordt er gesteld dat er 
geen ondergrondse bouwlagen kunnen toegelaten worden en dat er nog een grondwaterstudie 
dient uitgevoerd te worden. Dit kan niet aanvaard worden. Studies moeten op voorhand worden 
uitgevoerd en effecten dienen in het RUP zelf worden nagegaan. Doorschuiven naar het niveau 
van de omgevingsvergunning biedt rechtsonzekerheid. 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:13 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Mark Desmet, Koen 
Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  

De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. De milderende maatregelen uit het MER zijn vertaald 
in het RUP.  
De PROCORO verwijst naar de geldende wetgeving ter zake. Elke vergunningsaanvraag zal 
getoetst worden aan deze wettelijke normeringen. Dit zijn elementen die in detail op projectniveau 
(vergunning) dienen beoordeeld te worden. Dit dient niet aangepast te worden in het PRUP. 
 
 
Wateropslagtanks 
B5/B6/B7/B8/B14/B15/B23/B24/B25/B33/B40/B44/B45/B41/B49/B55/B23/B48/ 
B21/B45/B44/B40/B33/B25/B24/B15/B14 
 
- Dit PRUP erkent de bestaande opslag voor proceswater in de groenzones als waterbuffers wat 

niet kan. 
- De wateropslagtanks voor proceswater die zich achter de huizen in de Gudrunstraat bevinden 

worden in het RUP meegerekend om tot een totale waterbuffercapaciteit te komen. Deze tanks 
zijn geen buffer omdat ze water bufferen van het productieproces en dus steeds gevuld moeten 
zijn. De studie is daarom onjuist. 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:13 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Mark Desmet, Koen 
Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  

De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. De milderende maatregelen uit het MER zijn vertaald 
in het RUP. 
PROCORO verwijst naar het plan-MER, pg 151 en 158. Hierin wordt aangegeven dat het 
hemelwater van de nieuwere gebouwen terecht komt in de regenwaterputten waarvan het 
opgevangen water gebruikt wordt als proces- en bluswater. Het hemelwater van de verhardingen 
wordt opgevangen in het bufferbekken. De overlopen van de regenwaterputten zijn tevens 
aangesloten op het bufferbekken. Op pg 151 wordt gesteld dat volgens de milieuvergunning van 
het bedrijf de waterbuffering in de leeggepompte vijver en 3 regenwaterputten aan de richtlijnen 
voldoen. 
Het bezwaar is ongegrond. 
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Plan-MER - RUP 
A1/ B55/B30 
- Er dient te worden opgenomen in de voorschriften dat het waterbufferbekken bovengronds 

dient te worden gerealiseerd, te combineren met waterinfiltratie en met een gestuurd, 
vertraagd wegpompdebiet 

- Om overstromingen tegen te gaan schrijft het plan-MER een buffer aan de noordzijde voor. Dit 
is onvoldoende in het ontwerp van bestemmingsplan voorzien. 

- Art 1.1.3.3° het zou opportuun zijn om de exacte situering van de waterbuffer te schrappen en 
de locatie ontwerpmatig te bepalen in de inrichtingsstudie. In de uitbreidingszone is een 
flexibele inrichting noodzakelijk om aan alle mogelijke toekomstige ruimtevragen binnen de 
logistieke afdeling het hoofd te kunnen bieden samen met de ondersteunende zaken zoals 
waterbuffer en groenbuffer. De specifieke locatie van de waterbuffer, aansluitend bij de 
groenbuffer zorgt voor een duidelijke impact op de mogelijke organisatie die best wordt 
afgestemd op de organisatie, circulatiepatronen etc. zodat vanuit deze organisatorische 
schema’s de beste locatie voor elke functie afzonderlijk maar ook geheel kan gevonden worden. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
PROCORO verwijst naar artikel 1.1.3 waarin wordt gesteld dat in deze zone voldoende ruimte moet 
voorzien of gevrijwaard worden voor de (latere) inrichting van een waterbufferbekken aansluitend 
bij artikel 2 (westelijke zijde van de overdruk). 
PROCORO meent dat deze waterbuffer ook dienst doet als een afstandsbuffer tussen de bewoning 
in de Gudrunstraat en het bedrijf en de interne bedrijfsweg. Er wordt niet ingegaan op de vraag tot 
het schrappen van de exacte situering.  
PROCORO volgt de vraag om op te nemen in artikel 0.2 dat het waterbufferbekken gecombineerd 
wordt met waterinfiltratie en met een gestuurd, vertraagd wegpompdebiet.  
In de voorschriften werd reeds bepaald dat de bufferbekkens in open profiel moeten aangelegd 
worden. De verdere concretisering zal verder bepaald worden aan de hand van de watertoets bij 
de aanvraag van de omgevingsvergunning. Het is voorbarig om aan te geven dat alles 
bovengronds moet. 
 
 
Plan-MER 
B4/B10/B16/B17/B18/B19/B20/B22/B23/B27/B29/B32/B34/B36/B37/B42/B43/B4
6/B47/B28/B35/B13/B41/B2 
B41/B23/B48/B21/B45/B44/B40/B33/B25/B24/B15/B14/B5/B6/B7/B8 / B49/B55 
 
- Er is geen melding van het tekort aan waterbuffercapaciteit, terwijl bepaalde overheidsdiensten 

(gemeentelijke diensten) er op wijzen dat de huidige buffers onvoldoende zijn, omdat het 
bedrijf de opslag van proceswater meetelt als waterbuffer. 

- In het plan-MER werd de bufferende hemelwateropslag niet correct / onvolledig weergegeven. 
De huidige buffercapaciteit is onvoldoende voor de oude normen en in elk geval voor de huidige 
normen. Bij een uitbreiding zou het hypocriet zijn om de oude normen voor waterbuffering te 
behouden voor de huidige site en enkel de nieuwe te gebruiken voor de uitbreidingszone. Er 
wordt geëist de actuele waterbufferingsnormen toe te passen voor gans het bedrijf en niet 
enkel voor de nog te bouwen gedeeltes. 

- Met betrekking tot opvang van hemelwater wordt er enkel gesteld dat er voldoende 
hemelwateropvang in het noorden van het plangebied dient te worden voorzien. Er wordt niet 
duidelijk gesteld dat er ten opzichte van de bestaande situatie in bijkomende waterbuffering te 
worden voorzien. Om te beoordelen of er bijkomende waterbuffering dient te komen, dient de 
volledige site in aanmerking te worden genomen, en derhalve niet alleen de uitbreidingszones. 

- Er moet ook rekening worden gehouden met de cumulatieve effecten: in het noorden is er 
immers bebouwing bijgekomen van woningen. De weiden van de hoeve zullen niet meer 
kunnen dienen als buffergebied en zullen derhalve moeten gecompenseerd worden. Dit kan 
enkel door de aanleg van nieuwe waterbuffers, op de site van het bedrijf zelf. Dit dient op 
bindende wijze voorzien en opgenomen te worden in het PRUP zelf en kan evenmin worden 
doorgeschoven naar het vergunning niveau, dit biedt immers geen zekerheid. 

- Er is een risico op bijkomende overstromingen, dit blijk uit pg 11 van het plan-MER. 
- Het plan-MER stelt dat, gezien de aard van de activiteiten risico’s op grondwaterverontreiniging 

in de exploitatiefase niet uit te sluiten zijn. Dit wordt in het plan-MER niet als negatief 
beoordeeld. Naleving van de wetgeving zou volstaan. Terwijl in het plan-MER ook verwezen 
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wordt naar de broodnodige sanering van een in maart 2019 bewezen en nog steeds niet 
gesaneerde bodemverontreiniging. 

- Vrezen dat dit een bijzonder negatieve impact zal hebben. Hier wordt in het plan-MER geen 
rekening gehouden met de realiteit op vandaag. 

