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Onderhavig RUP is gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 27 februari 2012.

De Secretaris, De Burgemeester,
C. De Meulemeester         H. Verkest

 zegel der gemeente

Het ontwerp RUP is gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 26 september 2011.

De Secretaris, De Burgemeester,
C. De Meulemeester  H. Verkest

 zegel der gemeente

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat het ontwerp RUP voor eenieder ter inzage heeft gelegen
van 10 oktober 2011 tot en met 9 december 2011.

De Secretaris, De Burgemeester,
C. De Meulemeester  H. Verkest

 zegel der gemeente
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Situering plangebied - bron: orthofoto W.-Vl. (N.V. Euro-
sense, 2008)



11w v i  |  f e b r u a r i  ‘ 1 2  |  R U P  Ve r r e k i j k e r

inleiding

1. beslissing tot opmaak

De gemeenteraad van Wingene nam de gemotiveerde 
beslissing tot opmaak van het RUP Verrekijker in ver-
gadering van 21 december 2009. 

2. motivering tot opmaak

Het ruimtelijk beleid heeft een nieuwe dimensie gekre-
gen met de opmaak van ruimtelijke structuurplannen 
en uitvoeringsplannen. 

De officiële procedure tot goedkeuring van het GRS 
Wingene is gestart met een openbaar onderzoek. Het 
openbaar onderzoek liep vanaf 6 augustus tot 15 no-
vember 2009. De gemeenteraad heeft het GRS Win-
gene definitief vastgesteld op 26 april 2010. Het ge-
meentelijk ruimtelijk structuurplan werd bij besluit van 
de deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 02 
september 2010 gedeeltelijk goedgekeurd.

Het structuurplan vormt het kader waarbinnen ver-
schillende visies en aanspraken op de ruimte worden 
geïntegreerd. De opbouw van een structuurplan is van 
abstract naar concreet. Om de visie te realiseren wor-
den in het bindend gedeelte acties voorgesteld. Deze 
acties krijgen uitvoering o.a. door middel van ruimte-
lijke uitvoeringsplannen. 

Het onderhavig gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
wordt opgemaakt in functie van de uitvoering van de 
bindende bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan Wingene. Hierin werd vastgelegd dat er 
bijkomend aanbod lokaal bedrijventerrein wordt voor-
zien voor de planperiode tot 2017. 

Jarenlang heeft er zich in Wingene immers een gebrek 
van aanbod aan uitgeruste bedrijventerreinen voorge-
daan. Het aanbod aan recent uitgeruste bedrijventer-
reinen op Hille en Verrekijker was op korte termijn 
praktisch volledig uitverkocht. 

Het gemeentebestuur van Wingene wenst in functie 
van de lokale (en regionale) dynamiek een aanbod te 
ontwikkelen met een ijzeren voorraad aan bouwrijpe 
terreinen van minstens 3 jaar. Daarbij moet voldoende 
geanticipeerd worden op de lange ontwikkelingstijd 
van 5 jaar tussen bestemmingswijziging en verkoop 
van bouwrijpe loten. 

Er is nood aan bijkomende oppervlakte voor een nieuw 
lokaal bedrijventerrein enerzijds omdat er ruimte nodig 
is om ‘potentieel’ hinderlijke bedrijven op middellange 
termijn te kunnen herlokaliseren, anderzijds om aan 
nieuwe lokale bedrijven de mogelijkheid te bieden om 
zich op een geordende en georganiseerde manier te 
kunnen vestigen. Uit de behoefteraming is gebleken 
dat er voor de planperiode tot 2017 een bruto behoefte 
is van 12,9 ha, wat resulteert in een nettobehoefte van 
10,3 ha. 

Het gemeentebestuur van Wingene heeft de optie ge-
nomen om zodoende onderhavig gemeentelijk ruimte-
lijk uitvoeringsplan op te maken, teneinde tegemoet te 
kunnen komen en te beantwoorden aan de noden die 
zich stellen binnen het structuurondersteunend hoofd-
dorp Wingene op het vlak van behoefte aan lokale be-
drijventerreinen. 

Het gebied dat in het GRS voorzien is voor nieuwe 
lokale bedrijvigheid in Wingene vormt een samenhan-
gend ruimtelijk geheel met de reeds bestaande zones 
Verrekijker, Verrekijker Uitbreiding en Oude Melkerij. 

De bestaande zones zijn bestemd middels BPA’s. 
Omwille van eenvormigheid en hedendaagsheid van 
zoneringen, bestemmings- en bebouwingsmogelijk-
heden is ervoor gekozen om in onderhavig RUP de 
voorschriften van de reeds bestaande BPA’s op elkaar 
af te stemmen en te integreren in één uitvoeringsplan. 
Met het RUP Verrekijker worden drie bestaande BPA’s 
opgeheven.

Fase 1 (4,5 ha) van Verrekijker Uitbreiding werd 
goedgekeurd bij MB van 23-11-2005 en de bouwrijpe 
gronden zijn op een drietal percelen na verkocht1. Na 
verkoop van fase 1 kan volgens de bepalingen van 
het GRS (RD p. 39) de fase 2 bestemd en ontwik-
keld worden; daartoe wordt dit RUP opgemaakt dat 
in twee stappen zal worden uitgevoerd: stap 1 betreft 
een zone met een netto-oppervlakte van maximaal 1,2 
ha. Deze kan onmiddellijk verkocht worden na de be-
stemmingswijziging en na verkoop van fase 1, gezien 
dit gedeelte reeds aansluit bij de bestaande wegenis. 
Stap 2 is het bouwrijp maken van het resterend ge-
deelte. Dit omvat bruto maximaal 6,8 ha inclusief een 
randbufferzone. Deze stap 2 kan starten wanneer 60% 
van de oppervlakte uit stap 1 verkocht is.

1 Voor deze percelen is op 17-05-2011 door het CBS beslist tot 
verkoop ervan zodat kan aangenomen worden dat tegen de 
goedkeuring van dit RUP de fase 1 voor 100% verkocht zal zijn.
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feitelijke ruimtelijke context

1. situering

Het RUP Verrekijker is gelegen ten zuid-oosten van 
het centrum van Wingene, langsheen de N327 (se-
cundaire weg II). 

De N327 (verbinding Tielt - Wingene) is een weg van 
regionaal belang, tevens zorgt hij voor de verbinding 
met de N37. Door de ligging van Wingene in de drie-
hoek E40-A17-N37 kent de gemeente een goede ont-
sluiting.

Het plangebied wordt begrensd door:
 � ten noord-oosten:  

de N327 Tielt - Wingene (Tieltsteenweg);
 � ten zuid-oosten:  

aanpalend agrarisch gebied met verspreid gelegen 
bebouwing;

 � ten zuid-westen:  
aanpalend agrarisch gebied met verspreid gelegen 
bebouwing;

 � ten noord-westen:  
een residentiële woonwijk, die zich ontwikkeld 
heeft langsheen de Europalaan, de Koningin Fa-
biolalaan en de Koning Boudewijlaan.

Het RUP heeft een oppervlakte van ongeveer 22 ha 
87 are 14 ca.

2. bestaande ruimtelijke 
structuur

Het plangebied omvat volgende elementen:
 � de bestaande bedrijventerreinen Oude Melkerij, 

Verrekijker (en uitbreiding). Deze bedrijfszones zijn 
nagenoeg volledig bezet. Binnen het plangebied 
situeren zich ook een aantal gemeenschapsvoor-
zieningen zoals jeugdhuis, gemeentelijke feest- en 
fuifzaal, jeugdlokaal, ...;

 � langsheen de N327: 3 braakliggende percelen, 
gelegen binnen een verkaveling;

 � de weilanden van de gesloopte hoeve Devos, 
momenteel braakliggend en reeds aangekocht 
door de gemeente i.f.v. de geplande ontwikkeling 
als bedrijventerrein;

 � een waterloop die aantakt op de Steenbeek;

 � wegenis; de asfaltweg Klokhof en de betonweg 
Verrekijker ter ontsluiting van de bestaande en te 
ontwikkelen bedrijvenzones.

2.1. nederzettingstructuur

Binnen het plangebied bevinden zich geen gebouwen 
die zijn opgenomen op de Vlaamse Inventaris van het 
Bouwkundig Erfgoed (vastgesteld d.d. 20-09-2010). In 
de onmiddellijke omgeving, nl. ten zuidwesten van het  
gebied situeert zich volgend vastgesteld bouwkundig 
erfgoed:

 � hoeve ‘Klokhof’ (R 205586);
 � achterin gelegen hoeve met pijlerkapel  

(R 205753).

Vastgesteld bouwkundig erfgoed (VIOE)
Landschapsatlas  
(bron: universiteit Gent - vakgroep geografie, 2001)
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2.2. natuurlijke en landschappelijke 
structuur

Het plangebied heeft een vlak karakter. Landschap-
pelijk sluit het gebied aan bij het zuidelijk gelegen pla-
teau van Tielt. Dit traditionele landschap behoort tot de 
zandleemstreek. Het is een hoger gelegen gebied met 
een zacht glooiende topografie. Het landschap is open 
en opgebouwd uit gemengde akker- en weilandgebie-
den. Lokaal zijn er voormalige bosoppervlakten en 
veldgebieden. Overheersend verspreide bebouwing.

Volgens de biologische waarderingskaart is de groen-
buffer van het noordelijke, reeds gerealiseerde gebied 
biologisch waardevol (n + gml: loofhoutaanplant ex-

lusief populier en gemengd loofhout). In het noorde-
lijke deel van het plangebied ligt nog een biologisch 
waardevol gebied nl. een recente eutrofe plas (aer) 
en een bomenrij met dominantie van populier (kbp) 
en bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) 
wilg (kbs). Dit gebied bevindt zich in het bestaande, 
bebouwde deel van het bedrijventerrein.

Centraal in het plangebied liggen verschillende com-
plexen van biologisch minder waardevolle en waarde-
volle elementen, met soortenarm permanent cultuur-
grasland (hp), soortenrijk permanent cultuurgrasland 
met relicten van halfnatuurlijke graslanden (hp+), 
bomenrij met dominantie van populier (kbp), bomen-
rij met dominantie van meidoorn (kbcr-) en bomenrij 
met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (kbs). 
Het centrale deel van het plangebied is al gedeeltelijk 
bebouwd.

In het zuidelijke niet bebouwde deel van het plange-
bied is de biologische waarde eerder beperkt. In het 
zuidelijk deel situeert zich een complex van biologisch 
minder waardevolle en waardevolle elementen (hp: 
soortenarm permanent cultuurgrasland en kbs: bo-
menrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg 
(Salix sp.)). 

Volgens de landschapsatlas zijn er in of aansluitend
op het plangebied geen lijnrelicten, ankerplaatsen, 
gave landschappen of relictzones aanwezig. De hoe-
ve ‘t Klokhof is aangeduid als puntrelict (P30439). Ten 
zuiden van het plangebied situeert zich de relictzone 
Ringbeek en Veldekens (R30065).

2.3. agrarische structuur

Het zuidelijk deel van het plangebied is op het ge-
westplan grotendeels ingekleurd als agrarisch gebied 
(zie juridische structuur). De gronden zijn op vandaag 
deels herbestemd i.f.v. bedrijvigheid en deels in ge-
bruik in functie van agrarische doeleinden. 

Volgens de landbouwtyperingskaart ligt het onbe-
bouwde deel van het plangebied in agrarisch gebied 
met een zeer hoge waardering. 
Volgens de GAS-kaart (gewenste agrarische struc-
tuur) is het te ontwikkelen deel van het plangebied bin-
nen agrarisch gebied gesitueerd.

Biologische waarderingskaart (bron: INBO, versie 2, 2007) Landbouwtyperingskaart (bron: AMINAL, 2004)
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Op de kaart met de herbevestigde agrarische gebie-
den (HAG) is het plangebied nagenoeg volledig herbe-
vestigd als agrarisch gebied, inclusief de reeds eerder 
i.f.v. bedrijvigheid bestemde en ontwikkelde zones en 
inclusief de zone die in het GRS voorzien is voor uit-
breiding van de bedrijvenzone. 

Met de afbakening van het HAG is voor wat betreft 
het plangebied geen rekening gehouden met de be-
staande en juridische context, wat bij de opmaak van 
de GAS-kaart wel het geval was.

2.4. fysisch systeem

Het reliëf is beperkt binnen het plangebied: gemiddeld 
ongeveer + 24 m.

Het plangebied is gesitueerd op de overgang tussen 
zand en zandleemgronden. In het noordelijk deel van 
het plangebied komt vochtig en droog zand voor (Sch: 
matig droge lemige zandbodem met verbrokkelde ij-
zer en/of humus B horizont en Sbh(h): droge lemige 
zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B 
horizont). Het zuidelijk deel bestaat hoofdzakelijk uit 
nat zandleem met bodemtype uLhp (natte zandleem-
bodem zonder profiel) en aansluitend bij de Tieltsteen-
weg vochtig leem (u-PdP: matig natte licht zandleem-

bodem zonder profiel of met onbepaald profiel). Ter 
hoogte van de waterloop bestaat de bodem uit natte 
zware klei met bodemtype Uep (sterk gleyige zware 
kleibodem zonder profiel).

Door de aanwezige bodemtypes is het nog te ontwik-
kelen deel van het plangebied minder tot ongeschikt 
voor landbouwdoeleinden.

HAG-kaart (herbevestigde agrarische gebieden) Bodemkaart GAS-kaart (gewenste agrarische structuur) 
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2.5. verkeersstructuur

Het plangebied is gelegen ten westen en langsheen 
de Tieltsteenweg/N327. Zowel het Klokhof als de ten 
behoeve van de bedrijfszones aangelegde wegenis 
‘Verrekijker’ takken aan op de Tieltsteenweg die het 
centrum van Wingene verbindt met Tielt en ter hoogte 
van de kern van Wingene aantakt op de N370 (Lich-
tervelde - Beernem).

Via de N370 en de N50 wordt de gemeente goed ont-
sloten naar de hoofdwegen E403 en E40.

De N327 is in het Provinciaal Fietsroutenetwerk
geselecteerd als bovenlokale fietsroute.

Op wandelafstand van de toerit van de bedrijvenzone 
bevindt zich de bushalte Wingene Wissel. De lijn 21 
(Brugge - Zwevezele - Tielt) bedient deze halte. De 
buslijn 21 heeft één rit per uur per rijrichting. Aan de 
halte passeert eveneens de belbus die Wingene en 
Beernem aandoet.

2.6. economische structuur

De gemeente Wingene wordt gekenmerkt door een 
sterke drang tot zelfstandig ondernemen. Deze vindt 
zijn voedingsbodem in de van oudsher sterk aanwe-
zige landbouw. De laatste jaren is het aandeel van de 
landbouw sterk gedaald en is een nieuwe toekomst 
gezocht in de bouwsector, de metaalsector of land-
bouwaanverwante of -ondersteunenende bedrijvig-
heid. 

Binnen het plangebied zijn op vandaag reeds heel wat 
bedrijven actief, ondermeer op de site van de voorma-
lige melkerij, langsheen het Klokhof en in de erachter 
gesitueerde bedrijvenzones (Verrekijker en uitbrei-
ding).

Het voormalig bedrijfspand van de Aldis-melkerij is in-
gericht als doorgangsgebouw (1.700 m²) met zeven 
huurmodules. Jonge starters uit de ambachtelijke sec-
tor kunnen hier goedkope huurruimte vinden. 

‘Verrekijker’ is een ambachtelijke zone met een totale 
oppervlakte van 5,8 ha. Het terrein is vooral geschikt 
voor centrumgebonden en kleinere bedrijven en is  
volledig bezet. 

In 1995 heeft de gemeente de hoeve ‘Devos’ aange-
kocht als toekomstige uitbreidingsruimte (13 ha) voor 

het bedrijventerrein Verrekijker. Er werd reeds een 
uitbreiding met 4,5 ha bruto goedgekeurd bij MB van 
23-11-2005 (BPA Ambachtelijke zone Verrekijker Uit-
breiding). Ondertussen zijn de uitgeruste kavels nage-
noeg allemaal verkocht.

2.7. toeristisch-recreatieve structuur

Binnen het plangebied is er momenteel geen toerisme 
of recreatie aanwezig.

