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Inleiding

1. Beslissing tot opmaak

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft 
op 12/02/2008 een planologisch attest afgeleverd aan 
het bedrijf Vaneenoo Industriebouw. Hiermee verbindt 
de gemeente zich om een RUP voor het bedrijf op te 
maken. Het beroep tegen het planologisch attest is 
verworpen op 15/05/2008.
Het college van Burgemeester en schepenen heeft 
de opmaak van het RUP toegewezen aan de WVI op 
21/09/2009. Hierbij wordt het RUP in kader van het 
planologisch attest uitgebreid met een herziening van 
BPA ‘t Raakske en sectoraal BPA Vaneenoo/Proximus. 
en het onderzoeken of er eventuele aanpassingen die-
nen te gebeuren voor de volledige wijk ‘t Raakse.

Feitelijke ruimtelijke context

1. Situering

‘t Raakske is gesitueerd op grondgebied Wingene, ten 
oosten van de kern van Wingene en ten zuiden van de 
N370 - Beernemsteenweg.
‘t Raakske is een woonkorrel waar ook enkele bedrij-
ven in gevestigd zijn, o.a. het bedrijf Vaneenoo en de 
vroegere Proximus.

situering plangebied
bron: orthofoto W.-Vl. (N.V. Eurosense, 2008)

2. Bestaande ruimtelijke 
structuur

2.1. Nederzettingstructuur
‘t Raakske is een woonkorrel gegroeid rond het kruis-
punt Bedelfstraat en Rakestraat. Het omvat diverse 
woningen, voornamelijk open bebouwing, en enkele 
bedrijven, serrebedrijven, agrarische bedrijven en 
Vaneenoo als belangrijkste. 

Binnen het studiegebied komen 3 constructies voor op 
de inventaris bouwkundige erfgoed:

bouwkundig erfgoed
bron
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 � Hoeve: Rakestraat 21: Voormalige hoeve bestaan-
de uit losse bestanddelen met name een boeren-
huis aan de straatzijde, een schuur ten zuiden 
en ten westen nutsgebouwen. De gebouwen zijn 
volgens het kadaster fasegewijs tot stand geko-
men. Op het primitief kadasterplan (circa 1829) 
weergave van twee woningen loodrecht op de 
straat ingeplant. De woning aan de straat gelegen, 
dateert volgens het kadaster van circa 1920. De 
stal, aan de straat gelegen, dateert eveneens van 
1919-1920, maar heeft wellicht nog een oudere 

kern van circa 1840. De stal achteraan het perceel 
dateert van 1890. 

 � Eenheidsbebouwing, Rakestraat 17 - 19: Een-
heidsbebouwing op de hoek met de Bedelfstraat. 
De bebouwing staat weergegeven in de Atlas der 
Buurtwegen van circa 1843. Twee lage woningen 
van drie traveeën onder een pannen zadeldak, 
gebouwd volgens een spiegelbeeldschema. 
Verankerde baksteenbouw voorzien van een 
bepleistering van 1932 cf. jaartal. Opengewerkt 
met rechthoekige muuropeningen, bij nr. 19 met 
behouden schrijnwerk.  

 � Kapel, Rakestraat: Pijlerkapel toegewijd aan Onze-
Lieve-Vrouw; gebouwd in het Mariajaar 1954. 
Baksteenbouw, witbeschilderd, pannen zadeldak. 
Opengewerkt met rondboognis voorzien van 
traliewerk. Bekroond met een smeedijzeren kruis. 
Gevelsteen met opschrift: “O.L.VROUW/ VAN ’T 
RAAKSKE/ BESCHERM/ ONZE GEZINNEN”

2.2. Natuurlijke en landschappelijke 
structuur

De site heeft 1 gebied dat gemarkeerd is op de BWK 
als biologisch waardevol. Het betreft de bufferstrook 
ter hoogte van het bouwbedrijf Vaneenoo. 

De site ligt midden agrarisch gebied, het gebied is vrij 
vlak. Er stromen geen waterlopen doorheen.

biologische waarderingskaart
bron: INBO, versie 2, 2007
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2.3. Verkeersstructuur
De site ligt op het kruispunt Rakestraat - Bedelfstraat
De Rakestraat geeft een directe aansluiting op de 
N370 - Beernemsteenweg

2.4. Agrarische structuur
Het gebied is gekarteerd op de landbouwtyperings-
kaart als:

 � De bestaande bebouwing langs de zuidkant van 
de Bedelfstraat en een gedeelte van de Rakestraat 
zijn gekarteerd met een lage waardering en een 
aanduiding als niet agrarisch.

 � De bestaande (oudere) bebouwing in de hoek tus-
sen Rakestraat en de Bedelfstraat en ten zuiden 
van het bedrijf Vaneenoo kreeg een zeer lage 
waardering. 

 � Het bedrijf Vaneenoo en de zone voor de gewens-
te uitbreiding - Proximussite hebben een hoge 
waardering.

 � Langs de oostelijke zijde van de Rakestraat, vanaf 
de waterput valt het gebied binnen een zone met 
zeer hoge waardering.

Op de GAS-kaart is het woongebied niet gekarteerd. 
Het bedrijf Vaneenoo is gekarteerd als structureel aan-
getast en uit te sluiten uit het agrarisch gebied.
De uitbreiding en de Proximussite zijn gekarteerd als 
agrarisch gebied.

Op heden is met uitzondering van het perceel in eigen-
dom van Vaneenoo het volledige gebied ingenomen 

door bebouwing en activiteiten afwijkend van agrari-
sche functies.

Op de HAG-kaart is volledig ‘t Raakse opgenomen in 
herbevestigd agrarisch gebied. Buiten enkele bedrijfs-
woningen van landbouwbedrijven en 2 braakliggende 
percelen in eigendom van Vaneenoo (tussen Vaneen-
noo en de Proximussite), zijn er echter geen agrari-
sche functies meer in ‘t Raakske.

wegenkaart
bron: Navtec, AGIV, 2008

landbouwtyperingskaart
bron: AMINAL, 2004

GAS-kaart (gewenste agrarische structuur)
bron



5w v i  | j a n u a r i  ‘ 1 2  |  R U P  ‘ t  R a a k s k e

2.5. Landschappelijke structuur
Het gebied behoort tot het Houtland.
Het gebied omvat geen ankerplaatsen, relictland-
schappen, lijn- of puntelementen. 

2.6. Economische structuur
Binnen het gebied zijn enkele hoeves gevestigd met 
hun landbouwgrond en serres buiten de afbakening 
van het RUP en enkele kleinere ambachtelijke bedrijf-
jes. 
In het noorden van het gebied ligt het bouwbedrijf Van-
eenoo. Dit bedrijf wenst uit te breiden in noordelijke rich-
ting en heeft hiervoor een planologisch attest verkregen.  
Langs de noordelijke groens is het bedrijf Proximus 
gevestigd. (SBPA deelplan Proximus). Dit bedrijfsge-
bouw omvat kantoorruimte en een opslag/werkplaats 
voor Proximus onderhoud van het netwerk.

Juridische ruimtelijke 
structuur

1. Juridisch kader

1.1. Gewestplan
De woningen zijn opgenomen in een woongebied met 
landelijk karakter. De volledige omgeving, inclusief het 
bouwbedrijf Vaneenoo zijn gekarteerd als agrarisch 
gebied met landschappelijke waarde.

landschapsatlas
bron: universiteit Gent - vakgroep geografie, 2001

gewestplan
bron: MVG - AROHM, 2002

HAG-kaart (herbevestigde agrarische structuur)
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1.2. BPA’s
Binnen de contouren van onderhavig RUP valt het 
BPA  ambachtelijke zone ‘t Raakske en sectoraal BPA 
zonevreemde bedrijven fase 4, deelplan Vaneenoo/
Proximussite. 
Het BPA ambachtelijke zone omvat het huidige bouw-
bedrijf Vaneenoo en de woningen die gevat zijn in de 
hoek gevormd door de Rakestraat en de Bedelfstraat.
De bedrijvenzone omvat zone voor nijverheidsge-
bouwen en aanverwante voorzieningen, bufferzone 
rondom en ter hoogte van de Rakestraat zone: groen-
scherm in achteruitbouwzone.
Het woongebied omvat een Zone voor open- of half-
open bebouwing met een voortuinzone.

