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Inleiding

De planningsprocessen voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur werden in
uitvoering van beslissing van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 opgestart in 13 buitengebiedregio’s en
verloopt in verschillende stappen.
-

verkenningsfase

-

planningsfase

-

uitvoeringsfase

De doelstelling van de verkennings- en planningsfase van dit proces was om in overleg met gemeenten,
provincies en belangengroepen een geïntegreerde en gebiedsgerichte ruimtelijke visie op te stellen die het kader
vormt voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur. Voorliggend document is
een procesnota die overgang maakt tussen de planningsfase en de uitvoeringsfase van dit afbakeningsproces.
Deze nota bevat de verwerking van de adviezen over het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en een
operationalisering van het uitvoeringsprogramma. Het globale overlegproces op niveau van de volledige regio
Leiestreek wordt hiermee afgerond. In de uitvoeringsfase zal verder gewerkt worden op het niveau van de
individuele uitvoeringsacties die gefaseerd opgestart worden en voorwerp zijn van verder overleg met de
betrokken besturen en belangengroepen.

2

Overzicht gevoerd proces

Het planningsproces in de regio Leiestreek startte begin 2006 en bestond uit:
-

een infovergadering voor betrokken gemeenten, provincie en belangengroepen waarop het proces werd
toegelicht (aan de hand van een leidraad) en gevraagd werd om aan de hand van een concrete vragenlijst
aan te geven welke elementen vanuit een visie van de gemeente, provincie of belangengroep op landbouw,
natuur en bos meegenomen moeten worden in het proces;

-

een door de Vlaamse administraties uitgevoerd, voorbereidend onderzoek naar de visie-elementen vanuit het
Vlaamse niveau op landbouw, natuur en bos.

Deze verkenningsronde leverde een verkenningsnota op waarin een eerste aanzet tot beleidsdoelstellingen en
ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Leiestreek werden geformuleerd. Dit op basis van een
bundeling, confrontatie en eerste afweging van standpunten en visie-elementen vanuit de betrokken gemeenten,
provincies, Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water, erfgoed en ruimtelijke ordening)
en een aantal sleutelfiguren van rechtstreeks betrokken belangengroepen (landbouw, natuur en bos, water) en
actoren (regiowerkingen). Deze verkenningsnota werd op 7, 12 en 15 februari 2007 aan alle actoren voorgesteld
in een informatievergadering. Op basis van de reacties van gemeenten, provincies, belangengroepen en andere
Vlaamse administraties op de verkenningsnota werd een programma voor overleg opgesteld. In september
2007 werd dit programma toegelicht en overgemaakt aan alle betrokken actoren.
Dit programma gaf aan:
-

over welke gebieden in grote lijnen eensgezindheid bestaat over de ruimtelijke visie. Het gaat over (delen
van) grote aaneengesloten landbouwgebieden waarvoor aan de Vlaamse Regering voorgesteld wordt de
bestemmingen van de bestaande gewestplannen te herbevestigen volgens de methodiek die de Vlaamse
Regering hiervoor vastlegde op 3 juni 2005.

-

over welke gebieden of opties verder overleg of onderzoek nodig is in de planningsfase van het proces. Voor
deze gebieden werden in de periode van oktober 2007 tot januari 2008 een bi- en multilateraal overleg
gevoerd met de provincie en de gemeenten. Het overleg met de belangengroepen werd georganiseerd door
samenstelling van een klankbordgroep per deelregio. Hierbij werd akte genomen werd van een reeks
randvoorwaarden, bemerkingen en suggesties ten aanzien van de geformuleerde visie.

Op basis van de adviezen uitgebracht over de verkenningsnota en op de overlegsessies werd een eindvoorstel
van gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierover werd een
informatievergadering (20 en 21 maart 2008) voor alle betrokken besturen en belangengroepen georganiseerd
waarop het eindvoorstel voor advies werd voorgelegd. Adviezen konden uitgebracht worden tot 23 mei 2008.

Op 24 oktober 2008 nam de Vlaamse Regering kennis van:
-

Een inventarisatie en verwerking van alle adviezen die uitgebracht werden over het voorstel te herbevestigen
agrarische gebieden;

-

Het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur;
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-

Een inventarisatie en verwerking van alle adviezen die uitgebracht werden over het eindvoorstel van
gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma;

-

Het operationeel uitvoeringsprogramma. waarbij de acties uit het uitvoeringsprogramma bij het eindvoorstel
van gewenste ruimtelijke structuur worden onderverdeeld in drie categorieën:
I. Gebieden waarvoor onmiddellijk gestart kan worden met de voorbereiding van een gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Op basis van de uitgebrachte adviezen moet het mogelijk zijn op
1
korte termijn tot een compromis te komen voor deze gebieden. Voor een eerste reeks van gebieden
kan een concreet afbakeningsvoorstel uitgewerkt worden en besproken worden met de betrokken
lokale actoren. Een afgewerkt voorontwerp RUP kan voor deze reeks vervolgens aan de minister
bevoegd voor ruimtelijke ordening voorgelegd worden met de vraag de decretale procedure op te
starten (plenaire vergadering).
II. Gebieden waarvoor verder overleg en/of onderzoek nodig is: vb. impact op landbouwbedrijven, naar
eigendomssituatie of pachtsituatie, mogelijkheden tot kavelruil en grondmobiliteit, instandhouding van
habitats en soorten… vooraleer met de opmaak van een gewestelijk RUP gestart kan worden.
Gewestelijke RUP’s voor (delen van) deze gebieden kunnen zowel agrarische, natuur- en
bosbestemmingen al dan niet met overdruk natuurverweving bevatten. Delen die niet in een
gewestelijk RUP opgenomen worden, kunnen alsnog herbevestigd worden als agrarisch gebied.
III. Gebieden waarvoor de opmaak van een gewestelijk RUP op korte termijn niet mogelijk is omdat de
resultaten van nog lopende onderzoeken of planningsprocessen afgewacht moeten worden (bv.
lopende ruilverkavelingen, inrichtingsstudies stadsbossen, afbakeningsproces stedelijk gebied of
poort, bekkenbeheersplan, bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan…) vooraleer een afgewogen en
onderbouwde beleidsbeslissing genomen kan worden.

De Vlaamse Regering hechtte op 24 oktober 2008 haar goedkeuring aan:
-

Het voorstel over de te herbevestigen agrarische gebieden, volgens de methodiek vastgelegd in de
beslissing van 3 juni 2005, op basis van het advies van de strategische stuurgroep hierover;

-

De acties categorie I en II van het operationeel uitvoeringsprogramma.

Bij het uitwerken van de acties van het operationeel uitvoeringsprogramma zal, daar waar
bestemmingswijzigingen noodzakelijk zijn, verder overleg en onderzoek op perceelsniveau de exacte
begrenzingen bepalen. Bij de opmaak van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de realisatie van
grote eenheden natuur (in ontwikkeling), natuurverwevingsgebieden en bosuitbreiding zal steeds verder overleg
over de afbakeningsvoorstellen en detailonderzoek op perceelsniveau naar de ligging van de bestaande
landbouwbedrijfszetels en huiskavels gevoerd worden om maximaal te vermijden dat de landbouweconomische
uitbating van de bestaande landbouwbedrijfszetels in het gedrang zou komen. De concrete mogelijkheden voor
planologische ruil tussen landbouw, natuur en bos zullen in dat onderzoek aan bod komen, los van de
oorspronkelijke bestemming.
Inzake de mogelijkheden voor bosuitbreiding worden voor een aantal gebieden in de acties richtcijfers
geformuleerd in functie van de in het RSV vooropgestelde taakstelling. Indien deze richtcijfers na het
gebiedsgericht ruimtelijk onderzoek en overleg op niveau van het ruimtelijk uitvoeringsplan niet gehaald worden in
de voorgestelde gebieden, kan gezocht worden in andere actiegebieden binnen de regio. Voor gebieden waar
geen concreet richtcijfer geformuleerd wordt, is bosuitbreiding in principe thans niet aan de orde, tenzij er zich
een concrete opportuniteit aandient vanuit het gevoerde terreinonderzoek of er niet gehaalde taakstellingen
vanuit andere actiegebieden opgenomen moeten worden. Prioriteit moet gelegd worden voor het behalen van het
vooropgestelde richtcijfer voor bosuitbreiding voor het betreffende gebied en de taakstelling van de gehele regio.
Van de voor de regio Leiestreek vooropgestelde bosuitbreiding van 1.670 ha (eindvoorstel gewenste ruimtelijke
structuur) kan, na verdere analyse van de concrete zoekzones, gesteld worden dat ca. 1.055 ha thans reeds een
groene bestemming heeft die bebossing toelaat en bijgevolg geen bestemmingswijzing vraagt. De resterende 615
ha wordt als volgt verdeeld binnen de regio:
-

405 ha wordt als richtcijfer voor bestemmingswijzigingen i.f.v. bosuitbreiding concreet toebedeeld aan de
acties in cat. I en II

-

Het resterende pakket van ca. 210 ha kan op dit ogenblik niet toebedeeld worden aan concrete
actiegebieden. Het gaat om de oppervlakte zoekzones voor bos die niet weerhouden werden binnen de
afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare (ca. 80 ha), de afbakening van het grootstedelijk
gebied Gent (ca. 15 ha), het gewestelijk RUP voor de Leievallei (ca. 45 ha), een pakket zoekzones waarvoor
beslist werd de agrarische bestemming van het gewestplan te herbevestigen (ca. 55 ha) of zoekzones buiten
de gebieden aangeduid als cat. I of II die in principe op lokaal niveau ingevuld moeten worden (bv.

1

De omvang van deze eerste reeks en de planning van volgende reeksen hangt samen met de personeelscapaciteit die ingezet
kan worden voor de opmaak van deze gewestelijke RUP’s.
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voorstellen speelbos Tielt, ca. 15 ha). De realisatie van dit pakket binnen de regio Leiestreek is noodzakelijk
om op niveau Vlaanderen de vooropgestelde doelstelling inzake de 10.000 ha planlogische bosuitbreiding te
kunnen realiseren. Voorgesteld wordt dit pakket in te vullen via kleinschalige initiatieven op lokaal en
provinciaal niveau binnen de regio of op te nemen in de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in de
acties van cat. I of II indien zich op basis van het verder overleg en onderzoek op detailniveau concrete
opportuniteiten inzake bosuitbreiding zouden aandienen. De oppervlakte van de vooropgestelde richtcijfers
voor de acties in cat. I en II, zoals in vorig punt toebedeeld, die uiteindelijk niet gerealiseerd wordt in de
ruimtelijke uitvoeringsplannen voor deze gebieden wordt toegevoegd aan dit pakket.
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Operationeel uitvoeringsprogramma
Deelruimte 1. Plateau van Tielt

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden
Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving

1.

2a

1.1, 8.1, 8.2

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (1.1)
tussen Kortemark en Roeselare op grondgebied van de gemeenten Kortemark, Torhout, Lichtervelde, Hooglede,
Staden, Roeselare en Ardooie (beperkt), met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken
in functie van:
het differentiëren van het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied van delen van de markante steilranden
en zichtlocaties (8.1, 8.2).

Samenhangend landbouwgebied van
het westelijk plateau van Tielt

Verder onderzoek in functie van het eventueel afbakenen van concentratiezones voor glastuinbouw.
2.

Samenhangend landbouwgebied
centraal plateau van Tielt

2a, 2b

1.1, 1.2, 6.1, 6.2,
8.2, 8.3, 8.4, 9.2,
9.5, 9.6

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (1.1, 1.2)
en van de natuur-, bos- en andere groenbestemmingen (9.2, 9.5, 9.6) tussen Wingene en het stedelijk gebied
Roeselare ten oosten van de E403, op grondgebied van de gemeenten Wingene, Lichtervelde, Ardooie, Pittem,
Ruiselede, Tielt, Meulebeke, Izegem, Ingelmunster, Oostrozebeke en Dentergem, met de mogelijkheid een
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van:
het differentiëren van het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied van delen van de markante steilranden
en zichtlocaties (8.2, 8.3, 8.4).
Verder onderzoek in functie van het eventueel afbakenen van concentratiezones voor glastuinbouw.
Binnen het visiegebied Jobeek (Pittem) wordt op lokaal niveau beleidsmarge voorzien voor natuurontwikkeling.

3.

Samenhangend landbouwgebied van
het oostelijk Plateau van Tielt

2b

1.2, 7.2 (westelijk
deel), 7.3, 8.5, 8.6,
4.5

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (1.2)
tussen de Poekebeek en de Zeverenbeek op grondgebied van de gemeenten Aalter, Deinze, Ruiselede en Tielt, met
de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van:
het differentiëren van het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied voor een zone(s) ten noorden van de
Reigersbeek, omgeving Vrouwemolen en Artemeersmolen (7.3) tussen Kanegem en Vormezele, en voor de
ruimere omgeving van het kasteeldomein van Poeke (7.2), en in functie van het behoud en het ontwikkelen van
de typische landschappelijke waarden van deze gebieden (7.2, 7.3).

4.

Samenhangend landbouwgebied van
het oostelijk Plateau van Tielt,
Lotenhulle-Nevele

2b

1.2, 7.2 (oostelijk
deel); en 4.2 op
kaart 3a

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (1.2) ten
noorden van de Poekebeek op grondgebied van de gemeente Aalter en Nevele, met de mogelijkheid een gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van:
-
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het differentiëren van het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied voor de ruimere omgeving van het
kasteeldomein van Poeke (7.2), en in functie van het behoud en het ontwikkelen van de typische
landschappelijke waarden van dit gebied (7.2).
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Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten

Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving en motivering prioriteit

5.

2b

1.2, 2.7, 5.1, 7.1

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.2) samen
met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur op de Poelberg en omgeving (5.1) als agrarisch
gebied met beperkte delen met natuurverweving;
- het behouden, herstellen en ontwikkelen van de bijzondere landschappelijke waarden van de Poelberg(molen) en
omgeving (7.1)
- het versterken van de bosstructuren met historisch bosherstel van en tussen het Meikensbos-Vijverbos (richtcijfer
bosuitbreiding Meikensbos (2.7) 70 ha).

Poelberg - Meikensbos-Vijverbos

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie
Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving en motivering prioriteit

6.

2a

4.1, 1.1

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen
met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in de vallei van de Krekelbeek (4.1) ten noorden
van de N35;

Vallei van de Krekelbeek

-

het nader uitwerken van verweving van landbouw en natuur ter hoogte van de zijbeken van de Krekelbeek ten
zuiden van de N35.

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.
7.

Omgeving Sint-Idesbaldus

2a

1.1, 10.1, 11.1

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen
met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos (richtcijfer bosuitbreiding 30ha) in de
omgeving van Sint-Idesbaldus, vallei van de Kromme Duivelsbeek bij Roeselare (11.1).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

8.

Omgeving Huwynsbeek en -bossen

2a

1.1, 2.2, 2.3, 4.2,
8.2, 9.4

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen
met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de vallei van de Huwynsbeek (4.2);
- het behoud en beperkt versterken van de bosstructuren van de Huwynsbossen (2.2) van het Kerselaarbos (2.3) en
van het zuidelijk gelegen bosperceel (richtcijfer bosuitbreiding 25 ha);
- het bouwvrij houden van markante steilranden en zichtlocaties van delen van de plateaurand (8.2).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.
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Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving en motivering prioriteit

9.

2a

1.1, 2.1

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen met
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het versterken van de natuurwaarden en de bosstructuren, versterken en ontwikkelen van de cultuurhistorische
waarden van kasteel en kasteelpark en omgevend landschap van Ardooieveld (ca. 50 ha effectieve bebossing ‘t
Veld (2.1.) in principe binnen de bestaande groene bestemmingen).
- het mogelijk houden/maken van de belangrijke recreatieve functie van het groendomein in evenwicht met de
natuur-, bos-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van Ardooieveld (2.1).

Ardooieveld

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.
10.

Vallei van de Devebeek

2a

1.1, 4.3

-

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen
met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het nader uitwerken van de verweving van
landbouw, natuur en waterbergingsfunctie in de vallei van de Devebeek (4.3).

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.
11.

Egemse Veldekens

2a

1.1, 2.4, 3.1

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen met
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het versterken van de natuurwaarden van de Egemse Veldekens (2.4, 3.1).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

12.

Vallei van Poekebeek

2b

1.2, 2.9, 3.2, 4.4,
4.5, 4.6, 7.2

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.2) samen met
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het versterken van
het typisch landschap van de vallei van de Poekebeek, met kasteeldomein van Poeke (7.2), voor:
het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de vallei van de Poekebeek (4.4, 4.5, 4.6);
het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Poekebeek stroomopwaarts van het kasteeldomein
(3.2);
het versterken van de natuurwaarden en het behoud, versterken en ontwikkelen van de cultuurhistorische en
landschappelijke waarden van het kasteeldomein van Poeke en het omgevende landschap (2.9) (7.2).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.
Afstemming met het afbakeningsproces van de gebieden van de agrarische en de natuurlijke structuur voor de
buitengebiedregio Veldgebied Brugge - Meetjesland.
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13.

2b

1.2, 2.8, 4.7

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.2) samen met
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in de vallei van de Speibeek (4.7);
- het versterken van de natuurwaarden met bosuitbreiding van het Gaversbos (richtcijfer bosuitbreiding (2.8) 15 ha).

Vallei van de Speibeek, Gaverbos

Opmaak RUP onder meer ter realisatie van de opties uit het ruilverkavelingsplan Wontergem (deel plangebied).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

3.2

Deelruimte 2. Noordelijke Leievallei

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden
Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving

14.

3b

4.8, 7.3

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied
Markegem, tussen de Oude Mandel en de vallei van de Leie (4.8) op grondgebied van de gemeenten Dentergem en
Deinze, met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van:

Samenhangend landbouwgebied
Markegem

-

het differentiëren van het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied voor delen van de open ruimte
verbinding (7.3).

15.

Samenhangend landbouwgebied
Molenhoek

3b

4.11

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied Machelen
(4.11) op grondgebied van de gemeenten Zulte en Deinze (beperkt).

16.

Samenhangend landbouwgebied
Grammene

3b

4.6, 6.3

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied Deinze,
Grammene tussen de Zeverenbeek en de vallei van de Leie (4.6), op grondgebied van de gemeente Deinze.

17.

Samenhangend landbouwgebied
Landegem, Sint-Maria-Leerne

3a

4.1, 5.1, 5.9, 5.10,
6.1, 7.1, 7.2

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (4.1) en
van de natuur-, bos- en andere groenbestemmingen (5.1, 5.9, 5.10) tussen het Schipdonkkanaal en de vallei van de
Leie op grondgebied van de gemeenten Nevele, Gent en Deinze, met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken in functie van:
- het differentiëren van het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied voor delen van de open ruimte
verbindingen (7.1, 7.2).

18.

Samenhangend landbouwgebied
Afsnee

3a

4.3, 7.1

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied Afsnee
(4.3) op grondgebied van de gemeente Gent, met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te
maken in functie van
-
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Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie

Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving en motivering prioriteit

19.

3b (2b)

kaart 3b: 1.12, 2.8,
2.13, 4.5, 4.6, 4.7,
4.8, 6.3

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van de landbouwgebieden (1.2 op kaart
2b, 4.5, 4.6) samen met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud
en het versterken van het typisch landschap van de vallei van de Zeverenbeek (6.3):
- het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Zeverenbeek en de vallei van de Vondelbeek (1.12);
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en de waterbergingsfunctie in een deel van de
Zeverenbeekvallei, de vallei van de Oude Mandelbeek (2.13, 2.8) en de vallei van de Maanbeek (4.8, kaart 2b).

Vallei van Zeverenbeek (en
Maanbeek) en Oude Mandelbeek en
Vondelbeek

kaart 2b: 1.2, 4.8

Opmaak RUP onder meer ter realisatie van de opties uit het ruilverkavelingsplan Wontergem (deel plangebied).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.
20.

Omgeving Schipdonkkanaal

3a

2.2, 4.1, 4.4, 7.2

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (4.1, 4.4) samen
met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de onmiddellijke omgeving van het
Schipdonkkanaal (2.2).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.
Af te stemmen met de mogelijke opties vanuit het Seine-Schelde-project.

21.

Leievallei omgeving gekanaliseerde
Leie (Deinze – Zulte)

3b

1.9, 1.10, 1.11, 2.7,
2.9, 2.10, 2.11,
2.12, 4.6, 4.8, 4.9,
4.10, 4.11, 5.12,
5.13

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (4.6, 4.8, 4.9,
4.10, 4.11) samen met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de vallei van de Leie (1.9, 1.10, 1.11);
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en de waterbergingsfunctie in de vallei van de
Leie (2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

22.

Toeristische Leie, tot Deinze

3a

5a

23.

Rosdambeekvallei

3a

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6, 3.1,
4.1, 4.3, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6, 6.2,
7.1, 7.2, 8.1

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van de landbouwgebieden (4.1, 4.3)
samen met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan rekening houdend met het behoud en het
versterken van het typische landschap van het kasteel van Ooidonk en Leiemeersen (6.2):
- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de Leievallei (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7);
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos (richtcijfer bostbreiding ifv stadsbos Deinze
35ha) in de vallei van de Leie (2.5, 2.3, 2.4, 2.6).

7.8, 10.2

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

1.8, 4.3, 5.7, 5.8,
7.1

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (4.3) samen met
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Rosdambeek (1.8).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
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landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

3.3

Deelruimte 3. Zuidelijke Leievallei

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden
Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving

24.

Samenhangend landbouwgebied
omgeving Wervik-Menen-Wevelgem
West

4b

5.2, 5.3, 7.3

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (5.10)
tussen en nabij Wervik, Menen en Wevelgem, op grondgebied van de gemeenten Wervik, Menen en Wevelgem, met
de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van het bouwvrij houden van delen
van de openruimteverbinding tussen Wervik en Menen (7.3).

25.

Samenhangend landbouwgebied
omgeving Wervik-Menen-Wevelgem
Oost

4b

5.2, 5.3, 7.3

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (5.10)
tussen en nabij Wervik, Menen en Wevelgem, op grondgebied van de gemeenten Wervik, Menen en Wevelgem, met
de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van het bouwvrij houden van delen
van de openruimteverbinding tussen Wervik en Menen (7.3).

26.

Samenhangend landbouwgebied
tussen Lauwe, Aalbeke en Rekkem

4b

5.16, 7.4, 9.11

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het landbouwgebied (5.16) en van de natuur-,
bos- en andere groenbestemmingen (9.11) tussen Lauwe, Aalbeek en Rekkem, op grondgebied van de gemeenten
Menen en Kortrijk, met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van het
bouwvrij houden van delen van de openruimteverbinding tussen Rekkem-Aalbeke en Moeskroen (7.4).

27.

Samenhangend landbouwgebied in
de driehoek A17-kanaal-Leie

4a

5.1, 3.3, 5.6, 9.1

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (5.1, 5.6)
en van de natuur-, bos- en andere groenbestemmingen (9.1) tussen de stedelijke gebieden van Roeselare en
Kortrijk, op grondgebied van de gemeenten Izegem, Ingelmunster, Oostrozebeke, Wielsbeke, Harelbeke, Lendelede,
Ledegem, Wevelgem, Kortrijk en Kuurne.

28.

Samenhangend landbouwgebied
Oostrozebeke-Wielsbeke-Oude
Mandel

4a

5.4, 5.5, 5.7, 9.2

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (5.4, 5.5,
5.6) en van de natuur-, bos- en andere groenbestemmingen (9.2) tussen en nabij Oostrozebeke en Wielsbeke, op
grondgebied van de gemeenten Oostrozebeke en Wielsbeke.

29.

Samenhangend landbouwgebied
Desselgem zuid

4a

5.10, 5.13, 5.14,
5.15, 7.2

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (5.10,
5.13, 5.14, 5.15) tussen Waregem en Deerlijk, op grondgebied van de gemeenten Waregem, Deerlijk, Harelbeke
(beperkt), Anzegem en Zwevegem met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in
functie van het bouwvrij houden van delen van de openruimteverbinding (7.2).

30.

Landbouwgebied Esser

4a

5.15

Bevestiging van de agrarische bestemming op het gewestplan voor het agrarisch gebied Esser, conform de
afzonderlijke beslissing van de Vlaamse Regering van 10 december 2007 over de herbevestiging van dit agrarisch
gebied.
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Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving en motivering prioriteit

31.

4a

1.1, 1.2, 2.8, 3.2

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:

4b

1.3, 2.9, 4.3, 5.3,
5.16, 7.3, 7.4

-

instandhouden en ontwikkelen van de natuurwaarden en het valleikarakter van de Leievallei tussen de Franse
grens in Wervik en Harelbeke;

6b

2.13, 2.14, 4.1, 6.5

-

stimuleren van ingrepen om de landschappelijke kwaliteit in overgangsgebieden te verhogen zonder dat het
professionele landbouwgebruik in het gedrang komt;

-

behoud en versterking van de natuurwaarden van de Kasselrijbeek;

-

vrijwaren van het gebied ten zuiden van de LAR-zuid als onderdeel van de agrarische structuur;

-

uitbreiding van het Orveytbos-Mortangnebos.