2.8. lijninfrastructuur

Doorheen het gebied lopen er geen belangrijke onder-
grondse of (pijp)leidingen. 

Ter hoogte van het plangebied zijn er geen hoogspan-
ningsleidingen aanwezig. 

Wegenkaart (bron: Navtec, AGIV, 2008)
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juridische ruimtelijke 
structuur

1. juridisch kader

Binnen het juridisch kader worden o.a. het gewestplan, 
BPA’s/RUP’s en de Atlas der Buurtwegen bekeken.

1.1. gewestplan

De gronden gelegen binnen de grenzen van onder-
havig RUP hebben in het gewestplan ‘Roeselare-Tielt’ 
(KB 17-12-1979) als bestemming:

 � agrarisch gebied;
 � woongebied (strook langs de N327);
 � gebied voor ambachtelijke bedrijven en kleine en 

middelgrote ondernemingen.

De gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Roese-
lare-Tielt (MB 15-12-1998), bracht voor betrokken ge-
bied geen wijziging met zich mee.

1.2. BPA’s en RUP’s

Binnen het plangebied situeren zich volgende BPA’s:

 � BPA Oude Melkerij (MB van 10-01-
2002)

Het BPA heeft een oppervlakte van ca. 1,42 ha en 
omvat de site van de voormalige melkerij Aldis, die 
herlokaliseerde buiten de gemeente Wingene. Gebou-
wen en gronden werden op verzoek van de gemeente 
aangekocht door de Westvlaamse Intercommunale 
(wvi), afdeling economische expansie, met de bedoe-
ling de terreinen beschikbaar te stellen aan ambach-
telijke bedrijven. De meeste bestaande gebouwen 

werden gesloopt. Drie gebouwen kregen een nieuwe 
bestemming als bedrijvencentrum, als opslagloods en 
jeugdhuis (polyvalente zaal ‘De Sjaal’ met erboven het 
jeugdhuis ‘De Mutse’, ernaast ligt een jeugdlokaal van 
de KAJ). Een nieuwe ontsluitingsweg werd aangelegd, 
tevens in functie van de ontsluiting van de dieper gele-
gen Ambachtelijke Zone Verrekijker, fase I.

 � BPA Ambachtelijke Zone Verrekijker 
(MB van 10-09-2002)

Het betreft een herziening van het BPA Ambachtelijke 
zone Verrekijker, goedgekeurd bij MB van 25-08-1993. 
Het BPA beslaat een oppervlakte van 5,8 ha. Het ter-
rein is vooral geschikt voor centrumgebonden en klei-
nere bedrijven. Tevens werd geopteerd om binnen 
de Ambachtelijke Zone Verrekijker een perceel aan 
te wenden voor gemeenschapsvoorzieningen, meer 
bepaald om een gemeentelijke feest- en fuifzaal te 
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realiseren. Een wisselbestemming voor ambachtelijke 
bedrijven en KMO werd bovendien voor dit perceel 
voorzien. 

 � BPA Ambachtelijke zone Verrekijker 
Uitbreiding (MB van 23-11-2005)

Het BPA ambachtelijke zone Verrekijker beslaat een 
oppervlakte van ca. 15,4 ha. Het BPA voorziet in bij-
komende ruimte voor lokale bedrijvigheid. Om een lo-
gische ordening van het gebied te bekomen is in het 
BPA ook het bouwblok tussen de aanpalende BPA-
grenzen van het BPA Oude Melkerij en van het BPA 
Ambachtelijke Zone Verrekijker opgenomen. 
De uitbreiding van de ambachtelijke zone Verrekij-
ker (ca. 13 ha) was voorzien in 2 fases waarbij de 
tweede fase pas ontwikkeld kan worden na effectieve 
realisatie van 80% van de oppervlakte van het lokaal 
bedrijventerrein, begrepen onder fase 1 (ca. 5 ha).  

De nieuwe ontsluitingsweg is aangelegd, aansluitend 
op de ontsluiting van de Ambachtelijke Zone Verrekij-
ker. 
Voor de percelen langs de N327 is in het BPA een be-
stemming als multifunctionele zone voorzien, conform 
de bepalingen in het BPA Oude Melkerij. De bestaan-
de wegenis Klokhof is gezoneerd in een zone voor we-
gen en daarbijhorende vrije ruimten.
Een deel van de zone voor ambachtelijke bedrijven en 
KMO (fase 2 en een beperkt deel van fase 1) is van 
goedkeuring onthouden zie aanduiding op de figuur). 
Middels het gedeeltelijk goedgekeurde BPA kon een 
uitbreiding van het bedrijventerrein Verrekijker gereali-
seerd worden met een oppervlakte van 4,5 ha.

1.3. vogel- en habitatrichtlijngebie-
den - RAMSAR

Het plangebied is niet gelegen in een vogel- of habita-
trichtlijngebied, noch in een Ramsar-gebied.
 
Er zijn geen vogelrichtlijngebieden aangeduid op het 
grondgebied van Wingene.

In Wingene liggen, buiten het plangebied, delen van 
het Sint-Pietersveld en de Munkebossen in habita-
trichtlijngebied.

1.4. beschermde monumenten, land-
schappen en dorpsgezichten

Binnen het gebied bevinden zich geen beschermde 
monumenten, landschappen of dorpsgezichten. 

1.5. VEN en IVON-gebied

Het gebied is niet gelegen in een VEN- of IVON-ge-
bied.

1.6. atlas der buurtwegen

Op de atlas van de buurtwegen zijn er voor het plan-
gebied geen buurtwegen ingetekend. De omliggende 
straten Tieltsteenweg en Kapellestraat zijn wel her-
kenbaar en respectievelijk benoemd als Chemin n° 1 
en n° 19.

1.7. VHA, Vlaams hydrologische atlas

Het plangebied, behoort tot het bekken van de Brugse 
polders en tot het deelbekken Rivierbeek. De Rivier-
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beek watert af naar het kanaal Gent-Oostende en het 
Zuidervaardeken.

Wingene telt een 12-tal belangrijke beekvalleien 
waaronder die van de Steenbeek. Twee takken van 
de Steenbeek lopen van west naar oost doorheen het 
plangebied. Het gaat om waterlopen 3e categorie.

Binnen het plangebied bevinden zich geen waterwin-
gebieden en beschermingszones type I, II of III, afge-
bakend volgens het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 27-03-1985 houdende nadere regelen voor de af-
bakening van waterwingebieden en de beschermings-
zones.

Het plangebied ligt niet in een oppervlaktewaterwin-
gebied. 

1.8. deelbekkenbeheerplannen

Het plangebied, behoort tot het bekken van de Brugse 
polders en het deelbekken van de Rivierbeek. 

Het ontwerp deelbekkenbeheerplan voor het deelbek-
ken 02-06 is opgemaakt door het waterschap Kerke-
beek- Rivierbeek, in uitvoering van artikel 3 van de 
overeenkomst tot oprichting van het waterschap ‘Ker-
kebeek- Rivierbeek’ van 29 januari 2007.

Het deelbekkenbeheerplan is definitief goedgekeurd 
op 10-09-2010.

1.9. rooilijnplannen

Voor het gebied geldt volgend innemingsplan:
 � N327: vak Wingene - Tielt: kmpt. 1.100 - 1.600: 

G30/N327/9-37018 WA7864 (aansluitend op de 
zone Verrekijker).

1.10. verordeningen

Voor het plangebied gelden de volgende stedenbouw-
kundige verordeningen (niet-limitatieve lijst):

 � bouwverordening 2.31_9001_1: bouwverordening 
met betrekking tot de beplantingen (GR 04-03-
1991);

 � bouwverordening 2.31_9004_1: bouwverordening 
inzake voorbouwlijn (GR 26-11-2001);

 � provinciale stedenbouwkundige verordening 
inzake toegankelijkheid (inwerkingtreding 01-03-
2007);

 � provinciale stedenbouwkundige verordening 
inzake het overwelven van baangrachten (MB 23-
07-2008);

 � gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater (BVR 01-02-2005);

 � gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake toegankelijkheid (BVR 05-06-2009);

 � gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake openluchtrecreatieve verblijven (BVR 08-
07-2005);

 � algemene bouwverordening inzake wegen voor 
voetgangersverkeer (BVR 29-04-1997).

1.11. eigendomsstructuur

De gemeente is reeds eigenaar van de nodige gron-
den t.b.v. de toekomstige uitbreidingsruimte voor het 
bedrijventerrein Verrekijker.

1.12. zoneringsplan

Het zoneringsplan voor afvalwatercollectering en zui-
vering in Wingene werd vastgesteld in de gemeente-
raad van 17 december 2007 en goedgekeurd bij MB 
van 09-06-2008.
 
Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone
een bepaald gebouw gelegen is en werd opgesteld in
samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM).

VHA-kaart (Vlaamse Hydrologische Atlas)
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Per zuiveringszone is de burger, de gemeente, of de
rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te
treffen:

 � de hoofdontsluiting van Verrekijker is ingekleurd 
als centraal gebied (oranje gearceerd, reeds be-
staande aansluiting op een zuiveringsstation);

 � de zone ten zuiden van Klokhof, evenals een zone 
in Verrekijker Uitbreiding is ingekleurd als collectief 
te optimaliseren buitengebied (groen, aansluiting 
nog realiseren);

 � de hoeve Klokhof, de hoeve aan de Kapellestraat 
en de hoeve ten zuidoosten van het plangebied 
(langs de Tieltsteenweg) zijn ingekleurd als indivi-
dueel te optimaliseren buitengebied (rood, IBA te 
voorzien).

2. vergunningen

2.1. verkavelingsvergunning

Binnen het plangebied zijn volgende goedgekeurde 
verkavelingen gelegen: 

 � VK 5.00/37018/1045 dd 7/08/1980 
 � VK 5.00/37018/1045 dd 21/04/1983

Zie ook plan bestaande toestand.

2.2. milieuvergunningen

In het plangebied zijn volgende bedrijven of activitei-
ten gevestigd onderworpen aan de milieuvergunnings-
plicht klasse 1 of klasse 2 met vlarebo-activiteit:

 � nv Rovimetaal, Verrekijker 21. Vergunning voor 
exploiteren metaalconstructiewerkplaats : di-
verse metaalbewerkingsmachines (173,27 kw), 
luchtcompressor 5,5 kw, spuitcabine 12,5 kw, 
stalplaats 6 voertuigen, opslag 2.000 liter diesel in 
bovengrondse houder, opslag 3.000 liter mazout 
in bovengrondse houder, 2 verdeelslangen (1 voor 
diesel en 1 voor mazout), gasopslag in flessen 
totaal 1.800 l, opslag van 200 liter ontvetter in vat, 
opslag van verf en verdunner in kleine verpakkin-
gen (400 liter), lozen van huishoudelijk afvalwater 
in openbare riolering (max. 90 m³/jaar) (BD dd. 
15/02/2001 – 20 jaar);

 � bvba drukkerij Jobert, Verrekijker 28. Vergunning 
voor exploiteren drukkerij : lozen bedrijfsafvalwater 
in openbare riolering (20 m³/jaar), lozen huishou-
delijk afvalwater in riolering (max. 30 m³/jaar), 2 
drukpersen (13,5 en 17 kw) en copiemachine (1,04 
kw), filmbelichter (1 kw), filmontwikkelmachine 

(2,55 kw), plaatbelichter (1 kw), plaatonwikkelma-
chine (2,35 kw), ril-, kap- en numeroteermachine 
(1,5 kw), snijmachine (5,5 kw), inkrimpmachine 
(3,2 kw), verzamelmachine (0,4 kw), plooimachine 
(5,5 kw), boormachine (0,5 kw), nietmachine 
(0,5 kw), 2 compressoren (2,2 en 3 kw) (CBS dd. 
08/06/2004 – 20 jaar);

 � Delamillieure nv, Verrekijker 23. Vergunning 
metaalverwerkend bedrijf : lozen huishoudelijk 
afvalwater in openbare riolering (360 m³/jaar), 
hoogspanningscabine (150 kva), stallen 10 voer-
tuigen, 1 schroefcompressor (11 kw), 1 boven-
grondse mazouttank (3.000 liter), opslag 1.000 liter 
afvalolie en 2.000 liter snijolie en diverse metaal-
bewerkingsmachines (78 kw) (CBS dd. 28/03/2001 
– 20 jaar);

 � Oosterlinck Dirk, Kasteeldreef 31. Aktename lak-
kerij : lozen huishoudelijk afvalwater in openbare 
riolering (30 m³/jaar), open spuitcabine (4,4 kw) en 
gesloten spuitcabine (8,8 kw), compressor (5,5 kw) 
en opslag 1.350 liter verven in kleine recipiënten 
(CBS 06/09/2005);

 � bvba Tassaert & zoon, Verrekijker 24. Vergunning 
van een metaalverwerkingsbedrijf : lozen huishou-
delijk afvalwater in de openbare riolering (165 m³/
jaar), 1 luchtcompressor (5 kw), 5 draaibanken 
(65,60 kw), 3 freesmachines (21,50 kw), 1 pers 
(0,75 kw) en 1 zaagmachine (1,5 kw) (CBS dd. 
22/11/2006 – 20 jaar);

 � Vancauwenberghe Andy, Klokhof 13. Vergunning 
voor inrichting voor het uitvoeren van grondwerken 
en containerverhuur : opslag en sortering van niet-
gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit 
van max. 100 ton, lozen van bedrijfsafvalwater in 
de openbare riolering (2 m³/uur), lozen huishou-
delijk afvalwater in de openbare riolering (220 m³/
jaar), garage/bergplaats voor 4 kranen, 2 diepla-

Zoneringsplan (bron: VMM)
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ders, 2 containerkarren, 3 tractoren, 1 boomfrees, 
3 karren, 1 bestelwagen en 2 vrachtwagens, 1 
niet-huishoudelijke inrichting voor het wassen van 
voertuigen en aanhangwagens, 2 luchtcompres-
soren met een totaal vermogen van 7 kw, opslag 
van 300 liter gas, opslag van 200 kg koelvloeistof, 
opslag van 5.000 liter mazout bij woonfunctie, 
opslag 10.000 liter mazout, opslag van 600 liter af-
valolie en motorolie, 1 brandstofverdeelinstallatie, 
1 boormachine (1 kw), 1 halfautomaat lasapparaat 
(3,2 kw), 1 draaibank (3,6 kw), 1 slijpsteen (1 kw), 
1 zaagmachine (1 kw) (CBS dd. 20/12/2005 – 20 
jaar);

 � De Coster Techniek bvba, Verrekijker 27: vergun-
ning voor een metaalconstructiebedrijf: 29.5.2.1. 
smederij 43 kW, thermisch behandelen metalen 43 
kW;

 � Haeck-Busschaert bvba Verrekijker 33: vergunning 
voor het exploiteren van een schrijnwerkerij met 
spuitcabine 5,5 kW, 4 bedrijfsvoertuigen, luchtcom-
pressor 7,5 kW en 3,5 kW, staandaardhoutbewer-
kingsbedrijf met houtbewerkingstoestellen 68,05 
kW, 25 ton houtopslag, lozen Ha in de openbare 
riolering, 20 l gevaarlijke producten in kleine ver-
pakkingen;

 � Joluc bvba, Verrekijker 34: vergunning voor het 
exploiteren van een schrijnwerkerij met lozen HA, 
3 bedrijfsvoertuigen, 150 kg vernis e.d., 70 kW 
houtbewerkingstoestellen;

 � Service Station De Tavernier nv, Tieltstraat: lozen 
BA 1.250 m³/j, lozen HA 60 m³/j, 5 bedrijfsvoer-
tuigen, wasplaats 50 voertuigen/d, 3.000 l gas in 
flessen, 50.000 l benzine, 50.000 l diesel, 15.000 
l gasoil, 5.000 l petroleum, 5.000 l olie, 15 ver-
deelslangen, 5.000 gevaarlijke producten in kleine 
verpakkingen. 

Bij de gemeentediensten zijn volgende gegevens be-
kend over gronden binnen het plangebied die zijn op-
genomen in het register van verontreinigde gronden of 
het Gronden- en Informatieregister:

 � Tieltsteenweg 5 – 1° afd., sectie E nr. 50 z (12a 93 
ca);

 � Tieltsteenweg 5 – 1° afd., sectie E nr. 50 E2 (34a 
74ca).