.

De noordelijke grens van het plangebied wordt ge-
vormd door het deelplan Proximus in het sectoraal 
BPA zonevreemde bedrijven fase 4.
Het deelplan omvat het bedrijfsgebouw en de omlig-
gende gronden, ook een deel van het braakliggende 
terrein ten zuiden als toegang en buffer.
De gebouwen en een beperkte uitbreiding zijn gevat in 
een zone voor nijverheid en aanverwante voorzienin-
gen, waarvan 85% kon bebouwd worden. Productie 
is er uitgesloten. De rest van het deelplan zijn zone 
voor private parkeerplaatsen, toeritten , laad- en los-
plaatsen, bufferzone en een achteruitbouwzone van 
de voortuinstrook.

1.3. Vogel- en habitatrichtlijngebie-
den

Niet van toepassing voor onderhavig gebied.

1.4. Beschermde monumenten, land-
schappen en dorpsgezichten

Binnen onderhavig RUP bevinden zich geen be-
schermde landschappen, dorps- of stadgezichten of 
beschermde monumenten. 

1.5. VEN en IVON-gebied
Niet van toepassing voor onderhavig gebied.

1.6. Atlas der buurtwegen
De Bedelfstraat is op de atlas van de buurtwegen te-
rug te vinden als Chemin nr. 29. De Rakestraat komt 
in het noordelijk deel overeen met chemin nr 58. Ten 
zuiden van de Romerijstraat gaat die over in Chemin 
nr. 10, De Romerijstraat had destijds blijkbaar een be-
langrijker functie dan de Rakestraat.

De Maagdenstraat, zijstraat van de Bedelfstraat komt 
overeen met chemin nr. 56. 
De voetwet nr 70, die vroeger ter hoogte van het krui-
punt Rakestraat - Bedelfstraat uitkwam, is echter ver-
dwenen.

BPA ambachtelijke zone ‘t Raakske
bron: MVG - AROHM, 1999

Sectoraal BPA fase 4 - deelplan Proximus
bron: MVG - AROHM, 1999
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2. Vergunningen

2.1. Verkavelingsvergunning
Binnen het gebied bevinden zich volgende verkave-
lingen:

 � VK 5.00/37018/1082- dd.13/05/1982
 � VK 5.00/37018/1052 - dd.23/10/1980
 � VK 5.00/37018/1262 - dd 14/11/2000
 � VK 5.00/37018/502 - dd 22/10/1976
 � VK 5.00/37018/1107 - dd 8/11/1984

atlas der buurtwegen
bron: provincie W.-Vl., 1840
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Planningscontext

1. Op Vlaams niveau

1.1. RSV
Wingene wordt binnen het RSV geselecteerd als spe-
cifiek economisch knooppunt 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 bepaald 
dat van de nieuwe bedrijventerreinen, 76 tot 81% moet 
voorzien worden als lokaal en regionaal bedrijventer-
rein of bedrijventerrein voor historisch gegroeide be-
drijven in de economische knooppunten, en 19 tot 
24% als lokaal bedrijventerrein en als bedrijventerrein 
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’ aangegeven1, waarvan respec-
tievelijk 990 en 660 ha moet gesitueerd worden bin-
nen economische knooppunten. De verdeling van de 
oppervlakte bedrijventerreinen naar het gemeentelijk 
niveau is een taak van de provincie. 

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

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 ne-
derzettingsstructuren in het buitengebied stelt het RSV 
dat wonen en werken in de kernen van het buitenge-
bied dienen geconcentreerd te worden. Kernen in het 
buitengebied zijn de plaatsen waar wonen, werken en 
verzorgende activiteiten zullen worden gebundeld. 

 � wonen en werken concentreren in de 
kernen van het buitengebied

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 be-
drijven 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.

 � 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:
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ontwikkeling mogelijk in een hoofddorp en in economi-
sche 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 BPA” 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.

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’ 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

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

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 engage-
ment naar 2007-2012 van 1495 ha. De bijkomende 
minimale prognose 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 bijkomende 
(bijzondere) economische knooppunten.
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 � lokaal bedrijventerrein 
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 
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.
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2. Op Provinciaal niveau

2.1. PRS
Het PRS-WV is goedgekeurd bij MB van 6 maart 
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 
bepaald door de selectie vanuit het RSV. Wingene 
is geselecteerd als specifiek economisch knoop-
punt. Volgens de provincie krijgt Wingene als 
specifiek economisch knooppunt voor de periode 
1994-2007, 12,5 ha voor de behoefte aan nieuwe 
regionale bedrijventerreinen toebedeeld.

 �  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 geko-
zen voor een verdere subcategorisering van de se-
cundaire wegen in drie types (I, II en III). De N370 
is geselecteerd als secundaire II. De hoofdfunctie 
van deze wegen is verzamelen op bovenlokaal en 
lokaal niveau.

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

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. Er wordt de uitbreiding 

beperkt tot 10 ha in de nota “Locatieonderzoek voor 
nieuwe Regionale bedrijventerreinen in de Specifieke 
economische knooppunten in de Roeselaarse regio” 
goedgekeurd door de deputatie d.d. 30/09/2010.

3. Op gemeentelijk niveau

3.1. GRS
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Wingene 
is goedgekeurd door de deputatie op 2 september 
2010. De volgende elementen zijn van toepassing 
voor het plangebied:

3.1.1. Visie
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
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;
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 � 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.

3.1.3. Gewenste ruimtelijk-economi-
sche structuur op mesoniveau

 � 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

 � Herstructureren van het lint langs de N50 met 
elementen van detailhandel

 � 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, …

Binnen de gewenste economische structuur is er ook 
een strategie uitgewerkt voor (zonevreemde) geïso-
leerde economische activiteiten. Uit de bestaande toe-
stand is gebleken dat de gemeente wordt gekenmerkt 
door een sterk verspreid karakter van de bedrijvigheid. 
Er dient specifieke aandacht besteed te worden aan 
de integratie van de bedrijvigheden in het open-ruim-
tegebied.
Voor zonevreemde bedrijven en de zone-eigen bedrij-
ven die wensen uit te breiden in een niet-geëigende 
bestemming, is het afwegingskader herwerkt en opge-
nomen in de memorie van toelichting van het sectoraal 
BPA zonevreemde bedrijven fase 4. 

 � Wanneer de aard en het karakter van het bedrijf 
en de ruimtelijke draagkracht van de omgeving het 
toelaten, moeten de bedrijven voldoende ontwikke-
lingsmogelijkheden en uitbreidingsmogelijkheden 
geboden worden.

 � De problematiek van de geïsoleerde bedrijven 
dient gebiedsgericht aangepakt te worden Globaal 
wordt uitgegaan dat de bestaande vestigingen 
kunnen worden gehandhaafd en dat deze beperkt 
kunnen uitbreiden zonder dat er nieuwe inplan-
tingen mogelijk zijn. Op grond van gebiedsgericht 
onderzoek en met inschatting van de beleids-
krachtlijnen van de hoofdruimten in Wingene wordt 

een gedifferentieerd beleid uitgewerkt. Selectiecri-
teria zijn:

 � de ligging tov de gewenste nederzettingsstruc-
tuur

 � de ligging tov de gewenste natuurlijke structuur
 � de ligging tov de gewenste agrarische structuur
 � de bereikbaarheid en de mobiliteitsbehoeften.

