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VERSLAG 
 

 

De voorzitter opent de vergadering. 

1. Goedkeuring ontwerpverslag 230 (20/05/2021) 

Er zijn geen opmerkingen.  

Het verslag wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd. 

 

2. Goedkeuring ontwerpverslag 231 (03/06/2021) 

Er zijn geen opmerkingen.  

Het verslag wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd. 

 

3. Goedkeuring ontwerpverslag 232 (24/06/2021) 

De heer Hans Mommerency vraagt om het volgende aan te passen: 

- In het verslag 232 staat in tegenstelling tot verslag 231 bij elk thema de stemming weergegeven. 

Gezien de titels ‘met meerderheid van stemmen’ in verslag 232 komt dit suggestief over en lijkt 

de werkwijze van verslag 231 dit beter weer te geven en vraagt om de weergave van verslag 231 

door te trekken naar verslag 232. En derhalve bij elk item ook de stemming weer te geven. 

- Verslag 232 p.13. Hij meent hier (in secondaire orde) aangedrongen te hebben om het aspect 

tijdig flankerend beleid op te nemen . Misschien kan de tekst aangepast worden met ‘tijdig het 

voortouw ….’ op te nemen. 

De leden gaan akkoord om bovenstaande opmerkingen aan te passen in het verslag. 

Het verslag wordt, mits aanpassing van de opmerkingen, met éénparigheid van stemmen 

goedgekeurd. 

 

4. Bespreking voorontwerp conceptnota Beleidsplan Ruimte West-
Vlaanderen 

De voorzitter verwelkomt Evi Lefevere, Evelyne Vercauteren, Els Demeestere en Michelle Janssens 

van de dienst ruimtelijke planning. 

 

De voorzitter gaat over tot de bespreking van het voorontwerp conceptnota. Het gaat om een 

informele aftoetsing. Het is geen officieel advies. 

Iedereen heeft de documenten gekregen. 

 

De vaste secretaris situeert het voorontwerp conceptnota in het traject van de opmaak van het 

beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen.  

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijk planning legt de structuur uit van het 

document. 

Er zijn geen vragen. 

 

Ieder principe wordt kort toegelicht door Evelyne Vercauteren of Evi Lefevere van de dienst 

ruimtelijke planning. Na ieder principe kunnen er informatieve vragen worden gesteld. Hierbij zal 

gevraagd worden aan iedere aanwezige om per principe telkens een blauw (prioritair 

aandachtspunt), geel (stelling nuancerenen) en rood bolletje (niet akkoord met stelling) te 

plakken. Door deze samen te leggen, kan er gezien worden waar de mogelijkse discussiepunten 

zitten en kan er dan op ingegaan worden. 
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Informatieve vraagstelling per principe 

 

 

Principe: herkennen en erkennen van het fysisch systeem. 

 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning licht het principe toe. 

 

Een lid stelt vast dat verschillende termen door elkaar worden gebruikt: groen, natuur, 

biodiversiteit. Deze termen zijn niet gedefinieerd. Wat met de instandhoudingsdoelstellingen? 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning bevestigt dat de verschillende 

termen niet gedefinieerd zijn. 

 

Het lid verwijst ook naar de natuurverbindingsgebieden vanuit het PRS. Worden deze 

aangescherpt? 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning zegt dat het niet de bedoeling is 

om te verwijzen naar het PRS-WV. Dit betekent niet dat er niet kan overwogen worden om ze te 

evalueren en te kijken welke rol ze verder opnemen. Maar nu worden er nog geen uitspraken over 

gedaan. 

Het lid wil minimum een evaluatie hiervan.  

 

Een ander lid meent dat er gepleit wordt voor verdichting om voldoende ruimte te hebben voor de 

blauwgroene netwerken. Deze verdichting speelt in de kaart van de projectontwikkelaars die 

hiervan profiteren. Van de meerwaardes vloeit er echter weinig terug. Er zijn geen wettelijke 

instrumenten om een deel van de extra winsten te verplichten om in te zetten in functie van de 

blauwgroene netwerken. De Planologie loopt achter op de vergunningen. 

De vaste secretaris zegt dat het omgekeerd is. Het vergunningenbeleid laat veel toe en staat 

haaks op de mooie principes vanuit de planologie. 