RUP ‘Leievallei en open ruimte
omgeving Kortrijk'

In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering omtrent de afbakening van het regionaalstedelijk gebied
Kortrijk is het RUP “Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk” opgesteld en definitief vastgesteld in 2008. Deze
acties is dus reeds uitgevoerd en wordt slechts pro memorie vermeld.
32.

Leievallei Bavikhove-Zulte

4a

2.4, 2.5, 2.6, 4.1,
4.2, 5.1, 5.4, 5.5,
5.7, 5.8, 5.9, 7.2

33.

Harelbeke-zuid – Kanaalbos + De
Gavers

4a

6.1

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (5.1, 5.4, 5.5,
5.7, 5.8, 5.9) samen met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en de waterbergingsfunctie in de Leievallei te SintBaafsvijve (2.4) en Leivallei – Molenwijk (2.5) en de omgeving Munken (2.6);
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en de waterbergingsfunctie in de LeievalleiSchoondale (4.1, oostelijk deel) en de meander van Sint-Baafsvijve west (4.2), in belangrijke mate in functie van
het ontwikkelen van recreatieve groengebieden nabij de (ver)stedelijk(t)e gebieden van en nabij Waregem,
Wielsbeke en Desselgem (richticijfer bosuibreiding 40 ha);
- het bouwvrij houden van delen van de openruimteverbinding (7.2).
Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
-

de omgeving van de Gavers in Kortrijk, Harelbeke en Deerlijk in het gebied tussen de E17, de spoorlijn
Oudenaarde-Kortrijk, de Stasegemsesteenweg, de Heerweg en de N36 en voor het gebied tussen de E17 en de
kanaalbossen ten zuiden van de E17 (6.1).

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is deels gelegen binnen het regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Het ruimtelijk
uitvoeringsplan zal opgemaakt worden conform de uitgangspunten van de eerdere beslissing van de Vlaamse
Regering hierover.

II.

Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie

Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving en motivering prioriteit

34.

4b

2.10, 3.5, 5.16, 6.3,
6.4, 9.11, 10.2.1

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (5.16) samen
met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en de waterbergingsfunctie in de PalingbeekvalleiMeurissonsbeek Rekkem (2.10);
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in het gebied de Heerlijkheid ten Heule (Aalbeke)
(6.3) en van de omgeving van het Samainsbos (6.4);
- het versterken van de bosstructuur tussen Lauwe en A17 aansluitend bij het stadsrandbos Preshoek (10.2.1) en

Open ruimte omgeving LauweAalbeke-Rekkem
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buiten het stedelijk gebied.
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

35.

Heulebos en omgeving

4a

3.4, 5.1, 6.2

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen op de gewestplannen voor delen van het
landbouwgebied (5.1) samen met de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in de omgeving van het Heulebos (6.2);
- het versterken van de bosstructuur met een beperkte bosuitbreiding bij het Heulebos (3.4).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

36.

Omgeving Rhodesgoed

4a

11.1, 1.1 (kaart 2a)

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1 op kaart
2a) samen met de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw natuur in de omgeving Rhodesgoed (11.1) als agrarisch
gebied met beperkte delen natuurverweving.
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

37.

Vallei Mandel en Oude Mandel

4a

2.1, 2.2, 3.1, 7.1,
Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1, 5.4)
(9.3), 1.1, 5.4 (kaart samen met de opmaak
2a)
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en de waterbergingsfunctie in de vallei van de Mandel
en Oude Mandel (2.1, 2.2);
- versterken van de bosstructuur in de omgeving van Baliekouter – Wakken (richtcijfer bosuitbreiding (3.1) 15ha).
- het bouwvrij houden van delen van de openruimteverbinding tussen Ingelmunster en Oostrozebeke (7.1).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

38.

Vallei van de Gaverbeek en Hooibeek 4a

2.3, 5.10, 5.11

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (5.10, 5.11)
samen met de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en de waterbergingsfunctie in de vallei van de
Gaverbeek en Hooibeek (2.3).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

III. Gebieden waarvoor geen acties op korte termijn opgestart worden
Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving en motivering prioriteit

39.

4a

5.11, 5.13

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:

Samenhangend landbouwgebied
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Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Waregem zuid

Omschrijving en motivering prioriteit

-

het landbouwgebied (5.11) ten zuidwesten van de stad Waregem, op grondgebied van de gemeente Waregem.

Actie af te stemmen op de besluitvorming over de afbakening van het kleinstedelijk gebied Waregem. Initiatief i.f.v.
het al dan niet bevestigen van de agrarische bestemming nadat het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied
is afgerond.
40.

Samenhangend landbouwgebied
Menen

4b

5.3

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
-

het landbouwgebied (5.3) ten noordwesten van de stad Menen, op grondgebied van de gemeenten Menen en
Wervik.

Actie af te stemmen op de besluitvorming over de afbakening van het kleinstedelijk gebied Menen. Initiatief i.f.v. het al
dan niet bevestigen van de agrarische bestemming nadat het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied is
afgerond.

3.4

Deelruimte 4. Zandig interfluvium Leie - Schelde

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden
Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving

41.

5a, 5b

kaart 5a: 1.1, 1.2,
4.3, 7.3, 7.4, 7.5,
7.6, 7.7, 9.3, 9.4;
kaart 5b: 1.4, 1.5,
1.6, 2.1, 7.9, 7.16,
9.1, 9.2; kaart 3b:
4.9 en 4.10; kaart
4a:5.12, 9.5, 9.6,
9.7.

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied omgeving
E17/N60, Machelen Deinze en Zulte-Waregem (1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6) en van de natuur-, bos- en andere
groenbestemmingen (7.3-7.7, 7.9, 7.16) op grondgebied van de gemeenten Zulte, Deinze, Sint Martens Latem
(beperkt), De Pinte (beperkt), Nazareth, Zingem en Waregem (beperkt); met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken in functie van het differentiëren van het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied
voor de open ruimte verbindingen (9.1, 9.2, 9.3, 9.4: kaarten 5a – 5b).

1.3, 6.1, 7.1

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (1.3) en
van de natuur-, bos- en andere groenbestemmingen (7.1).

42.

I.

Samenhangende landbouwgebieden
omgeving E17/N60

Landbouwgebied Zevergem

5a

Verder onderzoek in een zone ten zuiden van Gent in functie van het eventueel het afbakenen van concentratiezones
voor glastuinbouw.

Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten

Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving en motivering prioriteit

43.

5b

1.5, 5.1, 6.3, 7.13,
7.15

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.5.) samen
met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het versterken
van het typische landschap Nokere (6.3) voor:
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de omgeving van de Malembeek,
Walembeek, Rotbeek, Hollebeek (5.1).

Complex Nokere
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II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie
Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving en motivering prioriteit

44.

5b

1.5, 4.5, 6.4, (7.12);
Kaart 6a: 1.1

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.5, 1.1 op
kaart 6a) samen met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en
het versterken van het typische landschap van Oud Moregembossen Spitaalsbossen-complex (6.4) voor:
- het versterken van de natuurwaarden en de bosstructuren (bosuitbreiding in een nader te bepalen richting, na
verder onderzoek en overleg) in de belangrijke historische bosstructuur van de Spitaalsbossen. Het realiseren van
een verbinding tussen de verschillende boskernen (4.5).

Spitaalsbossen

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.
45.

Gaverbeek

5b

1.6, 3.2

Hernemen van de agrarische bestemming voor delen van het landbouwgebied (1.6) samen met de opmaak van een
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de vallei van de Gaverbeek (3.2).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

46.

Zouwbeek

5b

1.5, 3.1, 3.3, 7.10,
7.11

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.5) samen met
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de vallei van de Zouwbeek (3.1, 3.3).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

47.

Lozerbos

5b

1.5, 4.4, 6.2, 7.14
en Kaart 6a: 1.1

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.5. en 1.1 op
kaart 6a) samen met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en
het versterken van het typische landschap kasteeldomeinen van Aaishove, Lozer, Mullem en Wannegem (6.2), voor:
- het versterken van de bosstructuren (richtcijfer bosuitbreiding (4.4, 7.14) 50 ha);
- realisatie van een bosverbinding tussen boskernen (4.4, 7.14).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

48.

Hospicebossen

5a

1.1, 4.1, 7.2, 9.4

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen met
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het versterken van de bosstructuren van de Hospicebossen, binnen de huidige gewestplanbestemming. Eventueel
realisatie van beperkte bosuitbreiding in oostelijke richting (effectieve bebossing (4.1) in principe binnen de
bestaande groene bestemmingen).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.
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III. Gebieden waarvoor geen acties op korte termijn opgestart worden
Actie Naam
49.

Landbouwgebiedje omgeving
E17/N459

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving en motivering prioriteit

5b

1.5.

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
-

het landbouwgebied (deel 1.5) ten zuidwesten van de E17/N459, op grondgebied van de gemeente Kruishoutem.

Af te stemmen met de besluitvorming over het voorstel tot gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen i.f.v. de bijkomende selectie van de locatie Zulte-Kruishoutem als bijzonder economisch knooppunt.
Initiatief i.f.v. het al dan niet bevestigen van de agrarische bestemming nadat de besluitvorming over de herziening
van het RSV en het mogelijk planningsinitiatief voor het economisch knooppunt is afgerond.

3.5

Deelruimte 5. Zandlemig en lemig interfluvium

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden
Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving

50.

Landbouwgebied van het zandlemig
interfluvium Oost

6a

1.1, 8.3, 11.1.

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (1.1)
tussen Wortegem-Kruishoutem-Zingem, de Scheldevallei en de steilrand van Moregem op grondgebied van de
gemeenten Kruishoutem, Zingem, Oudenaarde en Wortegem-Petegem met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken in functie van het bouwvrij houden van markante steilranden, de open koutergebieden en
de zichtlocaties op de heuvelkam van het interfluvium (1.11).

51.

Landbouwgebied van het zandlemig
interfluvium Zuid

6a

1.1, 2.10, 11.1.

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (1.1) en
van de natuur-, bos- en andere groenbestemmingen (2.10) tussen Tiegember, Anzegem, de steilrand van Moregem
en de Scheldevallei, op grondgebied van de gemeenten Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Anzegem en Avelgem,
met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van het bouwvrij houden van
markante steilranden, de open koutergebieden en de zichtlocaties op de heuvelkam van het interfluvium (1.11).

52.

Landbouwgebied van het zandlemig
interfluvium Centraal

6a, 6b

1.1, 1.2, 7.1, 11.1.

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de landbouwgebieden (1.1, 1.2) op het
grondgebied van de gemeenten Waregem (beperkt), Anzegem, Deerlijk, Zwevegem en Avelgem, met de mogelijkheid
een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van het bouwvrij houden van markante steilranden en
zichtlocaties op de heuvelkam van het interfluvium (1.11).

53.

Landbouwgebied van het zandlemig
interfluvium West

6b

1.2, 9.9, 9.10, 9.11,
11.1.

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de landbouwgebieden (1.2) en van de natuur-,
bos- en andere groenbestemmingen (9.9, 9.10, 9.11) tussen Kortrijk, Moen, Spiere en de Scheldevallei, op het
grondgebied van de gemeenten Kortrijk, Zwevegem en Spiere-Helkijn, met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken in functie van het bouwvrij houden van markante steilranden en zichtlocaties op de
heuvelkam van het interfluvium (1.11).
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Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten

Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving en motivering prioriteit

54.

6a

1.1, 2.1, 2.2, 2.9,
5.2, 6.1, 6.2, 8.1,
9.6, 10.1, 11.1

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen met
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het versterken van
het typische landschap Bouvelobos en Hemsrode (8.1) voor:
- het versterken van de natuurwaarden en de bosstructuren (effectieve bebossing in principe binnen de groene
bestemmingen) in de omgeving van het Bouvelobos en het Hemsrodebos (2.1, 2.2);
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de Tsjammelbeekvallei en omgeving (5.2,
6.1), in de Weedriesbeekvallei en omgeving (6.2);
- het nader uitwerken van het landbouwgebied met beperkte delen natuur en bos op de steilrand van MoregemOoike. De natuur- en boswaarden situeren zich ter hoogte van de bronbossen (10.1);
- het bouwvrij houden van markante steilranden en zichtlocaties op de heuvelkam van het interfluvium (11.1).

Omgeving Bouvelobos –
Hemsrodebos en steilrand Moregem

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie
Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving en motivering prioriteit

55.

6a

1.1, 2.7, 2.8, 5.1,
8.3, 9.3, 9.5, 10.2

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen met
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het versterken van
het typische landschap kasteeldomeinen van Aaishove, Lozer, Mullem en Wannegem en ruime omgeving (8.3) voor:
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en de waterbergingsfunctie in de vallei van de
Rooigembeek (5.1);
- het nader uitwerken van het landbouwgebied met beperkte delen natuur en bos en in de omgeving van Axelwalle
(10.2).

Vallei van de Rooigembeek en
Stroomken

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.
Afstemmen met de opties uit het ruilverkavelingsplan van Huise.
56.

Tiegemberg-Nederbeekvallei

6a

1.1, 2.3, 2.4, 2.5,
3.1, 5.3, 6.3, 8.2,
1.11.

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen met
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het versterken van
het typische landschap van de Tiegemberg (8.2) voor:
- het versterken van de natuurwaarden en het beperkt versterken van de bosstructuren in de omgeving van het
Hellebos (2.4), en van het Bassegembos (2.3);
- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de vallei van de Nederbeek (3.1);
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos van een deel van Tiegemberg-Hooghof en
omgeving (2.5) (6.3), met het bouwvrij houden van markante steilranden en zichtlocaties;
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in de vallei van de Sint-Arnoldusbeek (5.3).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

57.

Parochiebeekvallei

6b

1.2, 2.21, 5.7
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Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving en motivering prioriteit
-

het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in de Parochiebeekvallei (5.7);
het versterken van de natuurwaarden en van de bosstructuren (met beperkte bosuitbreiding) van het bos van het
kasteeldomein Kerkhove-Varent en versterken en ontwikkelen van de cultuurhistorische en landschappelijke
waarden van dit kasteeldomein (2.21).

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.
58.

Beekvalleien tussen Avelgem en
Tiegem

6b

1.2, 5.4, 5.5, 5.6

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.2) samen met
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in de valleien van Biestbeek (5.4), SintArnoldusbeek (5.5) en Scheebeekvallei (5.6).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

59.

Omgeving Banhoutbos en ontginning
De Kwadestraat

6b

1.2, 2.15, 2.16,
7.1., 8.7, 11.1

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.2) samen met
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het versterken van
het typische landschap van het Banhoutbos en omgeving (8.7), voor:
- het versterken van de natuurwaarden en de bosstructuren van het Banhoutbos (richtcijfer bosuitbreiding (2.15):
20 ha), van en onmiddellijk nabij het ontginningsgebied De Kwadestraat (effectieve bebossing (2.16) binnen
bestaande groene bestemmingen);
- het bouwvrij houden van markante steilranden en zichtlocaties (11.1).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

60.

Vallei van de Bouvriebeek – Bossuit

6b

1.2, 2.20, 6.7, 8.9

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.2) samen met
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het versterken van
het typische landschap van de omgeving Bossuit (8.9) en van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van
het kasteel(domein) van Bossuit (2.20), voor:
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in de vallei van de Bouvriebeek (6.7);
- het versterken van de natuurwaarden en bosstructuren (met een beperkte bosuitbreiding) van het bos van het
kasteeldomein Bossuit (2.20).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

61.

Vallei van de Zandbeek – bos
kasteeldomein Spiere

6b

1.2, 2.17, 2.18,
2.19, 6.6, 8.5, 8.6

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.2) samen met
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het versterken van
het typische landschap van de omgeving Grandvalbos en Kooigembos (8.5) en van de landschappelijke en
cultuurhistorische waarden van het kasteel(domein) van Spiere en omgeving (8.6, 2.19), voor:
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in de vallei van de Zandbeek (6.6);
- het versterken van de natuurwaarden en bosstructuren van het Grandvalbos (2.17), het Kooigembos (2.18) en het
bos van het kasteeldomein Spiere (2.19). Richtcijfer bosuitbreiding 40 ha.
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
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Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving en motivering prioriteit
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

62.

Omgeving ArgendaalbosBellegembos

6b

1.2, 2.11, 2.12, 8.4,
9.8, 11.1

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.2) samen met
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het versterken van
het typische landschap van de omgeving Argendaalbos-Bellegembos (8.4) en van de landschappelijke en
cultuurhistorische waarden van het kasteel(park) Argendaal (9.8), voor:
- het versterken van de natuurwaarden en bosstructuren (met bosuitbreiding) van het Argendaalbos en het
Bellegembos (2.11, 2.12);
- het bouwvrij houden van markante steilranden en zichtlocaties (11.1).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

III. Gebieden waarvoor geen acties op korte termijn opgestart worden
Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving en motivering prioriteit

63.

6a

1.1

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:

Landbouwgebieden ten noorden van
Oudenaarde

-

delen van het landbouwgebied (1.1) ten noorden van de N60 op grondgebied van de gemeente Oudenaarde.

Actie af te stemmen op de besluitvorming over de afbakening van het kleinstedelijk gebied Oudenaarde. Initiatief i.f.v.
het al dan niet bevestigen van de agrarische bestemming nadat het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied
is afgerond.

3.6

Deelruimte 6. Vallei van de Bovenschelde

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden
Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving

64.

7b

3.6

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de kouter van Petegem (3.5) op grondgebied
van Oudenaarde (sluit aan op een groter aaneengesloten landbouwgebied (1.1, kaart 6a), met de mogelijkheid een
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van:

Landbouwgebied Petegem

-

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek

het differentiëren van het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied voor het open koutergebied.
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Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie

Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving en motivering prioriteit

65.

7a/7b

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
2.1, 2.2, (2.3), 2.4,
2.5, 2.6, 2.7, 3.1,
(3.2), (3.3), 3.4, 3.5,
(4.1), (4.2), 5.1, 5.2,
5.3, 6.1

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5) samen met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en
het versterken van het typische landschap Scheldemeersen tussen Zevergem en Schelderode (5.1), Scheldevallei
tussen Welden en Gavere (5.2) en Scheldevallei Heurne (5.3), voor:
het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de Scheldemeersen (1.1, 1.2, 1.3, 1.4);
het nader uitwerken van de verweving van landbouw , natuur en de waterbergingsfunctie op de
overgangsgronden te Zevergem (2.1), te Overbeke (2.2), in de Scheldevallei te Zingem (2.4), in de vallei van de
Oosebeek Welden-Roth (2.5) en in de Scheldevallei te Ename (2.7), e.a.

Scheldevallei tussen Gent en
Oudenaarde

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

66.

67.

Scheldevallei Oudenaarde-Kerkhove

Scheldevallei Avelgem-Spiere-Helkijn

7b

7c

1.6, 1.7, 1.8, 2.8,
2.9, 2.11, 3.6, 3.8,
4.3, 4.4, 4.5, 5.5,
6.2, 7.1, 7.2

1.11, 1.12, 1.13,
1.14, 2.16, 2.17,
2.18, 2.19, 2.20,
2.21, 2.22, 2.23,
3.8, 3.9, 3.10, 3.11,
4.5, 5.7
Kaart 6b: 1.2

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek

Afstemming met het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Oudenaarde.
Afstemming met de afbakeningsprocessen van de gebieden van de agrarische en de natuurlijke structuur voor de
buitengebiedregio’s Schelde-Dender en Vlaamse Ardennen.
Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (3.6, 3.8) samen
met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en de versterking
van het typische landschap van de Scheldemeersen tussen Bevere, Petegem en Melden en kouter van Petegem (5.5)
voor:
- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de Scheldemeersen (1.6, 1.7, 1.8);
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en de waterbergingsfunctie in de Meldenmeersen
(2.8), de Scheldevallei te Elsegem (2.9) en de Rennebeekvallei (2.11).
Afstemming met het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Oudenaarde.
Afstemming met de afbakeningsprocessen van de gebieden van de agrarische en de natuurlijke structuur voor de
buitengebiedregio’s Schelde-Dender en Vlaamse Ardennen.
Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (3.8, 3.9, 3.10,
1.2 op kaart 6b) samen met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het
behoud en het versterken van het typische landschap van de Scheldemeanders Avelgem (5.7), voor:
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en de waterbergingsfunctie in delen van de
Scheldevallei (2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23);
- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in delen van de Scheldevallei of
Scheldemeersen (1.11, 1.12, 1.13, 1.14).
Afstemming met de afbakeningsprocessen van de gebieden van de agrarische en de natuurlijke structuur voor de
buitengebiedregio’s Schelde-Dender en Vlaamse Ardennen.
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Deelruimte 7. Rug van Westrozebeke

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden
Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving

68.

Samenhangend landbouwgebied van
de Rug van Westrozebeke Noord

8

1.1, 2.1, 5.1, 7.1

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het landbouwgebied (1.1) en van de natuur-,
bos- en andere groenbestemmingen (2.1) op grondgebied van de gemeenten Staden, Zonnebeke, Moorslede,
Roeselare, Ledegem en Wevelgem, met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in
functie van het bouwvrij houden van markante steilranden en zichtlocaties van de landschappelijk waardevolle Rug
van Westrozebeke (5.1).

69.

Samenhangend landbouwgebied van
de Rug van Westrozebeke Zuid

8

1.1, 5.1, 5.2

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen (1.1), op grondgebied van de gemeenten
Zonnebeke, Moorslede, Ledegem, Wevelgem, Wervik en Menen, met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken in functie van het bouwvrij houden van markante steilranden en zichtlocaties van de
landschappelijk waardevolle Rug van Westrozebeke (5.1) en de Kezelberg ten zuiden van Dadizele (5.2).

II.

Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie

Actie Naam

Deelkaart

Relevante
deelconcepten

Omschrijving en motivering prioriteit

70.

8

1.1, 3.1, 3.2, 3.3,
5.1.

Hernemen van de agrarische bestemming voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen met de opmaak van een
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het nader uitwerken van het verweven van landbouw en natuur in de vallei van de Heulebeek (3.1, 3.2, 3.3).

Vallei van de Heulebeek

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.
71.

Omgeving bossen van Koekuit

8

1.1, 2.3, 2.4, 4.1,
6.1

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen met
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het nader uitwerken van het verweven van landbouw en natuur in de omgeving Koekuit (4.1);
- het versterken van de natuurwaarden en de bosstructuren (met een beperkte bosuitbreiding) van het Vierkavenbos
(2.4) en van de Koekuitbossen (2.3). Richtcijfer bosuitbreiding: 65 ha.
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek
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Bijlage - Verwerking adviezen eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur

De verwerking van de adviezen van gemeenten, provincies en belangengroepen over het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en het programma voor uitvoering van
juni 2006 is in bijlage bij dit operationeel uitvoeringsprogramma toegevoegd.
Het eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur en het programma voor uitvoering werd voor advies voorgelegd aan gemeenten, provincies en belangen groepen in maart 2008.
Adviezen konden ingediend worden tot 23 mei 2008.
Volgende actoren brachten een schriftelijk advies uit:
-

Provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

-

Gemeenten Anzegem, Ardooie, Avelgem, Deerlijk, Deinze, Dentergem, De Pinte, Gent, Harelbeke, Hooglede, Izegem, Kortemark, Kortrijk, Kruishoutem, Kuurne,
Ledegem, Lendelede, Lichtervelde, Menen, Moorslede, Nazareth, Nevele, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruislede, Sint-Martens-Latem, Staden, Tielt, Torhout,
Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke, Wingene, Wortegem-Petegem, Zonnebeke, Zulte en Zwevegem.

-

ABS, ABS Deinze-Zulte, ABS Deinze-Zulte-Nazareth, Bedrijfsgilde Anzegem, Bedrijfsgilde Avelgem, Bedrijfsgilde Dentergem, Bedrijfsgilde Tielt, Bedrijfsgilde Wielsbeke,
Bedrijfsgilde Wingene, Bedrijfsgilde Wortegem-Petegem, Bedrijfsgilde Zingem, Bloso, Boerenbond, Boerenbond Kortrijk, Boerenbond Tielt, Houtlandse Milieuvereniging,
Landelijke gilde Ardooie, Landelijke gilde Hooglede, Landelijke gilde Ingelmunster, Landeljike gilde van Oostrozebeke, Landelijk Vlaanderen, Landbouwcomice Zulte,
Landbouwcomice Kruishoutem, Landelijke raad Staden, Leiedal, Natuurpunt, , Natuurpunt Gent, Natuurpunt Mandelstreke, Natuurpunt Nevele, Natuurpunt Zingem,
Natuurpunt Zwevegem, Toerisme Vlaanderen, Torenvalk vzw, Vlaamse Jeugdraad en Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel vzw.