- Het plan-MER houdt ook geen rekening met toekomstige klimaatevoluties en te verwachten 
toenemende regenval. 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:13 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Mark Desmet, Koen 
Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  

De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. De milderende maatregelen uit het MER zijn vertaald 
in het RUP. De PROCORO verwijst naar de geldende wetgeving ter zake. Elke vergunningsaanvraag 
zal getoetst worden aan deze wettelijke normeringen. Dit zijn elementen die in detail op 
projectniveau (vergunning) dienen beoordeeld te worden.  
op pg 158 - 159 van het planMER wordt gesteld dat bij herbouw en hervergunning van de oude 
gebouwen (noordoostelijk en centraal gelegen) die momenteel niet zijn aangesloten op de 
waterbuffering maar rechtstreeks lozen via een lozingspunt in de Stationsstraat, zullen moeten 
voldoen aan de nieuwe normen en aangesloten worden op het bufferbekken. Het plan-MER 
berekent de behoefte aan waterbuffering door er vanuit te gaan dat dit oude gedeelte op termijn 
ook moet voldoen aan de huidige wetgeving. 
PROCORO stelt voor om dit nog extra te verduidelijken in de stedenbouwkundige voorschriften 
(0.1): met name dat de ruimte voor het nieuwe waterbufferbekken moet berekend worden er 
vanuit gaande dat op lange termijn alle verhardingen en dus ook de oude bebouwing moet worden 
aangesloten. 
PROCORO stelt voor om in de toelichtende kolom van de voorschriften op te nemen dat er een 
totaal buffervolume van minimum 7.000m³ moet voorzien worden.  
In verband met de sanering: in het planMER (pg 135 - 136) wordt meegegeven dat de 
saneringswerken voor de verontreiniging lopende zijn. De werken zijn nog niet uitgevoerd omwille 
van de onzekere toekomstplannen. De te saneren verontreiniging bevindt zich onder een loods 
waarvan bekeken wordt of deze (deels) afgebroken kan worden.  
 
 
Overige 
B53 
Wellicht heeft men nu al een visie op wat men wil overbouwen en verharden. Men kan nu al 
berekenen hoeveel oppervlakte/m³ er nodig is voor de infiltratie en buffering van het regenwater. 
De nodige oppervlakte en locatie zou na goedkeuring van het RUP al vastgelegd moeten worden en 
meteen aangelegd. 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:13 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Mark Desmet, Koen 
Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  

Dit werd in het plan-MER berekend pg 159 om na te gaan of er in het plangebied voldoende ruimte 
is. In het RUP wordt echter geen exacte oppervlakte opgelegd omdat dit op het vergunningsniveau 
meer in detail kan berekend en bekeken worden.  
PROCORO stelt voor om in de toelichtende kolom van de voorschriften op te nemen dat er een 
totaal buffervolume van minimum  7000m³ moet voorzien worden.  
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VERDWIJNEN HOEVE EN WEIDES 
B3/B4/B9/B10/B11/B13/B16/B17/B18/B23/B27/B28/B29/B31/B34/B35/B36/B37/ 
B41/B46/B47/B51/B52/ 
- Door de geplande uitbreiding verdwijnt het laatste stuk groen dat het bedrijf vandaag buffert 

tegenover de bestaande woonomgeving. Hiermee verdwijnt de bestaande beeldbepalende 
hoeve. 

- Door dit RUP gaat erfgoed verloren met de boerderij Decoster met weides. 
- Weids zicht wordt ontnomen. 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:13 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Mark Desmet, Koen 
Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  

PROCORO geeft aan het dit erfgoed niet beschermd is en het toegelaten is dit te slopen. De 
milderende maatregelen uit het plan-MER werden vertaald in de stedenbouwkundige voorschriften. 
 
 
Plan-MER 
B39/B49/B55 
- Inname van de hoeve die opgenomen is op de inventaris, wordt als negatief beoordeeld in het 

planMER. Dit negatief effect kan niet worden gemilderd, een inname van het landschap en het 
afbreken van een beschermde hoeve is onomkeerbaar. 

- Het plan-MER vermeldt het op erfgoedvlak meest waardevolle deel van de hoeve niet: de 
originele schuur van 1877. Deze is wel duidelijk opgenomen in de beschrijving van de hoeve in 
de erfgoedcodex. De schuur is één van de oudste nog originele en bestaande gebouw in Gits. 
Het doet twijfelen aan de deugdelijkheid van het plan-MER. Welke elementen ontbreken nog? 

- Het plan-MER geeft aan dat het verdwijnen van het bouwkundig erfgoed resulteert in een 
aantasting van de contextwaarde. Vanuit erfgoedoogpunt beveelt het MER aan om niet te 
kiezen voor uitbreidingszone I. de vooropgestelde keuze om dit toch te doen raakt rechtstreeks 
de dagelijkse ruimtelijke beleving van alle bewoners en de bezwaarindieners. Dit alsnog 
goedkeuren zou dit waardevolle erfgoed ook voor alle komende generaties vernietigen. 

- Daar zal het documenteren van het vernietigde erfgoed niets aan veranderen. 
- Er worden in scopingnota of plan-MER geen alternatieven voor vernietiging en documentering 

voorzien. Dit terwijl er toch zijn voor waardevol erfgoed. Dit doet de vraag rijzen naar de 
deugdelijkheid van de afweging van de discipline erfgoed. 

- Het is dan ook onjuist dat de negatieve effecten zouden kunnen gemilderd worden van -2/-3 
naar -1 of -2. 

- Dit wijst er op hoe ondoordacht er met quotering van milieu effecten wordt omgesprongen in 
het planMER. 

- Verdwijnen van hoeve en weilanden heeft impact op milieu: 
- Waardevermindering van woningen 
- Toenemende geluidsoverlast 
- Toenemende verkeersoverlast 
- Blijvende visuele hinder 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:13 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Mark Desmet, Koen 
Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  

De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. De milderende maatregelen uit het MER zijn vertaald 
in het RUP. 
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BUFFERING 
Aanleg bufferzone Gudrunstraat woningen 
A1/B1deel2/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B10/B11/B14/B15/B16/B17/B18/B23/B24/B25/ 
B27/B28/B29/B31/B33/B34/B35/B36/B37/B38/B40/B41/B44/B45/B46/B47/B49/ 
B50/B51/B52/B53/B55 
- De voorziene buffering in het PRUP is onvoldoende. Er wordt een groenzone van minstens 10 

meter gevraagd, deels aangelegd met winterharde boomsoorten en struiken. Een visuele 
buffering vereist bijkomend een aarden berm van minstens 6 meter hoog met winterharde 
struiken en bomen. Tenslotte moet er ook een geluidsscherm worden voorzien achter deze 
aarden berm. 

- De visuele buffering rond het bedrijf dient overal minimum 10 meter te bedragen om grote 
bomen vrij te kunnen laten uitgroeien en dient voorzien te worden van een geluidsscherm aan 
de binnenkant. 

- Een geluidsscherm van 6 meter is niet aanvaardbaar omdat we dan in de schaduw zullen 
moeten leven. 

- Wil geen panelen van 6 meter hoog waardoor ze geen uitzicht meer hebben op het landschap 
die er nu is 

- Als buffer wordt een aarden berm van 6 meter hoog en afhellend in een hoek van 45° langs 
beide zijden gevraagd. Begroeid met groenblijvende beplanting en langs de kant van Sadef een 
metalen scherm. Dit scherm zelf wordt niet weerhouden. 

- De groenzone met dense bomen ook onderaan de stam toegroeien om geluid te voorkomen. 
- In Roeselare (Beveren) werd bij de recent heraangelegde industriezone een groenzone van 

minimum 50 meter gehanteerd. In dit RUP gaat het maar om amper 5 meter. Dit is niet ernstig. 
- Een buffer van 5 meter breed als visuele buffer is onvoldoende 
- Een voldoende hoge aarden wal, zal veel breder dienen te zijn en zeker wanneer er dan nog 

groenblijvende planten of bomen worden ingeplant. 
- Er moet een verbod op pesticiden in de groenbuffer te worden opgenomen. 
- Er wordt verwezen naar een artikel uit TROS waarin wordt gesteld dat ‘wanneer een gebied 

voor vervuilende industrie paalt aan een woongebied veel meer inspanningen moeten worden 
gedaan dan bv van een ambachtelijke zone die paalt aan een landbouwzone’. 

- Er wordt verwezen naar de omzendbrief (8/7/1997) waarin richtlijnen worden gegeven over de 
breedte van een aan te leggen bufferstrook: 

o 15 m voor ambachtelijke bedrijven 
o 25 m voor milieubelastende bedrijven. 
o 50 m voor vervuilende industrie 
o En telkens het dubbele wanneer het gebied paalt aan een woongebied. 

- De provincie moet een voldoende brede buffer inkleuren, waardoor de mogelijke uitbreiding 
voor Sadef kleiner wordt. Evenmin kan rekening worden gehouden met het feit dat destijds in 
2006 in de planning van het PRUP onvoldoende brede bufferzones werden voorzien. Fouten uit 
het verleden dienen niet doorgetrokken te worden. 