Mevrouw Evelyne Vercauteren benadrukt dat het in eerste instantie de bedoeling is om aan te 

geven wat we willen. Nadien moet gekeken worden of er voldoende instrumenten voorhanden zijn 

om te realiseren of niet. 

 

Nog een ander lid meent dat er niks terug te vinden is over lucht en de CO2 doelstellingen die 

worden vooropgesteld. Dit heeft ook een ruimtelijke component. 

Mevrouw Evelyne Vercauteren verwijst naar de paragrafen waarin de onzekerheden worden 

aangegeven. Deze onzekerheden hebben een impact op de ruimte. Die moeten nog verder 

meegenomen worden in het verdere traject. Het gaat hier bijvoorbeeld om stikstof. 

 

Een lid meent dat het concentreren van intensieve veeteelt op een agrarisch bedrijventerrein wel 

een impact zal hebben op lucht voor de nabijgelegen woningen. 

Het lid leest ook dat zonnepanelen niet kunnen op waardevolle bodems. Zijn vochtige graslanden 

ook waardevolle bodems? Een definitie ontbreekt. 

 

Een ander lid vraagt waarom de vrije teeltkeuze in vraag wordt gesteld. Het lid wijst er ook op dat 

het concentreren van grondloze landbouwbedrijven de grondprijzen zullen doen stijgen. Er worden 

al heel wat regels ingesteld om te ontharden maar ze worden niet nageleefd. Er is gewoon geen 

controle.  

Nog een ander lid stelt vast dat er geen uitspraken zijn over zonnepanelen op water, op vijvers. 

Ook de ontginning wordt vooral gezien in het buitengebied maar er zijn ook ontginningsgebieden 

in stedelijke context. Voorts vraagt het lid verder om ook reconversie te laten bijdragen tot een 

ecosysteemdienst zoals bv in functie van de zeewering. 

 

 

Principe: de identiteit van het cultuurlandschap  geeft richting aan haar toekomstige 

ontwikkelingen 

 

Mevrouw Evi Lefevere van de dienst ruimtelijke planning licht het principe toe. 

 

Een lid vraagt zich af of energie niet beter thuishoort bij het eerste principe over het fysisch 

systeem. Er moet ook nagedacht worden over een gebiedsgerichte invulling. De vraag is wat het 

basisgebied hierbij is. Is dit een regio?  

Mevrouw Evi Lefevere antwoordt dat het gebiedsgerichte nog verder moet uitgewerkt worden.  
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Een ander lid meent dat minimum ook de natuurlijke landschappen moeten vermeld worden en 

niet enkel cultuurlandschappen. Er zijn weinig natuurlijke landschappen zoals duingebieden, 

graslanden, enz.. maar er wordt totaal niet over gesproken. 

 

Nog een ander lid stelt vast dat heel wat landbouwbedrijven vrij komen. Het resultaat is dat deze 

bedrijven in handen komen van paardenfokkerijen en paardenliefhebbers en/of verworden tot 

lelijke huizen. Het is belangrijk dat de landbouw alle kansen krijgt en ook leegstaande hoeves 

kunnen gebruiken. De beperking moet dus niet bij de landbouw liggen maar bij de andere 

sectoren. Het lid verwijst ook naar een studie van de provincie Antwerpen om na te gaan hoe 

leegstaande sites in de landbouw kunnen blijven. 

Mevrouw Evi Lefevere verwijst naar het volgende principe waar dit aan bod komt. 

 

Een lid is het eens om windturbines te concentreren. Er is de relatie met het landschap. Een 

argument die veel gebruikt wordt door actiecomité’s. Het lid meent dat er overal landschap is. De 

vraag rijst: moeten we niet onderzoeken welke landschappen authentiek zijn en onaantastbaar? 

Windmolens hebben landschappelijk een grote impact. 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning beaamt dit. Het voorstel is om 

over energie een totaal visie te hebben waar windmolens een onderdeel van vormt. 

 

Een ander lid vraagt wat er bedoeld wordt met ‘restruimte’. 

Mevrouw Evi Lefevere van de dienst ruimtelijke planning legt uit dat dit gaat om kleinere niet 

bebouwde ruimtes die ingesloten liggen tussen geconcentreerde bebouwing en infrastructuur. 