2.3. socio-economische 
vergunningen

In het plangebied hebben geen bedrijven of activitei-
ten een socio-economische vergunning.
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planningscontext

1. op vlaams niveau

1.1. RSV 

Wingene wordt binnen het RSV geselecteerd als spe-
cifiek	economisch	knooppunt2 en als een kern in het 
buitengebied. 

In deze voor Vlaanderen strategische locaties wor-
den de economische ontwikkelingen gestimuleerd en 
geconcentreerd. Daardoor worden de economische 
potenties geoptimaliseerd binnen de bestaande eco-
nomische structuur. Het creëren van een ruimtelijk 
aanbod aan bedrijventerreinen in de economische 
knooppunten maakt het mogelijk dat economische en 
ruimtelijke strategieën elkaar ondersteunen.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft be-
paald dat van de nieuwe bedrijventerreinen, 76 tot 
81% moet voorzien worden als lokaal en regionaal 
bedrijventerrein of bedrijventerrein voor historisch ge-
groeide bedrijven in de economische knooppunten, 
en 19 tot 24% als lokaal bedrijventerrein en als be-
drijventerrein voor historisch gegroeide bedrijven in de 
gemeenten buiten de economische knooppunten. Op 
basis van dit aandeel worden in West-Vlaanderen een 
vraag van 1.222 ha ‘af te bakenen bedrijventerreinen’ 
en 815 ha ‘reservegebieden’ aangegeven3, waarvan 

2 Gemeenten die geselecteerd zijn als specifiek economisch 
knooppunt, hebben een grote impact op de werkgelegenheid: zij 
dragen bij in de evenwichtige spreiding van de werkgelegenheid 
en voor de kansen die hieraan verbonden zijn voor de betrokken 
subregio.

3 Basis voor Vlaanderen: 6000 ha af te bakenen bedrijventerreinen 
en 4000 ha reserve bedrijventerreinen binnen de planperiode 
1994 tot 01-01-2007

respectievelijk 990 en 660 ha moet gesitueerd worden 
binnen economische knooppunten. De verdeling van 
de oppervlakte bedrijventerreinen naar het gemeente-
lijk niveau is een taak van de provincie. 

Gezien de selectie van Wingene als specifiek econo-
misch knooppunt, is het de taak van de provincie om 
de regionale bedrijventerreinen af te bakenen. De ge-
meente bakent de lokale bedrijventerreinen af.

Als een specifiek ontwikkelingsperspectief voor de 
nederzettingsstructuren in het buitengebied stelt het 
RSV dat wonen en werken in de kernen van het bui-
tengebied dienen geconcentreerd te worden (p.40). 
Kernen in het buitengebied zijn de plaatsen waar wo-
nen, werken en verzorgende activiteiten zullen worden 
gebundeld. 

 � wonen en werken concentreren in de 
kernen van het buitengebied (RD p. 405 
ev)

Lokale bedrijventerreinen in principe aansluitend bij 
hoofddorpen - bedrijventerreinen voor historisch ge-
groeide bedrijven in de kernen.

Volgende uitgangspunten met betrekking tot de lokale 
bedrijventerreinen en de bedrijventerreinen voor his-
torisch gegroeide bedrijven moeten samen worden 
gelezen met de principes inzake inrichting en lokalisa-
tie van bedrijventerreinen in hoofdstuk III.3. Gebieden 
voor economische activiteiten:

 � het behoud van de economische dynamiek is 
essentieel zowel buiten de stedelijke gebieden, 
als in de kernen van het buitengebied. Voor lokale 
bedrijven moeten uitbreidingsmogelijkheden 

gegarandeerd blijven maar moeten deze steeds 
samen met de ruimtelijke ontwikkeling van de kern 
worden bekeken op gemeentelijk niveau;

 � het verweven van lokale bedrijvigheid met andere 
functies moet maximaal worden nagestreefd. 
Aansnijding van onbebouwde ruimte voor lokale 
bedrijventerreinen en bedrijventerreinen voor 
historisch gegroeide bedrijven is vanuit milieu-
oogpunt dikwijls minder wenselijk dan aangepaste 
milieunormen in de kern van het buitengebied;

 � conform het principe van de gedeconcentreerde 
bundeling worden lokale bedrijventerreinen in 
principe gelokaliseerd in de hoofddorpen;

 � bedrijventerreinen voor historisch gegroeide bedrij-
ven kunnen worden gelokaliseerd in kernen van 
het buitengebied;

 � een kwaliteitsvolle aanleg en voldoende uitrusting 
van lokale bedrijventerreinen en bedrijventerreinen 
voor historisch gegroeide bedrijven zijn noodzake-
lijk;

 � de realisatie van een lokaal bedrijventerrein is 
principieel een taak voor de overheid (i.c. het ge-
meentelijk niveau). Dit is onder andere nodig met 
het oog op de mogelijkheden voor hergebruik van 
gebouwen en terreinen en de exclusieve toewij-
zing aan de lokale bedrijvigheid uit de gemeente. 
Dit vereist van de gemeente een voldoende eco-
nomisch en financieel draagvlak voor de ontwikke-
ling van lokale bedrijventerreinen;

 � een lokaal bedrijventerrein wordt afgestemd op de 
plaatselijke behoefte aan lokale bedrijven.
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 � optimale lokalisatie en kwaliteitsvolle 
inrichting van lokale, gemengd regiona-
le en specifiek regionale bedrijventer-
reinen (RD p. 450 ev)

Om de verschillende categorieën van bedrijventerrei-
nen ook effectief te bestemmen en in te richten voor 
datgene waarvoor zij zijn geconcipieerd, staan de vol-
gende algemene principes voorop:

 � een zuinig ruimtegebruik (bouwen in meerdere 
lagen indien mogelijk, gezamenlijke en gemeen-
schappelijke voorzieningen, verhoogde dichtheid, 
...);

 � een strikte fasering in het aansnijden van reser-
veterreinen. De afgebakende terreinen moeten 
voor 50% effectief bezet zijn vooraleer reserve-
bedrijventerreinen kunnen worden uitgerust en 
bouwrijp worden gemaakt. Effectief bezet betekent 
dat de activiteit ook effectief op de locatie wordt 
uitgevoerd. Deze strenge voorwaarde is noodza-
kelijk om speculatie tegen te gaan, een duurzaam 
en zuinig grondgebruik te realiseren en de lage 
bezettingsgraad voor het aansnijden van reserve-
bedrijventerreinen te verantwoorden. Om ervoor 
te zorgen dat het aansnijden van reservebedrij-
venterreinen slechts noodzakelijk is op halflange 
en lange termijn, moet in de economische knoop-
punten een effectief aanbod aan bedrijventerrei-
nen worden gerealiseerd dat op korte termijn ter 
beschikking van bedrijven kan worden gesteld;

 � een effectieve beschikbaarheid van bedrijventer-
reinen;

 � het vastleggen van inrichtingsprincipes (perceels-
inrichting, eenheid in aanleg, bufferzone, integratie 
van natuurlijke en landschappelijke elementen, 
inplantingsprincipes, ...);

 � het voorbehouden van grote terreinen voor bedrij-
ven van grote omvang;

 � het beperken van reserve in eigendom van bedrij-
ven: de reserve wordt afgestemd op de bestaande 
omvang en de ontwikkelingsmogelijkheden van het 
bedrijf;

 � nieuwe watergebonden terreinen uitsluitend voor-
behouden voor bedrijven die van de waterinfra-
structuur optimaal gebruik maken;

 � bedrijventerreinen worden zodanig gelokaliseerd 
en ingericht dat de milieuhinder van het bedrijven-
terrein naar de omgeving maximaal wordt beperkt 
(lawaaihinder, licht- en luchtvervuiling, stankhinder, 
...);

 � bij lokalisatie moet het openbaar en collectief 
vervoer een aandeel hebben of verwerven in de 
personenmobiliteit;

 � alle bestaande en nieuwe bedrijventerreinen 
moeten over een maximale algemene uitrusting 
(waaronder een gescheiden rioleringstelsel) kun-
nen beschikken.

De lokalisatie en inrichtingsprincipes verschillen naar-
gelang het om een lokaal, gemengd regionaal of spe-
cifiek regionaal bedrijventerrein gaat.

 � lokaal bedrijventerrein

Lokale bedrijventerreinen kunnen door middel van een 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden ontwik-
keld indien herlokalisatie van bestaande lokale bedrij-
ven binnen de eigen gemeente vanuit ruimtelijk oog-
punt onvermijdelijk is, indien nieuwe lokale bedrijven 
worden opgericht of indien bedrijven op een bestaand 
lokaal bedrijventerrein willen uitbreiden tot buiten het 
bedrijventerrein. 

De volgende principes gelden voor de lokalisatie en 
inrichting van nieuwe lokale bedrijventerreinen:

 � ontwikkeling mogelijk in een hoofddorp en in eco-
nomische knooppunten;

 � verantwoording vanuit een globale ruimtelijke visie 
op de gemeente en in het bijzonder op het hoofd-
dorp; vermits in een gemeente meerdere hoofd-
dorpen kunnen voorkomen zijn meerdere lokale 
bedrijventerreinen mogelijk mits motivering in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;

 � de oppervlakte moet worden beperkt tot 5 ha 
omdat het een lokale problematiek betreft, omdat 
het in veel gevallen een ‘afwijkend B.P.A.’ betreft 
en omdat het bedrijventerrein gericht is op lokale 
bedrijven die beperkt van omvang zijn. Uitdruk-
kelijk moet worden gesteld dat de oppervlakte niet 
beperkt is tot maximaal 5 ha per gemeente maar 5 
ha per hoofddorp. De beperking tot 5 ha is daarbij 
richtinggevend en kan niet worden opgevat als 
norm;

 � de kaveloppervlakte wordt afgestemd op lokale 
bedrijven;

 � geen zuivere kleinhandelsbedrijven op lokale 
bedrijventerreinen;

 � aansluiting bij de kern of een bestaand bedrijven-
terrein;

 � ontsluiting via gemeentelijke verzamelwegen 
rechtstreeks op primaire wegen of secundaire 
wegen;

 � uitwerking van de ontwikkeling van lokale bedrij-
venterreinen in gemeentelijke ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen.
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1.2. tweede herziening RSV

Op 18 december 2009 is een addendum bij het RSV 
voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering. Het 
openbaar onderzoek liep van 10 februari 2010 tot en 
met 11 mei 2010.

Bij het hoofdstuk ‘aanvullingen inzake werken’ (ID p. 
32 ev) worden op basis van geactualiseerde gegevens 
een aantal informatieve aanvullingen voorzien op het 
RSV. Het betreft o.a. volgende punten:

 � bijzondere concentratiegebieden van economische 
activiteiten die in het huidig RSV onvoldoende 
werden gedetecteerd;

 � knelpunten in de operationele differentiatie van 
bedrijventerreinen;

 � prognoses voor de vraag aan ruimte voor bedrij-
venterreinen in de periode 2007-2012.

 � bijzondere concentratiegebieden van 
economische activiteiten (ID p.33 ev)

Het systeem van selecties van economische knoop-
punten in het huidig RSV kent een aantal problemen 
waardoor er voor welbepaalde bestaande economi-
sche concentraties geen erkenning werd voorzien.

Op basis van een onderzoek (in samenwerking met de 
vijf Vlaamse provincies, het agentschap economie en 
de VVSG) zijn deze knelpunten in geheel Vlaanderen 
blootgelegd. Het gaat om een veertigtal knelpuntge-
bieden, waaronder ‘Wielsbeke, Wingene, Wervik en 
Anzegem’. 

Van deze 40 gebieden is in het addendum een selec-
tie weerhouden van gebieden met een hoogdringend 
karakter. Het gebied waartoe ook Wingene behoort, 

is in het addendum niet geselecteerd als weerhouden 
knelpunt.

 � actualisatie prognoses voor de periode 
2007-2012 (RD p. 20 ev)

In het addendum is een subregionale afweging tussen 
vraag (inclusief ijzeren voorraad), ruimtelijk beschik-
baar aanbod en de planningsinitiatieven 2007-2012 
gemaakt. Voor de subregio waartoe ook Wingene 
behoort, wordt geconcludeerd dat er een oppervlakte-
overschot (negatieve getallen) is ten opzichte van de 
vraag, inclusief ijzeren voorraad. In dergelijke subre-
gio’s zal er met andere woorden in 2012 een surplus 
bestemd zijn ten opzichte van de noden.

Voor heel West-Vlaanderen is een soortgelijke con-
clusie gemaakt: middels planningsinitiatieven zijn er al 
meer terreinen planologisch voorzien dan de taakstel-
ling toelaat:

 � 1504 ha (pakket in RSV) - 1851 ha (ruimtebalans 
2007) = -347 ha (overblijvend in 2007) en nog 
eens 1148 ha potentieel in de pijplijn.

Het theoretische negatief saldo voor West-Vlaanderen 
dient weggewerkt, tegelijkertijd met het voorzien van 
een bijkomend pakket voor potentiële initiatieven. 

Volgend uit de prognoses, de vraag-aanbod afweging 
en de confrontatie met de lopende planperiode, wordt 
voor Vlaanderen tussen 2007-2012 theoretisch de bij-
komende bestemming mogelijk geacht van 6792 ha 
bedrijventerreinen. Voor West-Vlaanderen betekent dit 
1562 ha. Hiervan is er een overgedragen engagement 
naar 2007-2012 van 1495 ha (347 ha reeds bestemd + 
1148 ha in de pijplijn). De bijkomende minimale prog-

nose voor West-Vlaanderen voor de planperiode 
2007-2012 bedraagt 67 ha.

Daarnaast wordt door de Vlaamse Regering ook een 
marge van 1400 ha aan ‘reservehectares’ voorzien, 
dewelke niet vooraf verdeeld worden over de provin-
cies. Overeenkomstig de verhouding tussen economi-
sche knooppunten en niet-economische knooppunten 
(80-85 / 20-15) is het merendeel van de beleidsmarge 
voorbehouden voor economische knooppunten. Hier-
onder wordt verstaan de reeds geselecteerde econo-
mische knooppunten zoals Wingene en de bijkomen-
de (bijzondere) economische knooppunten.

 � lokaal bedrijventerrein (RD p. 19)

De principes van lokalisatie en inrichting voor nieuwe 
lokale bedrijventerreinen zoals opgenomen in het 
RSV, worden als volgt geoperationaliseerd:

 � de oppervlaktemaat dient geïnterpreteerd op basis 
van de terreinconfiguratie en de aangetoonde 
lokale behoefte. Om voor voldoende aanbod te 
zorgen, kunnen gemeenten in het buitengebied 
meer dan vijf hectare ontwikkelen;

 � de bijkomende bestemming van lokale bedrijven-
terreinen zal op Vlaams niveau worden gemonitord 
om de ruimtebalans te bewaken;

 � er is een goede ontsluiting, bij voorkeur ook ten 
aanzien van het openbaar vervoer;

 � in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden 
de lokalisatiemogelijkheden aan het hoofddorp 
van de gemeente onderzocht. Bij voorkeur sluit 
het lokaal bedrijventerrein aan bij het hoofddorp. 
Indien geen ruimtelijk verantwoorde locaties aan 
het hoofddorp worden gevonden, is de locatie aan-
sluitend bij een woonkern een alternatief. In dat 
geval sluit het lokaal bedrijventerrein zo mogelijk 
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aan bij een bestaand bedrijventerrein of bij een 
bestaande grote harde ontsluitingsinfrastructuur, 
in de mate dat dit verzoenbaar is met de zorg voor 
het behoud van de open ruimte;

 � om ruimtelijke spreiding tegen te gaan, wordt 
intergemeentelijke samenwerking gestimuleerd 
om meerdere lokale bedrijventerreinen samen te 
voegen op één locatie die voldoet aan de lokalisa-
tieprincipes.

1.3. visie op landbouw,natuur en bos

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-
ren heeft de Vlaamse administratie, in overleg met ge-
meenten, provincies en belangengroepen, een ruim-
telijke visie opgesteld voor de regio Leiestreek. Hierin 
geeft de overheid aan hoe zij de open ruimte in deze 
regio de komende jaren ruimtelijk wil zien ontwikkelen 
en welke acties ondernomen kunnen worden om dit 
te realiseren. Op 14 november 2008 werd het afbake-
ningsvoorstel voor de Leiestreek goedgekeurd. 