- Achter de woningen langs de Gudrunstraat wordt het geluidsscherm best zo dicht mogelijk 
tegen het bedrijf aan geplaatst en dus op de grens van de 10 meter zone op de kant van het 
bedrijf of indien de waterbuffering aansluit op het groenscherm op meer dan 10 meter van de 
perceelsgrens. Het groenscherm langs de kant van de woningen kan hierdoor een maximale 
breedte en de gewenste visuele buffering voorzien. 

- De nieuwe geluidsschermen moeten worden geplaatst achter de groenbuffer en de groenbuffers 
moeten voldoende breed zijn en voorzien van groenblijvende planten, zodat ook in de winter er 
nog voldoende visuele buffering is. 

- De voorschriften m.b.t. de groenbuffers dienen te worden aangevuld met een 
minimumpercentage van 50% groenblijvende planten 

- In de zone voor groenbuffer dient het geluidsscherm aan de kant van het bedrijf zelf 
gerealiseerd te worden i.p.v. de minimaal voorziene 5 m tussen de plancontour en de 
geluidsbuffer (voorschrift 2.2.2). 

- De waterbuffering mag niet gebeuren binnen de eerste 10 m van de zone voor groenbuffer 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
De omzendbrief waar naar verwezen wordt, gaat over de toepassing van de gewestplannen. Bij het 
gewestplan zijn de stedenbouwkundige voorschriften zeer algemeen. In het voorliggend RUP zijn 
de stedenbouwkundige voorschriften specifiek op maat geschreven van dit ene bedrijf. Het is dus 
duidelijk over wat voor soort bedrijvigheid het gaat. Het plan-MER werd opgemaakt op basis van 
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deze specifieke invulling en uit het plan-MER wordt als milderende maatregel voorgesteld om hier 
een buffer te voorzien van 5 meter.  
In het RUP is een buffer ingetekend van 10 meter waarbij gesteld wordt dat de eerste 5 meter 
moet worden beplant met hoog- en laag opgaand groen met minstens een aantal groenblijvende 
soorten. 
PROCORO volgt de vraag om een minimumpercentage van 50% groenblijvende planten op te 
leggen in de stedenbouwkundige voorschriften.  
In de voorschriften werd reeds bepaald dat er ook laag opgaand groen in de buffer moet voorzien 
worden. 
PROCORO volgt de vraag om de waterbuffering niet toe te laten in de groenbuffer en de volledige 
10 meter te beplanten. PROCORO meent dat op deze manier er zeker voldoende buffering is naar 
de achterzijden van deze woningen. PROCORO stelt ook voor om deze 10 meter beplanting op te 
leggen voor de gehele zone voor groenbuffer (artikel 2), zodat het overal hetzelfde is. 
Qua geluidsbuffer stelt PROCORO voor: ofwel een beplant scherm, aan de kant van het bedrijf, 
ofwel een beplante talud /aarden wal in de 10 meter zone ofwel een combinatie van beide. 
Het bezwaar omtrent de pesticiden gaat niet om ruimtelijke elementen en is daardoor ongegrond. 
Aanvullende minderheidsstandpunt 
De dames Katty Dewilde en Nele Devriendt kunnen het advies van PROCORO volgen. Ze gaan 
echter niet akkoord om in de 10 meter beplanting een geluidsscherm te voorzien. Die moet aan de 
rand worden ingeplant. Zo is er een grotere ecologische waarde in een 10 meter brede strook 
groen. 
 
 
Bufferzone Stationsstraat 
A1/B3/B5/B6/B7/B8/B14/B15/B21/B23/B24/B25/B33/B40/B41/B44/B45/B48/B55 
- Door uitbreiding zal de huidige bomenrij (die heel wat geluid tegenhoudt) kappen om nieuwe 

groenzones aan te leggen aan de buitenranden van het perceel. We zijn bezorgd over de 
geluids- en visuele hinder die de plannen met zich mee brengen. 

- We zullen uitkijken op een muur van 6 meter hoog op amper 3 meter van de rijweg 
- Het PRUP stelt een geluidsberm voor langs de Stationsstraat en een groenzone van 3 meter. In 

een groenzone van 3 meter kunnen onmogelijk vrij uitgroeiende bomen worden geplant die de 
visuele hinder bufferen  voor achterliggende bedrijfsgebouwen van 25 meter hoogte of meer. 
Grote bomen hebben minimaal 10 m breedte nodig 

- De bestaande vegetatie wordt verwijderd, dit is milieuoverlast. 
- In hoeverre kan een aanplant tot drie meter hoog een positieve impact hebben als het 

achterliggende gebouw 15 meter hoog en, verder van de perceelsgrens, tot 25 m hoog mag 
zijn.  

- Het plan-MER stelt zelf (pg 178) dat de bestaande groenbuffer in bepaalde zones een heel 
beperkte breedte heeft. 

- De randvoorwaarde vanuit het plan-MER om in de voorschriften de opmaak van een 3D 
simulatie op te nemen, biedt onvoldoende harde garanties om de schade te beperken en moet 
minstens bindend te worden geïntegreerd in de RUP procedure. Doorschuiven naar het niveau 
van de vergunning, veroorzaakt rechtsonzekerheid. 

- De mogelijke effecten op het landschapsbeeld worden negatief beoordeeld in het plan-MER (-2). 
En toch worden hier onvoldoende compenserende maatregelen voorzien. 

- In het RUP is hier slechts een overdrukzone van 3 meter breed voorzien. Dit kan onmogelijk de 
ernstige impact van het ontwerpplan.  

- Deze keuze en het verschil met de getekende groenzone van 15 meter aan de westzijde wordt 
nergens gemotiveerd. Terwijl de afstand tussen de geplande bedrijfsgebouwen tot de woningen 
aan de Stationsstraat kleiner is dan deze in de Gudrunstraat. 

- Er is een onevenwichtige intekening van de bufferzones. 
- Het RUP voorziet niet in een afdoende compensatie van de geplande vernietiging van de 

beeldwaarde voor zone I. dit is een schending van het gelijkheidsbeginsel. 
- Een visuele buffer van 3 meter breed is onvoldoende. 
- De voorschriften voor ‘art. 1 - overdruk: deelzone voor groenaanplant en buffer’ dienen te 

worden aangepast zodat de minimale breedte van de bufferzone 5 m bedraagt (i.p.v. 3 m). 
- De geluids- en groenbuffer dienen kwalitatief ontworpen te worden. Het geluidsscherm langs de 

Stationsstraat (voorschrift 1.2.7) bestaat bij voorkeur uit een robuuste, beplante constructie 
met diversiteit aan klimplanten; 
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Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
Het plan-MER stelt als milderende maatregel voor dat – om de negatieve effecten ten aanzien van 
de woningen ten noorden van de Stationsstraat te beperken, kan een groenbuffer aangelegd 
worden op de noordelijke grens van zone I of kan de bestaande groenbuffer op de zuidelijke grens 
(deels) behouden blijven. Er wordt in het MER niet gespecifieerd hoe breed deze buffer moet zijn, 
in tegenstelling tot de buffer langs de westelijke perceelsgrens die minimaal 5 meter breed moet 
zijn. 
Het betreft een buffer ten opzichte van de Stationsstraat, een lokale invalsweg voor Gits centrum. 
De buffer in het westen is ten opzichte van achterzijden van woningen. Dit zijn twee verschillende 
situaties waardoor het verschil in buffers te verantwoorden is. 
PROCORO stelt echter wel voor om de buffer van 3 meter ter hoogte van de Stationsstraat te 
verruimen naar 5 meter, zoals gevraagd door de gemeenteraad van Hooglede. Deze 5 meter komt 
overeen met wat de milderende maatregelen voorstellen tov de achterzijden van de woningen, wat 
hier dus zeker voor voldoende buffering zal zorgen. Qua geluidsbuffer meent PROCORO dat hier 
best gewerkt wordt met een beplant scherm, tussen de buffer en de bedrijfssite. Dit vergt 
aanpassingen op plan en in de voorschriften. 
 
 
Bufferzone bovenaan Gudrunstraat 
B53 
- Er dient een minimale afstand bewaard te worden op minstens gelijke hoogte van de 

Gudrunstraat. Dit omwille van stabiliteit, maar ook om een voldoende hoge visuele buffering te 
kunnen aanleggen bij uitbreiding en hogere bouwhoogte.  