Nog een ander lid zegt dat het landschap een product is van de evolutie. De vraag rijst of de 

problematiek van de grote windmolens niet eerder een problematiek is van de beeldkwaliteit. Het 

andere lid meent dat energie beter thuishoort bij het principe over het fysisch systeem.  

 

Een lid wil dat ‘bundelen’ wordt gedefinieerd. 

 

Een ander lid wil dat ‘landschap’ goed wordt gedefinieerd en dat er wordt bepaald welke 

landschappen worden behouden en geoptimaliseerd en welke niet.  

 

 

Principe: optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte 

 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning licht het principe toe 

 

Een lid meent dat erfgoed ontbreekt. Door verdichting en vernieuwing komt het behoud van 

erfgoed onder druk te staan. Erfgoed brengt ook kansen met zich mee naar hergebruik en naar 

nieuwe functies. 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning legt uit dat erfgoed in het vorige 

principe aan bod kwam. 

 

Een ander lid verwijst naar het feit dat verdichting niet moet gebeuren in heel kleine kernen. Wat 

is een definitie van een kleine kern? Voort meent het ander lid dat naast woonverdichting en 

vernieuwing ook prioriteit moet gegeven worden aan hergebruik. Ook voor andere functies.  

Nog een ander lid zegt dat hergebruik eindig is. Hier zou ook de vinger aan de pols moeten 

gehouden worden waardoor een inschatting kan gemaakt worden welk deel van de behoefte kan 

opgevangen worden door hergebruik. Hoe groot is de voorraad? 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat de oefening nog 

moet gemaakt worden welke kern wel of niet verder verdicht wordt. Voorts dient leegstand, niet 

enkel voor wonen maar ook voor andere functies, in het aanbod mee opgenomen te moeten 

worden. 

 

Een lid vraagt of er zicht is op de toename van de bebouwing in de open ruimte. 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning verwijst naar de bijlage. Er zijn 

echter verschillende cijfers. Er is geen éénduidige data. Er zijn wel percentages en evoluties in de 

bebouwingsgraad. 

 

Een ander lid stelt vast dat de focus ligt op de bestaande bebouwde ruimte. Wat met grote 

ruimtevragers zoals weginfrastructuur, voetbalstadia, enz. ? 
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Nog een ander lid vraagt hoe de eindigheid van de zonevreemde woning wordt bewerkstelligd? De 

Vlaamse Codex laat toe dat zonevreemde woningen kunnen uitbreiden. De vaststelling is echter 

dat er geen handhaving is waardoor er in werkelijkheid veel wordt afgeweken van de regels. 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning zegt dat er bijkomende 

instrumenten nodig zijn. Het is belangrijk aan te geven wat de visie is op lange termijn. Nadien 

moet er gekeken worden welke soort bijkomende instrumenten nodig zijn om de visie te 

realiseren. 

 

Een lid verwijst naar Saving Space bij landbouwbedrijven. Als dit gaat over de grondloze 

landbouwbedrijven, waarbij de wens is om te bundelen, dan zullen dit industrieterreinen voor 

grondloze landbouw worden met grote dichtheid. Dit vormt een groot probleem. 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning legt uit dat dit als voorbeeld 

wordt aangereikt. Dit hoeft niet over de grondloze landbouw te gaan.  

 

Een ander lid meent dat het schema over Saving Space beter aan de linkerkant had gestaan. De 

rechterzijde van het schema gaat over taakstellingen en nieuwe ruimte inname. Het lid mist het 

uitgangspunt: meer doen met de bestaande ruimte 

 

 

Principe: uitbouwen van een netwerk van kernen 

 

Mevrouw Evi Lefevere van de dienst ruimtelijke planning licht het principe toe. 

 

Een lid verwijst naar de ontspanningsruimte. Hierbij worden de provinciale domeinen vermeld. Het 

uitgangspunt zou moeten zijn dat er op wandelafstand een ontspanningsruimte moet zijn. Deze 

zouden harde randen van de bebouwde ruimte kunnen vormen. Dit kan ook toegankelijk bos zijn. 