3.2. Planologisch attest Vaneenoo 
industriebouw

Op 14 augustus 2007 werd door Vaneenoo Industrie-
bouw een aanvraag tot planologisch attest ingediend.
De gemeente heeft de nodige adviezen opgevraagd 
20/08/2007 bij volgend instanties:

 � duurzame landbouwontwikkeling
 � Departement leefmilieu, natuur en energie
 � Departement leefmilieu, natuur en energie, dienst 

Veiligheidsrapportage
 � Dienst ruimtelijke planning en mobiliteit provincie 

West-Vlaanderen
 � Agentschap R-O Vlaanderen, de gewestelijk ste-

denbouwkundig ambtenaar

De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar heeft 
een ongunstig advies uitgebracht voor het planolo-
gisch attest  
De GECORO heeft geen bezwaren ontvangen naar 
aanleiding van het openbaar onderzoek ingesteld van 
20.08.2007 tot 20.09.2007.
De GECORO heeft gunstig advies uitgebracht mits de 
nodige randvoorwaarden in acht genomen worden:

 � Mobiliteit: behoud en bevestigen van de ontsluiting 
via de Rakestraat naar de N370

 � Milieu: toepassen van de best beschikbare tech-
nieken (bbt)

 � Landschap: behoud van maximale bouwhoogte op 
15m zoals vastgelegd in het BPA en indien nood-
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zakelijk het voorzien van horizontale betonsilo’s 
ipv verticale.

Rekening houdend met de adviezen en afwegingen en 
een evaluatie van de ruimtelijke behoeften op korte en 
lange termijn, sluit het college van burgemeester en 
schepenen zich aan bij het advies van de GECORO en 
levert een positief planologisch attest af op 12.02.2008. 
Het planologisch attest is ter info bijgevoegd in de bij-
lagen. 

De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar heeft 
beroep aangetekend tegen de beslissing van de 
gemeente tot afgifte van het planologisch attest. 
15/05/2008 werd bij MB beslist het beroep te verwer-
pen.

Ruimtelijk impact Vaneenoo 
nv

1. Motivering tot uitbreiding

Het bedrijf Vaneenoo is bouwbedrijf gespecialiseerd in 
industriebouw, meer bepaald prefab-bouw. 
Het bedrijf wenst uit te breiden met een betoncentrale 
om in eigen beton te kunnen voorzien en hiermee te 
kunnen voldoen aan specifieke kwaliteitsnormen en 
maatwerk voor de klant.
Het bedrijf heeft op 12.02.2008 een positief planolo-
gisch attest gekregen voor de uitbreiding van het be-
drijf.

2. Probleemstelling

Op heden is alle beschikbare ruimte in gebruik. De 
2 productieloodsen zijn op heden te klein om aan de 
vraag te kunnen voldoen. Binnen staan 8 betontafels, 
is er droogruimte voor afgewerkte producten en staan 
betonnetten gestockeerd.
De buiten stapelruimte wordt gebruikt voor het tijdelijk 
plaatsen van weerbestendige producten is volledig in 
gebruik. 
Het is wenselijk het aantal betontafels uit te breiden. 
Het plaatsen van een eigen betoncentrale is noodza-
kelijk om alle tafels vlot te kunnen bedienen en niet 
meer afhankelijk te zijn van aanvoer van beton over de 
weg met betonmixers. De betoncentrale dient onmid-
dellijk aan te sluiten bij de tafels om zo nieuwe pro-
ductieprocessen te kunnen uitvoeren. Bovendien is 
het bedrijf dan in staat specifieke betonmengsels aan 
te maken.
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3. Historiek

Het bedrijf is op deze locatie opgericht door de Marcel 
Vaneenoo, grootvader van de huidige bedrijfsleiders, 
samen met zijn zoon Julien Vaneenoo in 1945 als een 
metsersbedrijf. De hoofdactiviteit bestond uit woning-
bouw en allerhande metselwerk.
In de jaren ‘80 zijn de huidige bedrijfsleiders in het be-
drijf gestapt. De zonen Bart en Johan Vaneenoo.
Onder hun impuls werden de bouwactiviteiten verder 
gediversifieerd door bouwmontage-elementen te pro-
duceren en met de oprichting van de nv Vaneenoo de 
bouwactiviteit van woningen en metselwerk groten-
deels te vervangen door betonnen prefabbouw met 
metalen draagstructuren voor hoofdzakelijk industrieel 
- economisch gebruik.
Het bedrijf beschrijft zichzelf graag als sleutel-op-de-
deur voor industrieel-economische bouw en is voorna-
melijk actief in West-Vlaanderen en aanpalende pro-
vincies, binnen sociaal aanvaardbare afstanden voor 
het personeel en in kader van transport van volumi-
neuze beton- en metaalconstructies naar de werven. 
Het bedrijf investeert dan ook constant in de nieuwste 
machines en technieken en beschikt over een eigen 
metaal- en betonconstructie-afdeling om constructie-
elementen op maat te maken.

4. Vergunningstoestand

Er kan uitgegaan worden van een volledig vergund 
geacht bedrijf:

 � 3.11.1967: vergunning tot bouwen van een loods
 � 12.10.1973: uitbreiden van materialenloods
 � 08.03.1974: uitbreiden van de stapelplaats en 

bouwen van een bureel
 � 17.01.1984: bijbouwen van een magazijn/stapel-

plaats

 � 23.03.1988: bouwenvan een smisse en slopen
 � 01.10.1990: bouwen van burelen
 � 04.07.1995: bouwen van een loods/werkplaats en 

betonverharding
 � 26.01.1996: bouwen van een stapelplaats
 � 02.12.1997: bouwen van een bedrijfshal (ijzer-

loods)
 � 17.12.2002: bouwen van een opslag en fabricage-

loods (betonloods)
 � 12.09.2006: bouwen van een magazijn/bergplaats
 � 13.02.2007: bouwen en verbouwen van burelen
 � 24.06.2008: oprichten van bedrijfsgebouw (beton-

loods)

Milieuvergunningen:
 � 10.02.1994: exploitatie bouwbedrijf, geldig tot 

10.02.2014

5. Functionele verenigbaarheid  
met de omgeving

 � Ligging in een geëigende zone 
Het huidige bedrijf Vaneenoo ligt volgens het 
huidige BPA ambachtelijke zone ‘t Raakske in een 
volledig geëigende zone. 

 � Goede nabuurschap met de omgeving 
Ondanks het feit dat dit een vrij groot bedrijf is mid-
den een woonkorrel, is er geen kennis van hinder. 
In kader van diverse openbare onderzoeken naar 
aanleiding van de aanvraag van een stedenbouw-
kundige vergunning kwamen geen bezwaren 
binnen. Naar aanleiding van het openbaar on-
derzoek in kader van het planologisch attest voor 
de uitbreiding van het terrein zijn geen bezwaren 
ontvangen van de omwonenden. 

 � Binding met de omgeving 
Het bedrijf is historisch gegroeid op deze locatie. 
Het bedrijf werd als een metsersbedrijf opgericht in 
1945. Begin de jaren ‘80 zijn de huidige opvolgers 
in het bedrijf komen werken en is het bedrijf verder 
gegroeid tot het hedendaags bouwbedrijf. 
65% van het afzetgebied ligt binnen West-Vlaan-
deren, 32% ligt buiten de provincie, slechts 3% 
van het afzetgebied is gesitueerd in het buitenland, 
meer bepaald Nederland en Noord-Frankrijk. 
80% van de werknemers komt uit de streek, meer 
bepaald binnen een straal van 10km waardoor 
eveneens een binding met de omgeving tot stand 
komt. 

6. Mogelijke voorzieningen van 
de huidige locatie

 � Ligging aan een uitgeruste weg 
Het bedrijf is gelegen aan de Rakestraat en de 
Bedelfstraat. De huidige ontsluiting gebeurd via 
de Rakestraat. Deze sluit op ca. 500m aan op de 
N370 die aansluit op de E40 te Beernem.  
 