Wingene behoort binnen de Leiestreek tot de deel-
ruimte ‘Plateau van Tielt’, meerbepaald tot het land-
bouwgebied van het westelijke Plateau van Tielt. In de 
omgeving van het plangebied van onderhavig RUP is 
de gewenste ruimtelijke structuur de volgende: ruim-
telijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren 
voor land- en tuinbouw:

 � de hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw;
 � in deze aaneengesloten landbouwgebieden 

worden land- en tuinbouw als ruimtelijke drager 
erkend en gevrijwaard;

 � er wordt gestreefd naar een bundeling van glas-
tuinbouw;

 � open historische kouters worden gevrijwaard;

 � binnen het landbouwgebied komen kleine land-
schapselementen voor (dreven, houtkanten, 
hagen, knotbomen, beken, sloten, poelen, ...) die 
relicten vormen van het traditionele landschap. Er 
wordt gestreefd naar het behoud en het versterken 
van een netwerk van deze elementen. Aansluitend 
op de voor natuur belangrijke beekvalleien komen 
in het landbouwgebied verspreid kleinere beken 
en sloten voor waar een goede waterkwaliteit 
van het oppervlaktewater dient nagestreefd. Een 
betere landschapsecologische basiskwaliteit wordt 
bekomen. Het netwerk aan kleine landschapsele-
menten functioneert als ecologische infrastructuur 
en draagt bij tot de regionale identiteit. Er gaat 
bijzondere aandacht naar de verbindende functie 
van dit netwerk tussen beekvalleien en tussen de 
schaarse bossen;

 � in de overstromingsgevoelige gebieden worden de 
landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel 
mogelijk op elkaar afgestemd.

2. op provinciaal niveau

2.1. PRS

Het PRS-WV is goedgekeurd bij MB van 06-03-2002.

De visie van de provincie gaat uit van de ruimtelijke 
verscheidenheid van de verschillende regio’s van 
West-Vlaanderen die reeds van oudsher een sterke 
eigenheid hebben. De provincie kiest om deze ruim-
telijke verscheidenheid te behouden en te versterken. 
Daarom worden voor structuurbepalende componen-
ten op provinciaal niveau ontwikkelingsperspectieven 

toegekend die verschillend zijn naargelang het gebied 
waarin de elementen gelegen zijn.

De volgende selecties zijn van toepassing op het plan-
gebied:

 � Wingene behoort naar gewenste ruimtelijke ne-
derzettingsstructuur tot het ‘bundelingsgebied van 
kernen gelegen op een rasterpatroon’. De toepas-
sing van een strikte gedeconcentreerde bunde-
ling moet dit gebied ruimtelijk structureren tot een 
gelijkmatig verspreidingspatroon van hoofddorpen, 
daar dit gebied een intense dichtheid aan kernen, 
linten en verspreide bewoning kent.

 � Wingene en Zwevezele-Hille zijn beiden op 
provinciaal niveau geselecteerd als structuuron-
dersteunend hoofddorp. Structuurondersteunende 
hoofddorpen zijn structuurondersteunend voor wo-
nen en werken in het buitengebied en hebben een 
bovenlokale verzorgende rol. Ze kunnen voorzien 
in bijkomende woongelegenheden en in verweven-
heid met het wonen hebben ze de mogelijkheid 
voor een lokaal bedrijventerrein van 5 ha met de 
mogelijkheid tot uitbreiding tijdens de planperiode.

 � Wat de gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid 
betreft, is de gewenste ruimtelijke structuur voor 
regionale bedrijventerreinen reeds grotendeels be-
paald door de selectie vanuit het RSV. Wingene is 
geselecteerd als specifiek economisch knooppunt. 

 � Wat betreft de gewenste ruimtelijke structuur 
verkeer en vervoer betreft, selecteert de provincie 
de secundaire wegen om door middel van deze 
categorisering tot een optimalisering te komen 
van het wegennet in West-Vlaanderen. Er wordt 
gekozen voor een verdere subcategorisering van 
de secundaire wegen in drie types (I, II en III). De 
N35 (van de N37 tot de N409) is geselecteerd als 
secundaire I. De hoofdfunctie van deze wegen is 
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verbinden op bovenlokaal en lokaal niveau. De 
N50 (van de N50f tot de N399), de N370 (van 
de N50 tot de N368 en van de N35b tot de N50) 
en de N327 (van de Heilige Sacramentstraat tot 
de N37) zijn geselecteerd als secundaire II. De 
hoofdfunctie van deze wegen is verzamelen op 
bovenlokaal en lokaal niveau.

 � Zwevezele-Hille en Tielt NMBS-station zijn gese-
lecteerd als knooppunt voor regionaal openbaar 
vervoer.

 � Wingene is gesitueerd op het grensgebied tussen 
de ‘Middenruimte’ en de ‘Veldruimte’ van West-
Vlaanderen.

 � Voor Wingene zijn de Ringbeek, de Hertsberge-
beek en de Rivierbeek geselecteerd als natuurver-
bindingsgebied.

 � Wingene is gesitueerd in het deelgebied ‘intensief 
gedifferentieerde agrarische structuur’, een gebied 
met zowel grondgebonden als grondloze agrari-
sche activiteit, waartussen een optimale verweving 
gewenst is.

2.2. ruimtelijk-economische visie op 
economisch knooppunt

Vanuit de provincie werden - in uitvoering van het 
RSV- een aantal zoeklocaties voor regionale bedrijvig-
heid onderzocht in Wingene. Bij de selectie is uitge-
gaan van 2 belangrijke randvoorwaarden:

 � de locatie dient aan te sluiten op een bestaande 
concentratie aan bedrijvigheid van minimaal 10 ha;

 � enkel bestaande bedrijventerreinen met een ont-
sluiting op een primaire of secundaire weg komen 
in aanmerking.

Op basis van deze selectie werd de zoeklocatie Hille 
weerhouden door de provincie voor een uitbreiding  
met een 10-tal ha. 

De nota ‘Locatieonderzoek voor nieuwe Regionale be-
drijventerreinen in de Specifieke economische knoop-
punten in de Roeselaarse Regio’ is goedgekeurd door 
de deputatie op 30 september 2010.

3. op gemeentelijk niveau

3.1. GRS

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Winge-
ne werd bij besluit van de deputatie van de provincie 
West-Vlaanderen op 02 september 2010 gedeeltelijk 
goedgekeurd. De volgende elementen zijn van toe-
passing voor het plangebied:

3.1.1. visie (RD p.2 ev)

In het richtinggevend gedeelte wordt gesteld dat Win-
gene in de toekomst een gemeente moet blijven waar 
de (endogene) economische dynamiek verder wordt 
ondersteund zonder het woon- en leefmilieu aan te 
tasten en waar de landbouw en open ruimte een zeer 
belangrijke functie blijven vervullen.

3.1.2. basisdoelstellingen (RD p.6 ev)

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Wingene 
vormt het aanknopingspunt voor het formuleren van 
een aantal basisdoelstellingen voor het ruimtelijk be-
leid in de gemeente. 

 � streven naar een aangenaam woon- en leefmilieu 
in de woonkernen;

 � ondersteunen van de economische dynamiek;
 � landbouw verder ondersteunen;
 � behoud en versterken van de cultuurlandschap-

pen, bos-, en parkstructuren en natuurlijke struc-
tuur;

 � verder uitbouwen van de recreatieve structuur;
 � bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid van de 

woonentiteiten waarborgen;
 � oplossingen creëren voor zonevreemde locaties;
 � integraal waterbeheer.

Wingene is een dynamische gemeente op het vlak 
van industriële en ambachtelijke activiteiten. Om dit 
ook naar de toekomst te garanderen, moet men stre-
ven naar een optimalisatie en een gecontroleerde/
gefaseerde uitbreiding van de bestaande bedrijven-
terreinen nabij Wingene-Verrekijker en Zwevezele-
Hille. (Zonevreemde) geïsoleerde bedrijven moeten 
ruimtelijk worden ingepast. Daarbij zal het belangrijk 
zijn om mogelijkheden en beperkingen nauwkeurig af 
te bakenen door een aantal ruimtelijke randvoorwaar-
den op te stellen.
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3.1.3. gewenste ruimtelijk-economische 
structuur op mesoniveau (RD p. 
32 ev)

 � beleidsopties bestaande economische 
structuur

Binnen de contouren van de bestaande economische 
ruimtelijke structuur, worden binnen het GRS beleids-
elementen geformuleerd die kunnen bijdragen tot een 
ruimtelijk-economisch beleid:

 � beleid voor bestaande en nieuw te ontwikkelen 
lokale bedrijventerreinen

 � (delen van) bedrijventerreinen een ambitieni-
veau toekennen:  
Aan (delen van) bestaande en nieuwe bedrij-
venterreinen moeten specifieke vestigings- en 
ontwikkelingsperspectieven (ambitieniveaus) 
worden toegekend. Dit uit zich in een gediffe-
rentieerd aanbod;

 � herstructureren en optimaliseren van bestaande 
bedrijventerreinen;

 � tijdig en gefaseerd ontwikkelen van nieuwe ter-
reinen en reserveterreinen: 
Op de bestaande bedrijventerreinen is nog 
maar zeer weinig realiseerbare oppervlakte 
aanwezig. Deze beperkte bouwrijpe voorraad 
is verspreid over 3 bedrijventerreinen: RO Hille 
Akkerstraat, RO Hille Noord en LO Verrekijker.  
Deze stand van zaken noodzaakt om op korte 
termijn een nieuw aanbod te realiseren om niet 
te hervallen in de vroegere toestand waarbij er 
geen (tijdig) aanbod was om aan de vraag naar 
bedrijventerrein te voldoen;

 � voorbereiden aanbod voor deze planperiode: 
De grote vraag gedurende de voorbije jaren, 

het nog beperkte aanbod en de lange ontwik-
kelingsduur (3-5 jaar) van nieuwe bedrijven-
terreinen noodzaken het nu reeds de nodige 
initiatieven voor nieuwe of reservezones te 
ontwikkelen.

 � kiezen voor verweving
 � Het op een optimale manier verweven van func-

ties doet ruimtelijke meerwaarden, vormen van 
synergie en complementariteiten ontstaan in 
zowel het weefsel van de kernen als in het lan-
delijk gebied. De aard en de schaal van bedrijf 
of bedrijventerrein bepaalt de manier waarop 
verweving dient te worden toegepast.

 � opmaak van een ruimtebalans
 � De ruimtebalans is de confrontatie tussen vraag 

en aanbod. Voor het voeren van een dynamisch 
ruimtelijk-economisch beleid is het noodzakelijk 
dat de gemeente een strikte inventaris bijhoudt 
van het aanbod. Dit houdt in dat een jaarlijkse 
aangepaste inventaris zal moeten opgemaakt 
worden van o.a onbebouwde percelen voor 
lokale bedrijvigheid, leegstaande of uit gebruik 
genomen gebouwen, nog niet ingenomen delen 
industrie- of ambachtelijk terrein, …

 � beleidsopties nieuwe bedrijventerrei-
nen

Tengevolge van de economische dynamiek die in 
Wingene vastgesteld wordt en op basis van bepaalde 
herlokalisatie-opties (o.a. op basis van het onderzoek 
inzake zonevreemde bedrijven) worden in het GRS 
ook nieuwe zoekzones voor diverse bedrijvenactivitei-
ten vooropgesteld.

Omdat zowel Wingene als Zwevezele zijn weerhou-
den als structuurondersteunend hoofddorp, zijn voor 
beide kernen zoekzones in overweging genomen. 

Op basis van de afweging in het GRS werden uitein-
delijk twee zones geselecteerd, namelijk het gebied 
aansluitend bij het bestaande lokaal bedrijventerrein 
Verrekijker te Wingene en de zone tussen de Pasto-
rijstraat en de Zonnebekestraat (‘Flandria’). Beide zul-
len volgens het GRS op korte termijn ontwikkeld wor-
den gezien er geen aanbod meer is voor de komende 
jaren en de ontwikkelingstermijn van deze terreinen op 
minstens drie jaar mag geschat worden.

 � uitbreiding van LO Verrekijker 
Om de lokale (herlocalisatie-)behoefte voor het 
structuurondersteunend hoofddorp Wingene op 
middellange termijn te kunnen opvangen dienen 
er bijkomende hectaren te worden afgebakend. 
Dit dient te gebeuren aansluitend bij een hoofd-
dorp of een bestaand bedrijventerrein. Hiervoor 
wordt een uitbreiding van het terrein LO Verrekijker 
voorgesteld. Aangrenzend aan het bestaande ter-
rein beschikt de gemeente over een terrein van 8 
ha grond. Dit terrein grenst in de noorden aan de 
hoofdkern Wingene is eveneens goed bereikbaar-
heid via de Tieltsteenweg (N327). 
Er is een masterplan opgemaakt voor de ontwik-
keling van de volledige zone. Fase 1 (4,3 ha) 
werd goedgekeurd bij MB van 23-11-2005 en de 
bouwrijpe gronden werden reeds verkocht of zijn 
in optie.  
Na verkoop kan de fase 2 bestemd en ontwikkeld 
worden; daartoe wordt een RUP opgemaakt dat in 
twee stappen zal worden uitgevoerd: stap 1 betreft 
een zone met een netto-oppervlakte van maximaal 
1,2 ha. Deze kan onmiddellijk verkocht worden 
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Globale gewenste ruimtelijke structuur op mesoniveau (bron: GRS - Groep Planning)

Globale gewenste ruimtelijke structuur op microniveau Wingene (bron: GRS - Groep Planning)
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na de bestemmingswijziging gezien dit gedeelte 
reeds aansluit bij de bestaande wegenis. Stap 2 
is het bouwrijp maken van het resterend gedeelte 
inclusief een randbufferzone. Deze stap 2 kan 
starten wanneer 60 % van de oppervlakte uit stap 
1 verkocht is.

3.1.4. gewenste ruimtelijke ontwikke-
lingen op microniveau - Wingene 
(RD p. 81 ev)

Volgende opties worden in het GRS voorgesteld voor 
de kern Wingene:

 � ruimtelijke afbakening het hoofddorp Wingene;
 � wooninbreiding ter versterking van de kern;
 � stimuleren van geschikte woonvormen;
 � versterken en uitbreiden van de (boven)lokale 

voorzieningen;
 � woonlinten ruimtelijk afwerken en inbedden in 

landschap;
 � heropwaarderen van publieke ruimten en open-

baar groen / optimale invulling van aantal project-
sites;

 � beleid voor aantal bedrijven binnen de kern en 
aanbod op Verrekijker. 
Er dient gestreefd te worden naar een zo groot 
mogelijke vermenging van functies zonder dat de 
draagkracht van de woonomgeving wordt over-
schreden. Bestaande bedrijven kunnen zich alzo 
verder ontwikkelen zolang ze binnen de woonzone 
aanvaardbaar zijn. Wanneer een bedrijvigheid 
wordt stopgezet kan op deze locatie een nieuwe 
niet belastende bedrijvigheid worden opgestart of 
het gebied kan als woongebied worden ontwikkeld. 

Voor nieuwe vragen of herlocalisaties wordt een 
aanbod voorzien op Verrekijker;

 � aandacht voor een aantal markante gebouwen;
 � poorten om doorgaand verkeer uit de kern te 

weren.

3.1.5. bindend gedeelte 

De verdere uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein 
Verrekijker bij het structuurondersteunend hoofddorp 
Wingene, is opgenomen als prioriteit in de bindende 
bepalingen van het GRS. De bindende bepaling 2 van 
het GRS met betrekking tot uitbreiding van het lokaal 
bedrijventerrein Verrekijker met 12,5 ha gaat enkel in 
op een tweede fase zoals verduidelijkt in het RD van 
het GRS. Deze bindende bepaling moet worden ge-
lezen zoals uitgeschreven in het RD, paragraaf “Uit-
breiding LO Verrekijker” (RD p. 38-39). Daarin wordt 
duidelijk het onderscheid gemaakt tussen de reeds 
gerealiseerde fase 1 (4,3 ha) en de nog uit te werken 
fase 2 (dewelke in 2 stappen zal plaatsvinden, maxi-
maal resp. netto 1,2 ha en bruto 6,8 ha). 