- Het zou van goede wil getuigen om in de bocht bovenaan de Gudrunstraat een bredere zone 
dan nu te voorzien op de oorspronkelijke hoogte zodat de groenbuffer voldoende visuele 
bescherming biedt en het wegzakken van de bocht kan vermeden worden. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
PROCORO stelt vast dat het stedenbouwkundig voorschrift omtrent de stabiliteit binnen de zone 
voor buffer 2.2.1 niet aangeeft hoe breed een ‘smallere beschermingsstrook’ minstens moet zijn.  
Hierdoor kan men theoretisch vanaf de perceelsgrens beginnen uitgraven. PROCORO volgt dat het 
voorzien van een gedeelte van de groenaanplant op dezelfde hoogte als de Gudrunstraat voor een 
betere visuele buffer zorgt. PROCORO stelt voor om op te leggen dat de beschermingsstrook 
minstens 2 meter breed moet zijn. Dit komt ongeveer overeen met de bestaande buffer aan het 
reeds uitgegraven gedeelte.  
 
 
Bestaande bufferzones 
A1/B5/B6/B7/B8/B14/B15/B21/B23/B24/B25/B33/B40/B41/B44/B45/B48/B49/B5
3/B55 
- Er wordt gevraagd om het RUP te gebruiken om scheefgegroeide situaties in de bufferzones uit 

het verleden recht te zetten en bijkomende garanties af te dwingen voor omwonenden. Het 
bedrijf heeft heel wat illegale constructies geregulariseerd ten nadele van de omwonenden. In 
art 0.5 is sprake van behouden van bestaande constructies. Deze constructies en dit voorschrift 
zijn onaanvaardbaar.  

- We eisen: 
o Het verwijderen van de tanks voor proceswater in de bufferzone achter de huizen in 

de Gudrunstraat 
o Het verwijderen van de metalen wand achter de huizen en het terugplaatsen van 

deze wand aan de juiste zijde van de groenzone 
- De huidige buffers zijn onvoldoende en er is overlast. 
- Het geluidsscherm achter de huizen van de Gudrunstraat dient aan de correcte kant van de 

groenzone geplaatst te worden. 
- De draagkracht van het RUP zou verhogen wanneer ook de bestaande groen- en 

geluidsschermen achter de huizen zouden herzien worden en een verlengstuk worden van het 
nieuwe groen- en geluidsscherm in de uitbreidingszone dat van hogere kwaliteit zal zijn. Des te 
meer daar het gebied voor ‘overdruk inpandig laden en lossen’ doorloopt achter alle huizen van 
de Gudrunstraat. 

- De bestaande metalen geluidswand van 3,5 m hoogte werd aan de verkeerde kant van de 
groenbuffer geplaatst.  

- De foute ligging van de metalen geluidswand is mede te verklaren door de ligging van de 
waterbuffers voor proceswater in de groenbuffer. Deze liggen in de groenbuffer wat een 
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schending is van de omschrijving van een groenzone. Er is een verschil tussen een meer 
natuurlijke open buffer en een gesloten tank. 

- De plaatsing van de bestaande schermen aan de verkeerde kant van de groenbuffer maakt dat 
bezwaarindiener op een metalen wand uitkijkt van 6 meter hoog. 
De overdruk ‘extra voorwaarden geluid’ dient verder doorgetrokken te worden richting zuiden, 
tot achter en langs het perceel 26e afd. Sectie C nr. 532/Y. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
PROCORO wijst er op dat bestaande vergunde constructies bepaalde rechten hebben. Sloop kan 
niet zomaar opgelegd worden. Artikel 0.5 is een algemeen voorschrift dat ook geldt voor de hoeve 
aan de Stationsstraat. PROCORO stelt wel voor om dit algemeen voorschrift te verplaatsen naar 
artikel 1 waardoor het niet van toepassing is op de zone voor groenbuffer. Bij vernieuwing van de 
groenbuffer zal het conform een eerdere suggestie van PROCORO om waterbuffering niet meer toe 
te laten in de groenbuffer niet meer mogelijk zijn om hier regenwatertanks te voorzien. 
Uit het plan-MER bleek dat behoud van de bestaande geluidsbuffer op deze locatie voldoende is. 
Het gaat tevens om een bestaande vergunde situatie die dus kan behouden blijven. PROCORO 
meent wel dat het gelijktrekken van de nieuwe buffervoorwaarden met een geluidsbuffer van 6m 
hoogte langs alle achterzijden van de woningen in de Gudrunstraat een gelijkwaardige aanpak is 
voor al deze bewoners, ongeacht de noodzaak. PROCORO stelt dus voor om de voorwaarden 
inzake geluid en buffering hier dus gelijk te trekken.  
PROCORO stelt daarom voor om een voorwaarde op te nemen in het RUP waarbij gesteld wordt 
dat er pas kan gebouwd worden in de logistieke zone nadat de buffer aan de achterzijde van de 
Gudrunstraat aangelegd/aangepast werd zodat ze voldoet aan de geldende voorschriften. Dit wil 
zeggen dat de bestaande buffer dan ook heraangelegd moet worden naar de nieuwe geldende 
voorschriften. 
 
 
Algemeen 
B53 
Dit PRUP waarbij er grond wordt ingenomen, moet de kans bieden om een aantal bestaande 
knelpunten op te lossen of op zijn minst te verbeteren. Niet alles mag aangewend worden voor 
zuivere uitbreiding, maar de nodige ruimte moet voorzien worden voor buffering om op die manier 
de geluidsoverlast, waterbuffering en visuele hinder aan te pakken en zo de relatie met de buurt te 
herstellen. Men moet van de gelegenheid gebruik maken om gans het bedrijf optimaal te bufferen. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
PROCORO beaamt dit. Dit is ook de doelstelling van het RUP. PROCORO stelde daarom ook een 
aantal aanpassingen aan de bufferzones voor, zoals hiervoor besproken. 
 
 
 
AFGRAVING HEUVELRUG 
B3/B5/B6/B7/B8/B14/B15/B21/B23/B24/B25/B28/B33/B39/B40/B44/B45/B48/B4
9/B55 
- De afgraving van de heuvelrug is een aanslag op de leefomgeving. 
- De afgraving van de heuvelrug heeft een aanzienlijke impact op de waterhuishouding van de 

heuvelrug. 
- De eerder afgegraven zone dient hersteld te worden met respect voor de omgeving en de 

huidige voorwaarden. 
- De verzakkingen in de bodem door het afgraven van de heuvelrug zullen toenemen. 
- Het afgraven van de heuvelrug zou nu niet meer toegelaten worden. Toch laat de provincie wel 

toe om die vergunning uit 2006 verder uit te voeren. 
- Afgraven is een aanslag op de leefomgeving. 

- Door nabijheid talud naast de rijweg vergroot de kans op ongevallen 
- Stabiliteit rijweg komt in gedrang (wegverzakkingen) 
- Afgraving heeft invloed op de waterhuishouding 
- Niveauverschil is ook visuele aanslag 

- Elke afgraving van de natuurlijke heuvel is een landschappelijke aantasting. Het is een afbraak 
van onze culturele identiteit. Naast het landschappelijk karakter is het doorsnijden van de 
geologische lagen een permanente drainage van de waterhoudende lagen in de heuvel, wat een 
permanente impact heeft op de waterhuishouding van een ruim gebied. In de nabije heuvel was 
vroeger een kleine bron aan de overzijde van de Gudrunstraat. Er is geen enkel element in de 
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studie die verwijst naar deze bron, noch naar het effect van de afgraving op dit natuurlijk 
element. Deze bron wordt nog steeds gedraineerd met een buis die rechtstreeks in de gracht 
uitmondt. Het plan-MER vermeldt dit niet. Noch op geopunt is hierover informatie te vinden, 
maar de lokale landbouwers kunnen deze bronzone aanwijzen. 

- De vorige afgraving is uitgevoerd tot tegen de gracht van de Gudrunstraat en komt zeer dicht 
bij de bronzone. Deze afgraving voorzag geen grondbuffer en leidt nu reeds tot verzakkingen in 
de Gudrunstraat. Er wordt geëist om de nieuwe afstandregels ook toe te passen op deze reeds 
uitgevoerde zone. Er dient dus aarde te worden aangevoerd om de zone te herstellen. 

- Bij de vorige afgravingen werd een deel aarde illegaal gedumpt + werd de aarde vervoerd door 
de woonwijk van de Gudrunstraat. In het RUP is geen enkele juridisch bindende voorwaarde 
opgenomen die een herhaling van deze feiten kan voorkomen. 