De Rakestraat is een landbouwweg. Nutsvoorzie-
ningen zijn aanwezig. De riolering loopt op mo-
menteel nog in ingebuisde grachten. Op termijn  is 
het de bedoeling dat ‘t Raakske aangesloten wordt 
op het rioleringsnet. 

 � Bedrijfsafval en andere afval. 
Het bedrijf heeft beperkt afval l. Volgens de 
milieuvergunning heeft het bedrijf afvalolie. Deze 
worden opgevangen en opgeslagen voor verder 
verwerking.  
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Verder enkel huishoudelijk afval. 

 � Beschikbaarheid van gronden in geëigende zone 
of leegstaand gebouwen 
Het bedrijf beschikt niet meer over leegstaande 
gebouwen of vrije gronden. Momenteel is alles bin-
nen de afbakening van het BPA in gebruik. 
 
Verder zijn ze wel nog eigenaar van twee percelen 
en het perceel met het proximus-bedrijf. Uitbrei-
ding zou mogelijk zijn op deze percelen langs de 
Rakestraat.

7. Bestaande en toekomstige 
mobiliteits- en bereikbaar-
heidsprofiel

 � Bereikbaarheid. 
De site wordt op heden ontsloten via de Rake-
straat.  
De Rakestraat is een lokale weg. Op ca. 500 
meter takt deze al aan op de N370, de gewestweg 
Wingene - Beernem. In Beernem is er onmiddellijk 
aansluiting op de E40. Hierdoor is de bereikbaar-
heid van het bedrijf zeer goed. 
 

 � Mobiliteit 
Op heden worden per dag 2 vrachtwagens 
materiaal geleverd, dus 4 vrachtbewegingen. En 
afhankelijk van de levering naar de werf vertrek-
ken eveneens vrachtwagens. Over het leveren 
van afgewerkte goederen op de werven zijn geen 
gegevens beschikbaar. 
 
Het personeel vertrekt vanaf het bedrijf naar de 
werven in camionettes. Het bedrijf beschikt op 
heden over 16 camionettes. Deze vertrekken om 

7.30u ‘s morgens en komen terug rond 17.30u. 
90% van de werknemers komt met de wagen naar 
het werk. Het bedrijf beschikt op eigen terrein over 
50 parkeerplaatsen en 10 fietsenstallingen. 
 
Ontvangst van klanten op de site is te verwaarlo-
zen. Bijgevolg veroorzaken deze geen parkeer-
http://www.vreemdekontinenten.be/reizen/r/1339/
peru-de-hoogtepunten-van-de-incacultuur/omschrij
ving?r=634630098163383750 of verkeersdruk.

8. Economische betekenis van 
het bedrijf

 � Tewerkstelling 
Het bedrijf stelt op heden ca. 31 voltijdse en 6 
deeltijdse arbeiders en 3 voltijdse en 2 halftijdse 
bedienden te werk.  
Het bedrijf heeft een vrij constant aantal werkne-
mers in dienst over de laatste jaren.  

9. Ruimtelijke implicatie herlo-
calisatie

 � Nieuwe potenties van de bestaande site 
Er kan gesteld worden dat bij een eventuele 
herlocalisatie van het bedrijf, de terreinen door een 
ander bedrijf ingenomen kunnen worden gezien 
de bestemming volgens het geldend BPA. Dit zou 
geen meerwaarde meebrengen ten opzichte van 
de huidige situatie. 
Er zou een omzetting van bestemming noodzake-
lijk zijn om het gebied een andere functie te geven. 
De huidige site heeft een oppervlakte van 2,2 ha 
netto oppervlakte en een bufferstrook van 0.68 ha 

 � Deel van de gewenste structuur 
Het bestendigen van het bedrijf en de mogelijkheid 
tot uitbreiden heeft geen invloed op het verwezen-
lijken van de gewenste structuur. 
In het GRS is bovendien opgenomen dat ge-
isoleerde bedrijven ruimtelijk moeten worden 
ingepast. Daarbij is het belangrijk zijn om mogelijk-
heden en beperkingen nauwkeurig af te bakenen 
door een aantal ruimtelijke randvoorwaarden op te 
stellen. 
Voor het bedrijf Vaneenoo zijn er door het gel-
dende BPA ruimtelijke randvoorwaarden opgelegd, 
o.a. door de bufferstrook. Deze is gerealiseerd en 
buffert visueel het bedrijf. 
Het behoud en doortrekken van deze bufferstrook 
bij uitbreiding is wel een noodzaak om verdere 
inkleding in het landschap te garanderen.  
 
Het gemeentebestuur heeft het bedrijf Vaneenoo 
een gunstig planologisch attest afgegeven, dat op 
deze locatie uitbreiden mogelijk is onder strikte 
voorwaarden. Zo wordt de bouwhoogte beperkt 
om de visuele hinder te beperken en is deze uit-
breiding de enige mogelijke en maximale uitbrei-
ding, latere uitbreidingen worden uitgesloten. 

 � Verlies van ruimte bij herlocalisatie 
De huidige bedrijfsite omvat ca. 2,9 ha (inclusief 
buffers) en is volledig in gebruik. De gevraagde 
uitbreiding bedraagt ca. 1,2ha  (ca. 41%) 
Deze oppervlakte houdt ook een groot deel buf-
fering en waterbekken in. 
Bij herlocalisatie is zeker een bedrijfssite van 5 ha 
noodzakelijk om het bedrijf te herlocaliseren en de 
gewenste uitbreiding te voorzien.
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9.1. Ruimtelijke draagkracht van de 
omgeving

 � Milieuhinder 
De gemeente heeft op heden geen kennis van 
klachten aangaande geluids-, stof-, geur-, licht-, 
trillingshinder of andere hinder. 
Mogelijke hinder door zwaar verkeer zou bij de 
gewenste uitbreiding sterk verminderen omdat het 
bedrijf dan niet meer afhankelijk is van de aanvoer 
van beton met betonmixers. Zwaar verkeer zal niet 
volledig wegvallen, afvoer van afgewerkte produc-
ten en aanvoer van grondstoffen blijven noodza-
kelijk. Deze aanvoer hindert de omwonende niet, 
er is een directe aansluiting op de N370 (binnen 
500m) die normaal gebruikt wordt en die geen 
woningen hindert. 

 � landschappelijk inkleding 
Het bedrijf is op heden volledig ingekleed met een 
volgroeide buffer, zoals aangeduid op het gel-
dende BPA. Langs de Rakestraat is de groenvoor-
ziening niet voorzien. De ontsluiting van het bedrijf 
is op heden langs deze zijde gesitueerd om de 
woningen minder te belasten; Langs de Rakestraat 
zijn nieuwe kantoren ingeplant zodat daar geen 
productie is. 
 
Bij de gewenste uitbreiding is het de bedoeling de 
bestaande buffer langs de westelijke en noorde-
lijk zijde volledig door te trekken, gekoppeld aan 
een groot waterbekken. Ook de proximussite die 
op heden niet gebufferd is, wordt meegenomen. 
Zo wordt de visuele buffer verder gezet en zal de 
landschappelijke inkleding gegarandeerd blijven. 

 � Situering tov beschermd erfgoed, ankerplaats of 
relictzone. 

De site behoort tot het Houtland en omvat geen 
beschermd erfgoed, ankerplaatsen of relictzones. 
De dichtsbijzijnde uitlopers van Bulskampveld - St-
Pietersveld gelegen in natuurgebied bevinden zich 
op 900m 
 
De landschappelijke van eventuele betonsilo’s bij 
uitbreiding kan voor visuele hinder zorgen. Dit kan 
voorkomen worden door hun hoogte te begrenzen 
tot de maximale huidige toegelaten hoogte of door 
horizontale ipv verticale silo’s te gebruiken. Daar 
om dient de centrale gebouwd te worden volgens 
de best beschikbare technieken naar geluid- en 
stofemissies. 