Eveneens is opgenomen dat hiertoe onderhavig RUP 
wordt opgemaakt dat uitgevoerd wordt in twee stap-
pen. Stap 1 betreft een zone met een netto-oppervlak-
te van 1,2 ha. Deze kan onmiddellijk verkocht worden 
na de bestemmingswijziging gezien dit gedeelte reeds 
aansluit bij de bestaande wegenis. Stap 2 is het bouw-
rijp maken van het resterend gedeelte (inclusief een 
randbufferzone). Deze stap 2 kan starten wanneer 60 
% van de oppervlakte uit stap 1 verkocht is.

3.2. mobiliteitsplannen

In 1997-1998 werd door Groep Planning het mobili-
teitsplan Wingene opgemaakt. Het werd conform ver-
klaard in mei 1998 en had 2010 als tijdshorizon. In 
2003 is het voortgangsverslag opgemaakt, in 2008 de 
sneltoets in het kader van de herziening van het mobi-
liteitsplan. Deze documenten werden als bron gebruikt 
voor het opmaken van de gewenste verkeers- en ver-
voersstructuur van de gemeente in het kader van het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

3.3. GNOP

In het kader van de milieuconvenant heeft Wingene 
een Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan opgesteld. 
Dit werd opgemaakt door Belconsulting in 1996. Op 
basis van enerzijds de (nog) aanwezige natuurwaar-
den en anderzijds de potentiële natuurwaarden zijn 
in het GNOP Ecologische Relevante Entiteiten (ERE)
aangeduid zoals de omgeving van het Klokhof en de 
omgeving Leestje-Scheewege.
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gewenste structuur 
planopzet

1. efficiënt ruimtegebruik

Omwille van de steeds toenemende druk op beschik-
bare ruimte voor bedrijvigheid dient uitgegaan te wor-
den van een zo efficiënt mogelijk ruimtegebruik binnen 
het bedrijventerrein.

Om de principes van efficiënt ruimtegebruik ook op de 
reeds bestaande zones te kunnen implementeren is 
ervoor gekozen om in onderhavig RUP de voorschrif-
ten van de reeds bestaande BPA’s op elkaar af te 
stemmen en te integreren in één uitvoeringsplan. 

 � collectief gebruik van functies

Dit principe vertrekt van de samenwerking tussen ver-
schillende bedrijven op één terrein voor de aanschaf, 
het gebruik en het onderhoud van allerhande bedrijfs-
functies (bijvoorbeeld gezamenlijke parkeerplaatsen, 
afvaldepot, waterzuivering,...).

 � intensief ruimtegebruik (horizontaal)

Door het mogelijk maken dat bedrijfsgebouwen half-
open of gesloten bouwen, of door ze te verplichten 
tegen een bouwlijn aan te bouwen,... wordt ervoor ge-
zorgd dat er zo weinig mogelijk restruimten ontstaan 
binnen het bedrjiventerrein.

 � multifunctioneel ruimtegebruik

Door de in het RUP beoogde mogelijkheid van functie-
menging (KMO, kantoor, bedrijfswoning) worden ver-
keersstromen vermeden en wordt het eigen gebruik 
van het terrein versterkt.

2. gewenste structuur - planop-
zet

Het bedrijventerrein Verrekijker biedt een aantal mo-
gelijkheden; vlotte bereikbaarheid via de N327, visue-
le uitstraling van de gebouwen door middel van hoog-
waardige architectuur en landschappelijke inkleding 
door de ligging aan de N327, …

Met het RUP worden enerzijds de voorschriften van 
de bestaande BPA’s aangepast zodat de ruimte effici-
enter gebruikt kan worden. Anderzijds is de opzet een 
een uitbreiding van de bestaande bedrijvenzones te 
realiseren, in 2 fases of stappen. 

 � concept bedrijven

In eerste stap zal ca. 0,9 ha ontwikkeld worden (maxi-
maal 1,2 ha conform GRS). Stap 2 betreft het bouwrijp 
maken van het resterend gedeelte. Dit omvat bruto ca. 
6,5 ha inclusief een randbufferzone (maximaal 6,8 ha 
conform GRS). Stap 2 kan starten wanneer 60 % van 
de oppervlakte uit stap 1 verkocht is. Stap 1 kan op-
gestart worden na verkoop van fase 1 van Verrekijker 
Uitbreiding (goedgekeurd bij MB van 23-11-2005). De 
wegenis voor stap 1 is reeds aangelegd.

Het terrein is voorzien voor kleinschalige, lokale be-
drijven, waarbij de maximale kavelgrootte 5.000m² 
bedraagt, wat niet in de weg staat dat er binnen dit 
terrein gestreefd kan worden naar 20 bedrijfspercelen 
per 5 ha. 

Voor de uitbreiding wordt een zone voor lokale  be-
drijvigheid voorzien, met een bebouwingspercentage 
van max. 80%. Een deelzone voor hoogwaardige ar-
chitectuur wordt binnen onderhavige zone langsheen 
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de N327 voorzien. Hierbij is het de bedoeling dat de 
bedrijfsgebouwen zich met de voorgevel naar de N327 
toe, vestigen. 

 � concept verkeer

Met het RUP Verrekijker zal een tweede aantakking 
op de N327 gerealiseerd kunnen worden zodat er een 
doorgaande interne ontsluitingslus ontstaat die de ge-
hele zone ‘Verrekijker’ toegankelijk maakt.

Ontsluiting van de bedrijfskavels gelegen langsheen 
de N327 rechtstreeks op deze N327 is niet toegelaten, 

ook deze kavels dienen via de interne wegenis ontslui-
ting te vinden. 

Voor de te realiseren uitbreiding wordt een indicatieve 
deelzone voor ontsluiting en groenstrook ingetekend. 
Bij het realiseren van fase 1, dient er aangesloten te 
worden op de bestaande wegenis binnen het aanpa-
lende bedrijventerrein Verrekijker, in tweede fase kan 
een ontsluiting gerealiseerd worden op de N327.

Op wandelafstand van de toerit van de bedrijvenzo-
ne bevindt zich de bushalte Wingene Wissel. Aan de 
halte passeert eveneens de belbus die Wingene en 
Beernem aandoet. De N327 is in het Provinciaal fiets-
routenetwerk geselecteerd als bovenlokale fietsroute. 
Het bedrijventerrein is daardoor goed bereikbaar met 
openbaar vervoer of fiets. Bij de uitwerking van de 
aantakking op de N327 zal met de verkeersveiligheid 
voor deze gebruikers rekening worden gehouden.

 � concept groen

Het terrein wordt landschappelijk ingekleed door 
middel van een volwaardige gesloten groene buffer. 
Langsheen de N327 wordt een bouwvrije zone voor-
zien, waarbij het de bedoeling is om hier een transpa-
rant groenscherm aan te brengen zodanig dat deze 
beplanting de representativiteit van de bedrijfsarchi-
tectuur ondersteunt. 

 � concept water

Binnen de te ontwikkelen zone, kunnen eender waar 
voorzieningen m.b.t. waterbeheersing aangelegd wor-
den. 

Het regenwater van de eerste fase van Verrekijker  
loopt naar de noordwestelijke tak van de Steenbeek 
en zo onder de rijweg door naar de Tieltstraat. Het 
regenwater van het recent ontwikkelde deel loopt via 
open grachten (hoofdzakelijk) of wadi naar een buf-
fervijver die ook als bluswater dienst doet. Die buffer-
vijver loopt over in een wadi die vervolgens overloopt 
in de Steenbeek waar een winterbedding (ca. 10-12 
m) is voorzien als buffer. Het regenwater van de nog 
te ontwikkelen zone zal ook aangesloten worden naar 
die buffervijver of een tweede wadi en van daar op de 
winterbedding van de Steenbeek.

Het vuil water zal in de zuidoostelijke hoek aansluiten 
op de DWA en zo naar Verrekijker fase I, Tieltstraat en 
collector Aquafin RWZI.

Indicatief inrichtingsvoorstel 

stap 1

bestaand
BPA Verrekijker Uitbreiding

stap 2
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toetsing

1. watertoets

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen 
waterbeleid, in voege sinds 24-12-2003, legt een aan-
tal verplichtingen op die de watertoets genoemd wor-
den. 

De watertoets is het instrument waarmee uitvoering 
wordt gegeven aan het principe van de integratie van 
integraal waterbeleid bij de planvorming en vergun-
ningverlening die plaatsvindt in het kader van de ver-
schillende beleidsdomeinen.

De overheid die over een vergunning, plan of program-
ma moet beslissen draagt er zorg voor dat er geen 
schadelijk effect ontstaat op het watersysteem, of dat 
dit zoveel mogelijk wordt beperkt. Het watersysteem is 
het geheel van oppervlaktewater, het grondwater en 
de natuur die daarbij hoort. 

Om die eventuele schadelijke effecten te beoordelen 
worden volgende elementen bekeken: de bodemken-
merken (infiltratiemogelijkheden van de ondergrond), 
de aanwezigheid van overstromingsgebieden en de 
elementen uit het plan die schadelijke effecten kunnen 
veroorzaken. 

De voor de watertoets relevante kaarten zijn geactua-
liseerd. Er zijn een 6-tal verschillende kaarten beschik-
baar. 

 � kaarten (bron: Vlaamse milieumaat-
schappij - afdeling water, 2006)

Volgens de kaart met overstromingsgevoelige gebie-
den is het zuidelijk deel van het plangebied (ten zuiden 
van de waterloop) gelegen in mogelijk overstromings-
gevoelig gebied.

De watertoetskaart met de gebieden die gevoelig zijn 
voor grondwaterstroming werd opgemaakt om te kun-
nen nagaan in welke gebieden er minder of meer aan-
dacht moet uitgaan naar de effecten van ingrepen op 
de grondwaterstroming. Deze stroming kan worden 
beïnvloed of verstoord door ondergrondse construc-
ties: tunnels, schachten, kelders, ondergrondse gara-
ges, damwanden, kwelschermen, e.d. De richtlijnen 
voor de watertoets houden rekening met een differen-
tiatie van Vlaanderen in 3 types van gebieden, volgens 
hun graad van gevoeligheid voor grondwaterstroming. 
De kaart situeert het zuidelijk deel van het plangebied 
t.o.v. de grondwaterstromingsgevoelige gebieden als 
‘zeer gevoelig voor grondwaterstroming’, dit deel van 
de site valt binnen een zgn. type 1 gebied, in bruine 
kleur weergegeven op kaart.

Indien er in type 1 gebied een ondergrondse construc-
tie gebouwd wordt met een diepte van meer dan 3 m 
of een horizontale lengte van meer dan 50 m dient ad-
vies aangevraagd te worden bij de bevoegde adviesin-
stantie (VMM - Afdeling Water West-Vlaanderen - Cel 
grondwater - Zandstraat 255, 8200 Brugge).

Het noordelijk deel van het plangebied is gekarteerd 
als ‘weinig gevoelig voor grondwaterstroming’ (type 3).

De watertoetskaart met de infiltratiegevoelige bodems 
werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke ge-

Overstromingsgevoelige gebieden 

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden
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bieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan infil-
treren naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater 
naar het grondwater is belangrijk omdat daardoor de 
oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wa-
teroverlast afneemt. Bovendien staat infiltratie in voor 
de aanvulling van de grondwatervoorraden en zo-
doende voor het tegengaan van verdroging van water-
voerende lagen en waterafhankelijke natuur. De kaart 
met infiltratiegevoelige bodems werd afgeleid van de 
bodemkaart. Het noordelijk deel van het studiegebied 
(ten noorden van waterloop) evenals een zone langs-
heen de Tieltsteenweg en een zone in het uiterste 
zuidwesten zijn op de kaart ingekleurd als gebied met 
infiltratiegevoelige bodems (bruingrijs ingekleurd), het 
overig deel van het plangebied is gekarteerd als niet 
infiltratiegevoelig. 

De watertoetskaart met infiltratiegevoelige gebieden 
is richtinggevend voor individuele ingrepen op lokaal 
niveau. Bij dergelijke ingrepen moet beslist worden of 
de aanleg van infiltratievoorzieningen of waterdoor-
latende verhardingen al dan niet zinvol zijn, en of er 
mogelijk schadelijke effecten kunnen optreden naar 
het grondwater toe, zowel kwantitatief als kwalitatief 
bij het al dan niet aanleggen van dergelijke voorzie-
ningen.

Het plangebied is op de hellingenkaart aangeduid als 
een gebied met overwegend een helling tussen de 0,5 
en 5%.

Daar het reliëf zeer beperkt is zijn de erosiegevoelige 
gebieden op de erosiegevoeligheidskaart eveneens 
zo goed als onbestaande binnen het plangebied. Ter 
hoogte van de waterloop zijn een aantal erosiegevoe-
lige plaatsen aangeduid.

De site is op de winterbedkaart ingekleurd als gebied 
dat niet behoort tot het winterbed van een grote rivier.

 � mogelijke effecten van het plan

Het zuidelijk deel van het plangebied is gelegen in 
mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Binnen het 
reeds ontwikkelde terrein en binnen voorgesteld RUP 
worden extra maatregelen (zoals een collectief water-
bekken) voorzien om de waterafvoer van bijkomende 
verhardingen op te vangen.

Er kan dus in alle redelijkheid worden aangenomen 
dat er geen schadelijke effect is m.b.t. de beoogde uit-
breiding zelf.

Erosiegevoeligheid

Infiltratiegevoelige bodems

Hellingenkaart
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2. toetsing aan structuurplan 

De opmaak van onderhavig uitvoeringsplan kadert 
binnen de visie van het gemeentelijk ruimtelijk struc-
tuurplan Wingene (bij besluit van de deputatie van de 
provincie West-Vlaanderen op 02-09-2010 gedeeltelijk 
goedgekeurd). 

3. trage wegentoets

Op de atlas van de buurtwegen zijn er geen buurtwe-
gen ingetekend binnen het plangebied.

4. landbouwtoets

4.1. algemeen

Er werd een ruimtelijke visie op natuur, landbouw 
en bos opgesteld voor de regio Leiestreek door de 
Vlaamse Overheid.

Het plangebied van het voorliggend RUP ligt groten-
deels in herbevestigd agrarisch gebied (HAG).

Conform de herziene omzendbrief RO/2010/01 be-
treffende de beleidsmatige herbevestiging van de ge-
westplannen kunnen gemeenten op basis van goed-
gekeurde structuurplannen binnen de herbevestigde 
agrarische gebieden, beperkte planningsinitiatieven 
nemen.

4.2. motivering

Om de lokale (herlocalisatie-)behoefte voor het struc-
tuurondersteunend hoofddorp Wingene op middel-
lange termijn te kunnen opvangen, is in het GRS een 
uitbreiding van het terrein LO Verrekijker voorgesteld. 
Aangrenzend aan het bestaande terrein beschikt de 
gemeente reeds over een terrein van 8 ha grond. Ver-
rekijker is goed bereikbaarheid via de Tieltsteenweg 
(N327).

Wat betreft de economische structuur aansluitend bij 
de kern van Wingene is er enkel uitbreiding mogelijk 
ter hoogte van het bestaande bedrijventerrein. 

De bestendiging en uitbreiding van de bestaande be-
drijvenconcentratie kadert binnen de visie van bunde-
ling enerzijds en binnen het masterplan opgemaakt 
voor de ontwikkeling van de volledige zone Verrekijker 
anderzijds (BPA Verrrekijker Uitbreiding). De wegenis, 
waterberging e.d. zijn ontworpen en uitgevoerd met 
het oog op de toekomstige uitbreiding van de zone 
(onderwerp van voorliggend RUP).

Om een landschappelijke inkleding te krijgen t.o.v. de 
open ruimte wordt een groenbuffer voorzien.

 � onderzoek naar alternatieve locaties

 � Er is nood aan bijkomende oppervlakte voor een 
nieuw lokaal bedrijventerrein enerzijds omdat er 
ruimte nodig is om ‘potentieel’ hinderlijke bedrijven 
op middellange termijn te kunnen herlokaliseren, 
anderzijds om aan nieuwe lokale bedrijven de mo-
gelijkheid te bieden om zich op een geordende en 
georganiseerde manier te kunnen vestigen. Uit de 
behoefteraming in het GRS is gebleken dat er voor 

de planperiode tot 2017 een bruto behoefte is van 
12,9 ha, wat resulteert in een nettobehoefte van 
10,3 ha voor Wingene, te verdelen over Wingene 
en Zwevezele-Hille. 