- In de voorwaarden voor afgraving wordt een 45° regel gehanteerd om het afschuiven van de 
bodem te voorkomen. Het afschuiven van een bodem is niet enkel afhankelijk van het soort 
bodem, de opbouw van de bodemlagen en de waterhuishouding. Maar ook de vegetatie en 
aanplant. De huidige groenbeheerder sproeit de vegetatie dood tussen de aanplantingen. De 
bodem is hierdoor blootgesteld aan erosie door aflopend oppervlaktewater. De 
erosiebestendigheid ontbreekt in het RUP en dient als bijkomende voorwaarde opgenomen te 
worden. 

- De afgraving van de Gudrunstraat is een stedenbouwkundige dwaling. 
- Eisen de stopzetting van de afgraving en de aantasting van de heuvelrug 
- De heuvelrug wordt verder afgegraven en de mogelijkheid bestaat dat er een permanente 

bemaling nodig zal zijn. Dit zal een negatieve impact hebben op de waterhuishouding en 
mogelijks zullen zich bodemzettingen voordoen. Er kunnen ook effecten zijn op stabiliteit, op de 
bestaande wegen en op de nabijgelegen woningen, waaronder die van de bezwaarindiener. 

- De opgenomen voorwaarde voor stabiliteit en de mogelijke uitzondering (stabiliteitsstudie) kan 
niet worden aanvaard, dit is een schending van het rechtszekerheidsbeginsel. De op te leggen 
milderende maatregelen mogen geen onzekerheden laten. Bij toepassing van art 4.1.7 DABM 
dienen de nodige conclusies te worden getrokken uit de in het MER vastgestelde negatieve 
effecten en dienen deze op een rechtszekere wijze doorvertaald te worden in het RUP. 

- De bijkomende afgraving heeft een negatieve impact op het landschap, naar de omgeving toe. 
Dit wordt nergens beschreven in het MER. In het MER wordt wel de impact van de hoogte van 
de gebouwen beschreven, maar er wordt niks gezegd over de belangrijke landschappelijke 
impact van de afgraving in de zone III. Enkel op p 63 van het MER wordt gesteld dat door de 
uitgraving het landschapsbeeld zal wijzigen. Meer wordt er niet gezegd. Op welke manier het 
landschap zal wijzigen en in welke mate dit een impact zal hebben op visuele waarnemingen 
werd niet onderzocht. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
De afgraving is reeds juridisch mogelijk gemaakt door het PRUP uit 2006. Het bedrijf heeft hier dus 
rechtszekerheid door gekregen. Het grootste stuk van de afgraving is reeds gerealiseerd.  
De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. De milderende maatregelen uit het MER zijn vertaald 
in het RUP, waaronder een extra voorwaarde inzake stabiliteit. 
De PROCORO verwijst naar de geldende wetgeving ter zake. Elke vergunningsaanvraag zal 
getoetst worden aan deze wettelijke normeringen. Dit zijn elementen die in detail op projectniveau 
(vergunning) dienen beoordeeld te worden. Dit dient niet aangepast te worden in het PRUP. 
Andere zaken uit de bezwaren zoals het feit dat de aarde bij de vorige afgraving door de woonwijk 
werd afgevoerd betreffen geen elementen op niveau van het RUP. 
 
 
 
BOUWHOOGTE 
Bouwhoogte 25 meter 
B4/B5/B6/B7/B8/B9/B10/B11/B13/B14/B15/B16/B17/B18/B19/B20/B22/B23/B24
/B25/B26/B27/B28/B29/B31/B32/B33/B34/B35/B36/B37/B40/B41/B42/B43/B44/ 
B45/B46/B47/B51/B52 
- De geplande gebouwen van 25 m hoog zijn qua afmetingen buiten proportie met de 

gebouwen/huizen in de omgeving en verstoren het landelijk karakter van de gemeente. 
- Dit PRUP geeft toestemming voor gebouwen van 25 meter of meer die de woonkwaliteit 

aantasten op vlak van licht, uitzicht, wind en klimaat.  
- We willen niet moeten uitkijken op gebouwen van 25 meter hoog.  
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- De huidige plannen gaan te ver. Diverse bouwpromotoren mochten in centrum Gits geen 
appartementsblokken (meer dan 2 verdiepen) plaatsen omdat ze niet passen in het landelijk 
karakter van de gemeente. Sadef mag uitbreiden tot tegen de omsluitende straten met 6 meter 
hoge geluidsschermen. Bovendien zijn er 2 gebouwen met een hoogte tot 25 m voorzien op de 
uithoeken van het bedrijf langs de Stationsstraat. 

- de huidige gebouwen van 15 meter hoog waren ook niet verenigbaar met de woonomgeving, 
maar er was tenminste nog afstand tot de woningen. Dat de nieuwe gebouwen tot op 25 meter 
van de perceelsgrens kunnen ingepland worden is voor de omgeving niet aanvaardbaar. 

- Men vraagt zich af waarom zo’n hoge gebouwen kunnen gezet worden zonder goedkeuring van 
omwonenden. Er wordt gesteld dat als men zelf een bijgebouw wil plaatsen ze wel de 
goedkeuring van alle omwonenden nodig hebben. 

- Stelt dat ze enkel weten dat er op tenminste 3 meter van hun perceelsgrens een geluidsscherm 
komt met een hoogte van 6 meter om gebouwen te kunnen plaatsen van 30 meter hoog. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
De voorschriften omtrent de bouwhoogte tot maximum 25 meter zorgen voor een zuinig 
ruimtegebruik en toekomstbestendigheid van het RUP. Uit het plan-MER bleek dat het toevoegen 
van een 45°-regel de mogelijkse negatieve effecten kan milderen. 
PROCORO stelt vast dat er een 45°-regel werd uitgewerkt voor gebouwen hoger dan 15 meter. In 
het RUP van 2006 konden gebouwen van 15 meter tot op de zonegrens geplaatst worden. 
PROCORO meent dat dit in de uitbreidingszone van voorliggend RUP niet helemaal correct is 
aangezien deze zone niet in het vorige RUP zat inbegrepen. Daarom stelt PROCORO dat in deze 
zone een algemene 45°-regel moet uitgewerkt worden. 
 
 
45°-regel 
B30 
Er wordt gevraagd om de 45°-regel aan te passen voor de locatie van het visitor center. Het 
gebouw zal functioneren als een eyecatcher langsheen de Bruggesteenweg. Zowel door de hoogte 
als door de positionering. Er wordt een afwijking gevraagd voor de afstand die moet behouden 
worden tot de perceelsgrens, enkel tov de Bruggesteenweg en niet tov de buren. De gevraagde 
afwijking is om de 45°-regel daar te laten starten op een hoogte van 15 meter (zie figuur).  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
PROCORO kan de argumenten volgen en stelt voor om de 45° regel niet te laten gelden tov de 
Bruggesteenweg en de rotonde. Er dient wel een afstand van 8 meter behouden te blijven tot de 
rooilijn.  
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Impact op de omgeving  
A1/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B10/B14/B15/B16/B17/B18/B19/B20/B21/B22/B23/B24/ 
B25/B27/B28/B29/B32/B33/B34/B35/B36/B37/B40/B41/B42/B43/B44/B45/B46/B
47/B48/B49/B51/B55 
- Gebouwen kunnen een hoogte hebben van 25 meter. Dit zal visuele hinder naar de omgeving 

veroorzaken, met ook schaduwwerking en afname van zonlicht. Een onderzoek hiervan is in het 
planMER niet gebeurd. Er zullen ook negatieve effecten zijn nopens perceptieve kenmerken en 
een negatief effect op het landschapsbeeld. 

- De quotering op de tabel met overzicht van effecten is negatief. Er zijn geen milderende 
maatregelen in het plan-MER terug te vinden op dit punt. 

- In dit PRUP is geen impactstudie uitgevoerd op de effecten van hoge gebouwen voor  
klimaatverandering, schaduweffecten en hittegolven in de woonkern van Gits. 

- In het PRUP/plan-MER werd geen schaduwstudie opgenomen, wat aangewezen is bij het 
inplanten van gebouwen van dergelijke hoogte. 

- Door dit RUP komen woningen in de schaduw te liggen van een 25 à 30 meter hoge muur. 
- De vraag om centrale bouwlagen toe te laten tot 30 m hoogte en 25 m aan de rand is 

onaanvaardbaar. Gebouwen van dergelijke hoogte zetten de bewoners in de Gudrunstraat en 
Stationsstraat in de schaduw. In het PRUP ontbreekt elke weergave die de impact van deze 
bouwlagen zal hebben op de bestaande individuele woningen. 