Terminologie:
-

“aandachtspunt”: punt dat inhoudelijk in de lijn ligt van de beleidsdoelstelling of concepten, waarmee in principe akkoord gegaan kan worden en dat verder opgenomen en
afgewogen of geconcretiseerd zal worden indien er een planningsinitiatief wordt opgezet.

-

“discussiepunt”: punt dat inhoudelijk niet in de lijn ligt van de beleidsdoelstellingen of concepten of waarover fundamentele discussie bestaat tussen verschillende
actoren; zal het voorwerp van verder overleg en discussie zijn indien er een planningsinitiatief wordt opgezet.

Opmerkingen die betrekking hebben op gebieden die onder een andere buitengebiedregio vallen, worden in deze betreffende regio verwerkt en komen bijgevolg hieronder niet
aan bod.

4.1

Opmerkingen bij beleidsdoelstellingen
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

1.

Provincie OostVlaanderen

Een aantal beekstelstels die nu in het voorgestelde te herbevestigen gebied
liggen, zijn naar waterberging toe zo belangrijk, dat zij ofwel expliciet moeten
vermeld worden bij dit concept ofwel als apart deelconcept moeten worden
toegevoegd. Het gaat over beekstelsels die in het PRS niet zijn aangeduid als
natuurverbindingsgebied of ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.
Deze zijn: 1/de bovenlopen van de Marialopopbeek en Speibeek 2/de
Binnenbeek, Scheldeputbeek en Aalbeek 3/de Kattebeek.

Acties rond deze beken kaderen nu reeds in de uitvoering van
(deel)bekkenbeheerplannen. Acties voorzien in (deel)bekkenbeheerplannen
moeten uitgevoerd kunnen worden, ongeacht de bestemming van het terrein.

2.

Gemeente Anzegem

Uitbreiding van bosgebieden kan enkel bij bestaande bosmassieven en op
gronden met minder landbouweconomische cultuurwaarden. Verschillende

Binnen de taakstelling van het RSV dient gezocht te worden naar bijkomend bos.
De plaats waar bijkomend bos kan komen, of waar een bestaand bos kan

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek
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Actor(en)

3.

4.

6.

Opmerking

Antwoord

private bebossingsinitiatieven werden (en worden) uitgevoerd en strekken tot
realisatie van een aantal bosmassieven.

uitbreiden hangt af van een aantal factoren (ecologische aspecten, waarde van
de gronden voor de landbouw, draagkracht van de omgeving, steun van de
omwonenden, …). Geschiktheid van gronden voor landbouw alleen kan geen
absoluut uitsluitingcriterium zijn voor bosuitbreiding. Private initiatieven kunnen
hier zeker een rol in spelen, maar dit zal niet volstaan. Er dienen ook andere
gebieden gezocht te worden.

De vroeger afgebakende natuurgebieden op de oevers van de beken en thans
fungerend als een lineair element dienen enkel als natuurgebied behouden te
blijven als er ter zake potenties aanwezig zijn. Compensatie kan overwogen
worden.

Bij opmaak van de gewenste ruimtelijke structuur werd uitgegaan van de
potenties van de gebieden.
Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere
uitwerking van de uitvoeringsacties.

Gemeente Kruishoutem Vanuit het GRS wordt geformuleerd dat mogelijke bosuitbreiding enkel dient te
gebeuren op vrijwillige basis. Enkel de gebieden Lozerbos en Kordaalbos komen
hiervoor in aanmerking.

5.

Stad Menen

24 oktober 2008

Binnen de taakstelling van het RSV dient gezocht te worden naar bijkomend bos.
De plaats waar bijkomend bos kan komen, of waar een bestaand bos kan
uitbreiden dient af te hangen van een aantal factoren (ecologische aspecten,
waarde van de gronden voor de landbouw, draagkracht van de omgeving, steun
van de omwonenden, …). Private initiatieven kunnen hier zeker een rol in
spelen, maar dit zal niet volstaan. Er dienen ook andere gebieden gezocht te
worden.

Het college merkt op dat in de gemeente 6 kastelen voorkomen. Deze kastelen
dienen verder behouden en beschermd te worden. Eventuele
bestemmingswijzingen zijn alleen aanvaardbaar in zoverre ze verzoenbaar zijn
met het historisch kader.

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere
uitwerking van de uitvoeringsacties in dit gebied. Het principe van het behoud
van kasteel(parken), rekening houdend met de cultuurhistorische context, is als
uitgangspunt opgenomen in de beleidsdoelstellingen. Het bepalen van de
hoofdfunctie van specifieke kasteelparken en –bossen zal gebiedsspecifiek
worden uitgewerkt bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De stad Menen adviseert het concept ‘ruimtelijk-functioneel samenhangende
gebieden voor land- en tuinbouw’, specifiek 5.2 en 5.3 negatief, gezien deze
concepten sterk beperkend zijn voor de opmaak van de afbakening van het
kleinstedelijk gebied Menen. Verder onderzoek wordt noodzakelijk geacht. Er
wordt hierbij verwezen naar o.a. PRUP Menen-west in opmaak en het gebied
langs de N32.

Wanneer de visievorming op het buitengebied vooruitloopt op de afbakening van
een kleinstedelijk gebied wordt in de nabijheid van het stedelijk gebied een visie
opgesteld over de openruimte. Zolang het afbakeningsproces voor het
kleinstedelijk gebied niet afgerond is, zullen er in principe geen gewestelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden voor de openruimtegebieden
die interfereren met deze afbakening, tenzij er hierover een andere afspraak met
de provincie gemaakt wordt of het gaat om gebieden die een ontegensprekelijke
waarde hebben voor landbouw, natuur of bos die niet ter discussie staat.
De provincie is bevoegd voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden.
Deze bevoegdheid wordt niet in vraag gesteld.
Gezien de procedure van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Menen-West’
reeds is opgestart, wordt ervoor geopteerd de omgeving van het plangebied niet
als agrarisch gebied te herbevestigen en in het operationeel
uitvoeringsprogramma in categorie III onder te brengen. Dit betekent dat er pas
een uitspraak gedaan kan worden over het al dan niet herbevestigen van de
agrarische bestemming nadat het provinciaal planningsinitiatief voor het
kleinstedelijk gebied –en hier het PRUP ‘Menen-West’ is afgerond.

7.

Gemeente Pittem

De voorgestelde beleidsdoelstellingen worden in het ontwerp van gemeentelijk
ruimtelijke structuurplan volledig ondersteund. Hieromtrent wordt een gunstig

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek

Er wordt akte genomen van dit standpunt.
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Opmerking

Antwoord

advies verleend.
8.

Stad Roeselare

De herbevestiging reikt geen oplossing aan voor de specifieke problematieken
die zich vandaag in het landelijk gebied voordoen (vb. mestverwerking)

De herbevestiging van het agrarisch gebied is een beleidsbeslissing die aangeeft
dat binnen deze gebieden er geen gewestelijke initiatieven genomen worden
voor het omezetten van agrarisch gebied naar andere bestemmingen, tenzij in
uitzonderlijke gevallen die zijn aangegeven in de omzendbrief RO/2005/01.
Andere niet-planologische problematieken worden geregeld via de bestaande
sectorale regelgeving.

9.

Stad Roeselare

De gemeenteraad geeft voorwaardelijk positief advies over de
beleidsdoelstellingen:

Dit zijn ruimtelijke beleidsdoelstellingen die uitgaan van de algemene
doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV. De uitgangspunten
van het RSV worden niet in vraag gesteld. Om deze doelstellingen te bereiken,
zijn acties op Vlaams niveau noodzakelijk. …). Vrijwillige initiatieven kunnen hier
zeker een rol in spelen, maar dit zal niet volstaan.

-

behoud en versterking van natuurcomplexen binnen een netwerk

-

behoud en versterking van de bos- en parkstructuur

-

behoud van gave landschappen en structurerende
landschapselementen, ontwikkeling van nieuwe landschappen.

op voorwaarde dat dit gebeurt op vrijwillige basis.
10.

11.

Gemeente SintMartens-Latem

In het concept ‘ontwikkeling van landschappelijke en ecologisch waardevolle
lineaire elementen’ staat dat ‘voldoende ruimte moet worden gevrijwaard voor
het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit (..)’. De gemeenteraad vindt dat dit cfr. het GRS moet beperkt
worden tot 10-15m aan weerszijden van de beek.

Voor dit concept op zich worden geen specifieke uitvoeringsacties gepland op
Vlaams niveau. Het uitwerken van deze natuurverbindingen of ecologische
infrastructuur van bovenlokaal belang is een provinciale planningstaak.

Het gebrek aan afstemming tussen het goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan en dit proces is een schending van het continuïteitsbeginsel. Het
college van burgemeester en schepenen verzoekt met aandrang de grens van
landbouwzone concept 1.1, kaart 5a en een te ontwikkelen zone voor
recreatieve activiteiten e.a. aan te passen.

Binnen dit planningsproces wordt de nodige beleidsruimte gelaten voor
gemeenten en provincies voor het uitvoeren van de eigen planningstaken inzake
wonen, bedrijventerreinen, recreatie e.a. Hierbij wordt verwezen naar de
bepalingen in de omzendbrief RO/2005/01 m.b.t. de herbevestiging van de
gewestplannen. De kaarten van de gewenste ruimtelijke structuur worden in
deze fase van het proces echter niet meer aangepast.
De grens van de herbevestiging van de landbouwzone concept 1.1. werd
bijgesteld, zodat de begrenzing van het grootstedelijk gebied Gent wordt gevolgd
langs de oostelijke zijde van het gebied.

12.

Gemeente Zulte

Kaart 5b, concept 1.5: Dit landbouw gebieden is geenszins aaneensluitend: de
Oudenaardestraat vormt een aaneengesloten woon- & bedrijfslint waardoor nog
nauwelijks visuele verbinding bestaat tussen de achterliggende openruimtes.
Ook langs de Karreweg op grondgebied Kruishoutem is er geen binding tussen
de Zaubeekvallei en het landbouwgebied aan de overkant van de E17. het
gebied tussen Houtstraat en Oudenaardestraat is een geïsoleerd
landbouwgebied. Het ruimtelijk concept is dan ook misleidend en dient gewijzigd
in overeenstemming met de feitelijke en juridische toestand. Tevens is het
concept in tegenstrijd met de visie van het PRS m.b.t. de economische
ontwikkeling van het ‘economisch knooppunt’ Zulte-Kruishoutem.

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek

Het schaalniveau waarop de structuurschetsen in deze ruimtelijke visie
opgemaakt worden, laat niet toe alle andere bestemmingen zoals ze voorzien
zijn op de gewestplannen of BPA’s weer te geven. Bij de opmaak van de
ruimtelijke uitvoeringsplannen voor landbouw, natuur en bos worden de
bestaande en gerealiseerde woon-, recreatie- en industriegebieden van het
gewestplan uiteraard niet in vraag gesteld.
Opties in goedgekeurde gemeentelijke of provinciale structuurplannen of
uitvoeringsplannen met betrekking tot uitbreidingen van woongebieden of
bedrijventerreinen worden vanuit dit proces per definitie niet opnieuw in vraag
gesteld. Binnen dit planningsproces wordt de nodige beleidsruimte gelaten voor
gemeenten en provincies voor het uitvoeren van de eigen planningstaken inzake
wonen, bedrijventerreinen, recreatie e.a. Hierbij wordt verwezen naar de
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Antwoord
bepalingen in de omzendbrief RO/2005/01 m.b.t. de herbevestiging van de
gewestplannen.

13.

14.

15.

16.

17.

Gemeente Zwevegem

Bloso

Boerenbond

Het aanduiden van bouwvrije gebieden als mogelijke optie is in
overeenstemming met het GRS en draagt bij tot het behoud van het
aaneengesloten karakter van cultuurgronden voor de grondgebonden landbouw.
Grote aaneengesloten boscomplexen bedreigen echter de openheid van het
landschap. Er wordt ten onrechte gesteld dat de ganse Leiestreek een natuuren bosarme streek zou zijn.

Binnen de taakstelling van het RSV dient gezocht te worden naar bijkomend bos.
De plaats waar bijkomend bos kan komen, of waar een bestaand bos kan
uitbreiden dient af te hangen van een aantal factoren (ecologische aspecten,
waarde van de gronden voor de landbouw, draagkracht van de omgeving, steun
van de omwonenden, …).

Op blz. 12 van de eindnota worden de beleidsdoelstellingen geformuleerd voor
de toeristisch recreatieve ontsluiting van de openruimte. Er wordt vermeld:
‘Hoogdynamische toeristisch recreatieve activiteiten worden maximaal ingepast
in of aansluitend bij de kernen en stedelijke gebieden en zijn niet gewenst in de
openruimte.’ Er wordt op gewezen dat dergelijke formulering in conflict komt met
andere wetgeving. Dit betekent dat bijvoorbeeld geen motorcrossterreinen meer
zouden kunnen ingeplant worden. In Vlarem is namelijk een afstandsregel van
toepassing waardoor motorcrossterreinen op minstens 500 meter van
woongebied moeten gelegen zijn. Er wordt dringend op gewezen dat de
formulering zoals opgenomen onder paragraaf 1.2 blz.4 ook overgenomen wordt
in hoofdstuk 3: beleidsdoelstellingen.

De verschillende hoofdstukken uit de gewenste ruimtelijke structuur moeten in
samenhang gelezen worden.

De stelling dat de Leiestreek een bosarme streek is, is een globale vaststelling
voor de volledige streek en geldt niet per definitie voor elk deel ervan.

De vermelding dat hoogdynamische toeristisch recreatieve activiteiten maximaal
ingepast worden in of aansluitend bij de kernen en stedelijke gebieden, maakt
inplanting erbuiten niet per definitie onmogelijk, maar geeft een duidelijke richting
aan.

De Boerenbond pleit voor een strikte scheiding van de natuur en land- en
tuinbouwfunctie waarbij zuinig ruimtegebruik voorop staat. Binnen het
economisch gebruik van de ruimte door de land- en tuinbouw is er voldoende
wettelijke garantie voor de standstill voor de natuurwaarden en via stimulerende
maatregelen voor de verdere ontwikkeling van de natuurelementen.

In het RSV wordt de verweving van functies vooropgesteld. Hieraan is ook een
taakstelling verbonden. Binnen het pakket agrarisch gebied is het grootste deel
uitsluitend voorzien voor beroepslandbouw. Een klein deel is voorbehouden voor
een verwevenheid met natuurelementen (agrarisch gebied met
natuurverweving).
In het deel zonder bijkomende overdruk gelden inderdaad ook regels voor het
behoud van de natuurelementen. Het is echter enkel in de gebieden met een
overdruk natuurverweving dat er bijkomende maatregelen genomen kunnen
worden in de vorm van beheersovereenkomsten, … en dit op vrijwillige basis.

De opgenomen uitleg over de verhouding tussen de stedelijke gebieden en het
buitengebied komt niet overeen met de teksten uit het RSV. Dit moet in
overeenstemming gebracht worden.
Daarnaast dient deze visie ook een uitspraak te doen over de
buitengebiedbestemmingen in reeds afgebakende stedelijke gebieden teneinde
een continuering en gelijkwaardigheid van het beleid te garanderen.

Dit is een aandachtspunt. Het RSV is hier het kader wat betreft het onderscheid
tussen het stedelijk gebied en het buitengebied.

De Boerenbond volgt de logica niet dat bosontwikkeling vooral in bosarme
regio’s moet gebeuren. De afwezigheid van bos wijst juist op een aantal

Bosuitbreiding is één van de beleidsdoelstellingen uit het RSV. Om deze
doelstelling te bereiken zijn een aantal principes opgenomen. Bosontwikkeling in

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek

Conform de algemene werkwijze wordt de visie van reeds afgebakende
stedelijke gebieden ter informatie meegenomen in de visie op het buitengebied,
dit in functie van afstemming tussen de verschillende visies. Het klopt dat een
afstemming dient te gebeuren tussen de stedelijke gebieden, van welk niveau
dan ook, reeds afgebakend of nog in onderzoek en de omliggende
buitengebieden zodat beter uitspraak gedaan kan worden over randstedelijk
groen, stedelijke landbouwgebieden, … Continuering en gelijkwaardigheid staan
dan inderdaad voorop.
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endogene ontwikkelingen die een maximale benutting van gronden en
economische potenties heeft nagestreefd.
Bosontwikkeling kan niet als natuurverbinding. Natuurverbinding is
ondergeschikt aan andere functies. Enkel het stimuleren van KLE’s kan hier
gebeuren.

bosarmere gebieden is er daar één van.

Bosuitbreiding is een maatschappelijk gebeuren. Hiervoor zijn verschillende
argumenten mogelijk. Enkel over het ‘ecologisch’ aspect spreken is dan ook te
beperkend en foutief. De draagkracht van de omgeving dient doorslaggevend te
zijn.

Wanneer een natuurverbinding gerealiseerd kan worden via stepping stones
(stapstenen), kan een beperkte bebossing wel ingeschakeld worden voor
natuurverbinding. Op andere plaatsen zal het stimuleren van KLE’s of
beekbegeleidend groen nuttiger zijn om de verbinding te verwezenlijken.
Bij bosuitbreidingen (net zoals bij andere ingrepen in de openruimte) zijn er
verschillende aspecten die mee afgewogen moeten worden. Eén ervan is het
ecologisch aspect. Maar ook de ruimtelijke draagkracht of de plaatselijke steun
zijn belangrijke aspecten.

18.

Verbreding van de landbouw mag niet exclusief voorbehouden worden voor een
bepaalde regio. Deze nevenactiviteit dient mogelijk te zijn voor alle landbouwers.
Ze moeten zelf kunnen kiezen of ze dit willen doen of niet. Verbreding kan wel
gestimuleerd worden, maar een verplichting kan niet.

Dit is een aandachtspunt. In deze visie zijn enkele gebieden aangeduid die zich
meer lenen voor verbreding. Het is niet de bedoeling in deze gebieden
landbouwers te gaan verplichten om te gaan verbreden en in andere het niet toe
te laten. Het blijft de keuze van de individuele landbouwer. In bepaalde regio’s
kan wel met stimulansen gewerkt worden.

19.

Deze visie en de uitwerking worden op Vlaams niveau uitgevoerd. Dit houdt in
dat de onderliggende planniveaus de voorwaarden nog kunnen verstrengen. Er
zou een minder strenge en stringente invulling gegeven moeten worden binnen
de verschillende specifieke functies zodat een verdere verfijning kan gebeuren
op een lager planningsniveau.

Het is inderdaad de bedoeling dat de gemeenten en de provincies delen van de
agrarische gebieden gaan differentiëren. Dit kan zowel in de herbevestigde
agrarische gebieden als in de gebieden in de gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen die als landbouwgebied bestemd zijn.
Ook het gewest kan het agrarisch gebied gaan differentiëren. Dit kan als
bouwvrij agrarisch gebied of als gebied voor glastuinbouw.

20.

Inzake de natuurlijke structuur (pg.7 par.4) wordt er onnauwkeurig verwezen
naar het informatief gedeelte van het RSV. Er wordt een exacte overname van
de tekst gevraagd en Boerenbond wijst erop dat deze specifieke locaties niet
verder opgenomen zijn in het richtinggevende noch het bindende gedeelte van
het RSV.

Dit is een aandachtspunt. Het RSV is hier het kader.
De tekst van de gewenste ruimtelijke structuur wordt in deze fase van het proces
niet meer aangepast.

21.

Historisch is er eveneens een sterke glastuinbouwactiviteit aan de zuid- en
oostzijde van Gent. De intensiteit is niet vergelijkbaar met de noordoostzijde van
Gent, maar is desondanks regionaal duidelijk en manifest lokaliseerbaar. Deze
feitelijke toestand dient meegenomen te worden en geïntegreerd in de verdere
ontwikkelingsperspectieven inzake glastuinbouw in de omgeving van Gent.

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere
uitwerking van de uitvoeringsacties in dit gebied. Gebiedsspecifiek dient gekeken
te worden of glastuinbouw kan uitbreiden, of er nieuwe vestigingen toegelaten
kunnen worden of dat het gebied beter gevrijwaard blijft van glastuinbouw. Indien
dit laatste het geval is, wordt aangegeven waarom glastuinbouw geen
mogelijkheden kan krijgen.

22.

Aangezien de gebieden voor recreatieve vormen van landbouw niet meer
behoren tot de agrarische structuur, dient in dit afbakeningsproces toch
voldoende aandacht gegeven te worden aan de locatie ervan. Indien men geen
uitspraken/afbakeningen doet over wenselijke gebieden voor hobbylandbouw,
blijft de druk op het agrarisch gebied doorwegen.

Binnen de beleidsdoelstellingen wordt aangegeven dat recreatieve vormen van
landbouw in structureel aangetaste agrarische gebieden kunnen plaatsvinden,
onmiddellijk aansluitend bij de woonkernen. In deze gebieden vervullen zij dan
de rol van lokaal openruimtegebied.

23.

Pg.10, par.6: Niet akkoord met de omschrijvingen inzake de Europese
Habitatrichtlijnen. Ten eerste zijn er hiervoor nog geen
instandhoudingsdoelstellingen gekend en kan bijgevolg het ruimtelijk beleid
hierop niet afgestemd worden. Ten tweede bestaan er inzake deze SBZ geen
passende bestemmingen. Er is immers geen specifieke relatie tussen SBZ en

De richtlijnen vanuit de Europese instandhoudingsdoelstellingen worden in dit
planningsproces ondersteund. De aanduiding als SBZ wordt meegenomen bij
het bepalen wat de meest passende bestemming is voor een welbepaalde zone
(dit kan zowel natuur, natuurverweving, bouwvrij agrarisch gebied, … zijn).

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek
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ruimtelijke bestemming. De bestemmingen vanuit dit planningsproces
(landbouw, natuur en bos) kunnen allen als grondkleur dienen om SBZ af te
bakenen. Het behoud op lange termijn van de bestaande landbouwactiviteiten
binnen afgebakende SBZ-zones is imperatief.
24.

Op pg.11, par.5 wordt gesteld dat het landbouwgebruik de natuurlijke dynamiek
van het watersysteem moet respecteren. Hier kan men niet mee akkoord gaan.
Hiertoe is immers een samenhang met het waterbeleid noodzakelijk en dient een
onderbouw van ondersteuningsmaatregelen uitgebouwd te worden. Dit beleid
wordt uitgewerkt in het decreet integraal waterbeleid.

Doelstellingen vanuit het integraal waterbeleid zijn als algemene uitgangspunten
opgenomen in de beleidsdoelstellingen en deelconcepten voor de beek- en
riviervalleien. Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij
de verdere uitwerking van de uitvoeringsacties.

Pg.11, par.6: Het maximaal spreiden van overstromingen over alle
overstroombare gedeelten van de vallei is een perverse uitspraak die haaks
staat op een zuinig ruimtegebruik. De bedoeling is net om op een duurzame
wijze de schade en overlast van overstromingen op die plaatsen te situeren waar
het beste resultaat bekomen wordt met de laagste kost.
25.

Pg.11, par.8: Niet akkoord met de huidge generalisering m.b.t. de Leiemeanders. Dit zijn aandachtspunten die verder in overweging genomen moeten worden bij
Een beter economisch verantwoorde en geïntegreerde benadering is hier
de verdere uitwerking van de uitvoeringsacties.
absoluut noodzakelijk.

26.

Binnen de ruimtelijke concepten kan niet gesteld worden dat ‘binnen
natuurcomplexen wordt gestreefd naar het herstel van vochtige tot natte,
halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden en ontwikkeling van
beekbegeleidende bossen (..). Lokaal kan gestreefd worden naar
ongeperceleerd halfopen valleilandschap met een mozaïek van grasland, ruigte,
moeras, ‘. Ruimtelijke Ordening kan geen uitspraken doen over teelten. Lokale
elementen horen ook niet thuis in dit gewestelijk proces.

Het klopt dat vanuit het ruimtelijk beleid het agrarisch gebied niet wordt
gedifferentieerd in functie van teelten of specifieke concentratie- en
specialisatiegebieden van grondloze veehouderij, tuinbouw, etc. Op die manier
blijft er binnen de gebieden van de agrarische structuur ruimte voor structurele
bedrijfsveranderingen. Binnen het ruimtelijk beleid wordt het agrarisch gebied
enkel gedifferentieerd i.f.v. de bebouwingsmogelijkheden, bv. door het
aanduiden van bouwvrije zones.
Lokale elementen worden niet vastgelegd, maar enkel als mogelijkheid
meegegeven.

27.