 � Schaal van het bedrijf 
Het bedrijf vormt in zijn huidige toestand reeds een 
schaalbreuk met de omgeving door zijn oppervlak-
te. Het ligt ‘rond’ de woonkorrel van ‘t Raakske. 
Door de buffering is de visuele impact beperkt. 
De gewenste uitbreiding volgt de Rakestraat en 
vult de restruimte op tussen de huidige site en 
de Proximus-site. Deze laatste wordt mee opge-
nomen in de bedrijfsoppervlakte. Hierdoor wordt 
de ingenomen oppervlakte naar beleving beperkt 
en wordt niet ingesneden op het open agrarisch 
gebied. 

 � Ligging tov van waterwinningsgebied 
niet van toepassing 

 � Ligging ten opzicht van waardevol open ruimtege-
bied 
‘t Raakske ligt midden in landschappelijk waarde-
vol agrarisch gebied. Door het huidige BPA wordt 
de huidige site reeds bepaald als nijverheidsge-
bied. De uitbreiding is een invulling tussen twee 

BPA’s met hun bebouwingen, de achterliggende 
delen worden ingenomen door buffering en water-
partij.  
Het gebied ligt niet in een valleigebied. 

 � Aantasting van de leefbaarheid van de omgeving 
het bedrijf is zone-eigen op heden door het 
geldende BPA. Het is gevat in een gesloten buf-
fer zodat er geen visuele hinder is. De onsluiting 
gebeurt via de Rakestraat richting N370 zodat de 
omwonenden zo weinig mogelijk hinder van zwaar 
vervoer ondervinden. 
In het verleende positief planologisch attest is 
bepaald dat de uitbreiding pas kan plaatsvinden 
onder beperkende maatregelen zoals een behoud 
van de huidige ontsluiting, een toepassen van 
de best beschikbare technieken om de hinder te 
beperken en een beperking in bouwhoogte om  de 
landschappelijke impact en de visuele hinder te 
beperken tot een minimum.

9.2. Beleidszekerheid, beleidsconti-
nuïteit en bedrijfseconomische 
implicatie

 � Beleidscontinuïteit en dynamiek van het bedrijf 
Het bedrijf is een familiebedrijf opgericht in 1945 
door vader en zoon. Ondertussen zijn de klein-
zonen Bart en Johan Vaneenoo in de jaren ‘80 in 
het bedrijf gestapt en hebben ze het bedrijf laten 
evolueren tot zijn huidige vorm. 
Om verder te kunnen groeien en verder te specia-
liseren is de aanvraag voor het planologisch attest 
gebeurd zodat uitgebreid kan worden. De realisa-
tie van een betoncentrale ter plaatsen stelt het be-
drijf in de mogelijkheid bijkomende betontafels te 
installeren en specifieke beton op maat te maken 



17w v i  | j a n u a r i  ‘ 1 2  |  R U P  ‘ t  R a a k s k e

om de recentste technieken te kunnen toepassen. 

 � Technologie en organisatie 
De huidige beschikbare ruimte is volledig in ge-
bruik. In de loodsen staan op heden 6 betontafels 
en wordt een deel van het materiaal dat droog 
gestockeerd moet worden gestapeld. Buiten wordt 
een deel van de weerbestendige producten tijdelijk 
gestapeld tot afvoer naar de desbetreffende 
werven en wordt de rest van de ruimte gebruikt 
voor parking, laden en lossen en draaicirkels van 
vrachtwagens. 
Langs de Rakestraat zijn nieuwe kantoorgebou-
wen ingeplant. 
 
Ten noorden van de site, langs de Rakestraat zijn 
de percelen tussen het bedrijf en de proximus-
site in eigendom en kunnen gebruikt worden voor 
uitbreiding; ook de proximus-site en de bestaande 
woning (bedrijfswoning) zijn in eigendom. 

 � Kostprijs herlocalisatie 
Het bedrijf heeft de laatste jaren een zware inves-
tering gedaan naar werking en infrastructuur ten 
behoeve van het milieu. 
 
In de voorbije 12 jaar is 5.400.000€ geïnvesteerd 
in de infrastructuur (kantoorgebouw, loodsen, 
verhardingen, aankoop gronden). Daarnaast is 
nog eens 180.000€ geïnvesteerd in aanleg van 
groenzones, waterputten, buffervijver, geluidsiso-
latie, e.d. 
Daarnaast investeert het bedrijf constant in nieuwe 
machines, installaties en rollend materieel en der-
gelijk, maw in de werking van het bedrijf. 
 
Bij eventuele herlocalisatie zouden alle investe-

ringen in de infrastructuur van het bedrijf verloren 
gaan. Een groot deel van de investeringen van 
gebouwen is nog geen 5 jaar in gebruik.

9.3. Besluit
Op basis van de gegevens verstrekt door het bedrijf 
en samengevat in bovenstaande tekst, heeft de ge-
meente Wingene in de zitting van het college van 
12.02.2008 een positief planologisch attest afgeleverd 
aan het Bedrijf Vaneenoo die de gewenste uitbreiding 
toestaat mits dit de maximale en dus laatste uitbrei-
ding is en mits de beperkingen naar mobiliteit , milieu 
en landschap.

Gewenste structuur planop-
zet

1. Plankeuzes

Het bedrijf heeft een planologisch attest gekregen 
voor de uitbreiding van hun terreinen. Dit is de maxi-
male uitbreiding die kan en zal gegeven worden. De 
site krijgt een uitdovend karakter, dit wil zeggen dat 
zolang het bedrijf bestaat de functie kan behouden blij-
ven, ongeacht de eigenaar of uitbater. Er kan echter 
geen nieuw bedrijf gevestigd worden. De site kan nooit 
voor meer dan 1 bedrijf benut worden.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook de rest 
van ‘t Raakske te ordenen en het bestaande BPA ‘t 
Raakske volledig te laten vervallen alsook de gewest-
planbestemming en het sectoraal BPA zonevreemde 
bedrijven, deelplan Proximus.

Vaneennoo heeft bij de aanvraag van het planolo-
gisch attest een uitbreiding aangevraagd tot 5 ha to-
tale bedrijfsoppervlakte. Hierbij was de proximussite 
eveneens opgenomen in de gewenste totale uitbrei-
dingszone. De proximussite had natuurlijk al een (ge-
deeltelijke) bedrijfsbestemming door middel van het 
sectoraal BPA, m.a.w. dit was in principe geen zone-
vreemde uitbreiding.
Binnen onderhavig RUP is uitgegaan van een an-
nexatie van de site conform de aanvraag planologisch 
attest. In afwachting van aanwending als uitbreiding 
voor het bouwbedrijf Vaneennoo kan op de site een 
aparte bedrijfsactiviteit verder blijven functioneren.
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2. Uitleg planopbouw|zonering

Gezien het bestaande BPA volledig opgenomen is in 
het RUP en in de praktijk volledig gerealiseerd is, zijn-
de nieuwe voorschriften voor het RUP opgemaakt op 
basis van het oude BPA.
Het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven, deelplan 
Proximus vervalt enkel. De voorschriften zijn niet op-
genomen in het RUP, de site valt binnen de uitbrei-
dingszone van het bedrijf Vaneenoo.

2.1. Zone 1: woonzone
Binnen deze zone zijn alle bestaande woningen op-
genomen. De bestaande verkavelingsvergunningen 
komen hierbij te vervallen.
In overlay is een deelzone aangeduid waarbinnen 
twee kleine bestaande bedrijfjes vallen. Deze kunnen 
blijven bestaan in hun huidige vorm waardoor van de 
verhouding hoofd- en nevenbestemming afgeweken 
wordt. Deze afwijking is uitdovend.

2.2. Zone 2: zone voor bedrijvigheid
Deze zone is bestemd voor het bedrijf Vaneenoo nv 
Op heden zijn er twee 2 bedrijven gevestigd binnen 
de zone met ertussen enkele landbouwpercelen, maar 
het terrein is volledig in eigendom van Vaneenoo. De 
bestaande bedrijfssite plus proximussite en de tussen-
liggende landbouwpercelen vormen samen ca. 5 ha 
zoals vooropgesteld in het planologisch attest.