- Voor elke woning die in de schaduw komt te liggen bij zonsopkomst, zonsondergang en tijdens 
de lage zonnestanden in de wintermaanden dient een afzonderlijke studie te komen die de 
effecten op licht in kaart brengt vooraleer er sprake kan zijn van algemene stedenbouwkundige 
voorschriften. 

- Het zelfde dient de gebeuren met de impact van windsnelheden en verandering van 
windrichting die de bouw van hoge industriegebouwen met zich meebrengt.  

- Zelfs indien later nog voorwaarden worden opgelegd voor elke bouwaanvraag en deze nog dient 
te worden goedgekeurd, kan het bedrijf verwijzen naar de algemene geldende voorschriften en 
is de rechtspositie van de omwonenden op voorhand aangetast.   

- Schaduwstudie: deze is nog niet gevoerd en de resultaten zijn dus niet in het PRUP 
geïntegreerd, terwijl ze noodzakelijk zijn om de voorschriften inzake bouwhoogte, afstand en 
bufferzone te bepalen. Doorschuiven naar het niveau van de vergunning, vergroot de 
rechtsonzekerheid. 

- Bij toekomstige aanvragen tot omgevingsvergunning dient bij gebouwen hoger dan 15 meter 
een beschaduwingsstudie te worden gevoegd, zodat de impact op de nabije woningen kan 
worden onderzocht. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. De milderende maatregelen uit het MER zijn vertaald 
in het RUP. In het plan-MER werd het aspect schaduw in relatie tot de bouwhoogte onderzocht op  
pg 184. Dit leidde tot de 45°-regel. 
Windeffecten werden niet besproken in het plan-MER. PROCORO vraagt om dit nog toe te voegen 
en mogelijkse nieuwe milderende maatregelen te vertalen in het RUP. 
 
 
 
VOORSCHRIFTEN BEDRIJVIGHEID 
B30 
Er worden een aantal vragen om aanpassingen bij de voorliggende stedenbouwkundige 
voorschriften geformuleerd. 
Art 1.1.1§1 lijkt te restrictief geschreven om aan de huidige realiteit en toekomstige ambities te 
voldoen. 
Op de site vervaardigt het bedrijf niet alleen profielen, ze worden er ook bewerkt, geassembleert 
en afgewerkt, tot delen van, of volledige metalen constructies.  
Het bedrijf is ook tech center voor de divisie waartoe ze behoort. Hier staat men in voor ontwerp, 
engineering en bouw van equipment voor de groep. Het is dan ook realistisch dat dergelijke 
activiteiten ook op de site langs de Bruggesteenweg uitgebouwd worden. Daarom is het belangrijk 
dat alle metaalbewerkingsactiviteiten, van het bedrijf, op deze site binnen de voorschriften 
uitgebouwd kunnen worden maar dat ook alle ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf mogelijk 
zijn binnen deze sector van metaalbewerking. Het moet mogelijk zijn het volledige proces van 
vervaardigen tot assemblage mogelijk zijn. 
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Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
PROCORO stelt voor de activiteit in artikel 1.1.1 ruimer te omschrijven zoals gevraagd: alle 
activiteiten die te maken hebben met het vervaardigen, bewerken, assembleren en afwerken van 
profielen tot delen van, of volledige metalen constructies. 
 
 
B30 
Art 1.1.1§4: er wordt gevraagd het aspect ‘tijdelijk’ te schrappen. Op vandaag worden zowel 
grondstoffen als afgewerkte producten buiten gestockeerd zodat deze makkelijk geladen en gelost 
kunnen worden, maar ook gestockeerd in afwachting van afhaling door een klant. Een permanente 
wisselende aanwezigheid van stockage buiten blijft in de toekomst wenselijk 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
Deze bepaling werd overgenomen uit het RUP uit 2006, het kan dus op vandaag ook maar tijdelijk. 
PROCORO volgt de vraag niet. 
 
 
B30 
Art 1.1.3 1° er wordt gevraagd dit bij te sturen. Naast het uitzicht zal ook de toegang van de 
nieuwe logistiek zone beeldbepalend zijn voor de Stationsstraat. Het vlot organiseren van deze 
toegang is essentieel. Zo is het van belang dat in deze zone ook kantoren, die functioneren voor de 
algemene werking van de onderneming, gerealiseerd kunnen worden. Ook sociale ruimtes zouden 
in deze zone mogelijk moeten zijn. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
PROCORO verwijst naar bepalingen in art 1.1.1. en ziet geen probleem. Kantoorruimten en 
personeelsruimten zijn steeds toegelaten op de verdieping. Dus ook binnen de overdruk logistieke 
zone. PROCORO vraagt om dit nog te verduidelijken in de voorschriften van artikel 1.1.3.  
 
 
B30 
Art 1.1.1§2 2° : de kantoren (zoals hierboven beschreven) maken deel uit van het geheel van 
kantoren op de site die zoveel mogelijk op een ruimtelijk efficiënte manier gerealiseerd worden. 
Deze kunnen bv op de verdieping gerealiseerd worden waar mogelijk, maar moeten evenzeer op 
het gelijkvloers kunnen zodat toegankelijkheid en zichtbaarheid ervan gegarandeerd worden voor 
specifieke functies. Er wordt gevraagd de restrictie in het artikel te schrappen. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
PROCORO volgt het bezwaar niet. Er zijn aparte zones voor kantoren waar kantoren op het 
gelijkvloers zijn toegelaten. Omwille van zuinig ruimtegebruik zijn kantoren op de hele site 
toegelaten, maar enkel op de verdieping. 
 
 
 
GEUR 
Plan-MER 
B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B10/B13/B14/B15/B16/B17/B18/B19/B20/B21/B22/B23/ 
B24/B25/B27/B28/B29/B32/B33/B34/B35/B36/B37/B40/B41/B42/B43/B44/B45/ 
B46/B47/B48/B50/ 
- Het plan-MER maakt geen melding van de geurhinder voor de bewoners terwijl het bedrijf al 2 

jaar weet heeft van herhaalde klachten van buren. In hun nieuwsbrief geeft het bedrijf toe dat 
er geurhinder is en dat ze er aan zullen werken. Hiermee geven ze impliciet toe dat het plan-
MER onjuist is omdat er geen melding gemaakt werd van geurhinder.  

- Het bedrijf veroorzaakt al jaren geurhinder. 
- Dit PRUP is onvolledig op vlak van effecten op de luchtkwaliteit vanwege de bestaande overlast. 
- Dit PRUP geeft geen inzicht in de depositie van stikstofhoudende verbindingen en de impact 

hiervan op de omgeving. 
- De woonkwaliteit is niet gegarandeerd door geuroverlast door bedrijfsactiviteiten, zowel 

overdag als ‘s nachts. 
- In het plan-MER is niks over de geuroverlast van de poederlakinstallaties terug te vinden.  Het 

bedrijf doet al sinds 2006 geen milieurapportering meer via de imjv databank van de VMM voor 
de rubriek lucht, ondanks de vaststelling van geurhinder.   
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- Voor de voorziene inname van gronden, nieuwbouw en capaciteitsuitbreiding stelt de buurt zich 
vragen bij de stikstofuitstoot ifv de luchtkwaliteit. 
 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:13 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Mark Desmet, Koen 
Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  

De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. 
De discipline lucht werd behandeld in het plan-MER op pg 122 ev. Gelet op de te verwachten 
effecten zijn er geen milderende maatregelen noodzakelijk. 
Het plan-MER stelt ivm geur het volgende (pg. 129): 
“Voor wat betreft geur, heeft Sadef verschillende maatregelen getroffen zoals het installeren van 
een naverbrander. Dit betekent dat de activiteiten van het betrokken bedrijf geurhinder niet 
volledig uitsluiten. Echter, op planniveau kan geen uitspraak gedaan worden over de omvang van 
een mogelijke bijkomende geurhinder, gezien de aard van de bijkomende activiteiten in de 
productiegebouwen niet gekend is. Daarnaast dienen bijkomende activiteiten steeds de geldende 
wetgeving te respecteren.” 
De PROCORO verwijst naar de geldende wetgeving ter zake. Elke vergunningsaanvraag zal 
getoetst worden aan deze wettelijke normeringen. Dit zijn elementen die in detail op projectniveau 
(vergunning) dienen beoordeeld te worden. Dit dient niet aangepast te worden in het PRUP. 
 