Concept 2 (pg.20) ‘behoud en versterking van gevarieerde (open/halfopen)
valleilandschappen met ruimte voor waterberging’.
Uit par.2 blijkt niet dat landbouw en natuur nevengeschikt zijn. De
meersengebieden behoren integraal tot de functionele landbouwgebieden. Deze
functionele samenhang mag niet verbroken worden. ‘Grondgebonden’ dient ook
geschrapt te worden. Dit is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. (zie
ook pg.30)

Er wordt gesteld dat het ruimtelijk beleid in deze gebieden gericht is op
verwevenheid van de landbouw, natuur, bos en waterberging. In de eerste
paragraaf wordt gesteld dat landbouw en natuur nevengeschikte functies zijn.

Het ‘natuurlijk functioneren van de watersystemen’ (par.3) dient geschrapt te
worden. De voorgestelde ingrepen zijn een eenzijdige uitbreiding van natuur.
(Idem pg.33)

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere
uitwerking van de uitvoeringsacties.

Bij het behoud en herstel van KLE (par.6) moet rekening gehouden worden met
economische mogelijkheden van de hedendaagse landbouwbedrijfsvoering.
(Idem pg.33, 45)

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere
uitwerking van de uitvoeringsacties.

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek
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28.

Concept 4 (pg.21) ‘Ruimtelijk-funcitioneel samenhangende gebieden (..)’: Het is
onaanvaardbaar dat in agrarisch gebieden nog bijkomende beperkingen worden
opgelegd. Dit betreft 1/ vrijwillige stimulerende maatregelen en 2/ het open
houden van kouters en overstromingsgevoelige gebieden. De vigerende
wetgevingen zijn hier reeds te volle van toepassing en normale bedrijfsvoering
mag niet beperkt worden. (Idem pg.38)

29.

Concept ‘Ontwikkelen van landschappelijke en ecologisch waardevolle lineaire
elementen’: Vraag om het verder vrijwaren van bebouwing te schrappen.

Stimulerende maatregelen voor kleine landschapselementen gebeuren op
vrijwillige basis, zodat niet gesproken kan worden over opgelegde beperkingen.
In de uitgangspunten uit het RSV (p. 396) voor bouwvrije zones wordt gesteld
dat gebieden om belangrijke landschappelijke kwaliteiten bouwvrij gehouden
kunnen worden. Open koutergebieden en waardevolle lineaire elementen
kunnen hieronder geklasseerd worden. Het bouwvrij houden van
overstromingsgevoelige gebieden zal samengaan met de beperkingen
aangegeven in de watertoets. Dit zijn bepalingen die gebiedsspecifiek uitgewerkt
zullen moeten worden bij de verdere uitwerking van de uitvoeringsacties.

30.

Concept ‘Versterken van de bosstructuur (en omgevende natuurwaarden)’
(pg.39): Toevoegen dat de land- en tuinbouwactiviteiten in de ruime omgeving
niet beperkt of beïnvloed mogen worden in hun dynamiek.

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere
uitwerking van de uitvoeringsacties.

31.

Concept ‘Mozaïeklandschap (..)’ (pg.41), concept ‘Vrijwaren en versterken van
waardevolle landschappen en erfgoedwaarden (pg.42)’ en concept ‘Vrijwaren (..)
ecologische en landschappelijke waarden verweven met landbouw’ (pg.43, 48):
Toevoegen dat de land- en tuinbouwactiviteiten in de ruime omgeving niet
beperkt mogen worden of beïnvloed worden in hun dynamiek. (Idem concept 2
pg.45, concept 3 pg.47, concept 5 pg.47)

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere
uitwerking van de uitvoeringsacties.

32.

Deelruimte 6: Vallei van de Bovenschelde: De omschrijving van de visie voor dit
gebied geeft niet de werkelijke toestand weer en de gewenste structuur zoals de
landbouw die ziet. Het is niet omdat er nogal wat groene bestemmingen
voorkomen dat dit gebied uitsluitend een natuurcomplex is. Landbouw heeft hier
nog een belangrijke rol. Voorstel schrappen ‘natuurcomplex’ (pg.44). Kaart 7a
dient hiertoe aangepast te worden, teneinde geen zwaar onevenwicht in de
lokale structuur te laten ontstaan. Landbouw is manifester aanwezig dan de
kaarten laten blijken.

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere
uitwerking van de uitvoeringsacties, rekening houdend met de bepalingen uit het
RSV (p. 386) waarin wordt gesteld dat o.a. de riviervalleien de belangrijkste
elementen van de natuurlijke structuur zijn op Vlaams niveau.

Waar mogelijk dienen niet herbevestigde bedrijfszetels die nu op de grens
tussen herbevestigd en niet-herbevestigd gebied liggen, opgenomen te worden
in het herbevestigd gebied.

Waar mogelijk en wenselijk werd dit voorstel gevolgd en werden de actieve
landbouwzetels die aan de rand van een actiegebied gelegen zijn opgenomen in
te herbevestigen gebied.

33.

Boerenbond Kortrijk Tielt

In het operationeel uitvoeringsprogramma is bij de verschillende actiegebieden
opgenomen dat een gevoeligheidsanalyse zal worden opgemaakt voor de
bestaande landbouwbedrijven in het gebied.
34.

Concepten rond natuurverwevingsgebieden (pg.15/20/26/33/40/45/50: Niet
akkoord met de stelling dat landbouw zo veel mogelijk afgestemd wordt op de
aanwezige natuur- en landschapswaarden. De definitie van verwevingsgebied
(RSV) dient gerespecteerd te worden. Functies zijn evenwaardig.

De definitie van verwevingsgebied uit het RSV wordt niet in vraag gesteld.

35.

Boerenbond Tielt –
Bedrijfsgilde Anzegem

Men is van mening dat het uitwerken van bouwvrije zones het best toegewezen
wordt aan het lokaal niveau.

Vanuit het RSV is er een taakstelling tot het afbakenen van bouwvrije zones op
gewestelijk niveau. Uitgangspunten uit het RSV (p. 396) voor bouwvrije zones
worden niet in vraag gesteld.

36.

Leiedal

In de regio Kortrijk worden er op vandaag op een zeer intense wijze studies
uitgevoerd met als doel voor een aantal gebieden tot een geïntegreerde visie te

Omtrent de timing van de herbevestiging zijn concrete afspraken gemaakt. Het is
niet mogelijk om alle lopende studies af te wachten vooraleer over te gaan tot
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komen die, in onze dichtbebouwde regio, de verschillende aanspraken op de
ruimte harmonisch laten samengaan. Het is dan ook wenselijk dat voor deze
gebieden deze studies kunnen voltooid worden vooraleer er definitieve
conclusies worden getrokken over herbevestiging. Indien er nu reeds
‘voorafnames’ gebeuren op de uitkomst van deze studies, dreigt een intelligent
stedenbouwkundige synthese in gedrang te komen.

herbevestiging. De gebieden die worden herbevestigd zijn deze waarvan men
zeker is dat er geen gewestelijke initiatieven wenselijk zijn voor het omzetten van
agrarisch gebied naar andere bestemmingen, tenzij in uitzonderlijke gevallen die
zijn aangegeven in de omzendbrief RO/2005/01. Binnen dit planningsproces
wordt echter de nodige beleidsruimte gelaten voor gemeenten en provincies voor
het uitvoeren van de eigen planningstaken inzake wonen, bedrijventerreinen,
recreatie e.a.
De timing van de actiegebieden werd indien mogelijk afgestemd op deze van
lopend of nog te voeren onderzoek.

37.

De verbreding van het agrarisch gebruik i.f.v. natuurbeheer is volgens
Natuurpunt Gent bijzonder wenselijk op de valleiflanken. Deze verbreding dient
dus niet te gebeuren in de meersengebieden van Leie en Schelde en in de
beekvalleien, zoals de beleidsdoelstellingen voorstellen, omdat op die plaatsen
natuur de hoofdfunctie dient te hebben/krijgen.

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere
uitwerking van de uitvoeringsacties.

38.

Natuurpunt Gent heeft problemen met de plaats van de hobbylandbouw in de
buitengebiedvisie. Zones voor hobbylandbouw en het houden van paarden
horen thuis in agrarisch gebied (en zeker niet in kwetsbare (natuur)gebieden). Ze
dienen een plaats te krijgen in de stedelijke landbouwgebieden of andere
agrarische gebieden. Er moet bij de te herbevestigen agrarische structuur
voldoende ruimte in het agrarische gebied worden vrijgehouden voor de
hobbylandbouw en die ruimte mag dus niet worden opgenomen in de
herbevestiging.

Binnen de beleidsdoelstellingen wordt aangegeven dat recreatieve vormen van
landbouw in structureel aangetaste agrarische gebieden kunnen plaatsvinden,
onmiddellijk aansluitend bij de woonkernen. In deze gebieden vervullen zij dan
de rol van lokaal openruimtegebied.

39.

Onder de titel ‘Behoud en versterking van gevarieerde (open/halfopen)
valleilandschappen met ruimte voor waterberging’ wordt voorgesteld om naast
de aanwezige landbouwfunctie en waterbeheerfunctie ook de natuurfunctie te
vermelden. Dezelfde vraag geldt voor de titel ‘Ontwikkelen van landschappelijk
en ecologisch waardevolle lineaire elementen’.

Onder het concept ‘behoud en versterking van gevarieerde valleilandschappen
met ruimte voor waterberging’ worden landbouw en natuur als nevengeschikte
functies aangegeven. Beperkte delen van deze valleilandschappen kunnen een
hoofdfunctie natuur of een hoofdfunctie landbouw krijgen. Het ruimtelijk beleid
voor de landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen is gericht
op het behoud van de hoofdfunctie.

Natuurpunt Gent

40.

Toerisme Vlaanderen

De term ‘erfgoed’ wijst te veel naar beschermde gebouwen. Ook nietbeschermde gebouwen kunnen de identiteit van de regio mee bepalen.
Industriële archeologie langs de Leie is belangrijk in het behoud van de
industrieel-archeologisch patrimonium omdat ze regio-identiteitsbepalend zijn.

Zoals opgenomen in de beleidsdoelstellingen (p. 11) worden ook waardevolle
landschappen, dorpskernen,… opgenomen, die kunnen bijdragen tot de
versterking van de landschappelijke identiteit. Ook industriële archeologie kan
hieronder erkend worden.

41.

Vlaamse Jeugdraad

Voor de verdere uitwerking van het behoud en de versterking van de bos- en
parkstructuur in de uitvoeringsplannen wil men de nadruk leggen op een
integrale benadering van speelmogelijkheden voor de jeugd. Niet louter
speeleilandjes of speelreservaten, maar een constante aandacht voor
speelvriendelijkheid. Zeker bij de realisatie van stadsbossen of ander openbaar
groen.

Aandachtspunt: in stadsbossen en ander openbaar groen is minstens het
recreatief medegebruik ervan een uitgangspunt. De concrete uitwerking van wat
op welke plaats kan, dient heel specifiek, per uitvoeringsplan en per gebied
bekeken te worden.

Gezien de recente aanvulling in verband met jeugdlogies in het besluit van de
Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot bepaling van de toelaatbare
functiewijzigingen voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende
bestemmingszone, pleit men ervoor om kleine jeugdlogies aan te duiden als

Het uitvoeringsbesluit tot bepaling van de toelaatbare functiewijzigingen werd
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 29/6/2007. Daarin werden
jeugdlogies als één van de toelaatbare functies opgenomen.

42.

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek
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45.

Antwoord

laagdynamische voorziening.

In de typebepalingen van de stedenbouwkundige voorschriften (conform de
beslissing van de Vlaamse Regering van 11 april 2008) die het uitgangspunt
vormen bij de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, werd
deze wijziging opgenomen. De concrete uitwerking van wat op welke plaats kan,
dient heel specifiek, per uitvoeringsplan en per gebied bekeken te worden.

-

Op pg.11 in par.6 wordt terecht vermeld dat ‘herstellen van natuurlijk
bergend vermogen van valleien de voorkeur verdient op aanleg van
kunstmatige wachtbekkens’. De realiteit is wel heel anders als we kijken
naar de deelbekkenplannen voor het Leiegebied. Hierbij wordt bijna
uitsluitend gemikt op de piste van nieuwe wachtbekkens.

-

Op pg.12 in par.7 wordt vermeld dat bv. ontginningen de structuur en
functie van de structuurbepalende component niet mogen aantasten. Als
we kijken naar de ontwerp delfstofplannen bv. kleiwinningen in OostVlaamse Scheldemeersen, wordt dat principe gewoon genegeerd.

Er wordt akte genomen van deze vraag tot aanpassing van verschillende
planningsprocessen.

Kaart 4b: de Leievallei tussen Menen en Kortrijk maakt deel uit van het
De kaarten van de gewenste ruimtelijke structuur worden niet meer aangepast.
gewestelijk RUP ‘Leievallei’. In dit RUP kreeg het gebied de overdruk VEN. Op
De gewenste ruimtelijke structuur doet geen uitspraken over de reeds
deze kaart is dit gebied dan ook volledig foutief aangeduid als verwevingsgebied. vastgestelde stedelijke gebieden, waaronder het regionaalstedelijk gebied
Kortrijk. De opties van het RUP ‘Leievallei’ worden in deze visie niet in vraag
gesteld.
Meerdere actoren

46.

4.2

Opmerking

Zuid-West-Vlaamse
Volgende opmerkingen dienen door de Vlaamse overheid systematisch
Natuur- en Milieukoepel opgenomen te worden in de verschillende planningsprocessen die lopen in
vzw
andere beleidsdomeinen:

44.

24 oktober 2008

Deze beken zijn op provinciaal niveau geselecteerd als natuurverbindingsgebied.
Het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden blijft bijgevolg
gegarandeerd. Een bijkomende opdruk (verweving) is niet nodig en
herbevestiging is mogelijk.

De selecties vanuit de provincie worden niet in vraag gesteld. Op bepaalde
plaatsen wordt er echter vanuit het Vlaamse niveau voor gekozen om verder te
gaan dan de provinciale selectie. De selectie op provinciaal niveau betekent niet
dat een bijkomende actie op gewestelijk niveau niet wenselijk of mogelijk is.

Het uitwerken van bouwvrije zones wordt het best toegewezen aan het lokaal
niveau.

Uitgangspunten uit het RSV (p. 396) voor bouwvrije zones worden niet in vraag
gesteld vanuit het afbakeningsproces.

Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 1. Plateau van Tielt”

Gebied 1. Samenhangend landbouwgebied westelijk plateau van Tielt
47.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Hooglede

De gemeente wenst enkele op kaart aangegeven locaties niet te herbevestigen
om de ontwikkeling van deze locaties op gemeentelijk niveau niet te
hypothekeren.

Binnen dit planningsproces wordt de nodige beleidsruimte gelaten voor
gemeenten en provincies voor het uitvoeren van de eigen planningstaken inzake
wonen, bedrijventerreinen, recreatie e.a. Hierbij wordt verwezen naar de
bepalingen in de omzendbrief RO/2005/01 m.b.t. de herbevestiging van de
gewestplannen.

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek
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48.

Gemeente Kortemark

Kaart 2a, concept 1.1: de grens van het samenhangend land- en tuinbouwgebied Het schaalniveau waarop de structuurschetsen in deze ruimtelijke visie
zou best onder de Amersveldestraat liggen gezien de concentratie in deze straat opgemaakt worden, laat niet toe alle andere bestemmingen zoals ze voorzien
van wonen en werken, gecombineerd met landbouw.
zijn op de gewestplannen of BPA’s weer te geven. Opties in goedgekeurde
gemeentelijke of provinciale structuurplannen of uitvoeringsplannen met
betrekking tot uitbreidingen van woongebieden of bedrijventerreinen worden
vanuit dit proces per definitie niet opnieuw in vraag gesteld.
De herbevestiging werd beperkt uitgebreid met enkele bedrijfszetels.

49.

Gemeente Lichtervelde

Gebied 1: Niet akkoord dat met de herbevestiging van dit gebied, dat te minimaal De herbevestiging werd aangepast. Langs westelijke zijde werd een bijkomend
werd ingetekend. Men stelt vast dat sommige landbouwzetels niet in de
gebied opgenomen binnen te herbevestigen gebied.
beekvallei gelegen zijn en hun gronden toch niet werden herbevestigd. De
gemeenteraad dringt aan op een snelle afhandeling, zodat de betrokken
bedrijven zo vlug mogelijk rechtzekerheid krijgen.

50.

Stad Torhout

Ruimten die gevrijwaard worden voor het realiseren van een hydrologische,
landschappelijke en ecologische basiskwaliteit rond lineaire elementen ter
ondersteuning van de verbindende functie, dienen beperkt te blijven tot het strikt
noodzakelijke. Dit omdat het ruimtelijk beleid in de agrarische gebieden
vooreerst gericht moet zijn op de hoofdfunctie, nl. landbouw.

De lineaire elementen op zich worden niet opgenomen binnen een actiegebied.
De gewenste ruimtelijke structuur gaat uit van behoud van de bestaande
hoofdfunctie.

Gebied 2. Samenhangend landbouwgebied centraal plateau van Tielt
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

51.

Gemeente Ardooie

De archeologische site en het landschappelijk waardevol agrarisch gebied ten
noorden van de Pittemsestraat worden best geschrapt en krijgen dan een
agrarische bestemming conform art.11.4.1 van het KB28.12.1972 houdende de
toepassing en inrichting van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen.

Het gebied is gelegen binnen te herbevestigen gebied. Binnen dit
planningsproces wordt de nodige beleidsruimte gelaten waardoor lokale
aangelegenheden door de gemeente verder uitgewerkt kunnen worden. Hierbij
wordt verwezen naar de bepalingen in de omzendbrief RO/2005/01 m.b.t. de
herbevestiging van de gewestplannen.

52.

Gemeente Izegem

De gemeente stelt dat de agrarische functie steeds primeert op de eventuele
versterking van de natuurwaarde, bosstructuren en recreatieve functies.

Binnen de gemeentegrenzen van Izegem is, buiten de afbakeningslijn van het
regionaalstedelijk gebied Roeselare slechts een heel beperkt stuk opgenomen
als actiegebied. Tenzij voor specifieke gevallen vermeld in de omzendbrief
RO/2005/01 worden vanuit het Vlaams niveau geen acties ondernomen ter
versterking van de natuur- of bosfuncties binnen herbevestigd gebied.

53.

Gemeente
Oostrozebeke

Het voorstel tot herbevestiging van de agrarische gebieden wordt gunstig
geadviseerd.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

54.

Gemeente Pittem

Voor de ontwikkeling van het momenteel agrarisch gebied ten zuiden van de
Fonteinestraat (begrensd door de Ringlaan) als woonuitbreidingsgebied is er
onduidelijkheid omtrent de al of niet toepassing van de algemene
compensatieregel. Deze compensatie geldt bij een gewestelijk RUP, maar er is
ook een beleidsmarge bij gemeentelijke RUP’s omtrent o.m. wonen. Indien de
compensatieregel voor dit gebied wordt toegepast, stelt het gemeentebestuur
haar voorbehoud omtrent de herbevestiging van dit agrarisch gebied.

Conform de omzendbrief RO/2005/01 worden binnen de perimeters van de
herbevestiging de bestemmingen van de bestaande rechtsgeldige
gewestplannen, algemene (APA) en bijzondere plannen van aanleg (BPA),
gemeentelijke, provinciale of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen door de
Vlaamse Regering beleidsmatig herbevestigd. De beslissing heeft uitsluitend
betrekking op de agrarische, natuur-, bos- en overige groengebieden die liggen
binnen de perimeter aangeduid op de kaarten. De beslissing heeft geen
betrekking op alle andere bestemmingen (woongebieden, recreatiegebieden,
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Antwoord
industriegebieden…), tenzij expliciet anders vermeld. Dit impliceert ook dat de
rechtsgeldige gemeentelijke plannen van aanleg die een van het gewestplan
afwijkende bestemming hebben onverminderd van kracht blijven.

55.

Stad Tielt

Er is geen afstemming tussen de lopende en geplande planningsprocessen van
gemeente en provincie o.a. voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied.
(Zie ook gebied 3, 11, 12). De selectie van Bos kasteeldomein Ronceval Tielt in
de herbevestiging mag in geen geval de aanleg van de zuidwestelijke tangent
rond Tielt verhinderen. De selectie en opname van het kasteelpark kan slechts
op lokaal niveau, gelet op het private karakter ervan.

Wanneer de visievorming op het buitengebied vooruitloopt op de afbakening van
een kleinstedelijk gebied wordt in de nabijheid van het stedelijk gebied een visie
opgesteld over de open ruimte. Zolang het afbakeningsproces voor het
kleinstedelijk gebied niet afgerond is, zullen er in principe geen gewestelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden voor de openruimtegebieden
die interfereren met deze afbakening, tenzij er hierover een andere afspraak met
de provincie gemaakt wordt of het gaat om gebieden die een ontegensprekelijke
waarde hebben voor landbouw, natuur of bos die niet ter discussie staat.
De provincie is bevoegd voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden.
Deze bevoegdheid wordt niet in vraag gesteld

56.

De grens van de discussiezone rond de stad dient ruimer genomen te worden ter Het kader voor de visievorming en de uitvoering van de agrarische, natuurlijke
hoogte van de aanleg van de zuidwestelijke tangent en het noordelijk
en bosstructuur geeft duidelijk aan dat provinciale en gemeentelijke
bedrijventerrein.
planningstaken niet in het gedrang mogen komen. Dit geldt ook voor het
lokaliseren en bestemmen van een bedrijventerrein en de aanleg van wegenis.

57.

Een herbevestiging van de groenzone ten zuiden van de Deinsesteenweg is niet
wenselijk. Er zijn geen natuurwaarden aanwezig en de zone is bebouwd.

De groenzone werd niet aangeduid op de visiekaarten en wordt niet beschouwd
als van Vlaams niveau. Binnen dit planningsproces wordt de nodige
beleidsruimte gelaten waardoor lokale aangelegenheden door de gemeente
verder uitgewerkt kunnen worden binnen herbevestigd gebied. Hierbij wordt
verwezen naar de bepalingen in de omzendbrief RO/2005/01 m.b.t. de
herbevestiging van de gewestplannen.

58.

2 BPA’s (gedeeltelijke herzieningen) zijn niet opgenomen: BPA nr1a ‘Dorp’
(Schuiferskapelle) (KB28.011986) en BPA nr17 ‘Europawijk’ (KB 28.05.1996)

Op de definitieve plannen werden de reeds goedgekeurde APA’s, BPA’s en
RUP’s aangeduid zodat duidelijk is waar het gewestplan nog in voege is en waar
andere bestemmingsplannen of uitvoeringsplannen gelden.

59.

Een herbevestiging van de zone tussen BPA ‘Slachthuis’ en het woongebied met Met de herbevestiging wordt de bestaande bestemming op het gewestplan
landelijk karakter is niet wenselijk, het is niet in landbouwgebruik.
herbevestigd en wordt geen afbakening op perceelsniveau nagestreefd. Binnen
dit planningsproces wordt de nodige beleidsruimte gelaten waardoor lokale
aangelegenheden door de gemeente verder uitgewerkt kunnen worden binnen
herbevestigd gebied. Hierbij wordt verwezen naar de bepalingen in de
omzendbrief RO/2005/01 m.b.t. de herbevestiging van de gewestplannen.

60.

Boerenbond Tielt –
Bedrijfsgilde Tielt

In de nota staat vermeld dat het speelbos van Tielt niet op Vlaams niveau
besproken wordt, maar dit als suggestie aan de provincie wordt meegegeven.
Niet akkoord dat op kaartniveau er wel reeds een gebied afgebakend werd. Op
die manier wordt een hypotheek gelegd op de landbouwpercelen. In het GRS
Tielt staat ook vermeld dat men zich dient te beperken tot 5ha.

De bevoegdheid van de provincie wordt niet in vraag gesteld. De visie op
Vlaams niveau moet gelezen worden als een suggestie naar de provincie,
waarbij wordt aangegeven dat de visie van het gewest een ruimere invulling ziet
dan door de gemeente voorgesteld.

61.

De Torenvalk vzw

De kleiputten van Egem (Pittem) worden herbevestigd. De Torenvalk wenst ten
noorden van het gebied een bijkomende actiezone op de kleiputten te kunnen
verbinden met de Jobeekvallei ten minste tot aan het natuurgebied in beheer het
‘Jobbeekbosje’ (Wingene).

Dit is een lokale aangelegenheid waarvoor er binnen dit planningsproces
voldoende beleidsmarge wordt gelaten.