 � In het GRS werden twee locaties afgewogen 
voor de verdere uitbouw van de economische 
structuur in Wingene; Wildenburg en Verrekijker. 
Beide zoekzones betreffen de uitbreiding van een 
bestaand bedrijventerrein.

 � Aansluitend bij de kern Wingene zijn geen locaties 
beschikbaar buiten herbevestigd agrarisch gebied.

 � De in het GRS gekozen locatie Verrekijker is de 
enige locatie die aansluit bij het structuuronder-
steunend hoofddorp Wingene.

 � De alternatieve locatie Wildenburg is volledig 
omringd door gave landschappelijk waardevolle 
landbouwzones en daardoor minder geschikt.

 � impact op de ruimtelijke-functionele 
samenhang van de agrarische structuur

 � De gronden die voorzien zijn voor de uitbreiding 
van het bedrijventerrein sluiten aan bij het be-
staande bedrijventerrein ten zuiden van de kern 
van Wingene. Ze zijn gesitueerd ten westen van 
de N327. De gronden zijn gelegen op de overgang 
naar het open ruimte gebied. 

 � Een deel van de herbevestigde agrarische struc-
tuur binnen het plangebied wordt niet (meer) 
gebruikt voor agrarische doeleinden:

 � delen van de BPA’s ‘Oude Melkerij’, ‘Verrekij-
ker’ en ‘Verrekijker Uitbreiding’ zijn conform de 
gewestplanbestemming in gebruik als bedrij-
venterrein; 

 � andere gronden hebben middels voornoemde 
BPA’s een bestemming gekregen i.f.v. bedrijvig-
heid en zijn conform die bestemming ontwik-
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keld binnen wat op vandaag is afgebakend als 
HAG-gebied. 

 � De te ontwikkelen uitbreiding zal aansluiten op het 
bestaande bedrijventerrein en op de bestaande 
ruimtelijke functionele structuur waardoor een sa-
menhang gecreëerd wordt binnen het plangebied.

 � Voorliggend RUP omvat het van goedkeuring 
onthouden deel van het BPA Verrekijker Uitbrei-
ding waarin reeds een bestemming i.f.v. lokale 
bedrijvigheid was voorzien voor de beoogde gron-
den. Deze gronden zijn reeds eigendom van de 
gemeente (gekocht bij einde pachtovereenkomst). 
Momenteel kennen de gronden nog enkel een 
precair gebruik waardoor er geen sprake is van 
impact ten aanzien van individuele landbouwbe-
drijven als gevolg van dit RUP.

 � Volgens de landbouwtyperingskaart ligt het on-
bebouwde deel van het plangebied in agrarisch 
gebied met een zeer hoge waardering. 

 � Door de aanwezige bodemtypes is het te ontwik-
kelen deel van het plangebied minder tot onge-
schikt voor landbouwdoeleinden.

 � Door de buffering en het behoud van de beek 
wordt de samenhang behouden binnen de agrari-
sche structuur en gaat de agrarische structuur niet 
versnipperen.

De herbestemming doet geen afbreuk aan de ruimte-
lijke functionele samenhang van de agrarische struc-
tuur, het aangrenzende landbouwgebied kan blijven 
functioneren, alle landbouwzones blijven bereikbaar 
door landbouwvoertuigen.

 � mens en socio-organisatorische aspec-
ten

De gronden en de hoeve Devos werden door de ge-
meente in het kader van de realisatie van Verrekijker 
Uitbreiding aangekocht van de eigenaar landbouwer 
bij einde pachtovereenkomst. De landbouwer heeft 
zijn activiteit stopgezet en de hoeve is ondertus-
sen gesloopt. De gronden zijn sinds het einde van 
de pachtovereenkomst in precair gebruik gegeven in 
functie van onderhoud en betekenen dus op vandaag 
geen verlies voor het onderdeel ’mens en socio-orga-
nisatorische aspecten’. 

 � mogelijk flankerende maatregelen voor 
de landbouw

 � Er worden geen landbouwers betrokken door het 
planologisch initiatief. Het grootste deel van het 
plangebied is reeds ingenomen door bedrijven. 
Het gebied voorzien voor de uitbreiding van het 
bedrijventerrein is reeds aangekocht, de bestaan-
de hoeve reeds gesloopt. Het gaat om een gebied 
met een oppervlakte van 07 ha 37 a 66 ca die de 
eigenaar vrijwillig heeft verkocht bij stopzetting van 
zijn activiteit. De pachter is vergoed overeenkom-
stig de pachtwetgeving. Het nog niet gerealiseerde 
deel van het bedrijventerrein kent momenteel 
enkel een precair gebruik i.f.v. onderhoud. De 
gronden die in precair gebruik zijn van de land-
bouw zijn geen verlies van het landbouwareaal 
van een landbouwer. 

 � Binnen het plangebied is het onmogelijk een ge-
schikt ruilgebied voor te stellen omdat de overige 
zones binnen het plangebied reeds gebruikt wor-
den voor bedrijvigheid.

 � Er is geen zonevreemde landbouw binnen het 
gebied, die zone-eigen kan gemaakt worden. Er 
zijn geen bestemmingen binnen het plangebied die 
geen agrarische bestemming hebben en die door 
de landbouw gebruikt zouden kunnen worden.

 � In de omgeving van het plangebied zijn geen ruil-
gronden beschikbaar. De nog vrijliggende gronden 
in Wingene worden in het GRS gereserveerd voor 
andere doeleinden dan landbouw (deels binnen de 
planhorizon, deel erna), waardoor een planologi-
sche ruil i.f.v. compensatie van HAG niet mogelijk 
is binnen de gemeente. 

 � in uitvoering van het GRS

In het structuurplan is de optie genomen om plannings-
initiatief te nemen in herbevestigd agrarisch gebied. 

De opmaak van een RUP i.f.v. de verdere uitbreiding 
van het lokaal bedrijventerrein Verrekijker bij het struc-
tuurondersteunend hoofddorp Wingene is opgenomen 
in de bindende bepalingen van het structuurplan.

 � conclusie

Een groot deel van de binnen het RUP gelegen gron-
den zijn conform gewestplan of BPA reeds bestemd 
i.f.v. bedrijvigheid. 

Momenteel zijn de niet-ontwikkelde gronden reeds in 
eigendom van de gemeente waardoor er geen land-
bouwareaal van een landbouwer verloren gaat.

In de bindende bepalingen van het structuurplan is 
de optie genomen om planningsinitiatief te nemen in 
herbevestigd agrarisch gebied. Gezien het RUP de 
herbestemming van (herbevestigd) agrarisch gebied 
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voorziet in uitvoering van het GRS is het aansnijden 
van landbouwgebied hier aanvaardbaar.

Binnen het plangebied is het niet mogelijk een actie te 
ondernemen of een planologische ruil voor te stellen.

 � Er is geen zone-vreemde landbouw binnen het 
gebied, die zone-eigen kan gemaakt worden. Er 
zijn geen bestemmingen binnen het plangebied die 
geen agrarische bestemming hebben en die door 
de landbouw gebruikt worden. 

 � In de omgeving van het plangebied zijn geen ruil-
gronden beschikbaar.

 � Volgens de herbevestiging van de agrarische 
gebieden (HAG) is de huidige afbakening van 
het bedrijventerrein volgens het gewestplan mee 
opgenomen, evenals de reeds gerealiseerde delen 
van de bedrijvenzone. 

Het lijkt niet opportuun om de agrarische functie te be-
houden om volgende redenen: 

 � Het voornemen van het GRS Wingene is om het 
bestaande bedrijventerrein uit te breiden. 

 � Er zijn geen andere uitbreidingsmogelijkheden, 
voor de uitbreiding van het bedrijventerrein omdat 
het nieuwe bedrijventerrein moet aansluiten op het 
bestaande bedrijventerrein. 

 � Op vandaag is er geen landbouwer meer actief 
op de gronden (enkel nog precair gebruik i.f.v. 
onderhoud). 

op te heffen voorschriften

1. limitatieve opgaven van de 
voorschriften die worden 
opgeheven door het GRUP.

Bij goedkeuring van onderhavig plan worden de vol-
gende voorschriften opgeheven:

 � gewestplan
 � agrarisch gebied
 � woongebied
 � gebied voor ambachtelijke bedrijven en kleine 

en middelgrote ondernemingen

 � bpa’s (komen volledig te vervallen)
 � de voorschriften van het BPA Oude Melkerij 

(MB van 10-01-2002):
 � zone 1: zone voor ambachtelijke bedrijven 

en KMO
 � zone 2: zone voor gemeenschapsvoorzie-

ningen
 � zone 3: zone voor kleinhandel
 � zone 4: zone non-aedificandi
 � zone 5: bufferzone
 � zone 6: zone wegen

 � de voorschriften van het BPA  Ambachtelijke 
zone Verrekijker (MB van 10-09-2002):

 � zone 1: zone voor ambachtelijke bedrijven 
en KMO

 � zone 2: zone voor polyvalente feest-en 
fuifzaal, met wisselbestemming zone voor 
ambachtelijke bedrijven en KMO

 � zone 3: zone non-aedificandi
 � zone 4: bufferzone
 � zone 5: zone voor wegen en daarbijhorende 

vrije ruimten

 � de voorschriften van het BPA  Ambachtelijke 
zone Verrekijker Uitbreiding (MB van 23-11-
2005):

 � zone 1: zone voor ambachtelijke bedrijven 
en KMO

 � zone 2: indicatieve zone voor ontsluiting en 
groenstook

 � zone 3: zone non-aedificandi
 � zone 4: bufferzone
 � zone 5: zone voor wegen en daarbijhorende 

vrije ruimten
 � zone 6: multifunctionele zone

 � verkavelingen (voor die delen gelegen 
binnen het plangebied):

 � VK 5.00/37018/1045 dd 7/08/1980 
 � VK 5.00/37018/1045 dd 21/04/1983
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ruimtebalans 

Het RUP Verrekijker heeft een totale oppervlakte van 
22 ha 87 are 14 ca.

De zones van het gewestplan of van de geldende 
BPA’s krijgen een categorisering toegewezen:

 � gewestplan:
 � krijgt categorie landbouw: agrarisch gebied
 � krijgt categorie wonen: woongebied
 � krijgt categorie bedrijvigheid: gebied voor am-

bachtelijke bedrijven en KMO

 � BPA Oude Melkerij (MB van 10-01-2002):
 � krijgen categorie bedrijvigheid:

 � zone 1: zone voor ambachtelijke bedrijven 
en KMO

 � zone 3: zone voor kleinhandel
 � zone 4: zone non-aedificandi
 � zone 5: bufferzone
 � zone 6: zone wegen

 � krijgen categorie gemeenschaps- en nutsvoor-
zieningen:

 � zone 2: zone voor gemeenschapsvoorzie-
ningen

 � BPA  Ambachtelijke zone Verrekijker (MB van 10-
09-2002):

 � krijgen categorie bedrijvigheid:
 � zone 1: zone voor ambachtelijke bedrijven 

en KMO
 � zone 2: zone voor polyvalente feest-en 

fuifzaal, met wisselbestemming zone voor 
ambachtelijke bedrijven en KMO

 � zone 3: zone non-aedificandi
 � zone 4: bufferzone

 � zone 5: zone voor wegen en daarbijhorende 
vrije ruimten

 � BPA  Ambachtelijke zone Verrekijker Uitbreiding 
(MB van 23-11-2005):

 � krijgen categorie bedrijvigheid:
 � zone 1: zone voor ambachtelijke bedrijven 

en KMO
 � zone 2: indicatieve zone voor ontsluiting en 

groenstook
 � zone 3: zone non-aedificandi
 � zone 4: bufferzone
 � zone 5: zone voor wegen en daarbijhorende 

vrije ruimten
 � zone 6: multifunctionele zone
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bestemmingen voorzien in het 
RUP Verrekijker

bestemmingen voor inwerkingtreding van het 
RUP
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art. 1: zone voor lokale bedrijvigheid 18ha 24a 27ca bedrijvigheid 06ha 66a 39ca 11ha 57a 88ca
art. 2: multifunctionele zone 00ha 99a 35ca bedrijvigheid 00ha 99a 35ca
art. 3: zone voor gemeenschapsvoorzieningen 00ha 52a 52ca gemeenschaps- en nutsvoorzieningen 00ha 26a 90ca 00ha 25a 62ca

na in werking treding van de wisselbestemming
00ha 25a 62ca gemeenschaps- en nutsvoorzieningen 00ha 25a 62ca
00ha 26a 90ca bedrijvigheid 00ha 26a 90ca

art. 4: bufferzone 01ha 43a 68ca bedrijvigheid 00ha 71a 27ca 00ha 72a 41ca
art. 5: zone voor openbare wegenis 01ha 67a 32ca bedrijvigheid 01ha 67a 32ca
TOTAAL 22ha 87a 14ca 07ha 37a 66ca 15ha 23a 86ca 00ha 25a 62ca
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planschade en planbaten

 � planschade

In toepassing van art. 2.6.1 van de Codex R.O. kan 
onder bepaalde voorwaarden een planschadevergoe-
ding worden toegekend indien op basis van een goed-
gekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan een perceel niet in 
aanmerking komt voor het afleveren van een vergun-
ning tot bouwen of verkavelen, waar dat de dag voor 
de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
wel het geval was.

Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan komen geen ge-
bieden voor die aanleiding kunnen geven tot een plan-
schadevergoeding.

 � planbaten

In toepassing van art. 2.6.4 van de Codex R.O. is 
onder bepaalde voorwaarden een planbatenhef-
fing verschuldigd indien een goedgekeurd ruimtelijk 
uitvoeringsplan een in het art. 2.6.4 opgesomde be-
stemmingswijziging doorvoert, waardoor de ontwikke-
lingsmogelijkheden van de gronden verhogen. Deze 
heffing zal verschuldigd zijn bij een transactie of na het 
afleveren van een vergunning.

Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan komen volgende 
gebieden voor die aanleiding kunnen geven tot een 
planbatenheffing: gebieden van categorie ‘bedrijvig-
heid’:

 � landbouw --->bedrijvigheid: ca. 07ha 37a 66ca.

Planbaten
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 � bestemmingswijzigingscompensatie 
en/of gebruikerscompensatie

In toepassing van art. 6.2.1. van het decreet grond- 
en pandenbeleid is onder bepaalde voorwaarden een 
compensatie van de kapitaalschade verschuldigd in-
dien een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan een 
zone, die onder de bestemmingcategorie ‘landbouw’ 
valt, omzet naar een zone, die onder de categorie 
‘reservaat en natuur’, ‘bos’ of ‘overig groen’ valt. In-
gevolge het decreet inzake gebruikerscompensatie is 
er in dezelfde gevallen gebruikerscompensatie ver-
schuldigd, indien er geen andere compensatieregeling 
(compensatie van kapitaalschade, e.a.) van toepas-
sing is.

Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan komen geen ge-
bieden voor die aanleiding kunnen geven tot een be-
stemmingswijzigings- of gebruikerscompensatie.

 � beschermingsvoorschriftencompensatie 
en/of gebruikerscompensatie

In toepassing van art. 6.3.1. van het decreet grond- 
en pandenbeleid is onder bepaalde voorwaarden een 
compensatie van de kapitaalschade verschuldigd in-
dien een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan op 
een zone, die onder de bestemmingcategorie ‘land-
bouw’ valt,  via een overdruk betreffende ‘ecologisch 
belang’, ‘ecologische waarde’, ‘overstromingsgebied’, 
reservaat’, ‘valleigebied’ of een (door de Vlaamse 
overheid aangewezen) vergelijkbare overdruk, meer 
beperkingen op het vlak van economische aanwen-
ding oplegt dan redelijker wijze moeten geduld wor-
den.

Ingevolge het decreet inzake gebruikerscompensatie 
is er in dezelfde gevallen gebruikerscompensatie ver-
schuldigd, indien er geen andere compensatieregeling 
(compensatie van kapitaalschade, e.a.) van toepas-
sing is.

Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan komen geen ge-
bieden voor die aanleiding kunnen geven tot een be-
schermingsvoorschriften- of gebruikerscompensatie.
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planproces

1. verzoek tot raadpleging

Het verzoek tot raadpleging werd, met de relevante 
gegevens en met inbegrip van de redenen waarom 
de initiatiefnemer meent geen planMER te moeten 
opmaken overeenkomstig art. 4.2.6, par.1, 5° van het 
DABM voor advies overgemaakt aan onderstaande 
instantie(s):

 � Provinciebestuur West-Vlaanderen, Dienst Ruim-
telijke Planning

 � Agentschap Ondernemen, Entiteit Ruimtelijke 
Economie

 � ANB - West-Vlaanderen
 � Departement MOW
 � VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer
 � Agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Orde-

ning West-Vlaanderen
 � Agentschap Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erf-

goed West-Vlaanderen
 � Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duur-

zame Landbouwontwikkeling

Er werd geconcludeerd dat het voorgenomen plan 
geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen 
en dat de opmaak van een planMER niet nodig is. De 
ontheffing tot opmaak van een planMER is toegekend 
op 3 juni 2011.

2. voorontwerp

2.1. adviesprocedure

Het voorontwerp RUP werd voor advies overgemaakt
aan onderstaande instanties:

 � Agentschap R-O Vlaanderen, Directie Coördinatie-
Werking

 � Agentschap R-O Vlaanderen van het Vlaams 
Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid 
en Onroerend Erfgoed, gewestelijk stedenbouw-
kundig ambtenaar

 � Provinciebestuur West-Vlaanderen, Ruimtelijke 
Planning

 � GECORO
 � Departement Landbouw en Visserij
 � Agentschap ondernemen
 � Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
 � Vlaamse Milieu Maatschappij
 � Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer 

West-Vlaanderen

2.2. plenaire vergadering

Onderhavig plan is besproken op de plenaire vergade-
ring van 7 april 2011, waarvan een verslag in bijlage. 

2.3. besprekingen adviezen

 � advies Dienst Ruimtelijke Planning, 
Provincie West-Vlaanderen

De dienst Ruimtelijke Planning geeft een voorwaarde-
lijk gunstig advies mits rekening gehouden wordt met 
volgende opmerkingen:

 � De geldige BPA’s dienen aangeduid te worden op 
het plan bestaande en juridische toestand. 
Het plan is aangepast.

 � In de toelichtingsnota moet het door de minister 
uitgesloten deel van het BPA Ambachtelijke zone 
Verrekijker Uitbreiding (MB 23/11/2005) grafisch 
aangeduid worden. 
De figuur is aangepast.

 � Binnen de voorschriften worden uitzonderingen 
toegestaan voor de maximale kavelgrootte binnen 
het bedrijventerrein. Voor bedrijfsverzamelge-
bouwen blijft dit beperkt tot 1ha per perceel. Voor 
uitzonderingen i.f.v. optimale invulling van het 
terrein is geen duidelijke beperking voorzien. De 
bepaling dient geschrapt te worden of beperkt tot 
één afwijking ifv bedrijfsverzamelgebouw. 
Het voorschrift wordt aangepast tot een uitzon-
dering voor één perceel met één of meerdere 
bedrijfsverzamelgebouwen, startersinfrastructuur 
of doorgangsgebouwen.

 � De toelichtingsnota moet duidelijk aangeven 
of fase 1 (= uitbreiding op basis van het BPA 
Ambachtelijke zone Verrekijker Uitbreiding (MB 
23/11/2005) volledig is gerealiseerd en verkocht is 
omdat het GRS de verkoop van fase 1 koppelt aan 
de start van fase 2. De stappen van fase 2 dienen 
rekening te houden met de in het GRS opgeno-
men oppervlaktes als maximum. 
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Tijdens de plenaire vergadering werd vastge-
steld dat er van fase 1 nog een drietal loten niet 
verkocht zijn, maar volgens het BPA Ambachtelijke 
zone Verrekijker Uitbreiding (MB 23/11/2005) wel 
bestemd zijn en dus verkocht kunnen worden. Op 
17-05-2011 heeft het CBS beslist tot verkoop van 
deze percelen.

 � Binnen het RUP moet meer aandacht uitgaan naar 
de waterhuishouding en naar het overstromingsge-
voelig karakter van het gebied.  
Bij de inrichting van de bestaande zone (bestemd 
a.g.v. het BPA Ambachtelijke zone Verrekijker 
Uitbreiding (MB 23/11/2005)) is reeds rekening 
gehouden met de toekomstige uitbreiding van de 
bedrijvenzone. Het regenwater van de reeds gere-
aliseerde zone loopt via open grachten en wadi’s 
naar een bufferbekken dat vervolgens overloopt in 
de Steenbeek waar een winterbedding (10-12 m) 
werd voorzien als bijkomende buffer. Voor de nog 
te realiseren uitbreiding zal aangetakt worden op 
dit systeem en zullen bijkomende grachten voor-
zien worden cfr. het concept op p. 30 van de MVT. 

 � advies Ruimte en Erfgoed

Het Agentschap Ruimte & Erfgoed - gewestelijk ste-
denbouwkundig ambtenaar - geeft een gunstig advies 
op voorwaarde dat de inname van HAG gecompen-
seerd wordt. Overige opmerkingen zijn:

 � De oplijsting van de gewestplanbestemmingen 
onder ‘ruimtebalans’ is onvolledig. 
Is aangepast in de toelichtingsnota.

 � Er wordt gevraagd de eventuele bestaande water-
overlast zeker niet af te wentelen op de te voor-
ziene groenbuffer. 
Er is een overcapaciteit aan buffer voorzien in de 

reeds gerealiseerde zone zodat de groenbuffer 
in het nieuwe deel niet in het gedrang zal komen 
a.g.v. de nodige voorzieningen voor waterbeheer-
sing. In de voorschriften is het hoofddoel van de 
groenbuffer; namelijk het visueel afschermen van 
het bedrijventerrein verder uitgewerkt.

 � Binnen het RUP kunnen geen procedurestappen 
tussen het RUP en een vergunningsprocedure 
worden opgenomen. 
Het opmaken van een inrichtingsplan als toet-
singskader voor stedenbouwkundige vergunningen  
is geschrapt in de voorschriften. Ook de verwijzing 
naar een “voorafgaandelijke schriftelijke goedkeu-
ring door de terreinbeheerder” (art. 1 - 2.4.3.) is 
geschrapt.

 � Gezien de beoogde bouwhoogte wordt gevraagd 
het stapelen van functies aan te moedigen. 
Is opgenomen bij de toelichting van de desbetref-
fende voorschriften. 

 � Omtrent de Melkerij zijn de bepalingen van het 
BPA behouden. De vraag stelt zich of dit wenselijk 
is. 
Gezien de beperkte beschikbare ruimte op het per-
ceel voor gemeenschapsvoorzieningen heeft het 
gemeentebestuur ervoor gekozen de bestaande 
bepalingen te behouden.

 � Voor de bestaande bebouwing aan het Klokhof is 
een uitzonderingsbepaling opgenomen in de voor-
schriften. Er wordt gevraagd naar een motivatie 
hieromtrent. 
De bestaande bebouwing betreft gekoppelde 
gebouwen die geplaatst zijn tot op de zij- en 
achterperceelsgrenzen. Het deel gelegen binnen 
art. 1 sluit aan bij art. 3 (site Oude Melkerij) waar 
omwille van zuinig ruimtegebruik ook beperkte 
afstanden tot de zij- en achterperceelsgrenzen 
gelden. De bestaande situatie wordt als ruimte-

lijk aanvaardbaar beschouwd en biedt zo toch 
voldoende mogelijkheden op een eerder beperkte 
perceelsdiepte.

 � De inname van HAG dient gecompenseerd te 
worden. 
Binnen het plangebied, noch binnen de gemeente 
is compensatiegebied beschikbaar. De gronden 
zijn reeds eigendom van de gemeente Wingene. 
Het voormalige landbouwbedrijf is gestopt en de 
gronden zijn nu enkel belast met een precair ge-
bruik i.f.v. onderhoud van de gronden. Er zijn geen 
gronden of landbouwers te compenseren want er 
is strikt genomen geen verlies aan landbouware-
aal.

 � Er werden nog een aantal inhoudelijke opmerkin-
gen gegeven m.b.t. de voorschriften. 
Deze bijkomende, kleine opmerkingen zijn aange-
vuld of aangepast.

 � advies departement Leefmilieu, Natuur 
en Energie (LNE)

LNE geeft een gunstig advies, aangevuld met volgen-
de aanbevelingen:

 � Albon vraagt aandacht voor het gebruik van water-
doorlatende materialen i.f.v. infiltratie van hemel-
water in de bodem. 
In de voorschriften worden minimale percentages 
opgelegd aangaande waterdoorlatende materialen 
en verplicht aan te leggen groenstroken.

 � LNE pleit voor gemeenschappelijke parkings. 
De voorschriften laten gemeenschappelijke par-
kings toe.

 � De bereikbaarheid van de zone via openbaar is 
onbesproken. 
De toelichtingsnota werd aangevuld.
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 � advies departement Landbouw en Vis-
serij

Het departement Landbouw en Visserij geeft een voor-
lopig ongunstig advies.

 � Het plangebied is gelegen binnen het HAG 
Leiestreek, deelgebied 2. Er wordt gevraagd naar 
compensatiegebied. 
Een deel van het HAG waarvan sprake, is reeds 
lange tijd bestemd als en in gebruik als ruimte voor 
bedrijvigheid. Met de afbakening van het HAG is 
geen rekening gehouden met de bestaande en 
juridische context. 
Het nog te ontwikkelen deel van het plangebied is 
reeds aangekocht door de gemeente en aange-
kocht bij einde pachtovereenkomst. Er wordt met 
het RUP geen schade berokkent aan een individu-
ele landbouwer. 
Op macroniveau kan geconcludeerd worden dat 
de inname van gronden die bestemd zijn i.f.v. 
landbouw gebeurt in uitvoering van de bindende 
bepalingen van het GRS Wingene. Er is binnen 
het plangebied, noch binnen de gemeente com-
pensatiegebied beschikbaar. Te meer daar Win-
gene al over een zeer ruim aandeel voor landbouw 
bestemde oppervlakte beschikt.

 � De afdeling wenst erop te wijzen dat voorzieningen 
voor het bufferen van regenwater specifiek binnen 
het plangebied moeten ingeplant worden en dat 
een bijkomende belasting van het agrarisch gebied 
niet aanvaardbaar is. 
De bufferbekkens worden uiteraard binnen het 
plangebied voorzien.

 � advies Vlaamse Milieu Maatschappij 
(VMM)

VMM geeft een voorwaardelijk gunstig advies mits re-
kening gehouden wordt met volgende opmerkingen:

 � De opvang van hemelwater zoals beschreven in 
de toelichtingsnota dient verankerd te worden in 
de voorschriften en aangeduid te worden op het 
grafisch plan. In de voorschriften moet de nadruk 
gelegd worden op maximaal hergebruik van he-
melwater en maximale infiltratie. 
De principes voor waterberging zijn waar mogelijk 
ook opgenomen in de voorschriften. Bij de aanleg 
van fase 1 is reeds een concept uitgewerkt voor 
de waterhuishouding binnen de gehele zone (fase 
1 + 2). Het as-built plan op p. 30 toont de reeds 
gerealiseerde voorzieningen (bufferbekken, wadi’s, 
langsgrachten). Daarbij is reeds voorzien dat in 
fase 2 langsgrachten zullen worden aangelegd pa-
rallel aan de interne wegenis, die zullen aantakken 
op de bestaande voorzieningen om zo vertraagd 
in de bestaande beek over te gaan. De bestaande 
beek is bij de aanleg van fase 1 verbreed i.f.v. wa-
terberging. De geplande en bestaande voorzienin-
gen zijn verder verduidelijkt in de toelichtingsnota.

 � advies Agentschap Wegen en Verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft een gunstig 
advies.

Voor AWV zijn er geen opmerkingen. De afdeling Be-
leid Mobiliteit en Verkeersveiligheid geeft wel een aan-
tal aandachtspunten:

 � Er wordt gevraagd voldoende aandacht te beste-
den aan de aansluiting van de zone op het functio-
neel fietsroutenetwerk langs de N327. 
Bij de inrichting van het bedrijventerrein zal hier-
mee rekening gehouden worden.

 � Er wordt gevraagd naar gemeenschappelijke 
parkings. 
De voorschriften laten gemeenschappelijke par-
kings toe.

 � De cel mobiliteit stelt voor de 2e ontsluiting op de 
N327 te schrappen en alle ontsluiting te voorzien 
via Verrekijker. 
Omwille van de schaal van de bedrijvenzone (ca. 
22 ha) is ervoor gekozen de 2e ontsluiting te be-
houden in het RUP. Wellicht zal de brandweer zich 
nabij deze 2e ontsltuiting vestigen.

 � advies GECORO

De GECORO geeft een gunstig advies en vraagt vol-
gende aanpassing:

 � Het voorschrift betreffende koppelen van gebou-
wen dient uitgebreid te worden naar een (defini-
tieve) keuze tussen zijkavel- of achterkavelgrens. 
Het desbetreffende voorschrift is aangepast.
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3. ontwerp

3.1. voorlopige vaststelling

Het ontwerp RUP werd voorlopig vastgesteld in de ge-
meenteraad van 26 september 2011 

3.2. openbaar onderzoek

Het ontwerp RUP heeft ter inzage gelegen van 10  
oktober 2011 tot en met 9 december 2011.

3.3. advies gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
(GECORO) heeft de adviezen en bezwaren behan-
deld in zitting van 11 januari 2012. Het advies van de 
GECORO is terug te vinden in bijlage.

3.4. besprekingen adviezen/
bezwaren en aanpassingen 
document

Er zijn geen bezwaarschriften ingediend tijdens het 
openbaar onderzoek. De gemeente heeft advies 
ontvangen van de provincie West-Vlaanderen en de 
Vlaamse Overheid, Ruimtelijke Ordening. Een over-
zicht van de adviezen vind je in bijlage terug.

Het ontwerp RUP werd aangepast ingevolge het ad-
vies van de GECORO op de volgende punten:

 � weergeven van alle gewestplanbestemmingen die 
worden opgeheven;

 � schrappen van de bepaling m.b.t. kleur van de 
materialen in de aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning;

 � opnemen van de mogelijkheid groendaken te 
voorzien;

 � verklaring van het begrip schouwvolume;
 � navolgen van de richtlijn betreffende digitale uit-

wisseling van RUP’s.

3.5. definitieve vaststelling

Definitieve vaststelling gemeenteraad: 27 februari 
2012.
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  adviezen n.a.v. plenaire vergadering
  verslag Gecoro
  advies openbaar onderzoek Dienst Ruimtelijke Planning, provincie West-

Vlaanderen
  advies openbaar onderzoek Ruimtelijke Ordening, West-Vlaanderen





47w v i  |  f e b r u a r i  ‘ 1 2  |  R U P  Ve r r e k i j k e r



48 R U P  Ve r r e k i j k e r  |  f e b r u a r i  ‘ 1 2  |  w v i

v e r s l a g
p l e n a i r e  v e r g a d e r i n g

opdracht Wingene – Voorontwerp RUP Verrekijker 
dossiernummer 05612 
datum 07/04/2011 
uur 09u00 
plaats Gemeentehuis Wingene 
volgende vergadering -
verslaggever Kathy Danneels, wvi 
bijlage(n) 8

aanwezig          A 
verontschuldigd       VO   

   afwezig    AFW 

naam organisatie | functie A | VO | AFW 
Dhr. Hendrik Verkest    Wingene | Burgemeester  A
Dhr. Chris De Meulemeester  Wingene | Gemeentesecretaris  A
Mevr. Karolien Delameilleure Wingene | Expert Gebouwen en Stedenbouw  A
Mevr. Kaat Smets Ruimte en Erfgoed, Afdeling West-Vlaanderen | 

consulent plannen 
A

Dhr. Dries Vanbelleghem Dienst Ruimtelijke Planning, provincie West-
Vlaanderen 

A

Ann Soulliaert wvi | ruimtelijk planner A
Kathy Danneels wvi | ruimtelijk planner - verslaggever A

- Departement Landbouw en Visserij VO
- Agentschap Ondernemen AFW 
- Departement Leefmilieu, Natuur en Energie VO
- Vlaamse Milieu Maatschappij AFW 
- Agentschap Wegen en Verkeer, West-Vlaanderen VO
- GECORO AFW 

w e s t - v l a a m s e  i n t e r c o m m u n a l e  
baron ruzettelaan 35 | 8310 brugge | www.wvi.be
T 050 36 71 71 | F  050 35 68 49 | E wvi@wvi. be

2  /  6   W i n g e n e  –  V o o r o n t w e r p  R U P  V e r r e k i j k e r  |  0 7  a p r i l  2 0 1 1  |  w v i  

1. inleiding  

1.1. adviesvraag 

Volgende instanties werden om advies gevraagd: 
Ruimte en Erfgoed, Directie Coördinatie 
Ruimte en Erfgoed, Afdeling West-Vlaanderen, gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 
Dienst Ruimtelijke Planning, provincie West-Vlaanderen 
GECORO 
Departement Landbouw en Visserij 
Agentschap Ondernemen 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
Vlaamse Milieu Maatschappij 
Agentschap Wegen en Verkeer 

1.2. schriftelijke adviezen 

De binnengekomen adviezen van niet aanwezige besturen: 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) 
Het voorontwerp RUP wordt gunstig geadviseerd. 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), Dienst Veiligheidsrapportage 
Er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport opgemaakt te worden. 
Departement Landbouw en Visserij 
Het voorontwerp RUP wordt voorlopig ongunstig geadviseerd. 
Vlaamse Milieu Maatschappij 
Het voorontwerp RUP wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 
Agentschap Wegen en Verkeer 
Het voorontwerp RUP wordt gunstig geadviseerd. 
GECORO 
Het voorontwerp RUP wordt gunstig geadviseerd. 