De twee bedrijven kunnen voorlopig blijven bestaan. 
Op termijn is de volledige zone bestemt voor het be-
drijf Vaneenoo. 
De bedrijfswoningen zijn mee opgenomen in de site. 
Er kan slechts 1 bedrijfswoning per bedrijf voorzien 
worden. 

De bedrijfsgebouwen langs de straatzijde dienen zo-
veel mogelijk visueel gebufferd te worden ten einde 
het zicht vanuit het waardevol open landschap te bre-
ken.
De voorschriften worden gebaseerd op het positief 
planologisch attest. De oppervlakte van de bedrijven-
zone, inclusief de bedrijfswoning , samen met de buf-
ferzone bedraagt ca. 5 ha zoals vooropgesteld in het 
planologisch attest. 

2.3. Zone 3: bufferzone
Dit is een behoud en voortzetten van de bestaande 
bufferstrook.
In de deelzone aangeduid met een blauwe arcering is 
ruimte gereserveerd voor een waterbekken die dienst 
zal doen als buffering en als waterreservoir voor de 
geplande betoncentrale.

2.4. Zone 4: groenzone
Deze zone is bedoeld als groenzone in de achteruit-
bouwstrook langs de Rakestraat. In de zone kunnen 
de nodige verhardingen voor toeritten en parking voor-
zien worden. De rest van de zone dient ingevuld te 
worden als groenzone, grotendeels op de loodsen en 
de  geplande betoncentrale visueel in te kleden.

2.5. Zone 5: landbouwzone
Deze zone is op heden ingenomen door agrarische 
functies. De aanpalende verkaveling komt, wegens ei-
gendomsstructuur niet tot 50m diepte en dus eind van 
de gewestplanbestemming.
De bestaande toestand wordt hier overgenomen en 
vastgelegd omdat bouwen in tweede orde hier niet 
wenselijk zou zijn, bovendien is het ruimelijk niet ver-
antwoord. De landbouwzone start op de grens van de 
verkaveling.

2.6. Zone 6: openbaar domein
Hieronder vallen alle wegenissen en vrije ruimten tus-
sen de rooilijnen.
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Toetsing

1. Watertoets

Het gebied ligt ten oosten van de kern van Wingene. 
Er loopt geen waterloop doorheen het gebied.

Het terrein is vrij vlak, er zit een beperkte hellings-
graad, het terrein heeft geen uitgesproken reliëf. En-
kele plekken tonen een sterk helling, dit zijn waterput-
ten of kunstmatige ophogingen/bermen.

Het gebied is niet erosiegevoelig. De lokale aangedui-
de plekken zijn de oevers van kunstmatig aangelegde 
vijvers.

Het gebied is overwegend weinig gevoelig voor grond-
waterstroming (type 3). Enkel de proximus-site is ge-
karteerd als zeergevoelig (type 1)

grondwaterstromingsgevoeligheidskaart
bron: Vlaamse milieumaatschappij - afdeling water, 2006

infiltratiegevoeligheidskaart
bron: Vlaamse milieumaatschappij - afdeling water, 2006

hellingenkaart
bron: Vlaamse milieumaatschappij - afdeling water, 2006

erosiegevoeligheidskaart
bron: Vlaamse milieumaatschappij - afdeling water, 2006
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Het volledige gebied, met uitzondering van de proxi-
mus-site is infiltratiegevoelig.

Op basis van de voorgaande gegevens is het gebied 
gekarteerd als niet overstromingsgevoelig. Enkel de 
proximus-site is gekarteerd als overstromingsgevoe-
lig. 

Op de NOG- en ROG kaarten zijn er geen recent over-
stroombare gebieden. De proximus-site is wel aange-
duid als overstroombaar vanuit een waterloop.

2. Toetsing aan structuurplan 

Het bedrijf krijgt een uitbreiding volgens het positief 
planologisch attest dat is afgegeven op 12.02.2008.
In het GRS Wingene is vermeld dat de gemeente 
streeft naar een ruimtelijke inpassing van (zonevreem-
de) geïsoleerde bedrijven. Hierbij is het belangrijk om 
mogelijkheden en beperkingen nauwkeurig af te bake-
nen door een aantal ruimtelijke randvoorwaarden op 
te stellen. Het is de bedoeling binnen dit RUP om deze 
voorwaarden vast te leggen.
Door het geldende BPA was het bedrijf Vaneenoo 
reeds zone-eigen, maar de gevraagde uitbreiding is 
zonevreemd.
Het bedrijf Proximus is eveneens zone-eigen, door de 
opname in het Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven 
fase 4.

Om ‘t Raakske volledig te ordenen omvat het RUP 
ook de woonkorrel. Zo vervalt het volledige BPA en de 
gewestplanbestemming en wordt die vervat in 1 RUP.

3. Trage wegentoets

Het huidige wegenpatroon blijft bestaan. Er worden 
geen wegen geschrapt of extra bijgemaakt.
Zie ook punt 1.6 Atlas van de buurtwegen.

4. Landbouwtoets

Onderhavig RUP bestemd een bijkomend deel land-
schappelijk waardevol agrarisch gebied als bedrijfs-
zone conform het afgeleverde planologische attest. 
Daarnaast wordt een deel van het woongebied met 
landelijk karakter omgezet naar landbouwzone con-
form het hedendaags gebruik en dus bestendigd.

winterbedkaart
bron: Vlaamse milieumaatschappij - afdeling water, 2006

overstromingsgevoeligheidskaart
bron: Vlaamse milieumaatschappij - afdeling water, 2006
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Op te heffen voorschriften

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

 J gewestplan
 � landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
 � wonen met landelijk karakter

 J bpa
Het BPA ambachtelijke zone ‘t Raakske komt volledig 
te vervallen:

 � Zone 1: Zone voor open - en halfopen bebouwing, 
+ deelzone voor private parkeergelegenheid

 � Zone 2: voortuinzone
 � Zone 3: Zone voor nijverheidsgebouwen en aan-

verwante voorzieningen
 � Zone 4: Bufferzone met deelzones voor in- en 

uitritten
 � Zone 5: Zone voor openbare weg
 � Zone 6: Groenscherm in achteruitbouwzone 

Het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven, deelplan 
Proximus

 � Zone 1: zone voor nijverheid en aanverwante 
voorzieningen

 � Zone 2: zone voor private parkeerplaatsen, toerit-
ten, laad- en losplaatsen

 � Zone 3: bufferzone
 � Zone 4: achteruitbouwzone

 J verkavelingen
Volgende verkavelingen vervallen bij goedkeuring van 
dit RUP:

 � VK 5.00/37018/1107 dd. 08.11.’84

 � VK 5.00/37018/502 dd. 22.10.’76
 � VK 5.00/37018/1262 dd.14.11.2000
 � VK 5.00/37018/1052 dd. 23.10.’80

ruimtebalans | planschade | 
planbaten

De huidige bestemingen worden ondergebracht in vol-
gende categorisering:

 � gewestplan:
 � landschappelijk waardevol agrarisch gebied: 

categorie landbouw
 � wonen met landelijk karakter: categorie wonen

 � BPA ambachtelijke zone ‘t Raakske:
 � Zone 1: Zone voor open - en halfopen bebou-

wing: categorie wonen
 � Deelzone voor private parkeergelegenheid: 

categorie wonen
 � Zone 2: voortuinzone: categorie wonen
 � Zone 3: Zone voor nijverheidsgebouwen en 

aanverwante voorzieningen: categorie bedrijvig-
heid

 � Zone 4: Bufferzone met deelzones voor in- en 
uitritten: categorie bedrijvigheid

 � Zone 5: Zone voor openbare weg: categorie 
wonen

 � Zone 6: Groenscherm in achteruitbouwzone: 
categorie bedrijvigheid 

 � Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven, deelplan 
Proximus:

 � Zone 1: zone voor nijverheid en aanverwante 
voorzieningen: categorie bedrijvigheid

 � Zone 2: zone voor private parkeerplaatsen, 
toeritten, laad- en losplaatsen: categorie bedrij-
vigheid

 � Zone 3: bufferzone: categorie bedrijvigheid
 � Zone 4: achteruitbouwzone: categorie bedrijvig-

heid
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bestemmingen voorzien in het RUP
gewestplanbestemmingen voor 
inwerkingtreding van het RUP
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zone 1: woonzone 4,5920 wonen
zone 2: zone voor bedrijvigheid 4,1451 bedrijvigheid 1,0732
zone 3: bufferzone 0,9014 bedrijvigheid 0,3248
zone 4: landbouwzone 0,2826 landbouw
zone 5: openbaar domein 1,0119 wonen
TOTAAL 10,9440

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.