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek
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Natuurpunt

Het visiegebied ‘Jobeekbosje’ (Wingene) volledig uit herbevestiging halen.
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Gebied 3. Samenhangend landbouwgebied oostelijk plateau van Tielt
63.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Deinze

Er worden volgende planinitiatieven gepland: Opmaak van een gemeentelijk
RUP in functie van 1/gemeenschapsvoorziening basisschool Vinkt, rust- en
verzorgingsinstelling Vinkt en begraafplaats Vinkt; 2/het bestendigen van de
zonen voor sport in Zeveren; 3/de bestendiging voor de
gemeenschapsvoorziening begraafplaats Wontergem.

Binnen dit planningsproces wordt de nodige beleidsruimte gelaten voor
gemeenten en provincies voor het uitvoeren van de eigen planningstaken inzake
wonen, bedrijventerreinen, recreatie e.a.

Concept 1.2: De Landbouwraad Deinze stelt voor dat binnen dit gebied ook de
lokale glastuinbouw zich gespreid kan verder ontwikkelen op voorwaarde dat de
landschappelijke eigenheid niet geschaad wordt en de open historische kouters
gevrijwaard worden van bebouwing.

Binnen dit planningsproces wordt de nodige beleidsruimte gelaten voor
gemeenten en provincies voor het uitvoeren van de eigen planningstaken inzake
wonen, bedrijventerreinen, recreatie e.a. Het is bijgevolg mogelijk om in
herbevestigde gebieden of in gewestelijke RUP’s met een bestemming landbouw
het landbouwgebied gebiedsspecifiek te gaan differentiëren.

64.

Gebied 4. Samenhangend landbouwgebied oostelijk plateau van Tielt – Lotenhulle-Nevele
65.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Natuurpunt –
Natuurpunt Nevele

Het visiegebied ‘Vallei van de Oude Kale’ (Nevele) volledig uit herbevestiging
halen (volgens perimeter van het natuurgebied). Op grondgebied van Nevele is
de vallei zeker natuurgebied.

De visie op Vlaams niveau is in overeenstemming met deze van de gemeente
zoals uitgewerkt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en wordt om die
reden opgenomen als te herbevestigen gebied. De opties die in het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan zijn genomen worden dus niet in vraag gesteld.

Gebied 5. Poelberg - Meikensbos - Vijverbos
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

66.

Provincie WestVlaanderen

In het Leader-programma ‘Tielts Plateau’ is de bredere omgeving van de
Poelberg aangeduid als potentieel streekonthaalpunt. De stad Tielt bekijkt om
hieraan een nieuwe publieke bestemming te geven. De site Poelberg moet ook
in samenhang bekeken worden met de naastliggende zich ontwikkelende
Meikensbossen (grondgebied Dentergem).

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

67.

Bedrijfsgilde van
Dentergem – gemeente
Dentergem –
Boerenbond Tielt

Kaart 2b, concept 2.7: Meikensbos-Vijverbos: In deze omgeving zijn geen
minder kwalitatieve gronden voor bosuitbreiding. Daarnaast zorgt bosuitbreiding
voor meer wild en schaduwschade, wat nefast is voor de vruchten op de
omliggende akkers. Vraag om het discussiegebied te beperken tot het reeds
uitgebreide bosgebied en andere percelen te herbevestigen.

Conform de visie op Vlaams niveau wordt bosuitbreiding nagestreefd.
Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere
uitwerking van de uitvoeringsacties in dit gebied.

68.

De Torenvalk vzw

Graag meer natuurverweving op Poelberg en omgeving, rekening houdend met

Een verdere uitbreiding wordt niet vooropgesteld op Vlaams niveau. Dit kan
echter lokaal verfijnd of aangevuld worden wanneer dit in het gemeentelijk

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek

33/81

Operationeel uitvoeringsprogramma

Actor(en)

24 oktober 2008

Opmerking

Antwoord

de uitbouw van recreatief verbindingsgebied tussen Tielt en de Poelberg.

ruimtelijk structuurplan is onderbouwd.

69.

Stad Tielt

Het actiegebied rond de Poelberg is te ruim genomen.

70.

Bedrijfsgilde Tielt –
Boerenbond Tielt

Dit gebied dient op zijn minst verkleind te worden, aangezien er geen uitspraken
gedaan worden tussen de Poelberg en de spoorweg.

Omwille van de kleinschaligheid van het gebied is het wenselijk de omvang van
het actiegebied grosso modo te behouden. Wel worden verschillende actieve
landbouwzetels aan de rand van het actiegebied en het gebied ten westen van
de N327 opgenomen binnen te herbevestigen gebied.

Het open zicht van en rond de Poelberg dient opengehouden en maximaal
gevrijwaard te worden.

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere
uitwerking van de uitvoeringsacties in dit gebied.

71.

Gebied 6. Vallei van de Krekelbeek
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

72.

Gemeente Kortemark

Het actiegebied dient beperkt te worden tot het deel ten noorden van de
Staatsbaan.

De bedrijfszetels aan de rand van het actiegebied gelegen, werden opgenomen
binnen te herbevestigen gebied. Voor het overige wordt het actiegebied
behouden, dit omwille van toestromende beken in het gebied.

73.

Houtlandse
Milieuvereniging

De steenbakkerijen in Kortemark worden niet herbevestigd, maar er wordt
nergens in de tekst een verwijzing gemaakt naar plannen daarrond. Vraag om
voor deze kleiputten te zoeken naar een nabestemming natuur.

Plannen in uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet hebben eigen
decretaal vastgelegd plannings- en goedkeuringstraject waarop binnen dit
proces niet op vooruitgelopen wordt.

74.

Kaart 2a, concept 4.1: De aangeduide ruimte voor de vallei van de Krekelbeek
werd in de structuurschets zeer verschillend aangeduid dan op de
overzichtskaart.

Het schaalniveau waarop de structuurschetsen in deze ruimtelijke visie
opgemaakt worden laat niet toe om de afbakening ervan gedetailleerd weer te
geven. De afbakening van het te herbevestigen gebied komt overeen met de
afbakening van gebied 1.1 van de visiekaart.

75.

Actie 5 (Kaart 2a, concept 4.1): Er wordt niets vermeld over de kleiputten die
volgens de kaarten in dit gebied liggen.

Dit is een lokale aangelegenheid waarvoor er binnen dit planningsproces
voldoende beleidsmarge wordt gelaten.

Gebied 7. Omgeving Sint-Idesbaldus
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

76.

Stad Roeselare

De stad wenst dat het volledige grondgebied van Roeselare dat gelegen is
buiten de afbakeningslijn van het stedelijk gebied, wordt herbevestigd.

De visie van de stad komt niet overeen met de visie op Vlaams niveau om op
deze plaats te streven naar behoud en versterking van de ecologische en
landschappelijke waarde verweven met de landbouw. De oorspronkelijke visie
werd op basis van het advies van onder andere de stad reeds bijgesteld naar
mozaïeklandschap. Het ruimtelijk beleid in het mozaïeklandschap is weliswaar
onder andere gericht op het behoud van de landbouwfunctie.

77.

Landelijke gilde
Hooglede

Vraag om dit gebied te herbevestigen en de agrarische functie te behouden.
Enkel op die manier kan er rechtszekerheid geboden worden.

Deze visie komt niet overeen met de visie op Vlaams niveau om op deze plaats
te streven naar behoud en versterking van de ecologische en landschappelijke
waarde verweven met de landbouw.
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78.

De regio rond Sint-Idesbaldus was eerder één van de zoekzones voor het
stadbos in Roeselare. Er is de beslissing gevallen dat dit gebied geen optie is
voor stadsbos. Zo werd de zekerheid geboden dat er geen initiatieven naar
bosontwikkeling meer gingen voorkomen. Binnen dit proces staat dit gebied
opnieuw ter discussie met een visie die voor de betrokkenen opnieuw dezelfde
onzekerheid teweeg brengt.

De gewenste ruimtelijke structuur gaat niet uit van de ontwikkeling van een
stadsbos op deze plaats, maar streeft naar behoud en versterking van de
ecologische en landschappelijke waarden verweven met de landbouw.

79.

Bosuitbreiding is in een regio rond Roeselare niet verantwoord. Want het is een
regio met sterke concentratie en specialisatie van tuinbouw onder glas of plastic.
Dit staat letterlijk vermeld in het RSV en het Vlaams Gewest dient zich dan ook
te houden aan dit belang.

In het mozaïeklandschap wordt niet gestreefd naar massieve bosuitbreiding. Het
ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de landbouwfunctie en vrijwaart
voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische opwaardering en het
landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen.

Gebied 8. Omgeving Huwynsbeek en -bossen
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

80.

Gemeente Hooglede

Actie 7: De gemeente wenst de mogelijkheid te behouden om zelf een RUP op
te maken rond ‘Dominiek Savio/Bos ter Kerst’ wanneer de noden zich stellen en
de Vlaamse overheid nog geen RUP opgemaakt heeft.

Voor de actiegebieden wordt in principe een gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan opgemaakt. Afhankelijk van de timing daarvoor kunnen
afspraken worden gemaakt tussen de verschillende beleidsniveaus dat voor
(delen van) het gebied een herbestemming op een ander beleidsniveau gebeurt.
Dit moet gebiedsspecifiek en naargelang de situatie afgewogen worden.

81.

Gemeente Lichtervelde

Kaart 2a, concepten 2.2, 4.2, 8.2: Akkoord met de visie betreffende de
Huwynsbossen, markante steilrand en vallei van Huwynsbeek op voorwaarde
dat geen afbreuk gedaan wordt aan de bepalingen van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan.

De visie van het Vlaams gewest is niet per definitie in overeenstemming met
deze van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In de gewenste ruimtelijke
structuur zijn de bovenlokale elementen opgenomen. Daarmee wordt uitvoering
gegeven aan de doelstellingen zoals vastgelegd in het RSV.
Gemeenten en provincies kunnen op basis van de opties in hun
structuurplannen planningsinitiatieven nemen om verdere verfijningen aan te
brengen.

82.

Houtlandsse
Milieuvereniging

Het niet te herbevestigen gebied 7 ontbreekt de oorspronkelijke oostelijke
uitbreidingspijl. In oostelijke richting moet verweving van landbouw en natuur en
een eventuele bosuitbreiding mogelijk blijven. Vraag om dit niet te
herbevestigen. Ten zuidoosten van het gebied 7, ten zuidoosten van het
Dominiek Saviodomein ligt een klein, naamloos maar bijzonder waardevol bosje.
De grens van de herbevestiging is hier onduidelijk. Vraag om omliggende
drassige weiden en de belendende poel niet mee te herbevestigen en het gebied
te bufferen.

Als resultaat van het bilateraal overleg en het overleg in de klankbordgroep werd
de visie gewijzigd. Het voorstel tot herbevestiging werd bijgesteld op basis van
deze wijzigingen. De visie wordt in deze fase van het proces niet meer
aangepast.

Actie 7 (Kaart 2a, concepten 1.1, 2.2, 2.3, 4.2, 8.2, 9.4): Vraag voor aanzienlijke
bosuitbreiding (oorspronkelijk streefdoel: 60ha) en de nodige verweving in de
omgeving Huwynsbeek en –bossen.

Als resultaat van het bilateraal overleg en het overleg in de klankbordgroep werd
in de visie opgenomen dat nabij de Huwynsbossen een beperkte bosuitbreiding
wordt voorzien. De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.
Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere
uitwerking van de uitvoeringsacties in dit gebied.

Vraag om dit gebied te herbevestigen, waardoor de omliggende landbouwers

Het is niet de bedoeling om het volledige gebied als massief bos te realiseren.

83.

84.

Landelijke gilde

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek
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Hooglede

alle mogelijke kansen krijgen. Bosuitbreiding is mogelijk op gronden die
landbouwkundig minder geschikt zijn. Dit is in de omgeving van het bos ter Kerst
niet het geval.

Bij de uitbreiding zal het belang van de gronden voor de landbouw meegenomen
worden in de afweging.
De bedrijfszetels aan de oostelijke zijde van het actiegebied gelegen, worden
bijkomend opgenomen in te herbevestigen gebied.

Bosuitbreiding is in een regio rond Roeselare niet verantwoord. Want het is een
regio met sterke concentratie en specialisatie van tuinbouw onder glas of plastic.
Dit staat letterlijk vermeld in het RSV en het Vlaams Gewest dient zich dan ook
te houden aan dit belang.

De bosuitbreiding rond Roeselare wordt tot een minimum beperkt, dit onder
meer omwille van het belang van het gebied voor de landbouw. Het belang van
het gebied voor de landbouw impliceert echter niet automatisch dat de
bosstructuur er op geen enkele manier moet worden versterkt. Het RSV moet in
zijn geheel worden gelezen.

Vraag om het actiegebied rond de Huwynsbossen/Ter kerst uit te breiden tot de
noordelijke ring van Roeselare tot 1000ha. Op die manier kan de recreatieve en
natuurlijke verbinding gemaakt worden met het centrum van Roeselare.

Het voorzien van deze verbinding met Roeselare maakt geen onderdeel uit van
de visie op Vlaams niveau. Deze visie kan echter lokaal verfijnd worden of er kan
lokaal van afgeweken worden wanneer dit in het GRS is onderbouwd.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

87.

Gemeente Ardooie

Actie 9: Bezwaar tegen de mogelijke uitvoeringsacties op Vlaams niveau. De
gemeente wenst dat er geen inname of beperking is van het bestaand agrarisch
areaal. De agrarische functie dient steeds te primeren op de eventuele
versterking van de natuurwaarden, bosstructuren en recreatieve functies.

Gezien het belang van het complex voor zowel natuur, recreatie en landschap is
het in tegenstrijd met de uitgangspunten om de agrarische functie er te laten
primeren. De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.
Het actiegebied rond Ardooieveld werd ten opzichte van de vorige versie reeds
beperkt. Bijkomend worden enkele bedrijfszetels aan de rand van het
actiegebied opgenomen binnen te herbevestigen gebied.

88.

Gemeente Meulebeke
De bosverbinding die voorgesteld wordt tussen het Ardooie Veld en de privé– Boerenbond Tielt –
bossen op grondgebied Meulebeke is voor de gemeenten niet mogelijk. Er is een
Landelijke gilde Ardooie fysisch harde grens aanwezig tussen de twee bosgebieden (de Bloemgatstraat).
Ook is het bosgebied op grondgebied van Meulebeke privé-eigendom en is de
recreatieve functie hier niet van toepassing. Een stimulerend beleid voor de
vrijwillige aanplanting door landbouwers, particulieren,… kan gevoerd worden
voor de aanplanting van duurzame en streekeigen soorten in een specifieke
zone rond de veldbossen. Bijgevolg de vraag om dit gebied te herbevestigen,
rekening houdend met de bedrijfszetels.

85.

86.

Natuurpunt
Mandelstreke

Gebied 9. Ardooieveld

Deze discussie werd reeds gevoerd op het bilateraal overleg en het overleg in de
klankbordgroep. De visie wordt in deze fase van het proces niet meer
aangepast. Als gevolg daarvan werd het actiegebied beperkt. Verdere
noemenswaardige beperking ervan zou de doelstellingen van het Vlaams niveau
ondermijnen. Wel worden enkele bedrijfszetels aan de rand van het actiegebied
opgenomen binnen te herbevestigen gebied.
Discussiepunten en aandachtspunten die verder in overweging genomen moet
worden bij de verdere uitwerking van de uitvoeringsacties in dit gebied.

Interne versterking van de natuurwaarden en bosstructuren van het domein ’t
Veld daarentegen lijkt de gemeente zeker noodzakelijk, aangezien de waarde
van ’t Veld op sommige plaatsen achteruit gaat en niet onderhouden wordt.
89.

De Torenvalk vzw

Omgeving Ardooieveld: buffering tegenover diepvriesbedrijf Ardovries in
westelijke richting is gewenst. Voorstel om naast meest waardevolle delen van
de bossen ook de potentieel waardevolle delen op te nemen in VEN.

90.

Landelijke gilde Ardooie Vraag om de privé-bossen op grondgebied Meulebeke te herbevestigen. De
ste
privé-bossen zijn reeds VEN 1 fase, de natuurwaarden van dit gebied blijven
bijgevolg gegarandeerd.

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties in dit gebied.
Deze discussie werd reeds gevoerd op het bilateraal overleg en het overleg in de
klankbordgroep. De visie wordt in deze fase van het proces niet meer
aangepast.
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91.

Vraag voor geen bosuitbreiding op waardevolle agrarische gebieden, bijgevolg
zeker niet tussen het domein ’t Veld en de (privé-)bossen op grondgebied
Meulebeke.

Deze discussie werd reeds gevoerd op het bilateraal overleg en het overleg in de
klankbordgroep. De visie wordt in deze fase van het proces niet meer
aangepast.

92.

Vraag om deze initiatieven vanuit de Vlaamse overheid tot opmaak van een RUP Het is niet mogelijk om voor alle actiegebieden op korte termijn een ruimtelijk
zo snel mogelijk uit te voeren. De onzekerheid waarmee een bedrijf moet leven
uitvoeringsplan op te maken. Dit voorstel werd meegenomen bij de afweging
in een zogenaamd discussiegebied, is ondraaglijk.
rond het vastleggen van de prioritaire acties.

Gebied 10. Vallei van de Devebeek
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

93.

Provincie WestVlaanderen

Begin 2008 werd een geïntegreerde gebiedsgerichte studie opgestart met de
Devebeek als de centrale verbindingsstructuur.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

94.

Boerenbond Tielt

De waterbergingsfunctie is een onderwerp in het deelbekkenbeheerplan. Deze
functie dient in dat kader bediscussieerd te worden en dit hoeft geen aanleiding
te zijn tot bestemmingswijziging.

Het klopt dat acties die voorzien zijn in (deel)bekkenbeheerplannen uitgevoerd
moeten kunnen worden, ongeacht de bestemming van het terrein. Dit betekent
echter niet dat geen bestemmingswijziging wenselijk is. Voor de Devebeek wordt
gestreefd naar behoud en versterking van het valleilandschap.

Gebied 11. Egemse Veldekens
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

95.

Gemeente Wingene

Actie 8: Vraag om het geplande RUP te schrappen en het gebied te
herbevestigen zonder uitbreiding van de huidige contouren. De voorgestelde
afbakening tast de landbouwstructuur ongenuanceerd aan. De gemeente
behoudt de focus voor bosuitbreiding op de kwalitatieve uitbouw van het
boscomplex in het noordoosten van de gemeente.

De Egemse Veldekens worden beschouwd als structuurbepalend voor de
natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. De visie wordt in deze fase van het
proces niet meer aangepast. Het actiegebied werd beperkt versmald. De
landbouwbedrijfszetels aan de rand ervan gelegen worden opgenomen in te
herbevestigen gebied.

96.

Gemeente Pittem

De afbakening van de beekvallei is te ruim genomen en wordt niet ondersteund
door de huidige gewestplanbestemming, de biologische waarderingkaart, noch
door het huidige vrij beperkte afstromingsdebiet.

97.

In de beekvalleien van de Ringbeek, Veldekensbeek, Straatgoebeek moet (cfr.
GRS) de uitwerking van de natuurverbindingsgebieden in evenwicht zijn met de
andere functies van het gebied. Dit is in tegenstelling met de voorgestelde visie
van natuur als hoofdfunctie.

De visie van het Vlaams gewest is niet per definitie in overeenstemming met
deze van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In de gewenste ruimtelijke
structuur zijn de bovenlokale elementen opgenomen. Daarmee wordt uitvoering
gegeven aan de doelstellingen zoals vastgelegd in het RSV.

98.

ABS

Akkoord met de ecologische herwaardering, maar niet met de bijkomende
buffering en uitbreiding, rekening houdend met het vrij groot aantal jonge
landbouwbedrijven die actief zijn in de omgeving.

99.

Bedrijfsgilde Wingene –
Bedrijfsgilde Tielt –
Boerenbond Tielt

Vraag om de bedrijven alle kansen te geven in dit gebied en het gebied daarom
.
ste
te herbevestigen. Het bos is reeds in VEN 1 fase opgenomen. De
natuurwaarden dienen zich tot dit gebied te beperken. Uitbreiding van het VENgebied is niet mogelijk. Tevens zijn de Rijngbeek-VeldekensbeekStrategoedbeek op provinciaal niveau geselecteerd als natuurverbindingsgebied.

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek
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De provincie zal bij gevolg initiatieven nemen om de natuurwaarde te versterken.
100.

De Torenvalk vzw

101.

Voor de vallei van de Ringbeek is hoofdfunctie natuur wenselijk. Graag opnemen De delen van de vallei van de Ringbeek die van bovenlokaal belang worden
in het actiegebied.
beschouwd zijn zo opgenomen in de visie en maken deel uit van het actiegebied.
Verdere uitbreiding van het gebied is niet wenselijk, mede gezien de
verschillende vragen om het actiegebied te versmallen.
Voorstel om niet enkel de meest waardevolle delen, maar ook de potentieel
waardevolle delen op te nemen in VEN. Natuur- en landschapsondersteunende
taak van de landbouwer is hier een must. (De Torenvalk)

De delen van de Egemse Veldekens die van bovenlokaal belang worden
beschouwd werden met een hoofdfunctie natuur aangeduid in de gewenste
ruimtelijke structuur. Verdere uitbreiding van het gebied is niet wenselijk, mede
gezien de verschillende vragen om hier geen bestemmingswijzigingen door te
voeren.

Gebied 12. Vallei van de Poekebeek
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

102.

Gemeente Nevele

Actie 11: het gemeentelijk RUP ‘Poesele’ dient mee opgenomen te worden in de
herbevestiging.

Omwille van het belang van dit deel van de Poekebeekvallei op bovenlokaal
niveau wordt ervoor geopteerd dit gebied in actiegebied te houden.

103.

Stad Tielt

Het actiegebied is uitgebreid tot tegen de Ruisleedsesteenweg t.o.v. het gebied
4.4, kaart 2b. Er is reeds gevraagd om een correctere aflijning van het
actiegebied aan te duiden. De doorgevoerde aanpassing is echter zeer beperkt.

De grens van de herbevestiging werd op basis van de discussie tijdens het
bilateraal overleg en het overleg in de klankbordgroep gewijzigd, waarbij een niet
te verwaarlozen stuk bijkomend werd opgenomen als te herbevestigen. De
opmerking als zou het actiegebied zijn uitgebreid ter hoogte van de
Ruisleedsesteenweg is niet correct. Bijkomend worden ten zuiden van het
kasteel van Poeke verschillende landbouwzetels aan de rand van het
actiegebied gelegen, opgenomen in te herbevestigen gebied.

104.

Boerenbond

Toevoegen bij deze actie dat de versterking pas kan voor zoverre de aanwezige
actieve land- en tuinbouw niet gehinderd of beperkt wordt in zijn ontwikkeling.

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere
uitwerking van de uitvoeringsacties in dit gebied.

Actiegebied beperken tot hoogstens een smalle corridor (cfr. breedte zone ROG)
langs de Poekebeek en in Vormezele. Huiskavels, tuinbouwpercelen en
akkerbouwpercelen dienen hieruit geweerd te worden.

Deze vraag is in tegenstrijd met de visie op Vlaams niveau voor deze omgeving.

105.

106.

107.

De Torenvalk vzw

De grens van de herbevestiging werd op basis van de discussie tijdens het
bilateraal overleg en het overleg in de klankbordgroep gewijzigd, waarbij een niet
te verwaarlozen stuk bijkomend werd opgenomen als te herbevestigen. De
opmerking als zou het actiegebied zijn uitgebreid ter hoogte van de
Ruisleedsesteenweg is niet correct. Bijkomend worden ten zuiden van het
kasteel van Poeke verschillende landbouwzetels aan de rand van het
actiegebied gelegen, opgenomen in te herbevestigen gebied.

Prioritaire actie om aanwezige land- en tuinbouw zo snel mogelijk volledige
rechtszekerheid te bieden.

Het is niet mogelijk om voor alle actiegebieden op korte termijn een ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken. Dit voorstel werd meegenomen bij de afweging
rond het vastleggen van de prioritaire acties.
Het gebied werd opgenomen binnen categorie II.

Akkoord met de versterking van natuurwaarden in de vallei stroomopwaarts het
kasteeldomein, het bos Poekepark en het omgevend landschap. Verweving

Er wordt akte genomen van deze opmerking.
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landbouw, natuur en bos in de vallei Tielt-Ruislede, Poele-Nevele en Poeke- en
Wantebeek Ruislede moet leiden tot een gevoelige verbetering van de
natuurkwaliteit in het landbouwgebied.

Gebied 13. Vallei van de Speibeek - Gaverbos
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

108.

Gemeente Dentergem

Het discussiegebied nabij de waterlopen is veel te breed genomen. Vraag om
het discussiegebied te versmallen tot 50 meter langs de waterlopen.

Een verdere versmalling van het actiegebied is niet wenselijk. Wel wordt een
actieve landbouwzetel aan de rand van het gebied gelegen bijkomend
opgenomen binnen te herbevestigen gebied.