 
 
HITTE 
Plan-MER 
B5/B6/B7/B8/B14/B15/B21/B23/B24/B25/B28/B33/B40/B44/B45/B48 
- Op warme dagen zal het bedrijf fungeren als een hitte-eiland waardoor ook de buurt meer zal 

opwarmen. 
- Het bedrijf beslaat een enorme oppervlakte. Er is geen enkel wetenschappelijk aspect in de 

studie die de impact van het bedrijfs-hitte-eiland op de dorpskom en omwonenden weergeeft. 
- De bebouwde kom ligt hoofdzakelijk aan de west en noordkant van het bedrijf. Gebouwen van 

25 a 30 meter hoogte bepalen het klimaat tot op vele honderden meter afstand. De bebouwde 
kom komt in de luwte te liggen bij overheersende windrichtingen tijdens hittegolven (oosten en 
zuiden winden). Hoe hoger de gebouwen hoe groter de effecten. Hittegolven worden op deze 
manier ondraaglijk voor omwonenden.  

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. 
Het aspect hittestress werd behandeld in het plan-MER op pg 197. Gelet op de te verwachten 
effecten zijn er geen milderende maatregelen noodzakelijk. 
 
 
 
KLIMAAT 
Plan-MER 
B49/B55 
- In het planMER wordt gesteld dat er geen effecten zijn op klimaat. 
- Nochtans is er sprake van de inname van open ruimte, meer afstroom van hemelwater, meer 

verharding, meer mobiliteit met verkeersemissies, meer CO2 uitstoot en ook meer 
verontreinigde luchtemissies, door een verhoogde bedrijfscapaciteit. 

- Substantiële groenbuffers kunnen slechts gedeeltelijk milderend werken. 
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Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:13 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Mark Desmet, Koen 
Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  

De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. 
 
 
 
LICHT 
B53 
Ook lichthinder dient vermeden te worden bijvoorbeeld door een goed gerichte 
(led)straatverlichting die afgeschakeld wordt wanneer er geen activiteit is. Het gebruik van 
voertuigen met zwaailichten aan kant van bewoning moet zoveel mogelijk vermeden worden. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
De PROCORO stelt de objectiviteit en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de 
ingediende bezwaren op dit vlak ongegrond. Lichthinder werd besproken op pg. 186. In de 
stedenbouwkundige voorschriften art.1.2.1 werd opgenomen dat lichthinder voor de omwonenden 
en het landschap zoveel mogelijk dient beperkt te worden door een goed plaatsing en het type 
verlichting. Dit dient niet aangepast te worden in het PRUP. 
 
 
 
COMMUNICATIE 
B1deel2/B5/B6/B7/B8/B14/B15/B21/B23/B24/B25/B28/B31/B33/B40/B44/B45/B4
8/B50 
- Dit PRUP kwam niet tot stand op een duurzame manier in relatie tot de omwonenden. 
- Dit PRUP gaat mee in de greenwashing-cultuur van het bedrijf. 
- De directie van Sadef staat niet open voor overleg en luistert niet naar de buurtbewoners. 
- Er is geen communicatie tussen buurt en bedrijf. 
- Over de reeds uitgewerkte concrete plannen is er een volledig stilzwijgen en verhult het bedrijf 

zich in de dikke mist van het PRUP. 
- Beleidsmensen werden volledig verkeerd geïnformeerd door administratie, er waren zogezegd 

geen problemen. Ze werden onrechtmatig onthouden van enige correcte objectieve informatie. 
- Vanuit de administratie werd er geen correct beeld opgehangen van dit dossier. Het werd 

voorgesteld alsof er geen problemen waren met de buurt en dat alle voorgestelde maatregelen 
door de omwonenden goed werden bevonden. 

- Er werd geen rekening gehouden met de eerdere klachten en opmerkingen van de 
buurtbewoners. 

- PRUP en studie werd 100% op maat van bedrijf geschreven. Resultaten werden vooraf met hen 
besproken. Als buurtbewoner mocht ik hier niet op aanwezig zijn. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
De bezwaren zijn ongegrond, aangezien deze niet ruimtelijk zijn.  
PROCORO stelt vast dat aan alle verplichte communicatie, zoals ingebouwd in het decreet, werd 
voldaan. Er werd zelfs een extra informatiemoment ingebouwd over het plan-MER. 
 
 
Goede ruimtelijke ordening 
B5/B6/B7/B8/B14/B15/B23/B24/B25/B33/B40/B44/B45/B49/B55 
- De onderliggende belangen, deze van Sadef, dienen afgewogen te worden tegen de belangen 

van de omgeving en de omwonenden. 
- Het PRUP is duidelijk op maat gemaakt voor het bedrijf Sadef en dient enkel de 

bedrijfseconomische belangen en negeert de belangen van de omgeving. 
- Er is geen sprake van goede ruimtelijke ordening, laat staan van een duurzame ruimtelijke 

ordening. 
- De uitbreiding van een bedrag kan niet ten kosten gaan van de ruimtelijke draagkracht. 
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- Er is geen goede ruimtelijke ordening of een duurzame ruimtelijke ordening. De uitbreiding van 
het bedrijf gaat ten koste van de draagkracht. 

- Dit PRUP reflecteert geen duurzame visie in ruimtelijke ordening. 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:13 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Mark Desmet, Koen 
Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  

PROCORO meent dat de voorziene uitbreiding, mits het nemen van de verschillende milderende 
maatregelen, de draagkracht van de site niet overstijgt. 
Deze uitbreiding bij de bestaande site, heeft ruimtelijke en economische voordelen. Door de 
bedrijfsactiviteiten te bundelen zijn er bijvoorbeeld geen mobiliteitsbewegingen tussen 
verschillende vestingen wat impact heeft op de omgeving. 
Uit het plan-MER is gebleken dat – mits het nemen van een aantal milderende maatregelen – de 
uitbreiding wel kan / haalbaar is. 
Uiteraard moet het bedrijf hier de verschillende milieunormen respecteren. De PROCORO verwijst 
naar de geldende wetgeving ter zake. Elke vergunningsaanvraag zal getoetst worden aan deze 
wettelijke normeringen. Dit zijn elementen die in detail op projectniveau (vergunning) dienen 
beoordeeld te worden. Dit dient niet aangepast te worden in het PRUP. 
Het principe van wonen en bedrijvigheid te bundelen is niet achterhaald omdat op deze manier de 
aansnijding van open ruimte kan gevrijwaard worden. 
PROCORO verwijst naar de behandeling van de bezwaren omtrent de draagkracht van de site. 
 
 
 
Vergunning / handhaving 
B5/B6/B7/B8/B14/B15/B21/B23/B24/B25/B28/B33/B40/B44/B45/B48/B49/B53  
- De provincie verleent de vergunning, maar verklaart zich achteraf onbevoegd voor de 

handhaving ervan. De omwonenden kunnen nergens terecht met hun klachten. 
- Er wordt gevraagd een zekere afdwingbaarheid in te bouwen van de voorschriften rond 

groenscherm, geluidsscherm ed. ook opvolging en handhaving is noodzakelijk 
- Dit PRUP vraagt onvoldoende wettelijk afdwingbare garanties aan het bedrijf gezien de 

ervaringen met de voorgaande fases. 
- De omwonenden hebben geen boodschap aan de administratieve scheiding van PRUP en 

handhaving die de verantwoordelijkheden doorschuift waardoor de overlastproblemen 
onvoldoende feedback geven bij de planning van het PRUP. 

- De huidige overlast wordt doorgeschoven naar het luik handhaving als een smoes om de 
procedure door te drukken zonder garanties voor de omwonenden. De praktijk leert dat noch de 
gemeentelijke, noch de provinciale, noch de Vlaamse overheid de handhaving de milieunormen 
kan afdwingen van het bedrijf. Het is daarom onrealistisch om de bestaande milieuoverlast te 
negeren in de studies. 

- De basisvergunningen en andere omgevingsvergunningen van Sadef vervallen in december 
2012. Dit impliceert een belangrijk evaluatiemoment van de hinder afkomstig van het bedrijf.  

- Pas wanneer een vergunning van beperkte duur, in het verleden geen aanleiding heeft gegeven 
tot klachten, kan er sprake zijn van een hernieuwde vergunning voor onbeperkte duur, dan wel 
van een uitbreiding. Eerst moet de bestaande situatie draaglijk zijn voor de omgeving, wat niet 
het geval is. 