Volgende gebieden binnen dit ruimtelijk uitvoerings-
plan kunnen aanleiding geven tot dergelijke planba-
tenheffing:
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bestemmingen voorzien in het RUP
gewestplanbestemmingen voor 
inwerkingtreding van het RUP
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zone 2: zone voor bedrijvigheid 4,1451 bedrijvigheid 1,0732
zone 3: bufferzone 0,9014 bedrijvigheid 0,3248

Bestemmingswijzigingscompensatie en/of gebrui-
kerscompensatie
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 ‘re-
servaat en natuur’, ‘bos’ of ‘overig groen’ valt.
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-
stemmingswijzigings- of gebruikerscompensatie.

Beschermingsvoorschriftencompensatie en/of ge-
bruikerscompensatie
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 
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(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.

planproces
 J verzoek tot ontheffing

De ontheffing is verkregen op 14 juni 2011.

 J adviesvraag
Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan 
onderstaande instanties:

 � Agentschap RO Vlaanderen, Directie Coördinatie-
Werking

 � Ruimte & Erfgoed, gewestelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar

 � Provinciebestuur West-Vlaanderen, Ruimtelijke 
Planning

 � GECORO
 � Departement Landbouw en Visserij
 � Agentschap ondernemen
 � Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dienst 

Veiligheidsrapportering
 � Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
 � Vlaamse Milieu Maatschappij 

Het plan wordt besproken op een plenaire vergadering 
dd. 11/04/20111
bespreking van adviezen

 J ontwerp
Voorlopige vaststelling Gemeenteraad: 26/09/2011

Openbaar onderzoek: 
Het plan ligt ter inzage van 10/10/2011 tot en met 
09/12/2011

Behandeling bezwaren in de gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening (GECORO):
in zitting van: 11 januari 2012. 
zie verslag in bijlage

Definitieve vaststelling Gemeenteraad: 27/02/2012

Gedeeltelijk Goedkeuring Bestendige Deputatie: 3 mei 
2012
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Behandeling adviezen en 
bezwaren

1. Adviesronde

1.1. Provincie West-Vlaanderen
De provincie geeft een voorwaardelijk gunstig advies 
onder volgende voorwaarden:

 � Het voorzien van mogelijkheden voor de zo-
nevreemde woning binnen het RUP gelijk aan 
de rechten voor woningen in woongebied met 
landelijk karakter dient in overeenstemming met 
het GRS en het goedkeuringsbesluit gebracht te 
worden.

 � De nabestemmingsmogelijkheden voor het RUP 
moeten afgestemd worden op de specifieke be-
drijfssite. De site dient een uitdovend karakter te 
hebben.

 � Tegenstrijdigheden in de voorschriften dienen weg-
gewerkt te worden

 � De visuele inkleding van het bedrijf in het open 
landschap dient verder verfijnd te worden.

De voorschriften worden aangepast. De inkleding van 
het bedrijf langs de Rakestraat wordt versterkt, ter 
hoogte van de uitbreiding dient een volwaardige buffer 
te worden gerealiseerd.
De zonevreemde woning wordt uit het plan gehaald, 
hierdoor zal de contour van het plan verkleinen.

1.2. Ruimte & Erfgoed
Ruimte & Erfgoed brengt een gunstig advies uit mits 
de ontwikkelingsperspectieven voor de bedrijfssite 
bijgestuurd worden. Het plan geeft voldoende uitleg 
aan het GRS maar neemt een deel van het HAG. De 

ingenomen HAG-gebieden dienen gecompenseerd te 
worden.
Voor de bedrijfssite dient de nabestemming duidelijker 
te worden uitgewerkt.
De bedrijvigheid dient gepast ingewerkt te worden in 
de cluster en dient voldoende gebufferd te zijn.
Er dient een bondige toetsing van het erfgoed opgeno-
men te worden en het erfgoed dient verder uitgewerkt 
te worden in de voorschriften.

Opmerkingen naar de voorschriften:
 � Zone1:

 � De bestemming voor zone 1 is zeer ruim beme-
ten.

 � de grondoppervlakte voor bijgebouwen is te 
ruim

 � Zone 2:
 � wanneer treedt de nabestemming in werking, 

dit dient gekoppeld te worden aan een concreet 
vast te stellen moment. De vraag wordt gesteld 
of een nabestemming op deze locatie wel 
wenselijk is.

 � Op de inrichtingsstudie dienen ook de neven-
bestemmingen aangeduid te worden die zoveel 
mogelijk worden geclusterd

 � de deelzone overlay waterberging met ook 
opgenomen worden in de voorschriften

 � er dient ook parkeerplaats te worden voorzien 
voor klanten

 � Zone 3:
 � De bepalingen in de toelichtende kolom dienen 

verordenend opgenomen te worden. 
 � De zone is niet breed genoeg om eveneens 

waterbuffering in te voorzien. De buffer dient 
een gesloten visueel scherm te vormen.

De voorschriften worden aangepast waar mogelijk. 
De bedrijfszone is bestemd voor 1 bedrijf en krijgt een 
uitdovende functie, geen nabestemming. (zie ook pro-
vincie)
De buffer is reeds voor een groot stuk gerealiseerd. 
De waterberging dient in hoofdzaak te gebeuren in het 
waterbekken dat dient aangelegd te worden in de ge-
arceerde zone (in overlay aangeduid in zone 3 en niet 
zone 2). Binnen de bufferstrook zullen hoogstens (al 
dan niet bestaande) grachten voorzien worden die wa-
ter kunnen afvoeren. Aan de bestaande buffer wordt 
niet gewijzigd. De buffer langs de straatzijde wordt 
beter ingeschreven zodat de visuele buffering tov het 
open landschap wordt versterkt.

1.3. Ruimte & Erfgoed - bijkomend 
advies

In het bijkomend advies naar aanleiding van het ver-
slag van de plenaire vergadering wordt gesteld dat 
Wingene bij de opmaak van het RUP 1.4ha landbouw-
gebied dient te herbestemmen.

Wingene heeft geen ruimte om gebieden te herbe-
stemmen. Er is geen vrijliggende grond niet meer die 
aan de landbouw kan overgedragen worden.
Binnen het RUP wordt ca. 0,3ha bestemt als land-
bouwgebied wat voorheen woongebeid met landelijk 
karakter was.

1.4. GECORO
De GECORO verleent een gunstig advies mits aan-
passen van het voorschrift mbt stapelen in openlucht. 
De GECORO stelt voor deze aan te passen tot 10m 
hoogte en te beperken tot 5m indien geen buffer aan-
wezig.
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1.5. LNE 
LNE geeft een gunstig advies maar streeft wel aar 
een gunstig ruimtegebruik en het opnemen in de voor-
schriften van de mogelijkheid in alle zones milieutech-
nische ingrepen toe te laten zonder afbreuk te doen 
aan de kwaliteit van de zone. 

1.6. LNE - veiligheidsrapportage
De dienst VR heeft beslist dat er geen veiligheidsrap-
portage dient opgemaakte te worden. 