109.

Stad Tielt

Er wordt geen prioriteit gegeven aan het gebied nr 13, wegens de omzetting van
een gedeelte van de ambachtelijke zone.

Voor het gebied wordt geen actie gepland op korte termijn.

Kaart 2b, concept 4.7 is beperkt tot tegen de Hogenhovestraat. Het actiegebied
wordt echter uitgebreid ten westen van de Hogenhovestraat. Ook hier had het
gemeentebestuur reeds gevraagd om een correctere aflijning van het
actiegebied aan te duiden en dit te beperken tot de oostzijde van de
Hogenhovestraat.

Een verdere versmalling van het actiegebied is niet wenselijk. Wel wordt een
actieve landbouwzetel aan de rand van het gebied gelegen bijkomend
opgenomen binnen te herbevestigen gebied.

Gaverbos is reeds natuurgebied op het gewestplan. Het herbevestigen ervan dit
gebied zal het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden niet in het
gedrang brengen.

In de visie wordt gestreefd naar een versterking van de structuur, niet enkel naar
een bestendiging van de bestaande toestand.

110.

111.

4.3

Bedrijfsgilde Tielt –
Boerenbond Tielt

Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 2. Noordelijke Leievallei”

Gebied 15. Samenhangend landbouwgebied Molenhoek
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

112.

Gemeente Zulte

De afbakening van gebied 15 stopt ter hoogte van de N43, doch het
landbouwgebied loopt door tot tegenaan de Eikstraat. Dit gebied omvat geen
specifieke natuurwaarden, maar weldegelijk enkel landbouwbedrijven. Een
herbevestiging en opname in gebied 15 zou de logische vertaling zijn van de
visievorming.

De kaart van de te herbevestigen gebieden is op dit punt bijgesteld. Het
agrarisch gebied zoals bestemd in het gewestplan voor deze omgeving wordt
mee opgenomen om te herbevestigen.

113.

Boerenbond

Kaart 5b, concept 1.4: uitbreiding tot aan de Leie tussen Machelen en Deinze.

Dit gebied zit vervat in concept 4.11, kaart 3b.

Gebied 16. Samenhangend landbouwgebied Grammene
114.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Boerenbond

Gebied 18 verder uitbreiden met de noordelijke rand van actiegebied 21.

Een versmalling van het actiegebied op deze plaats is niet wenselijk.
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Gebied 17. Samenhangend landbouwgebied Landegem – Sint-Maria-Leerne
115.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Deinze

Er worden volgende planinitiatieven gepland: Opmaak van een gemeentelijk
RUP in functie van 1/de ontwikkelingsmogelijkheden voor de
gemeenschapsvoorziening centrale begraafplaats Deinze; 2/de realisatie van
een herlocalisatie van het lokale sportterrein in aansluiting met de kern van
Maria-Leerne en Sint-Martens-Leerne.

Binnen dit planningsproces wordt de nodige beleidsruimte gelaten voor
gemeenten en provincies voor het uitvoeren van de eigen planningstaken inzake
wonen, bedrijventerreinen, recreatie e.a.

Kaart 3a, concept 6.1: Landbouwraad Deinze merkt op dat er gesteld wordt dat
bebouwing niet wenselijk is binnen het kasteeldomein Sint-Martens-Leerne.
Toch is niet duidelijk wat bedoeld wordt met kasteeldomein. Wat gebeurt er dan
als op de bedrijfzetel nieuwbouw nodig is? Is de landbouw dan beperkt in de
toekomst?

Wanneer voor het gebied een actie wordt ondernomen voor het aanduiden van
bouwvrije gebieden, zal dit gebiedsspecifiek moeten bekeken worden.

116.

117.

Boerenbond

Vraag om gebied 14 uit te breiden met delen van actie 19 (prioritair 1.4, 1.6, 1.7). De aangehaalde gebieden zijn in de visie aangeduid met een hoofdfunctie
natuur. Opname binnen herbevestigd gebied is niet wenselijk. De visie wordt in
deze fase van het proces niet meer aangepast.

118.

Natuurpunt Gent

Vraag om het deelgebied ter hoogte van de Weldemeers-Scheidbeek (Leieoever
t.o.v. 1.5) op te nemen in actiegebied 19 en in te vullen als
natuurverwevingsgebied.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.

Gebied 18. Samenhangend landbouwgebied Afsnee
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Natuurpunt Gent

Vraag om te herbevestigen landbouwgebieden die grenzen aan de Leie te
vermijden, omdat agrarisch gebied palend aan de Leie nefast is voor de wateren bodemkwaliteit in de Leie zelf en de naastgelegen natuurgebieden. Voorstel
om natuurverwevingsgebied of natuurgebied te voorzien.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.
In antwoord op deze vraag wordt het te herbevestigen gebied beperkt gewijzigd.
Langs de Leie wordt minstens een strook van 50m opgenomen binnen
actiegebied en dus uit de herbevestiging gehaald.

120.

Vraag om enkel de open koutergebieden rond Afsnee (kaart 3a, concept 4.3) te
herbevestigen, zodat de stad Gent nog de mogelijkheid heeft om na verder
onderzoek de versnipperde aangrenzende (bulken)gebieden te verfijnen en deze
gebieden als landbouwzone/hobbylandbouwzone te bestemmen.

121.

Verzet tegen de herbevestiging van het zuidelijk deel van gebied 17. de
ontwikkeling van kleinschalige serres is een zaak van gemeentelijk niveau en
Natuurpunt staat er op om de inplanting hiervan via de opmaak van een
gemeentelijk RUP te laten bepalen. Natuurpunt denkt onder meer aan het
zuidelijk deel van het gebied 17, gelegen onder de E40.

Het is mogelijk dat zowel de gemeente als de provincie delen van de agrarische
gebieden gaan differentiëren. Dit kan zowel in de herbevestigde agrarische
gebieden als in de gebieden in de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die
als landbouwgebied bestemd zijn. Herbevestiging is hiervoor dus geen
belemmering.

119.
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Gebied 19. Vallei van Zeverenbeek (en Maanbeek) en Oude Mandelbeek en Vondelbeek
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Deinze

De Milieuraad Deinze wil uitdrukkelijk duiden op de noodzaak naar
rechtszekerheid voor de landbouwbedrijven die in het actiegebied zijn gelegen.
Er wordt niet enkel rechtszekerheid gevraagd voor de bedrijfszetels zelf, maar
ook voor de gebruikspercelen die belangrijk zijn in het kader van de leefbaarheid
van de bedrijven.

De gebieden worden in de gewenste ruimtelijke structuur deels aangeduid met
een hoofdfunctie natuur en deels als gebieden waar landbouw en natuur
nevengeschikte functies zijn. De vraag naar rechtszekerheid is een
aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

123.

Kaart 3b, concept 2.13: Landbouwraad Deinze stelt dat dit gebied in gebruik is
van grondgebonden bedrijven. Het gebied zou hoofdfunctie landbouw moeten
blijven behouden.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

124.

Kaart 3b, concept 6.3: De afbakening van het natuurgebied is zeer onduidelijk en
het is wenselijk een verfijning van de gebieden tot op perceelsniveau aan te
duiden en rekening te houden met de bestaande bedrijven die hun
uitbreidingskansen moeten behouden.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties. Met de herbevestiging wordt echter geen afbakening op
perceelsniveau nagestreefd, wel een globale afbakening van de grote structuren.
De verdere uitwerking op perceelsniveau gebeurt bij de opmaak van ruimtelijke
uitvoeringsplannen.

125.

Bij de afbakening van het gebied met de hoofdfunctie natuur dient rekening
gehouden te worden met de bestaande landbouwbedrijven die aan de rand van
dit gebied gelegen zijn in de Kaleshoek, Izegemstraat en Schave.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

126.

Suggestie om een deel van de Zeverenbeekvallei op te nemen in een gebied
voor grondgebonden landbouw als hoofdfunctie, gelet op de aansluitende ligging
met het landbouwgebied van Meigem en de aanwezigheid van een bestaand
landbouwbedrijf.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.

122.

127.

ABS Deinze-Zulte

Concepten 2.13, 6.3: Zeverenbeek: Hier botsen we terug op de problematiek van Het actiegebied is op deze plaatsen al vrij smal. Er wordt voor gekozen het
gebied niet verder te beperken om voldoende marge te behouden voor de
de vele bedrijfszetels. Het natuurgebied moet tot een smalle strook langs de
opmaak van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Zeverenbeek beperkt worden.

128.

Boerenbond

Deel vanaf Zeveren, ten oosten van het natuurgebied, sluit integraal aan bij
gebied 3. Vraag ter herbevestiging.
Deel westelijk langs het Schipdonkkanaal (tuinbouw!) dient ook aan te sluiten bij
gebied 3.

Er wordt voor gekozen om globaal genomen het gebied niet verder te verfijnen.
Er zijn reeds aanpassingen aan het te herbevestigen gebied aangebracht naar
aanleiding van gelijkaardige bemerkingen, besproken op de klankbordgroep.
Bijkomend wordt een landbouwzetel langs westelijke zijde van de Maanbeek
opgenomen in te herbevestigen gebied.

Deel Maanbeek (Aarsele) opnemen in herbevestigd gebied, eventueel buffer van
maximaal 50 meter langsheen de beek als verwevingsgebied of valleigebied.
Deel Kaleshoek (Zeveren) laten aansluiten vanaf natuurgebied bij gebied 18.
Deel Wontergem-Dentergem (concept 4.7) dient langs beide zijden van de
Zevernbeek integraal aangesloten te worden bij het gebied 3, waarbij de
gewestplangrens van het valleigebied grotendeels als grens kan fungeren.
129.

Nota pg.19: Schrappen van de tweede paragraaf ‘de valleien van de Leie en het
complex Vondelbeek-Zeverenbeek-Oude Kaandelbeek zijn (..) samenhangende
natuurcomplexen die zijn of worden opgenomen in het VEN’. Het huidige VENgebied is reeds voldoende omvattend.

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek
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130.

Kaart 3b, concepten 1.9, 1.10, 1.11: Horen onder concept 2 nl. ‘behoud en
verwerking van valleilandschappen’

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.

131.

Concept 6 pg23. ‘Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en
erfgoedwaarden’ in de vallei van de Zeverenbeek enkel waar het geschikt en
mogelijk is zonder verdringing van de andere functies.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

132.

De Torenvalk vzw

Voorstel om naast ecologisch meest waardevolle delen ook de potentieel
waardevolle delen op te nemen in VEN. Het gedeelte van de vallei van de Oude
Mandelbeek tussen de monding Vondelbeek tot de monding in de Mandel is
potentieel ecologisch gebied en moet in VEN.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

133.

Natuurpunt Gent

Het RUP voor dit actiegebied dient prioritair worden opgemaakt.

Het is niet mogelijk om voor alle actiegebieden op korte termijn een ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken. Het voorstel werd meegenomen bij de afweging
rond het vastleggen van de prioritaire acties
Het gebied werd opgenomen binnen categorie II.

Gebied 20. Omgeving Schipdonkkanaal
134.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Provincie OostVlaanderen

Binnen het afbakeningsproces van Deinze wordt gedacht aan de mogelijkheid
voor watergebonden bedrijvigheid ter hoogte van het Schipdonkkanaal
(noorden). In welke mate houdt deze afbakening rekening met potenties naar
aanleiding van de ontwikkelingen ter hoogte van het Schipdonkkanaal?

Wanneer de visievorming op het buitengebied vooruitloopt op de afbakening van
een kleinstedelijk gebied wordt in de nabijheid van het stedelijk gebied een visie
opgesteld over de open ruimte. Zolang het afbakeningsproces voor het
kleinstedelijk gebied niet afgerond is, zullen er in principe geen gewestelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden voor de openruimtegebieden
die interfereren met deze afbakening, tenzij er hierover een andere afspraak met
de provincie gemaakt wordt of het gaat om gebieden die een ontegensprekelijke
waarde hebben voor landbouw, natuur of bos die niet ter discussie staat.
De provincie is bevoegd voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden.
Deze bevoegdheid wordt niet in vraag gesteld.

135.

136.

137.

Er is een deel van het voorlopig afgebakende kleinstedelijk gebied Deinze mee
opgenomen in deze afbakening, zoals ter hoogte van Astene in gebied 19 zijnde
het ‘gebied Toeristische Leie’. Astene wordt beschouwd als een deel van het
kleinstedelijk gebied.
Gemeente Deinze

Kaart 3a, concept 2.2: Landbouwraad Deinze stelt dat dit gebied, ten westen van
het Schipdonkkanaal in gebruik is van enkele grondgebonden bedrijven (fruitteelt
en veeteelt) en dat het aansluit bij het landbouw gebied van Meigem. Dit gebied
zou de hoofdfunctie landbouw moeten behouden.

Dit element is reeds in overweging genomen naar aanleiding van het bilateraal
overleg en overleg in de klankbordgroep. Er zijn geen bijkomende elementen
gekend om een nieuwe afweging te maken. De kaart voor herbevestiging wordt
op deze plaats niet gewijzigd. Discussiepunt dat in overweging wordt genomen
bij de verdere uitwerking van de uitvoeringsacties.

Suggestie om het gebied ten westen van het Schipdonkkanaal deels op te
nemen in natuurontwikkelingsgebied en grondgebonden agrarisch gebied. Het
bos gelegen op de hoger gelegen gronden ten noordoosten van de dorpskern
van Meigem wordt voorgesteld te worden opgenomen als een gebied voor
natuurontwikkeling wat de hoofdfunctie betreft. Suggestie om de graslanden,
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akkers en fruitboomplantages langsheen het kanaal en aansluitend bij het
landbouwgebied, van Meigem op te nemen in een gebied waar de
grondgebonden landbouw de hoofdfunctie heeft.
138.

ABS Deinze-Zulte

Omgeving Schipdonkkanaal: Aan de ene zijde van het kanaal ligt een groot
fruitteeltbedrijf en enkele veeteeltbedrijven en het lijkt dan ook meer dan logisch
dat dit aansluit bij het landbouwgebied van Meigem. Aan de andere zijde ligt er
nog een goed akkerland dat zou kunnen aansluiten bij gebied 4.1.

139.

Boerenbond

Het westelijk deel van dit actiegebied ten zuiden van Meigem dient opgenomen
te worden in de herbevestiging (aanwezigheid tuinbouw).

Gebied 21. Leievallei omgeving gekanaliseerde Leie
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Deinze

De Milieuraad Deinze wil uitdrukkelijk duiden op de noodzaak naar
rechtszekerheid voor de landbouwbedrijven die in het actiegebied zijn gelegen.
Er wordt niet enkel rechtszekerheid gevraagd voor de bedrijfszetels zelf, maar
ook voor de gebruikspercelen die belangrijk zijn in het kader van de leefbaarheid
van de bedrijven.

De gebieden worden in de gewenste ruimtelijke structuur deels aangeduid met
een hoofdfunctie natuur en deels als gebieden waar landbouw en natuur
nevengeschikte functies zijn.
De vraag naar rechtszekerheid is een aandachtspunt dat in overweging wordt
genomen bij de verdere uitwerking van de uitvoeringsacties.

141.

Kaart 3b, concept 1.9: Landbouwraad Deinze stelt voor om in het gebied tussen
de Leie en de Mandelbeek enkele de oevers op te nemen als
natuurverbindingsgebied en de landbouwgronden hun functie landbouw te laten
behouden.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

142.

Kaart 3b, concept 2.7: Landbouwraad Deinze stelt dat het onduidelijk is in welk
Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
gebied het landbouwbedrijf Erik Lootens in de Leiemeersstraat is opgenomen. Er de uitvoeringsacties. Het schaalniveau waarop de structuurschetsen in deze
wordt geopteerd dit landbouwbedrijf de nodige ontwikkelingskansen te geven.
ruimtelijke visie opgemaakt worden laat niet toe om de afbakening ervan
gedetailleerd weer te geven. Dit is ook niet de bedoeling. Er wordt geen
begrenzing op perceelsniveau nagestreefd, wel een globale afbakening van de
grote structuren. De verdere uitwerking op perceelsniveau zal gebeuren bij de
opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

140.

143.

Gemeente SintMartens-Latem

Kaart 3a, concept 2.3: Vetterskouter kent overwegend intensief
landbouwgebruik. Een strook langs de Leie werd reeds opgenomen in het VEN.
In de zone ten oosten van de dreef voorziet de gemeente de ontwikkeling van
een park/bos, hetgeen overeenstemt met de aanduiding 5.4 (Park Deurle). Het
CBS pleit voor het behoud van de landbouwfunctie en de opname in gebied 1.1
van kaart 5a.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.
Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

144.

Gemeente Zulte

Kaart 3b, concept 1.11: De Zultse meersen moeten voorzien in een optimale
combinatie tussen natuur en landbouw, waarbij de landbouw alle kansen moet
behouden.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

Het gemeentebestuur dringt aan op een snelle opmaak van eventuele
gewestelijke RUP’s om de landbouwers zo spoedig mogelijk hun

Het is niet mogelijk om voor alle actiegebieden op korte termijn een ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken. Het voorstel werd meegenomen bij de afweging

145.
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rechtszekerheid terug te geven en geen hypotheek te leggen op nieuwe
initiatieven en ontwikkelingsperspectieven.

rond het vastleggen van de prioritaire acties
Het gebied werd opgenomen binnen categorie II.

Dit gebied (1.10) kent een lange landbouwtraditie en wordt bewerkt door een
jong landbouwbedrijf. De natuurwaarden zijn in dit gebied bijzonder beperkt. De
bestaande functie nl. landbouw, is hier op zijn plaats en noodzakelijk voor de
sector.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.

147.

Meander Machelen (Leievallei 2.9) biedt grote potenties om o.a. via
watertoerisme de cultureel en historisch aantrekkelijke kern van Machelen te
bereiken. Een visuele of fysieke verbinding van de meander met het Leiekanaal
dient gepaard te gaan met een aanlegplaats voor plezierboten en
binnenvaartboten.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

148.

Meander Gottem (Leievallei 2.10): de verlaten fabriekssite in de Herdersstraat is
nog steeds niet opgenomen in de ruimtelijke concepten als landmark en
belangrijk parkgebied met recreatieve en/of openbaar-groen-potenties. De
ligging van de site langsheen de Leiemeander in parkgebied biedt voor de
nieuwe recreatieve ontwikkelingen in de Leievallei en voor de deelgemeente
Olsene een grote kans, mits deze wordt geselecteerd als parkzone met de
mogelijkheid tot herbestemming van de (als bouwkundig erfgoed geselecteerde)
gebouwen tot een (gedeeltelijke) recreatieve of openbare functie.

Dit is een lokale aangelegenheid, waarvoor er binnen dit planningsproces
voldoende beleidsmarge wordt gelaten. De visie op Vlaams niveau kan lokaal
verfijnd worden of er kan lokaal van afgeweken worden wanneer dit in het GRS
is onderbouwd.

Gebied 2.7: Leievallei Brielmeersen: Landbouwbedrijf Lootens in de
Leiemeersstraat moet herbevestigd worden.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties. Het schaalniveau waarop de structuurschetsen in deze
ruimtelijke visie opgemaakt worden laat niet toe om de afbakening ervan
gedetailleerd weer te geven. Dit is ook niet de bedoeling. Er wordt geen
begrenzing op perceelsniveau nagestreefd, wel een globale afbakening van de
grote structuren. De verdere uitwerking op perceelsniveau zal gebeuren bij de
opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Leievallei Grammene: Enkel langs de oevers is enige natuurverbinding
aanvaardbaar.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

Het gebied tussen Oude Mandel en de Leie kan niet volledig de bestemming
natuur met opdruk VEN worden toegewezen. Het gaat hier om zeer vruchtbare
gronden.

Dit is ook niet zo opgenomen in de gewenste ruimtelijke structuur.
Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

Te herbevestigen:

Het gaat allemaal om gebieden die in de visie zijn aangeduid met een
hoofdfunctie natuur. De visie wordt in deze fase van het proces niet meer
aangepast.

146.

149.

ABS Deinze-Zulte

150.
151.

Bedrijfsgilde Wielsbeke

152.

Boerenbond

-

Deel Gottem; de Leiehoek tot tegen Grammene

-

Deeltje tussen Brielmeersen en spoorweg (Deinze) en deeltje tussen N43
en spoorweg van Molenhoek-Petegem aan de Leiei naar Machelen

-

Deel langs Oude Leie, oostzijde tussen Grammeene en Deinze (dit is
prioritair)

-

Delen langsheen Oude Leie tussen Machelen en Olsene

-

Delen tussen Olsene en Zulste (Zultse meers) en de Oude Leieloop aan de
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Oost-Vlaamse zijde
153.

Boerenbond Tielt

154.

Er is verontwaardiging door het feit dat ecologisch waardevol agrarisch gebied
op het gewestplan nu in een visie gegoten wordt als natuurgebied. Dit bevestigt
onze vrees dat agrarisch gebied met opdruk natuurverweving op termijn een
overgangsgebied wordt naar natuurgebied.

Dit is een verkeerde interpretatie. De definitie van verwervingsgebied uit het RSV
wordt niet in vraag gesteld.

In de Leievallei zijn heel wat actieve land- en tuinbouwbedrijven gevestigd,
waaronder melkveebedrijven met bijhorende huiskavels. Deze bedrijven hebben
de jongste jaren heel wat investeringen gedaan, die op deze manier bedreigd
worden.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.
In het operationeel uitvoeringsprogramma is bij de verschillende actiegebieden
opgenomen dat een gevoeligheidsanalyse zal worden opgemaakt voor de
bestaande landbouwbedrijven in het gebied

155.

De Torenvalk vzw

Voorstel om naast meest waardevolle delen ook de potentieel waardevolle
gebieden op te nemen in VEN.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

156.

Landbouwcomice Zulte

Vraag ter herbevestiging van de agrarische grond en geen verdere uitbreiding
van bos.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

Vraag ter herbevestiging van de actieve landbouwzetels in het gebied.

Er wordt voor gekozen het actiegebied niet te beperken. De aanwezigheid van
landbouwbedrijven is een aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij
de verdere uitwerking van de uitvoeringsacties.

De meanders van de Leie in Oost-Vlaanderen maken allemaal deel uit van
projectgebieden in het kader van het rivierherstel voor de Leie. Het is dan ook
logisch dat ze allemaal de hoofdfunctie natuur krijgen.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

157.

158.

ZW-Vlaamse Natuuren Milieukoepel vzw

Gebied 22. Toeristische Leie, tot Deinze
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Deinze

De Milieuraad Deinze wil uitdrukkelijk duiden op de noodzaak naar
rechtszekerheid voor de landbouwbedrijven die in het actiegebied zijn gelegen.
Er wordt niet enkel rechtszekerheid gevraagd voor de bedrijfszetels zelf, maar
ook voor de gebruikspercelen die belangrijk zijn in het kader van de leefbaarheid
van de bedrijven.

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere
uitwerking van de uitvoeringsacties in dit gebied.

160.

Kaart 3a, Concept 1.6: Landbouwraad Deinze stelt voor om het bestaande
landgebruik te behouden en de landbouw alle kansen te geven, vanuit historisch
en economisch oogpunt.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.
Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

161.

Kaart 3a, Concepten 2.4 en 6.2: Landbouwraad Deinze stelt dat de
omschakeling naar natuurverwevingsgebied van deze zone absoluut vermeden
moet worden. In deze gebieden zijn helemaal geen meersen aanwezig, maar
enkel hoogwaardige akkergronden en zelfs een kouter. In het gebied zijn twee
jonge landbouwers actief. Vraag voor absolute bestaanszekerheid in dit gebied.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast. Discussiepunt
dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van de
uitvoeringsacties.
De vraag naar rechtszekerheid is een aandachtspunt dat in overweging wordt
genomen bij de verdere uitwerking van de uitvoeringsacties.

162.

Suggestie om het gebied Leievallei - Welde meers – Scheidbeek deels in zone

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.

159.
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voor natuurontwikkeling (de gronden langsheen de Leie) en deels in
verwevingsgebied natuur en landbouw (de gronden die palen aan het
landbouwbedrijf en de huiskavel) in te delen.

Discussiepunten die in overweging worden genomen bij de verdere uitwerking
van de uitvoeringsacties.

163.

Suggestie om het gebied tussen het kasteel Ooidonk en de Burgemeester van
Cromburgghelaan op te nemen als verwevingsgebied landbouw en natuur. De
lager gelegen natte gronden worden gekenmerkt als grasland. Om de actuele
landschapswaarden te beschermen en vanuit cultuurhistorisch opzicht, dient
naast de functie natuur de anderen openruimtefunctie landbouw mogelijk
gemaakt te worden.

164.