- Dit PRUP schuift de verantwoordelijkheid door op vlak van handhaving van de milieunormen 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:13 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Mark Desmet, Koen 
Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 0 
Nee: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Minderheidsstandpunt 
De dames Katty De Wilde en Nele Devriendt volgen het bezwaar.  
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In de VLAREM II zijn er verschillende normen opgenomen waaraan vergunningsaanvragen getoetst 
worden. Handhaving zorgt voor de naleving van de vergunning(svoorwaarden). PROCORO wil er 
dus op wijzen dat er steeds moet gekeken worden naar de combinatie van het RUP, het latere 
vergunningsluik met VLAREM normen en eventuele handhaving. Bevoegdheden worden tevens 
decretaal bepaald, handhaving inzake milieuaspecten bij een klasse 1 bedrijf vallen onder de 
bevoegdheid van milieu-inspectie van het departement Omgeving.  
In de stedenbouwkundige voorschriften werden de milderende maatregelen uit het plan-MER 
vertaald. Ivm de buffers werd er afdwingbaarheid ingebouwd. PROCORO verwijst ook naar de 
aanpassing die ze formuleerde voor wat betreft de aanleg van de groenbuffer aan de achterzijde 
van de woningen in de Gudrunstraat. 
 
 
 
OVERIGE 
Waarde woning 
B1 deel 2 / B28 
- Minwaarde voor de woning 
- Het doorvoeren van dit PRUP zorgt voor een ontwaarding van de waarde van de eigendom voor 

de omwonenden. 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:13 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Mark Desmet, Koen 
Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Nee: 0 

De bezwaren zijn ongegrond, aangezien deze niet ruimtelijk zijn.  
 
 
Emotionele schade 
B5/B6/B7/B8/B14/B15/B21/B23/B24/B25/B33/B40/B44/B45/B48 
- Dit PRUP heeft niet alleen een negatieve impact op het uitzicht van de dorpskern maar ook op 

het emotionele welbevinden van veel mensen die er wonen. Een zone voor wonen en werken 
omzetten in industriegebied met gebouwen tot 25 m of meer tast het brein van mensen aan. 
(solastalgie) 

- Er wordt een tekst geciteerd van het inbo over ‘natuurverkenning 2050’, de kijkrichting hieruit 
van Vlaanderen staat haaks op het PRUP. 

- Dit PRUP is ethisch onverantwoord tegenover de buurtbewoners. 
- Dit PRUP minimaliseert de impact van de uitbreiding naar de buurtbewoners. 
- Dit PRUP brengt emotionele schade toe aan de omwonenden. 
- Dit PRUP is een aantasting van de culturele identiteit van de bewoners van Gits. 

Advies PROCORO met éénparigheid van stemmen: 
De bezwaren zijn ongegrond, aangezien deze niet ruimtelijk zijn. PROCORO verwijst ook naar het 
gunstig advies van het Departement Omgeving. 
 
 
Overige 
B2 
Er werd als bijlage een nota van het buurtcomité toegevoegd die op 2 mei werd verzonden naar de 
buren. 

B23 
Er werd als bijlage een brief van het buurtcomité gericht aan de buren toegevoegd. 

B49/B55 
- In het planMER werden geen trillingsmetingen uitgevoerd. Geluid kan ook trilling met zich 

meebrengen. 
- In het plan-MER wordt verwezen naar een volledig akoestisch onderzoek (23/01/2014 EVA-

international), deze studie werd niet toegevoegd. 
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B55 
Bezwaarindiener  
… geeft als bijlage het verslag van de meting van de controle op de geluidshinder mee evenals een 
mail van afdeling handhaving van departement Omgeving. 
… geeft een historiek mee van de ontwikkelingen in de omgeving en van het bedrijf 
… geeft mee dat het bedrijf heel wat bepalingen inzake milieu niet goed naleeft 
Het is een eenzijdig opgesteld bestemmingsplan. Gemaakt op maat van het bedrijf en dient enkel 
de bedrijfseconomische belangen en negeert de belangen van de omgeving 

B28 
Bezwaarindiener geeft met een overzicht van verschillende regularisaties mee dat het bedrijf een 
onbetrouwbare reputatie heeft. 

B41 
Bezwaarindiener geeft met een overzicht van verschillende regularisaties mee dat het bedrijf een 
negatieve reputatie heeft in het respecteren van de voorwaarden voor de aanleg van behoud van 
de groenbuffer. 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:13 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Mark Desmet, Koen 
Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Nee: 0 
 
De bezwaren zijn ongegrond, aangezien deze niet ruimtelijk zijn. De PROCORO stelt de objectiviteit 
en deskundigheid van het plan-MER niet in vraag en acht de ingediende bezwaren op dit vlak 
ongegrond.  
 
 
Vragen ivm water 

B12 
Bewoners Middenstraat vragen schriftelijke garantie dat: 

- Er geen abnormale pompactiviteiten zullen plaatsvinden, zodat de debiet capaciteit van de 
Abelenbeek overschreden wordt waardoor de huizen in de Middenstraat onder water komen 
te staan 

- Er geen opdracht wordt gegeven aan de brandweer Midwest om samen met jullie interne 
pompinstallatie de domeinen van Sadef te vrijwaren van wateroverlast en deze aan hoog 
debiet te lozen in de Abelenbeek 

- De pompcapaciteiten van jullie eigen pompinstallatie aan te passen aan het 
verwerkingsdebiet van de Abelenbeek, in geval de buffers op jullie terrein dienen 
leeggepompt te worden 

Recente vervuilde lozingen: volgens diverse nota’s moesten regelmatig interventies gebeuren door 
een afvalverwerkend bedrijf om de restanten van oliën, bluswater te verwijderen. Er wordt gebruik 
gemaakt van afbreekbare producten om de restanten te verwijderen. We zullen dit 
overlaten/doorgeven aan de verantwoordelijken van de milieudienst van de gemeente Hooglede. 
Zij volgen op een onafhankelijke manier op wie in deze lozingen een aandeel heeft en wie welke 
acties moet ondernemen. 

Advies PROCORO met meerderheid van stemmen: 
Ja:13 (Lieven Veulemans, Karel Moentjens, Koen Vanneste, Hannelore Maelfait, Peter Norro, Ellen 
De Witte, Dirk Verté, Leen Lauwers, Franky Vanroose, Hans Mommerency, Mark Desmet, Koen 
Dewulf en Jan Victor) 
Onthouden: 2 (Katty De Wilde en Nele Devriendt) 
Nee: 0 
 
De elementen en vragen in het bezwaar spelen niet op niveau van het RUP en kunnen niet 
planologisch vertaald worden. 
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4. Varia 

 Op 16 september is er de uitstap van PROCORO naar de militaire basis Koksijde en naar het 
stedelijk gebied Veurne. 
Het is de bedoeling om in de eerstvolgende zitting van 7 oktober deze dossiers te adviseren. 

 
 Er wordt aangegeven dat de zitting van 4 november in het herfstverlof valt. Kan dit vermeden 

worden? 
De vaste secretaris zegt dat dit al ieder jaar het geval is. Indien er geen dringende dossiers zijn, 
kan er hier rekening mee worden gehouden. 

 
 Een lid zegt dat de PROCORO foute ruimtelijke ontwikkelingen vanuit het verleden verder gaat 

bestendigen, vaak uit praktische overwegingen. Op een bepaald moment moet er wel komaf 
worden meegemaakt. 
Een ander lid sluit zich hierbij aan maar dan moet de PROCORO dit bij aanvang van het dossier 
duidelijk maken en scherper stellen in de communicatie. 
 

 Nog een ander lid vraagt zich af of er een soort van kader kan gecreëerd worden over 
groenzones. Bij ieder PRUP is er discussie over de breedte, al dan niet een geluidsscherm erin 
integreren, biodiversiteit, enz. Kan er niet nagedacht worden om hierover wat systematieken te 
ontwikkelen waaruit gekozen kan worden in functie van de situatie ter plaatse? Bijvoorbeeld is 
het geluid een probleem, dan is het wenselijk dat de groenzone zo breed is, een geluidsscherm 
van x meter hoogte bevat, enz. 
Vanuit de POM wordt aangegeven dat dit interessant is om in het onderzoek mee op te nemen 
in de bedrijventerreinen van de toekomst. 

 

 

 
De vaste secretaris       De voorzitter 
 
 
Stephaan Barbery       Jan Victor 