1.7. VMM
Het RUP werd gunstig geadviseerd en is in overeen-
stemming met de doelstellingen en beginselen van het 
decreet integraal waterbeleid.

2. Adviezen en bezwaren na 
openbaar onderzoek

2.1. deputatie
De provincie heeft een voorlopig gunstig advies gege-
ven in kader van het opbaar onderzoek. Hierbij had-
den ze volgende opmerkingen:

 � Op de bestaande en juridische toestand worden 
de bestaande BPA’s niet aangegeven: de BPA’s 
staan in de toelichtende nota vermeld.  
De contouren worden op het plan bestaande toe-
stand bijgezet.

 � In het zuiden van zone 4 (landbouwzone) wordt 
een lijn voor deelzone aangeduid, wellicht een 
restant van een voorgaande wijziging.  
In de zone 4 zijn geen overtollige lijnen of deel-
zones aangeduid. De arceringen wijzen op 
bestaande bebouwing en zijn van de onderlegger.  
Buiten de contouren van het RUP staat een lijn die 

zwaarder is dan de omliggende lijnen. Deze wordt 
verwijderd.

 � Bij de indicatieve aanduiding van de doorsteek 
in de bufferzone thv de Bedelfstraat wordt geen 
maximale breedte aangeduid waarbinnen de nood-
toegang nog kan verschuiven. 
Enkel de toegang in de Rakestraat kan ver-
schoven worden ten opzichte van de as. De 
noodtoegang in de Bedelfstraat is de bestaande 
noodtoegang. Deze kan niet verplaatst worden, dit 
is ook niet wenselijk. Bijgevolg wordt hier niet op 
ingegaan.

� Er zijn inspanningen gebeurd ivm de landschappe-
lijke inkleding maar de deputatie vind dat deze nog 
opgevoerd kunnen worden. O.a. de inkleding van 
het wonen is te beperkt gezien overal kan gesta-
peld worden tot op 5m hoogte. Er wordt aangera-
den de gebouwen ook de gebouwen te clusteren 
en een passage op te nemen naar architecturale 
kwaliteit. Ook wordt aangegeven dat de buffer aan 
de kant van de Bedelfstraat mogelijk voor 50% kan 
onderbroken worden. 
Intern op het terrein is een clustering moeilijk na 
te streven omdat de nodige draaicirkels moeten 
gevrijwaard blijven, bovendien worden ook grote 
stukken gemaakt die niet zo makkelijk te verhan-
delen zijn. 
Rond het bestaande bedrijf is een volgroeide 
buffer aanwezig waardoor het bedrijf vanaf de 
bewoning volledig ingebed is, zeker langs de 
Bedelfstraat. De buffer langs de Bedelfstraat dient 
dan ook zo behouden te blijven, nergens is in de 
voorschriften opgenomen dat de bufferzone mag 
verhard worden met uitzondering van de toe-
gangswegen met beperkte breedte. 
Wel is aan de gebouwen langs de Rakestraat 
een beperkte buffering voorzien van voornamelijk 

hoogstambomen die de bestaande bebouwing 
moeten inkleden tov het open landschap. Deze 
buffering is verstrengd naar aanleiding van de 
plenaire vergadering. De verharding mag hierdoor 
maar 50% meer bedragen, wetende dat het nu 
100% verhard is, de strook zeer smal is en wordt 
hoofdzakelijk als parkeerruimte en toegang tot be-
staande poorten gebruik. Deze beperkte buffering 
is in overlay aangeduid op de paarse zone en valt 
binnen de voorschriften niet in de bufferzone.

 � De voorschriften laten een onbeperkte bouwdiepte 
toe voor vrijstaande bebouwing . Er wordt voorge-
steld deze op 20m te zetten. 
Voor de halfopen en gesloten bebouwing is de 
bouwdiepte op 20m gezet. De open bebouwing 
is inderdaad niet beperkt. Ze is echter wel be-
perkt in oppervlakte (bezettingsgraad) en door de 
bouwvrije stroken waardoor de oppervlakte van de 
woningen toch niet onbeperkt is

Verder wordt in de besluitvorming nog gesteld dat:
 � De nabestemmingsmogelijkheden van het RUP 

moeten afgestemd worden op de specifieke be-
drijfssite

 � Dient uitgeklaard te worden wat er met de proxi-
mussite zal gebeuren

 � De visuele en landschappelijke inkleding van het 
bedrijf dient verder verfijnd te worden

Voor de nabestemming van de bedrijfssite is gekozen 
voor een stopzetten van de bedrijfsactiviteit en terug 
omzetten naar agrarische functie. Hier is voor geko-
zen omdat het bedrijf op een zeer gevoelige plaats 
ligt tov de ankerplaats en midden open landschap. 
Bovendien is dit bevestigd in de plenaire vergadering. 
Bijgevolg wordt voorgesteld dit niet verder te volgen 
gezien reeds op de plenaire hier verder gevolg aan 
gegeven is.



27w v i  | j a n u a r i  ‘ 1 2  |  R U P  ‘ t  R a a k s k e

De proximussite die ook opgenomen is in het plano-
logisch attest, wordt mee opgenomen in het RUP. in 
afwachting van de aanwending als uitbreiding voor 
het bouwbedrijf Vaneenoo kan op de site een aparte 
bedrijfsactiviteit verder blijven functioneren. Er wordt 
voorgesteld dit in de toelichtingsnota onder uitleg plan-
opbouw te verduidelijken.
De visuele en landschappelijk inkleding van het be-
staande bedrijf is al heel goed. De buffer is aangepast 
naar maximale mogelijkheden naar aanleiding van de 
plenaire en zo om de werking van het bedrijf niet te 
hypothekeren. 

2.2. Advies Vlaamse overheid
De Vlaamse overheid, meer bepaald de gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar, geeft een gunstig ad-
vies mits rekening gehouden wordt met volgende op-
merkingen:

 � Er wordt gevraagd een toetsing uit te voeren ivm 
het bouwkundig erfgoed.  
De gebouwen en constructies opgenomen op de 
inventaris bouwkundig erfgoed zijn opgenomen 
in de toelichtende nota. Er zijn inderdaad geen 
verder voorschriften rond opgenomen. Ook in de 
bouwvergunningen wordt nog bijkomend advies 
gegeven specifiek rond deze gebouwen. 

 � De oppervlakte van de bijgebouwen is momenteel 
op 50m² gesteld. Dit wordt als teveel ervaren.  
De oppervlakte wordt teruggezet op 40m², aanslui-
tend bij de huidige wetgeving.

 � Bij zone 2 staat in de voorschriften een verkeerde 
titel, dit met aangepast worden in bestemmings-
voorschriften. 
Dit wordt aangepast in de voorschriften

 � De overlay waterberging moet ook besproken 
worden in de voorschriften onder zone 2. 

De overlay waterberging komt niet voor binnen 
de zone 2 dus kan er ook niet besproken worden, 
deze overlay komt enkel voor in de bufferzone. 

 � Bij zone 3 de gegevens uit de toelichtende kolom 
mogen onder de verordenende kolom staan. 
De toelichtende tekst is enkel een toelichting van 
het doel van de zone, hier de buffer. De bestem-
mingsvoorschriften dekken dit volledig. Het is niet 
noodzakelijk dat de gegevens uit de toelichtende 
kolom ook effectief verordenend worden. 

 � De uitvoering van de buffer wordt beter niet gekop-
peld aan de uitvoering van de bouwwerken. Er 
wordt beter opgelegd dat deze het plantseizoen 
erop wordt gerealiseerd. 
De buffer is gekoppeld aan de bouwwerken omdat 
rond het bestaande bedrijf reeds een volwaardige 
buffer bestaat en omdat de uitbreidingszone mo-
menteel nog in gebruik is als landbouwzone. We 
wensen de inname van het landbouwgebied zo 
lang mogelijk te vrijwaren en niet te hypothekeren 
door een buffer wanneer er nog geen bouwwerken 
gestart zijn. 
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