 

Een ander lid zegt dat ook ontspanning en beleving kan bij de landbouw. Het ander lid vraagt ook 

om bij CSA ook de korte keten te vermelden. 

 

Nog een ander lid vraagt hoe de 20 minuten maatschappij moet geïnterpreteerd worden. Gaat dit 

om 20 minuten wandelen, fietsen of via de wagen? 

Mevrouw Evi Lefevere van de dienst ruimtelijke planning verduidelijkt dat het gaat om de 

bereikbaarheid van voorzieningen. Met 20 minuten wordt getracht de nabijheid van die 

voorzieningen aan te geven op wandel- en fietsafstand. 

 

Het andere lid meent dat de minuten dan ook in kilometers zouden kunnen vertaald worden zoals 

bijvoorbeeld de basisvoorzieningen binnen de 5 km. Het principe is oké maar is niet goed vertaald.  

 

Een lid vult aan dat het principe ook averechts kan werken. Wat wordt er gedaan met een slecht 

gelegen woonwijk of woonkorrel? Het kan toch niet de bedoeling zijn om het principe van de 20 

minuten dan toe te passen?  

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning legt uit dat dergelijke zaken ook 

mede moeten afgewogen worden in de plan-MER. 

 

Het lid wil ook weten wat er bedoeld wordt met basisvoorzieningen. Zal dit ook gedifferentieerd 

worden? Een huisarts is toch urgenter dan een kledingzaak. 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning legt uit dat het nu nog niet 

volledig is gedefinieerd. Om een idee te geven waarover het gaat, werden een aantal voorbeelden 

aangereikt zoals voedingswinkels, huisarts, ontmoetingsruimte. 

 

Een ander lid vraagt aandacht voor de specifieke ruimtevragers zoals de motosport, 

modelvliegtuigen, schietstanden,…  

 

Een lid zegt dat er ook andere organisaties dan de provincie bezig zijn met aanleg en beheer van 

groene domeinen zoals natuurpunt. 

Mevrouw Evelyne Vercauteren van de dienst ruimtelijke planning zegt dat groendomeinen ook in 

de tekst staan vermeld. 
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Bespreking van de schema’s met de bolletjes 

 

Zie schema’s als bijlage met bespreking aangegeven via post-its. 

 

 

Toelichting 10 strategieën 

 

Mevrouw Evi Lefevere van de dienst ruimtelijke planning licht de 10 strategieën toe. 

 

Een lid meent dat bij de waterstrategie de waterwinning ontbreekt. Er is een inventarisatie nodig. 

De waterwinning moet beperkt worden. 

Een ander lid antwoordt dat waterwinning moet gemeld worden bij de gemeente. Velen doen dit 

niet.  

 

De voorzitter vindt het belangrijk dat, naast sociale woningen, betaalbare woningen, senioren, ... 

bij de sociale culturele strategie, ook aandacht is voor het woonrecht, wonen in een betere 

omgevingscontext. 

 

 

Slot 

 

Een lid vraagt of de PROCORO verder zal betrokken worden bij de uitwerking van de strategieën? 

De vaste secretaris bevestigt dit. 

 

5. Varia 

- De voorzitter richt zich tot het effectief lid, Jonas Plouvier, vertegenwoordiger voor VOKA. 

Het is Jonas Plouvier zijn laatste aanwezigheid op de PROCORO. Hij gaat aan de slag bij een 

andere werkgever. De voorzitter bedankt hem in naam van de PROCORO voor de samenwerking 

en bezorgt hem een passend aandenken aan de provincie. 

- De volgende bijeenkomst gaat door op donderdag 2/9/2021 met volgende agendapunten: 

o Bezwarenbehandeling PRUP regionaal bedrijf Sadef – herziening (Hooglede) 

o Bezwarenbehandeling PRUP ’t Roosleen (Staden) 

- Op 16/9/2021 staat een daguitstap gepland ikv van 2 lopende projecten: 

o Militaire basis Koksijde (plenaire vergadering) 

o Afbakening kleinstedelijk gebied Veurne – herziening (startnota) 

De advisering van beide dossiers staat geagendeerd op 7/10/2021. 

 

 

 

 

De vaste secretaris       De voorzitter 

Stephaan Barbery       Jan Victor 
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