Adviezen van aanwezige besturen: 
Dienst Ruimtelijke Planning, provincie West-Vlaanderen 
Het voorontwerp RUP wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 
Ruimte en Erfgoed, Afdeling West-Vlaanderen, gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 
Het voorontwerp RUP wordt gunstig geadviseerd. 

2. bespreking van de adviezen 

Het opzet en de context van het RUP worden kort toegelicht door wvi. Het RUP behelst de gehele 
bestaande bedrijvenzone Verrekijker en voorziet een uitbreiding van de zone in zuidelijke richting. Het RUP 
impliceert de opheffing van drie bestaande BPA’s. De geplande uitbreiding betreft een herneming van het 
BPA Ambachtelijke zone Verrekijker Uitbreiding (MB 23-11-2005) waarbij destijds de uitbreidingszone door 
de minister van goedkeuring werd onthouden. 

Bij de bespreking worden de adviezen (in bijlage) door de aanwezigen toegelicht, waarbij op een aantal 
elementen dieper wordt ingegaan. 

In de eerste plaats worden de adviezen van de aanwezige besturen overlopen: 
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2.1. schriftelijk advies Dienst Ruimtelijke Planning, provincie West-Vlaanderen 

De belangrijkste aandachtspunten zijn: 

Er wordt opgemerkt dat op het plan bestaande en juridische toestand de geldige BPA’s niet zijn 
aangeduid. In de toelichtingsnota dient het van goedkeuring onthouden deel van het BPA 
Ambachtelijke zone Verrekijker Uitbreiding te worden aangeduid. 
Het plan en de toelichtingsnota worden aangevuld en aangepast. 

Binnen de voorschriften worden uitzonderingen toegestaan voor de kavelgrootte. Voor 
bedrijfsverzamelgebouwen blijft dit beperkt tot 1ha per perceel. Voor uitzonderingen i.f.v. optimale 
invulling van het terrein is geen duidelijke beperking voorzien. De totaliteit van de 
uitzonderingspercelen wordt beperkt tot 2/5 van de totale uitgeefbare oppervlakte. 
De provincie vraagt de uitzondering te beperken tot een beperkt aantal gevallen of zelfs te 
schrappen om het PRS te volgen. Binnen de bestaande bedrijvenzone zijn al een aantal 
doorgangsgebouwen gerealiseerd, telkens op percelen < 5000 m². Het voorschrift wordt aangepast 
tot een uitzondering voor een beperkt aantal gevallen met één of meerdere 
bedrijfsverzamelgebouwen, startersinfrastructuur, doorgangsgebouwen of gebouwen i.f.v. 
gemeentelijke diensten waar kan afgeweken worden van de maximale kavelgrootte. 

Het voorliggend plan is globaal gezien in overeenstemming met de bepalingen van het PRS en van 
het GRS. In het goedkeuringsbesluit van het GRS is een gefaseerde ontwikkeling van de voorziene 
uitbreiding nadrukkelijk opgenomen. Er wordt gevraagd het onderscheid tussen de reeds 
gerealiseerde fase 1 en de met voorliggend RUP voorziene fase 2 (uit te voeren is in 2 stappen) 
duidelijk te stellen in het RUP.  
Fase 2 kan pas starten nadat fase 1 volledig gerealiseerd en uitverkocht is. Binnen fase 2 kan stap 2 
pas starten nadat stap 1 voor 60% verkocht is. Conform het GRS gaat het om 1,2 ha netto in stap1 
en 6,8 ha bruto in stap 2. Door de ligging van de wegenis zal stap 1 iets beperkter worden in 
oppervlakte dan 1,2 ha netto. De aanduiding van de stappen 1 en 2 op het grafisch plan is niet 
duidelijk leesbaar. 
Er wordt vastgesteld dat er nog een zone is die eigenlijk deel uitmaakt van fase 1 en die dus op 
vandaag verkocht kan worden.  
De fasering zal conform het goedkeuringsbesluit van het GRS verder verduidelijkt worden in de 
toelichtingsnota. De grafische aanduiding op het plan zal aangepast worden. De gemeente kan de 
resterende loten van fase 1 direct op de markt brengen. 

De gemeente geeft aan dat er een binnen de bedrijvenzone best ook ruimte voorzien wordt voor bv. 
brandweer, gemeentelijke loods, ….  
De activiteit ‘gemeentelijke diensten’ zal worden toegevoegd aan de toegelaten hoofdbestemmingen 
(p. 7) voor de zone voor lokale bedrijvigheid. 

Wat betreft de deelzone voor hoogwaardige architectuur (art.1 - 1.3.) wordt gevraagd de nodige 
garanties in te bouwen zodat de zone niet kan komen te vervallen als gevolg van de toegelaten 
flexibiliteit.
De voorschriften zullen aangepast en aangevuld worden zodat palend aan de N327 maximaal wordt 
ingezet op architecturale kwaliteit.   

Inzake de waterhuishouding wordt gewezen op de mogelijks overstromingsgevoeligheid van het 
gebied. Er wordt gevraagd te verduidelijken hoe de waterbeheersing binnen de uitbreidingszone 
ruimtelijk ingepast zal worden. Waar mogelijk dienen deze elementen ook verankerd te worden in de 
voorschriften. 
Bij de aanleg van fase 1 is reeds een concept uitgewerkt voor de waterhuishouding binnen de 
gehele zone (fase 1 + 2). Het as-built plan op p. 30 toont de reeds gerealiseerde voorzieningen 
(bufferbekken, wadi’s, langsgrachten). Daarbij is reeds voorzien dat in fase 2 langsgrachten zullen 
worden aangelegd parallel aan de interne wegenis, die zullen aantakken op de bestaande 
voorzieningen om zo vertraagd in de bestaande beek over te gaan. De bestaande beek is bij de 
aanleg van fase 1 verbreed i.f.v. waterberging. In het RUP zullen de geplande en bestaande 
voorzieningen verder verduidelijkt te worden. 
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2.2. schriftelijk advies Ruimte en Erfgoed, Afdeling West-Vlaanderen 

De belangrijkste aandachtspunten zijn: 

Bij de oplijsting van de gewestplanbestemmingen op p. 36 ontbreken de bestemmingen woongebied 
en gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO. 
De toelichtingsnota zal worden aangepast.

Het RUP voorziet in de herbestemming van (herbevestigd) agrarisch gebied. Omdat het RUP 
voorziet in uitvoering van het GRS is deze herbestemming voor Ruimte en Erfgoed aanvaardbaar op 
voorwaarde van compensatie van HAG. Er wordt ook verwezen naar het voorlopig ongunstig advies 
van het Departement Landbouw en Visserij.  
Tijdens de vergadering wordt duidelijk gesteld dat de gronden op vandaag niet meer gebruikt worden 
i.f.v. landbouw. Bij de ontwikkeling van fase 1 is de hoeve aangekocht (1995) en zijn de gronden 
pachtvrij gemaakt bij einde pachtovereenkomst (2004-2005). Ze zijn nu in precair gebruik gegeven 
i.f.v. onderhoud van de gronden. Er zijn in die zin dus geen gronden te compenseren want er is geen 
verlies aan landbouwareaal.
De verantwoording voor inneming van het HAG zal in de toelichtingsnota verder uitgewerkt worden. 

Op de overgang van de bedrijvenzone naar de open ruimte is een bufferzone voorzien. Binnen deze 
buffer kunnen volgens de voorschriften (p. 41) ook voorzieningen t.b.v. waterberging voorzien 
worden. Vanuit Ruimte en Erfgoed wordt aangegeven dat 10 meter buffer te beperkt is om zowel 
waterbuffer als een gesloten groenscherm te kunnen realiseren. Bovendien wordt aandacht 
gevraagd voor bovengrondse waterbuffering i.f.v. controlemogelijkheid en voor ruimte voor de 
Steenbeek en zijwaterloop. 
Het is niet de bedoeling de waterberging binnen de bufferzone te voorzien. Op de bestaande 
bedrijvenzone zijn reeds heel wat ingrepen gerealiseerd i.f.v. de waterhuishouding (verbreding van 
de beek, bufferbekken, wadi’s, grachten). Deze ingrepen zijn voorzien rekening houdende met een 
toekomstige uitbreiding van de zone (fase 2). Conform het reeds bestaande concept voor 
waterbeheersing zullen langs de nieuwe interne wegenis langsgrachten worden voorzien, deze zijn 
echter niet op het bestemmingsplan aangeduid omdat de exacte ligging van de wegenis nog niet 
vast ligt. Het RUP zal waar mogelijk nog aangevuld en verder uitgewerkt worden op dit punt. 

Binnen de inrichtingsvoorschriften voor de zone voor lokale bedrijvigheid (art. 1), de multifunctionele 
zone (art. 2) en de zone voor gemeenschapsvoorzieningen (art. 3) wordt verwezen naar een 
inrichtingsplan en naar ‘schriftelijke goedkeuring van de terreinbeheerder’. Binnen een RUP kunnen 
echter geen bijkomende procedures opgenomen worden. 
De voorschriften zullen aangepast worden. Er kan verwezen worden naar een informatieve 
inrichtingsstudie bij te voegen in het kader van een bouwdossier. 

Binnen de zone voor gemeenschapsvoorzieningen is een deelzone voorzien met wisselbestemming 
art. 1 zone voor lokale bedrijvigheid. De wisselbestemming is in het VO RUP gekoppeld aan een 
gemeenteraadsbeslissing. Analoog met bovenstaande opmerking wordt aangegeven dat er binnen 
het RUP geen extra procedurestappen kunnen worden voorzien. Er wordt voorgesteld als kantelpunt 
de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning te hanteren. De vraag wordt daarbij gesteld of men 
wel een aanvraag kan indienen voor bv. een bedrijfsgebouw als op dat moment het beoogde perceel 
niet bestemd is i.f.v. bedrijvigheid.  
Dit dient nog uitgeklaard te worden. De extra procedurestap wordt geschrapt in de voorschriften. 

Voor de overige opmerkingen van Ruimte en Erfgoed wordt verwezen naar het schriftelijk advies. 

Tijdens de vergadering worden vervolgens kort de binnengekomen adviezen van de niet aanwezige 
instanties overlopen: 
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2.3. schriftelijk advies departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) 

De bereikbaarheid van het bedrijventerrein met het openbaar vervoer, te voet en met de fiets zou 
iets meer aan bod mogen komen. 
Dit wordt aangevuld in de toelichtingsnota. 

De dienst Veiligheidsrapportage heeft beslist dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient 
opgemaakt te worden, en dat er voor wat het aspect externe veiligheid betreft geen verdere actie 
ondernomen dient te worden. 

2.4. schriftelijk advies departement Landbouw en Visserij 

Het plangebied van het RUP is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied, woongebied en 
gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen. De gewestplanbestemmingen werden gewijzigd 
als gevolg van 3 BPA’s. De geplande uitbreiding van de bedrijvenzone betreft een destijds van 
goedkeuring onthouden deel van een BPA en is op vandaag bestemd als agrarisch gebied. Dit 
agrarisch gebied is herbevestigd. De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling vraagt het voorzien 
van een compensatiegebied. Binnen de toelichtingsnota is reeds een verantwoording opgenomen 
waarom het HAG ingenomen wordt. Toch wordt erop gewezen dat niet alleen mogelijke impact t.a.v. 
een individuele landbouwer, maar ook de inname van landbouwgebied in het algemeen 
meegenomen moet worden in de verantwoording. Er wordt gevraagd de mogelijkheid tot voorzien 
van compensatie plangebiedoverschrijdend te onderzoeken. Er wordt voorlopig ongunstig 
geadviseerd. 
De toelichtingsnota zal worden aangepast en aangevuld. 

Het bufferen van regenwater mag in geen geval afgewenteld worden op het omliggende agrarisch 
gebied. 

2.5. schriftelijk advies Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) 

Aansluitend bij de opmerkingen van de Dienst Ruimtelijke Planning en van Ruimte en Erfgoed wordt 
gevraagd voldoende ruimte te vrijwaren voor waterbeheersing en hiervoor in het RUP de nodige 
garanties in te bouwen. Er wordt ook gevraagd op het plan aan te geven waar de bestaande 
waterlopen gevrijwaard zullen worden en voorzien zullen worden van een open bedding. Het RUP 
wordt om die reden voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 
Het RUP zal op dit punt worden aangevuld. 

2.6. schriftelijk advies Agentschap Wegen en Verkeer 

Verwijzend naar het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt de wenselijkheid van een 
tweede aantakking op de N327 besproken tijdens de vergadering. De afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid stelt voor alle ontsluiting langs de bestaande ontsluitingsweg Verrekijker te laten 
verlopen. De aanwezigen opteren ervoor de 2e ontsluiting wel te behouden omwille van de schaal 
van de bedrijvenzone. Een tweede ontsluiting was reeds voorzien in het BPA en de interne wegenis 
is ontworpen en aangelegd i.f.v. deze tweede ontsluiting. Het is m.a.w. niet meer mogelijk nu een 
soort interne lus te voorzien binnen het terrein omwille van het feit dat het grootste deel van de zone 
reeds gerealiseerd is. Veiligheid vormt een bijkomende motivatie om een tweede ontsluiting te 
voorzien, bij calamiteiten of werken kan zo altijd een veilige ontsluiting van het terrein gegarandeerd 
worden. Indien de brandweer zich binnen de zone zou vestigen is een tweede aantakking op de 
N327 zeker wenselijk. 
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2.7. schriftelijk advies GECORO 

De GECORO heeft een opmerking m.b.t. de koppeling van bedrijfsgebouwen (p. 13). Er wordt 
voorgesteld de voorschriften zo aan te passen dat koppeling mogelijk is aan achterkant of zijkant, 
maar niet aan allebei de zijden. De keuze voor één van beide zijden wordt dan als definitief 
beschouwd. 
In principe is in de voorschriften enkel de mogelijkheid voorzien om te koppelen op de 
zijkavelgrenzen. De mogelijkheid voor een keuze van koppeling aan zij- of achterkant zal verder 
onderzocht en uitgewerkt worden in de voorschriften. 

3. besluit 

De wvi maakt het verslag en zendt dit door naar de gemeente ter goedkeuring en voor verzending 
naar de advies verlenende instanties. 
De schriftelijke adviezen worden in bijlage toegevoegd. 
De genodigden die aanwezig waren op de vergadering kunnen binnen de 14 dagen na ontvangst 
van het verslag opmerkingen formuleren bij het verslag. 
Het plan wordt aangepast en aangevuld aan de schriftelijke adviezen en aan de bespreking ervan in 
de vergadering. 
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