Gebied 2.4, kaart 3a: Meersen Leiekant-Maaigemhoek: Uitdrukkelijke aandacht
wordt gevraagd voor de twee actieve familielandbouwbedrijven (jonge
generatie). Ook komen er in dit gebied voornamelijk hoogwaardige akkergronden
en is de Leiekant een open kouter. Rekening houden met de
landbouwtyperingskaart.

165.

Kasteelpark domein Ceder moet hoofdfunctie verblijfsrecreatie blijven. Het park
kan als natuurontwikkeling beschouwd worden naast de functie verblijfsrecreatie
met zijn faciliteiten.

Dit gebied zal conform de huidige gekende plandocumenten onderdeel uitmaken
van het kleinstedelijk gebied Deinze. In dat geval zal geen actie ondernomen
worden voor herbestemming van dit gebied op Vlaams niveau.
Indien het gebied uiteindelijk niet tot het kleinstedelijk gebied zal behoren is het
een discussiepunt dat in overweging moet worden genomen bij de verdere
uitwerking van de uitvoeringsactie.

166.

De landbouwraad Deinze stelt dat het hoger gelegen koutergebied wordt
begrensd door een verharde uitweg van de Quathemmeersen. Er is echter over
de uitweg nog een hoger gelegen akkerbouwperceel (3.5ha) dat aansluit op de
Kouter. Vraag om dit perceel mee te herbevestigen.

Met de herbevestiging wordt geen afbakening op perceelsniveau nagestreefd,
wel een globale afbakening van de grote structuren.

167.

Gemeente SintMartens-Latem

De bosuitbreiding van het Warandebos moet ambitieuzer zijn en uitgebreid
worden tot de N43.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

168.

ABS Deinze-Zulte

Kaart 3a, concepten 1.6, 2.5, 2.4, 5.6 (Gampelaere hoeve), 6.1, 6.2: Binnen
deze gebieden liggen bedrijfszetels waarvan enkele jonge landbouwers. Vraag
tot herbevestiging.

De gebieden worden in de gewenste ruimtelijke structuur deels aangeduid met
een hoofdfunctie natuur en deels als gebieden waar landbouw en natuur
nevengeschikte functies zijn en is om deze reden niet opgenomen binnen te
herbevestigen gebied. De visie wordt in deze fase van het proces niet meer
aangepast.
De vraag naar rechtszekerheid is een aandachtspunt dat in overweging wordt
genomen bij de verdere uitwerking van de uitvoeringsacties.

169.

Kaart 3a, concept 1.4: Kwaadham: In dit gebied ligt nog volwaardig akkerland.
Waarom dit niet herbevestigd is, is niet logisch.

170.

Kaart 3a, concept 1.5: In de rand van het BPA Ally werden reeds afspraken
gemaakt qua bestemming van de gronden rondom het bedrijf Ally. Hiervan
vinden wij niets terug. Deze overeenkomst moet integraal gevolgd worden.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

171.

Kaart 3a, concept 1.7: Vosselare Put. De weiden die nu nog niet onder natuur
vallen moeten onder landbouw blijven, gezien het perfecte samengaan met de
zwemrecreatie.

Het gebied wordt in de gewenste ruimtelijke structuur aangeduid met een
hoofdfunctie natuur. De visie wordt in deze fase van het proces niet meer
aangepast.
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Gebied 1.6: Dit weidelandschap, met zijn typische indeling is gecreëerd door
landbouw en moet deze functie behouden zonder enige beperking.

Discussiepunten die in overweging worden genomen bij de verdere uitwerking
van de uitvoeringsacties.

Ter hoogte van de Keuzemeersen (Kaart 3a, concept 10.2): Voorstel om het te
herbevestigen gebied te laten begrenzen door de Deinsesteenweg.

Het te herbevestigen gebied wordt begrensd door de Deinsesteenweg.

174.

Kaart 3a, concept 1.1: Akkoord met de herbevestiging van de Hoge en Lage
Lake als natuurgebied. Het is echter onduidelijk waarom de intekening op kaart
3a van dit natuurgebied niet tot aan de Leieoevers is gebeurd. Graag deze
grafische fout rechtzetten.

Het betreft hier inderdaad een grafische onduidelijkheid die het gevolg is van de
schaal waarop de visiekaarten zijn opgemaakt. Het gebied Hoge Lake is echter
niet opgenomen als te herbevestigen, maar maakt onderdeel uit van een
actiegebied. De Lage Lake maakt deel uit van het grootstedelijk gebied Gent en
is bijgevolg noch opgenomen als te herbevestigen noch als actiegebied.

175.

Kaart 3a, concept 2.6: Niet akkoord met de aanduiding van ‘Assels’ als
natuurverwevingsgebied. Hierdoor worden belangrijke natuurwaarden in het
zuidelijke deel (verder) bedreigd. Vraag om de hele Assels op te nemen bij 1.1.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast. Aandachtspunt
dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van de
uitvoeringsacties.

176.

Onduidelijk waarom Beelaertmeersen niet werden opgenomen in het
eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur. Vraag om het eindvoorstel aan
te passen en de Beelaertmeersen mee op te nemen als onderdeel van 1.2

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast. Het gebied
maakt wel onderdeel uit van het actiegebied en is bijgevolg niet opgenomen als
te herbevestigen gebied.

177.

De ‘noordelijke’ Keuzemeersen (ten noorden van de E40) worden slechts voor
een klein deel opgenomen bij 1.2. Vraag om het gebied 1.2 uit te breiden met
alle meersen in het noordelijk deel van de Keuzemeersen – Keuzegoed. Het
deel tussen de 10-meter hoogtelijn tot aan de Deinsesteenweg wordt
opgenomen als ‘gebied voor behoud en versterking van gevarieerde
(open/halfopen) valleilandschappen met ruimte voor waterberging’. Men is
absoluut tegenstander om dit gedeelte van de Keuzemeersen te herbevestigen
als agrarisch gebied.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast. Dit gebied, met
een deel ten noorden van de E40 werd opgenomen in actiegebied.

178.

Voorstel om alle open valleigebieden in de Noordelijke Leievallei van Gent, met
Discussiepunten die in overweging worden genomen bij de verdere uitwerking
name de Leievallei Muynckhammen-Hoge Blaarmeersen, de volledige Assels,
van de uitvoeringsacties.
de Sneppemeersen, de Beelaertmeersen, de (volledige) Hoge en Lage Lake, de
volledige Keuzemeersen op te nemen als GEN of GENO.

179.

Vraag om de actie ‘Toeristische Leie tot Deinze’ prioritair op te maken.

Het is niet mogelijk om voor alle actiegebieden op korte termijn een ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken. Het voorstel werd meegenomen bij de afweging
rond het vastleggen van de prioritaire acties.
Het gebied werd opgenomen binnen categorie II.

Opsplitsen in meerdere acties, want te heterogeen gebied met verschillende
beleidsnormen:

Een opsplitsing in meerdere op te maken ruimtelijke uitvoeringsplannen kan
gebeuren indien dit noodzakelijk blijkt bij de verdere uitwerking van de
uitvoeringsacties in dit gebied.

172.
173.

180.

Natuurpunt Gent

Boerenbond

1/ deel ten noorden van E40 2/deel van Latem tot en met Deurle 3/deel van
ooidonk tot Deinze ten noorden van de N43 4/deel ten zuiden van de N40.
Bovendien horen de Leiemeersen (Ooidonk) bij het valleigebied 2.4 met
nevengeschikte functies landbouw en natuur.
181.

Leikant (ST-Maria-Leerne) en Hulhage (Deinze) dienen herbevestigd te worden.

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek

Beide gebieden zijn in de visie aangeduid als ‘gebied voor behoud en versterking
van gevarieerde valleilandschappen met ruimte voor waterberging’ en bijgevolg
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182.

Kaart 3a, concept 1.8: Dit is lokale materie en hoort onder verweving (concept
2).

183.

Kaart 3a, concepten 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: dienen onder concept 2 te vallen nl.
‘behoud en versterking van valleilandschappen’. Deze gebieden dienen onder de
landbouw terecht te komen. Er zijn nogal wat actieve bedrijven met
toekomstmogelijkheden in deze gebieden. De duurzaamste oplossing is een
landbouwbeleid waarbij rekening gehouden wordt met een gebiedseigen aspect.

Het gebied wordt in de visie aangeduid met hoofdfunctie natuur, waarvoor actie
op Vlaams niveau gewenst is. De visie wordt in deze fase van het proces niet
meer aangepast.

184.

Kaart 3a, concepten 1.7, 1.9: Deze gebieden kunnen dankzij de (aangepaste)
landbouwactiviteiten de openruimteverbinding garanderen.

185.

Kaart 3a, concept 2.3 dient onder concept 4 te vallen en aan te sluiten bij
concept 1.1 op kaart 5a. Ook concepten 2.9, 2.10, 2.11 dienen onder concept 4
te vallen.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.

186.

Kaart 3a, concept 4.5 dient bijgevoegd bij concept 1.2 op kaart 2b, vermits dit
een duidelijk aaneensluitend (agrarisch) ruimtelijk geheel is.

Deze opdeling is het gevolg van de opdeling in deelruimtes. Inhoudelijk stelt zich
geen probleem.

Vraag om de grens van het Rhodesgoed te laten samenvallen met de grens van
het regionaalstedelijk gebied Roeselare.

Er wordt geen verdere uitbreiding van het Rhodesgoed voorzien buiten de
grenzen van het regionaalstedelijk gebied. In het buitengebied wordt erbij
aansluitend wel gestreefd naar een versterking van de daar aanwezige
ecologische en landschappelijke waarden verweven met de landbouw.
Landbouw blijft er globaal genomen de hoofdfunctie. De visie wordt in deze fase
van het proces niet meer aangepast.

187.

Boerenbond Tielt

Gebied 23. Rosdambeekvallei
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

188.

Gemeente Gent

Kaart 3a, concept 2.6: Vraag om zone 2.6 op te nemen binnen een gebied met
hoofdfunctie natuur, conform de opties in het GRS voor dit gebied.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast. Binnen dit
planningsproces wordt voldoende beleidsmarge gelaten voor gemeenten om de
opties in het GRS verder uit te werken.

189.

Boerenbond

Concept 1.8 is geen natuurgebied. Dit dient onder het verwevingsconcept te
vallen.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast

190.

Natuurpunt Gent

Vraag op dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan prioritair op te maken.

Het is niet mogelijk om voor alle actiegebieden op korte termijn een ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken. Het voorstel werd meegenomen bij de afweging
rond het vastleggen van de prioritaire acties
Het gebied werd opgenomen binnen categorie II.

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek

48/81

Operationeel uitvoeringsprogramma

4.4

24 oktober 2008

Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 3. Zuidelijke Leievallei”

Gebied 24. Samenhangend landbouwgebied omgeving Wervik – Menen – Wevelgem West
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

191.

Stad Menen

De actie wordt ongunstig geadviseerd. Het stadsbestuur Menen geeft geen
prioriteiten voor de opmaak van gewestelijke RUP’s voor het gebied 24. Opmaak
van een gewestelijk RUP voor het bouwvrij houden van de openruimteverbinding
is nu niet relevant.

In het uitvoeringsprogramma wordt de mogelijkheid opengelaten om een RUP op
te maken in functie van het bouwvrij houden van delen van de
openruimteverbinding. Dit is echter geen prioriteit.

192.

Gemeente Wervik

Kaart 4b, concept 7.3: De openruimte langs de westzijde van Bousbecque –
oostzijde van Wervik is reeds dichtbebouwd door bedrijven langs beide zijden
van de Leie. Een ruimtelijk verantwoorde afwerking van dit bebouwde gebied is
noodzakelijk.

De afwerking van bebouwd gebied maakt geen onderdeel uit van dit
planningsproces.

Gebied 25. Samenhangend landbouwgebied omgeving Wervik – Menen – Wevelgem Oost
193.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Stad Menen

De actie wordt ongunstig geadviseerd. Het stadsbestuur Menen geeft geen
prioriteiten voor de opmaak van gewestelijke RUP’s voor het gebied 25. Opmaak
van een gewestelijk RUP voor het bouwvrij houden van de openruimteverbinding
is nu niet relevant.

In het uitvoeringsprogramma wordt de mogelijkheid opengelaten om een RUP op
te maken in functie van het bouwvrij houden van delen van de
openruimteverbinding. Dit is echter geen prioriteit.

Gebied 26. Samenhangend landbouwgebied tussen Lauwe, Aalbeke en Rekkem
194.

195.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Stad Menen

De actie wordt ongunstig geadviseerd. Het stadsbestuur Menen geeft geen
prioriteiten voor de opmaak van gewestelijke RUP’s voor het gebied 28. Opmaak
van een gewestelijk RUP voor het bouwvrij houden van de openruimteverbinding
is nu niet relevant/prioritair.

In het uitvoeringsprogramma wordt de mogelijkheid opengelaten om een RUP op
te maken in functie van het bouwvrij houden van delen van de
openruimteverbinding. Dit is echter geen prioriteit.

De herbevestiging t.h.v. RUP Vierwegen, grenzend aan het industriegebeid
‘Cavale Rouge’ in Frankrijk is te vroeg en dient nog verder onderzocht te
worden.

In deze omgeving wordt het vanuit het Vlaams niveau niet nodig geacht
ruimtelijke uitvoeringsplannen op te maken. Bijgevolg werd het gebied
herbevestigd.
Binnen dit planningsproces wordt de nodige beleidsruimte gelaten waardoor
lokale aangelegenheden door de gemeente verder uitgewerkt kunnen worden.
Hierbij wordt verwezen naar de bepalingen in de omzendbrief RO/2005/01 m.b.t.
de herbevestiging van de gewestplannen

Aangezien voor toekomstige ingrepen bijkomende motivering noodzakelijk zal
worden voor de gebieden gelegen binnen de herbevestiging, gaat de stad niet
akkoord met de afbakening van de voorgestelde herbevestiging.

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek
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Gebied 27. Samenhangend landbouwgebied in de driehoek E403 – kanaal – Leie
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

196.

Stad Harelbeke

De raadscommissie ruimtelijke ordening en milieu stelt dat het te herbevestigen
gebied rond Hulste en Bavikhove gunstig geadviseerd kan worden met
uitzondering van de strook tussen N36 en N36d, die geen aanduiding tot
herbevestiging mag krijgen omdat gemeentelijke initiatieven mogelijk moeten
blijven, ook bij de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Binnen dit planningsproces wordt de nodige beleidsruimte gelaten voor
gemeenten en provincies voor het uitvoeren van de eigen planningstaken inzake
wonen, bedrijventerreinen, recreatie e.a. Dit geldt zo voor de vooropgestelde
initiatieven wanneer dit in het GRS zijn onderbouwd.

197.

Gemeente Izegem

De gemeente stelt dat de agrarische functie steeds primeert op de eventuele
versterking van de natuurwaarde, bosstructuren en recreatieve functies.

Binnen de gemeentegrenzen van Izegem is, buiten de afbakeningslijn van het
regionaalstedelijk gebied Roeselare slechts een heel beperkt stuk opgenomen
als actiegebied. Tenzij voor specifieke gevallen vermeld in de omzendbrief
RO/2005/01 worden bijgevolg vanuit het Vlaams niveau geen acties
ondernomen ter versterking van deze functies binnen herbevestigd gebied.

198.

Gemeente Lendelede

Voor de gemeente is de ontwikkeling van het natuur- en bosgebied voorzien in
het BPA nr.14 ‘Bergkapel’ het belangrijkste wat betreft de natuurontwikkeling in
de komende planningsperiode. Er wordt hiervoor wordt nu reeds samengewerkt
met ANB in een deelgebied, eigendom van de gemeente. De gemeente wenst
dit project verder uit te werken en uit te breiden n samenwerking met andere
actoren, daar men meent dat dit project door zijn schaalgrootte een bovenlokaal
belang heeft.

Voor de omgeving van Bergkapel wordt geen actie gepland op Vlaams niveau.
Binnen dit planningsproces wordt de nodige beleidsruimte gelaten waardoor
lokale aangelegenheden die door de gemeente verder uitgewerkt kunnen
worden. Hierbij wordt verwezen naar de bepalingen in de omzendbrief
RO/2005/01 m.b.t. de herbevestiging van de gewestplannen

199.

Gemeente
Oostrozebeke

Het voorstel tot herbevestiging van de agrarische gebieden wordt gunstig
geadviseerd.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

200.

Gemeente Wielsbeke

Kleinere ingesloten landbouwgebieden (Fabiolalaan, Kruishoek,
Meulbeeksestraat, Hulstersestraat) ten noorden van de kern Ooigem, maken
geen deel meer uit van een groter aaneengesloten geheel van
landbouwgebieden.

Het schaalniveau waarop de structuurschetsen in deze ruimtelijke visie
opgemaakt worden, laat niet toe alle andere bestemmingen of alle zonevreemde
elementen aan te geven. Vanuit de visie op Vlaams niveau maakt het gebied
deel uit van een groter landbouwgebied.

Noordelijk deel Ooigem: Hier ligt een vrij groot gebied van woonlinten en een
goedgekeurd BPA voor hoofdzakelijk KMO-zone dat niet opgenomen is binnen
de zone waar acties mogelijk zijn. Deze zone is grotendeels verwezenlijkt en het
is dus niet realistisch om deze op te nemen in de zone voor herbestemming van
de landbouwgebieden.

Het gaat hier over de ‘herbevestiging’ van het gewestplan, niet de
‘herbestemming’. Dit is een foutieve interpretatie.

201.

202.

Gemeente Kuurne

De versnipperde openruimte gelegen langs de N36d en omgeving kruispunt
N50-N36 zijn zones met agrarische bestemming zonder enige leefbare
landbouwtoepassing, die onmiddellijk ontsluitbaar zijn gezien hun ligging en die
dus bestemd moeten kunnen worden voor uitbreiding van bestaande bedrijven

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek

Conform de omzendbrief RO/2005/01 worden binnen de perimeters van de
herbevestiging de bestemmingen van de bestaande rechtsgeldige
gewestplannen, algemene (APA) en bijzondere plannen van aanleg (BPA),
gemeentelijke, provinciale of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen door de
Vlaamse Regering beleidsmatig herbevestigd. De beslissing heeft uitsluitend
betrekking op de agrarische, natuur-, bos- en overige groengebieden die liggen
binnen de perimeter aangeduid op de kaarten. De beslissing heeft geen
betrekking op alle andere bestemmingen (woongebieden, recreatiegebieden,
industriegebieden…), tenzij expliciet anders vermeld. Dit impliceert ook dat de
rechtsgeldige gemeentelijke plannen van aanleg die een van het gewestplan
afwijkende bestemming hebben onverminderd van kracht blijven.
Binnen dit planningsproces wordt de nodige beleidsruimte gelaten voor
gemeenten en provincies voor het uitvoeren van de eigen planningstaken inzake
wonen, bedrijventerreinen, recreatie e.a. Dit geldt zo voor de vooropgestelde
initiatieven wanneer deze in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zijn
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en voor menging van wonen, werken, handel- en dienstenzone, zoals aangeduid
in het GRS.

onderbouwd.

Gebied 28. Samenhangend landbouwgebied Oostrozebeke – Wielsbeke – Oude Mandel
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

203.

Gemeente
Oostrozebeke

Het voorstel tot herbevestiging van de agrarische gebieden wordt gunstig
geadviseerd.

Hier wordt akte van genomen.

204.

Gemeente Wielsbeke

Zone Pannenstraat: KMO-gebied dat werd opgenomen in zone voor
herbestemming. De zeer strikte afbakening en het niet opnemen van het KMOgebied maakt het voor de gemeente onmogelijk om eventuele kleine bijsturing in
het gebied te verwezenlijken. De zone is grotendeels verwezenlijkt en het is dus
niet realistisch om deze op te nemen in de zone voor herbestemming van de
landbouwgebieden.

Conform de omzendbrief RO/2005/01 worden binnen de perimeters van de
herbevestiging de bestemmingen van de bestaande rechtsgeldige
gewestplannen, algemene (APA) en bijzondere plannen van aanleg (BPA),
gemeentelijke, provinciale of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen door de
Vlaamse Regering beleidsmatig herbevestigd. De beslissing heeft uitsluitend
betrekking op de agrarische, natuur-, bos- en overige groengebieden die liggen
binnen de perimeter aangeduid op de kaarten. De beslissing heeft geen
betrekking op alle andere bestemmingen (woongebieden, recreatiegebieden,
industriegebieden…), tenzij expliciet anders vermeld. Dit impliceert ook dat de
rechtsgeldige gemeentelijke plannen van aanleg die een van het gewestplan
afwijkende bestemming hebben onverminderd van kracht blijven.

Gebied 29. Samenhangend landbouwgebied Desselgem zuid
205.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Deerlijk

Gebied 26: De omgeving van de Molenhoek wordt gekenmerkt door een
versnipperde ruimte waar diverse activiteiten actief zijn. In het noordelijk
gedeelte van het gebied liggen een aantal bedrijven waarvoor inmiddels een
BPA verdere uitbreidingsmogelijkheden voorziet, zodat van een aaneengesloten
landbouwgebied geen sprake meer is. Verder onderzoek is hier nodig, vóór
herbevestiging kan gebeuren.

Gezien de waarde voor de landbouw in dit voor bebouwing versnipperde gebied
minimaal is, wordt het gebied uit de herbevestiging gelaten.

Indien een RUP voor bouwvrije gebieden wordt opgemaakt, moet rekening
gehouden worden met de bestaande landbouwbedrijven, de bestaande
bebouwing en de manège ‘het Gavergoed’. De nodige
ontwikkelingsperspectieven voor landbouwbedrijven moeten behouden blijven.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties. Er wordt geen bestaande bebouwing opgenomen in
bouwvrije zones.

De versnipperde openruimte gelegen tussen Harelbeke-Deerlijk en Waregem is
een zone met agrarische bestemming zonder enige leefbare
landbouwtoepassing, die onmiddellijk ontsluitbaar zijn gezien hun ligging en die
dus bestemd moeten kunnen worden voor uitbreiding van bestaande bedrijven
en voor menging van wonen, werken, handel- en dienstenzone, zoals aangeduid
in het GRS.

Binnen dit planningsproces wordt de nodige beleidsruimte gelaten voor
gemeenten en provincies voor het uitvoeren van de eigen planningstaken inzake
wonen, bedrijventerreinen, recreatie e.a. Dit geldt zo voor de vooropgestelde
initiatieven wanneer deze in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zijn
onderbouwd.

206.

207.

Gemeente Kuurne

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek
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Gebied 30. Landbouwgebied Esser
208.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Stad Harelbeke

Grensgebied Harelbeke – Waregem: tussen Leie en N43: bevestiging van
lopende projecten , want heel klein deel reeds opgenomen in het gewestelijk
RUP ‘Leievallei en openruimteomgeving Kortrijk’.

Het conform de afzonderlijke beslissing van de Vlaamse Regering van 10
december 2007, reeds herbevestigd agrarisch gebied Esser wordt ter
volledigheid opgenomen.

Gebied 31. RUP ‘Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk’
209.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Provincie WestVlaanderen

Het deelplan 5 (Plaatsbeek – Ooigembos) van het gewestelijk RUP ‘Leievallei en
openruimteomgeving Kortrijk’ werd niet uitgesloten uit het voorliggend plan.

Het RUP Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk wordt slechts pro memorie
opgenomen in actiegebied. Het gewestelijk RUP werd principieel definitief
vastgesteld door de Vlaamse Regering op 3 oktober 2008.

210.

Het deelplan 7 (Montagnebos - Keiberg) van het gewestelijk RUP ‘Leievallei en
openruimteomgeving Kortrijk’ werd niet uitgesloten uit het voorliggend plan.

211.

Stad Kortrijk

De intenties van het Vlaams gewest m.b.t. domein Blauwkasteel Aalbeke (kaart
4b, concept 9.11) dienen verfijnd te worden.

De doelstellingen voor het domein Blauwkasteel werden uitgewerkt in het
gewestelijk RUP ‘Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk’ (deelplan 4).

212.

Stad Harelbeke

De omgeving van de Plaatsebeek en de Leievallei wordt als actiegebied
opgenomen. Aangezien de Plaatsebeek en de Leievallei reeds opgenomen zijn
in het gewestelijk RUP ‘Leieivallei en open ruimteomgeving Kortrijk’ is dit een
bevestiging van de lopende gewestelijke processen.

Deze opmerking wordt bevestigd.

213.

Gemeente Zwevegem

Kaart 6b, concept 4.1: De beoogde bosuitbreiding rond de Vaarttaluds te Moen
kan zich louter beperken tot een verhoging van de natuurwaarden op de
spoorwegbedding zelf en niet tot een uitbreiding van bos tot aan de
Knokkestraat.

De doelstellingen voor deze omgeving werden uitgewerkt in het gewestelijk RUP
‘Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk’.

214.

De Torenvalk vzw

Kaart 4a, concept 3.2: Uitbreiding en buffering van het zeer waardevolle
Ooigembos is absoluut noodzakelijk.

De omgeving van het Ooigembos is opgenomen binnen het RUP ‘Leievallei en
open ruimte omgeving Kortrijk’. Een bijkomende actie in die zin is dus niet
vereist.

Gebied 32. Leievallei Bavikhove - Zulte
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

215.

Provincie WestVlaanderen

Omgeving site Beaulieu: In 2004 liet het provinciebestuur een gebiedsvisie
opmaken met betrekking tot de toeristisch-recreatieve potenties van het
gemeentegrensoverschrijdende gebied langs de Leie, ter hoogte van de site
Beaulieu. De openruimtefuncties en de link met de verstedelijkte omgeving
zouden centraal staan. De actie wordt ingeschoven in een Interregproject rond
de Leievallei dat nu wordt voorbereid.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

216.

Gemeente Waregem

Actie 31: het opmaken van een RUP in deze zone is een provinciale taak en is
lopende. Als een ‘actiegebied’ betekent dat enkel gewestelijke initiatieven
inhouden, lijkt het beter een ‘witte’ zone aan te duiden m.a.w. een zone waar

Wanneer de visievorming op het buitengebied vooruitloopt op de afbakening van
een kleinstedelijk gebied wordt in de nabijheid van het stedelijk gebied een visie
opgesteld over de open ruimte. Zolang het afbakeningsproces voor het
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voorlopig geen uitspraak over kan gedaan worden.

kleinstedelijk gebied niet afgerond is, zullen er in principe geen gewestelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden voor de openruimtegebieden
die interfereren met deze afbakening, tenzij er hierover een andere afspraak met
de provincie gemaakt wordt of het gaat om gebieden die een ontegensprekelijke
waarde hebben voor landbouw, natuur of bos die niet ter discussie staat.
De provincie is bevoegd voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden.
Deze bevoegdheid wordt niet in vraag gesteld.

217.

Stad Harelbeke

218.
219.

Bedrijfsgilde
Dentergem

Indien het ontginningsgebied Spijkerland niet wordt op genomen in de
gewestelijke visie, dient de gemeente formeel op de hoogte gebracht te worden
dat dit op lokaal niveau kan uitgewerkt worden. Het college suggereert te vragen
dat het de nabestemming Spijkerland zelf mag bepalen. Vraag om het op te
nemen in agrarisch gebied .

Het ontginningsgebied Spijkerland werd opgenomen binnen te herbevestigen
gebied.
Plannen in uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet hebben eigen
decretaal vastgelegd plannings- en goedkeuringstraject waarop binnen dit
proces niet op vooruitgelopen wordt. Het herbestemmen van
ontginningsgebieden is een gewestelijke aangelegenheid. Uitzonderingen hierop
kunnen enkel gemaakt worden binnen het planningsproces van het
oppervlaktedelfstoffendecreet.

Vraag om omgeving rond Hulste en in mindere mate Bavikhove te
herbevestigen. Gemeentelijk initiatieven rond beekvalleien blijven nog mogelijk.

De grens van het te herbevestigen gebied volgt de bebouwde omgeving.
Uitbreiden van de perimeter heeft bijgevolg geen meerwaarde.

Kaart 4a, concept 2.2: De Mandelbeek is op provinciaal niveau opgenomen als
natuurverbindingsgebied. Daarnaast is er reeds een ruilverkaveling geweest. De
gemeente is de beste actor om een verwevingsgebied –dat tevens bouwvrij
gebied betekent- af te bakenen. Vraag om dit gebied te herbevestigen.

Op bepaalde plaatsen wordt er vanuit het Vlaamse niveau voor gekozen om
verder te gaan dan de provinciale selectie. De selectie op provinciaal niveau
betekent niet dat een bijkomende actie op gewestelijk niveau niet wenselijk of
mogelijk is.
Herbevestiging van het is niet in overeenstemming met de visie. Discussiepunt
dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van de
uitvoeringsacties.

220.

Bedrijfsgilde Wielsbeke

In het kader van de deelbekkenbeheerplannen wordt de waterbergingsfunctie
Deze bemerking is correct. Acties voorzien in (deel)bekkenbeheerplannen
gegarandeerd. Dit onderwerp wordt in dat kader gediscussieerd en hierbij kan de moeten uitgevoerd kunnen worden, ongeacht de bestemming van het terrein.
Vlaamse overheid ook maatregelen nemen in herbevestigde gebieden.
De aangehaalde argumentatie is echter geen element om bijkomende gebieden
op te nemen als te herbevestigen.

221.

Boerenbond Tielt –
Bedrijfsgilde Wielsbeke

Kaart 4a, concept 2.4: Hier komen nagenoeg alleen graasweiden voor welke de
huiskavels vormen voor een aantal intensief geëxploiteerde melkveebedrijven.
Het belemmeren van de exploitatie van deze gronden betekent ook het
ontnemen van de waarde van de omvangrijke investeringen op de hofstede zelf.

De gebieden worden in de gewenste ruimtelijke structuur aangeduid als
gebieden waar landbouw en natuur nevengeschikte functies zijn. De visie wordt
in deze fase van het proces niet meer aangepast.
De vraag is een aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere
uitwerking van de uitvoeringsacties.

222.

Landbouwcomice Zulte

Vraag ter herbevestiging van de agrarische grond en geen verdere uitbreiding
van bos.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

223.

Vraag ter herbevestiging van de actieve landbouwzetels in het gebied.

Er wordt voor geopteerd het actiegebied niet te beperken. De vraag om rekening
te houden met de actieve landbouwzetels in het gebied is een aandachtspunt dat
in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van de uitvoeringsactie.

224.

In de Zulte meersen ligt zeer vruchtbare grond, van levensbelang voor de jonge

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
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landbouwers van de gemeente.

de uitvoeringsacties.

Voor het gebied 2.4 (kaart 4a) wordt gevraagd voor echte natuurverweving van
natuur in het landbouwgebied, aansluitend op het VEN-gebied van de oude
monding van de Mandel in de Leie.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

Gebied 33. Harelbeke-zuid – Kanaalbos + De Gavers
226.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Stad Harelbeke

Grensgebied Harelbeke – Waregem: ten zuiden van de spoorweg het agrarisch
gebied herbevestigen

Herbevestiging van het volledige gebied ten zuiden van de spoorweg is niet in
overeenstemming met de visie. Er wordt ook afgestemd op de beslissing van de
Vlaamse Regering omtrent de afbakening van het regionaalstedelijk gebied
Kortrijk. Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere
uitwerking van de uitvoeringsacties.
Het gebied werd opgenomen binnen categorie I.

Gebied 34. Openruimte omgeving Lauwe-Aalbeke-Rekkem
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

227.

Provincie WestVlaanderen

Het inrichtingsplan voor het landschapspark Guldenberg-Biezenveld is
opgemaakt. Er zal nu een soortgelijk inrichtings- en beheersplan worden
opgemaakt voor het aanpalende gebied ’t Schrijverke te Marke.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

228.

Stad Kortrijk

Kaart 4b, concept 6.3: De Heerlijkheid ten Heule (Aalbeke) wordt herbestemd tot
mozaïeklandschap. Over de precieze repercuties van dergelijke bestemming
blijft onduidelijkheid bestaan. Elk gunstig advies van de stad over
mozaïeklandschappen is bijgevolg steeds onder voorbehoud van duidelijkheid
over de precieze invulling.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

Vraag om rekening te houden met de geplande ontwikkeling van LAR-zuid zoals
vooropgesteld in het RUP ‘afbakening RSG Kortrijk’.

Het goedgekeurde RUP wordt met dit proces niet in vraag gesteld. De visie doet
geen uitspraken over gebieden die binnen het regionaalstedelijk gebied zijn
gelegen.

De actie wordt ongunstig geadviseerd. Het stadsbestuur Menen geeft geen
prioriteiten voor de opmaak van gewestelijke RUP’s voor het gebied 35.

In het uitvoeringsprogramma wordt de mogelijkheid opengelaten om een RUP op
te maken in functie van het bouwvrij houden van delen van de
openruimteverbinding. Dit is echter geen prioriteit.

231.

Voor gebied 35 wordt voorgesteld om de agrarische gebieden in het gewestplan
te hernemen voor kleinere gedeelten landbouwgebied. (Kaart 4b, concept 5.16)

Met de herbevestiging wordt geen afbakening op perceelsniveau nagestreefd,
wel een globale afbakening van de grote structuren.

232.

Dit RUP is niet prioritair. De gemeente is bezig met de opmaak van RUP
‘Rekkem centrum’ en RUP ‘Lauwe stationsomgeving’.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

229.

230.

Stad Menen
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Gebied 35. Heulebos en omgeving
233.

Actor(en)

Opmerking
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Stad Kortrijk

Kaart 4a, concept 6.2: De beperkte bosuitbreiding voor het Samainsbos werd uit Er wordt akte genomen van deze bemerking.
de verkenningsnota van februari 2007 geschrapt (grondgebied Menen).
In deze fase van het planningsproces is er nog geen sprake van compensatie.
Hiertegen is geen bezwaar zolang die schrapping niet gecompenseerd wordt
met bijkomende bosuitbreiding op grondgebied Kortrijk. De compensatie dient op
grondgebied van de Menen gecompenseerd te worden.

Gebied 36. Omgeving Rhodesgoed
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

234.

Gemeente Roeselare

De gemeente wenst dat het volledige grondgebied van Roeselare dat gelegen is
buiten de afbakeningslijn van het stedelijk gebied, wordt herbevestigd.

Deze vraag is in tegenstrijd met de visie. De visie wordt in deze fase van het
proces niet meer aangepast.

235.

Gemeente Izegem

De agrarische functie moet steeds primeren op de eventuele versterking van de
natuurwaarden, bosstructuren en recreatieve functies.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.
Binnen de gemeentegrenzen van Izegem is, buiten de afbakeningslijn van het
regionaalstedelijk gebied Roeselare slechts een heel beperkt stuk opgenomen
als actiegebied. Tenzij voor specifieke gevallen vermeld in de omzendbrief
RO/2005/01 worden vanuit het Vlaams niveau geen acties ondernomen ter
versterking van deze functies binnen herbevestigd gebied.

236.

Gemeente Izegem –
De afbakeningslijn van het ontwerp van regionaal stedelijk gebied Roeselare
Landelijke gilde Ardooie dient overgenomen te worden.

Er werd in de visie en de begrenzing van het voorstel tot herbevestiging rekening
gehouden met de afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied Roeselare.
Het planningsproces van het stedelijk gebied en dat van het buitengebied wordt
op elkaar afgestemd.

237.

Boerenbond Tielt –
Vraag ter herbevestiging van dit gebied.
Landelijke gilde Ardooie

Deze vraag is in tegenstrijd met de visie. De visie wordt in deze fase van het
proces niet meer aangepast.

238.

Landelijke gilde Ardooie Vraag ter herbevestiging van het gebied aangezien aanduiding van
verwevingsgebied ook mogelijk is binnen de herbevestiging.

Binnen het gebied wordt gestreefd naar een herbestemming dit in functie van
functionele verweving. Bijgevolg is het niet wenselijk het gebied op te nemen
binnen te herbevestigen gebied.

Gebied 37. Vallei van de Mandel en Oude Mandel
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

239.

Gemeente Dentergem

Het discussiegebied nabij de waterlopen is veel te breed genomen. Vraag om
het discussiegebied te versmallen tot 50 meter langs de waterlopen.

Ter hoogte van Loverhoek wordt het actiegebied versmald. Bovendien worden
verschillende landbouwbedrijfszetels gelegen aan de rand van het actiegebied
bijkomend opgenomen in te herbevestigen gebied.

240.

Gemeente
Oostrozebeke

Landbouw en natuur zijn geen nevengeschikte functies binnen de Mandelvallei.
Landbouw vormt er de hoofdfunctie

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast. Discussiepunt
dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van de
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241.

Gemeente Wielsbeke

242.

Loverhoek, het deel tussen Vijvedreef en Leie en Mandel zijn grote open
landbouwgebieden die niet zijn opgenomen in de herbestemming. Het
actiegebied is zeer uitgebreid genomen. Dit gebied is in het GRS wel
opgenomen als openruimtegebied.

Ter hoogte van Loverhoek wordt het actiegebied versmald.

Het gebied tussen de oude meander van de Mandel, Oude Leie, gekanaliseerde
Leie en Mandel wordt op kaart 3b ingetekend als parkgebied met VEN-overdruk.
Dit doet de balans te ver overhellen en zou het evenwicht tussen mogelijke
natuurwaarden en landschappelijke elementen te veel verstoren door het
ondermijnen van de landbouwfunctie. De landbouw dient als hoofdfunctie
behouden te blijven.

Parkgebieden worden niet aangeduid met en overdruk VEN.

Gezien het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied Roeselare nog
niet volledig is afgerond wordt in de nabijheid en in het stedelijk gebied een visie
opgesteld over de open ruimte. De elementen die uit het afbakeningsproces van
het stedelijk gebied komen werden daarbij ook meegenomen. Het is niet de
bedoeling om vanuit de visievorming op het buitengebied acties te ondernemen
in het stedelijk gebied.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast. Discussiepunt
dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van de
uitvoeringsacties.

243.

Landelijke Gilde
Ingelmunster

Dit gebied werd aangeduid als natuurverwevingsgebied, maar is nochtans
opgenomen in het regionaal stedelijk gebied Roeselare. In dit proces kan men
geen uitspraak doen over de invulling van dit stedelijk gebied. Vraag om dit
gebied dan ook te schrappen.

244.

De Torenvalk vzw

Akkoord voor de vallei van de Mandelbeek in Oostrozebeke voor verweving. Het Dit is een aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere
meest waardevolle valleigebied vanaf de Kalberg tot aan de Baliekouter kan
uitwerking van de uitvoeringsacties.
echter best als echt verwevingsgebied opgenomen worden. Dus niet dat
beperkte delen van het gebied de hoofdfunctie natuur of landbouw hebben, maar
dat naar meer natuurkwaliteit in het landbouwgebied gestreefd wordt.

245.

Boerenbond Tielt

Vraag om dit gebied te herbevestigen, aangezien de provincie reeds voldoende
initiatieven heeft (selectie natuurverbindingsgebied).

Op bepaalde plaatsen wordt er vanuit het Vlaamse niveau voor gekozen om
verder te gaan dan de provinciale selectie. De selectie op provinciaal niveau
betekent niet dat een bijkomende actie op gewestelijk niveau niet wenselijk of
mogelijk is.

Gebied 38. Vallei van de Gaverbeek en Hooibeek

246.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Waregem

Kaart 4a, concept 2.3: Akkoord met voorstel dat het tekstdeel “… uitbreiding van Schrapping van deze zin houdt niet per definitie in dat grondloze bedrijven
grondloze landbouw is niet gewenst” werd geschrapt. De schrapping houdt in dat onbeperkt kunnen uitbreiden. Dit moet gebiedsspecifiek bekeken worden bij de
o.a. varkenshouderijen of pluimveehouderijen in dit gebied zich kunnen
opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.
ontplooien.

Gebied 39. Samenhangend landbouwgebied Waregem zuid
247.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Waregem

Gebied 25: De stad wenst in het gebied Blauwpoort een regionaal

De zoekzones voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein voor het
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bedrijventerrein te ontwikkelen. Er wordt gevreesd voor een bezwarende stempel kleinstedelijk gebied Waregem worden niet herbevestigd. Er werd voor
voor deze plannen wanneer dit gebied herbevestigd wordt. Vraag om deze zone geopteerd om deze in het operationeel uitvoeringsprogramma in categorie III
in te kleuren als ‘wit’ gebied.
onder te brengen. Dit betekent dat er pas een uitspraak gedaan kan worden over
het al dan niet herbevestigen van de agrarische bestemming nadat het
provinciaal planningsinitiatief voor het kleinstedelijk gebied is afgerond.

Gebied 40. Samenhangend landbouwgebied Menen
248.

4.5

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Stad Menen

Er is geen rekening gehouden met de afbakening van het kleinstedelijk gebied
Menen o.a. wat betreft de woon- en bedrijvenprogrammatie. Er wordt verwezen
naar een reeks RUP’s in opmaak en de nog te onderzoeken kleinhandelszone te
Menen. Verder wordt gesteld dat de doortrekking van de westelijke ring ten
westen van Menen niet gehypothekeerd mag worden door het gebied te
herbevestigen. (Zelfde opmerking geldt voor gebied 69)

Gezien de procedure van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Menen-West’
reeds is opgestart, wordt ervoor geopteerd de omgeving van het plangebied niet
als agrarisch gebied te herbevestigen en in het operationeel
uitvoeringsprogramma in categorie III onder te brengen. Dit betekent dat er pas
een uitspraak gedaan kan worden over het al dan niet herbevestigen van de
agrarische bestemming nadat het provinciaal planningsinitiatief voor het
kleinstedelijk gebied –en hier het PRUP ‘Menen-West’- is afgerond.

Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 4 Zandig interfluvium”

Gebied 41. Samenhangende landbouwgebieden omgeving E17/N60
249.

250.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Provincie OostVlaanderen

De visie die wordt verwoord in de gewenste ruimtelijke structuur voor het
Gezien het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Deinze nog niet is
concept 10.2 ‘stadsbos Deinze’ wordt niet expliciet doorgetrokken in het
afgerond, wordt in de visie op het buitengebied in de nabijheid van het stedelijk
actieprogramma. Worden er voor dit stadsbos geen verdere acties ondernomen? gebied een visie opgesteld over de open ruimte. Zolang het afbakeningsproces
voor het kleinstedelijk gebied niet afgerond is, zullen er in principe geen
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden voor de
openruimtegebieden die interfereren met deze afbakening, tenzij er hierover een
andere afspraak met de provincie gemaakt wordt of het gaat om gebieden die
een ontegensprekelijke waarde hebben voor landbouw, natuur of bos die niet ter
discussie staat. Dit is de reden waarom hierover niets is opgenomen in het
actieprogramma.
De provincie is bevoegd voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden.
Deze bevoegdheid wordt niet in vraag gesteld.
Bij de bijlage bij deelruimte 4 wordt bij inhoudelijk element nr.31 vermeld dat
Deze waterlopen zijn weegegeven op kaart 5a.
naast de Rosdambeek ook de Nazarethbeek en de Duivebeekvallei aangeduid
zullen worden als landschappelijk en ecologisch waardevol lineair element.
Behalve voor een deel van de Rosdambeek is dit niet terug te vinden op de kaart
of in de tekst. Aangezien langs al deze waterlopen gezocht wordt naar
buffergebieden, dienen deze zeker expliciet vermeld of aangeduid te worden.
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Gemeente Deinze

Kaart 3a, concept 5.6 (= kaart 5a, concept 7.8) In de omgeving van Park
Gampelaere Hoeve zitten nog enkele bedrijfszetels. Vraag van de landbouwraad
Deinze om deze bedrijven samen met de huiskavels te herbevestigen.

Enkel bedrijfszetels aan de rand van een actiegebied komen in aanmerking om
op te nemen binnen te herbevestigen gebied.

Kaart 5a, concept 10.2: Vraag om rond stadsrandbos Deinze – Astenedreef de
aanwezige bedrijven en bedrijfszetels samen met huiskavels te herbevestigen.
252.

Gemeente De Pinte

Kaart 5a, concept 9.4: In een deel van dit herbevestigd gebied ligt het terrein
Moerkensheide dat volgens het goedgekeurd GRS als recreatiegebied voorzien
is. Een RUP is in opmaak en zal eind 2008 ter goedkeuring voorgelegd worden
aan de gemeenteraad.

Binnen dit planningsproces wordt de nodige beleidsruimte gelaten waardoor
lokale aangelegenheden door de gemeente verder uitgewerkt kunnen worden.
Hierbij wordt verwezen naar de bepalingen in de omzendbrief RO/2005/01 m.b.t.
de herbevestiging van de gewestplannen.

253.

Stad Nazareth

Er is geen duidelijkhed en geen éénduidigheid in de te bevestigen gebieden.
Bvb. KMO-zone ‘makro’ en industriezone ‘De Prijkers izjn niet opgenomen.
KMO-zones ‘vogelzang’ en ‘Oude Melkerij’ dan weer wel. In de Ten Edestraat
wordt woongebied bevestigd, terwijl dit niet het geval is voor andere
woongebieden. De indelingscriteria zijn niet duidelijk.

De kaarten met te herbevestigen gebieden werden aangepast.

254.

Conform de omzendbrief RO/2005/01 worden binnen de perimeters van de
herbevestiging de bestemmingen van de bestaande rechtsgeldige
gewestplannen, algemene (APA) en bijzondere plannen van aanleg (BPA),
gemeentelijke, provinciale of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen door de
Vlaamse Regering beleidsmatig herbevestigd. De beslissing heeft uitsluitend
betrekking op de agrarische, natuur-, bos- en overige groengebieden die liggen
binnen de perimeter aangeduid op de kaarten. De beslissing heeft geen
betrekking op alle andere bestemmingen (woongebieden, recreatiegebieden,
industriegebieden…), tenzij expliciet anders vermeld. Dit impliceert ook dat de
rechtsgeldige gemeentelijke plannen van aanleg die een van het gewestplan
afwijkende bestemming hebben onverminderd van kracht blijven.

Door het BPA ‘Machelen-Olsene’, de bouwovertreding van Morfeo, de
verkaveling is er de facto en juridisch nauwelijks nog open ruimte voor het
verwezenlijken van de ‘openruimteverbinding tussen Machelen en Olsene’.

Dit is een aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere
uitwerking van de uitvoeringsactie.

255.

De begrenzing van de herbevestiging wordt best aangepast aan het voorstel tot
gemeentelijk RUP ‘Gaverbeekse Meersen’ nl. van de Ommegangstraat
verschuiven naar de Meersstraat. Uit detailonderzoek is reeds gebleken dat de
natuurwaarden zich beperken tot voormelde RUP-grens. Het gebied tussen
Meersstraat en Ommegangstraat is daarenboven noodzakelijk t.b.v.
ontwikkelingskansen en rechtszekerheid van jonge landbouwbedrijven.

De begrenzing van het te herbevestigen gebied werd aangepast. In het noorden
werd een bijkomend stuk opgenomen als te herbevestigen. Daarnaast werd ook
een landbouwzetel aan de rand van het actiegebied bijkomend in te
herbevestigen gebied opgenomen.

256.

Kaart 5b, concept 2.1: De naamgeving van het gebied tot ‘Lulhoek’ is compleet
fout. Het betreffende gebied is in Zulte reeds deels via een gemeentelijk RUP
herbestemd voor wat betreft de bebouwde kavels en dreefstructuren. De
wijziging van het mozaïeklandschap naar T-concept kan mogelijks negatieve
gevolgen hebben voor de intenties van de gemeente om in deze zone een
bosuitbreiding te voorzien. De gemeente wenst naast de mogelijkheid tot
verfijning als bouwvrij agrarisch gebied de mogelijkheid te behouden tot
bosuitbreiding en niet louter “via groene stapstenen en corridors verbindingen
leggen tussen aanwezige natuurwaarden”.

Het gebied is opgenomen als te herbevestigen.
Binnen dit planningsproces wordt de nodige beleidsruimte gelaten waardoor
lokale aangelegenheden door de gemeente verder uitgewerkt kunnen worden.
Hierbij wordt verwezen naar de bepalingen in de omzendbrief RO/2005/01 m.b.t.
de herbevestiging van de gewestplannen.

Kaart 5a, concept 10.2: Stadsbos Deinze: Er worden drie bedrijfzetels bedreigd
waarvan twee jonge bedrijven.

Het gebied zal waarschijnlijk deel uitmaken van het kleinstedelijk gebied Deinze.
De provincie is bevoegd voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden.

257.

Gemeente Zulte

ABS Deinze-ZulteNazareth

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek
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Antwoord
Deze bevoegdheid wordt niet in vraag gesteld.

258.

Kaart 5a, concept 1.1: Uitbreiden tot aan Leie richting Deurle; omheen Nazareth
tot aan 1.2; naar Schelde ten zuiden van Eke. Dit is een organisch geheel.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.

259.

Kaart 5b, concept 1.5: Uitbreiding tot aan de Leie tussen Olsene en Machelen.

Dit gebied zit vervat in concept 4.9, kaart 3b.

260.

Kaart 5b, concept 1.6: Uitbreiding tot aan Leie en tot aan Zulte

Dit gebied zit al deels vervat in concept 4.10, kaart 3b.

Op het grondgebied van Sint-Martens-Latem kan landbouw nog een rol spelen
ten zuiden van de N43, maar is het belangrijk dat de ecologische
verbindingsfunctie van beken en kleine landschapselementen wordt behouden
en waar mogelijk wordt versterkt.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

261.

262.

Boerenbond

Natuurpunt Gent

Natuurpunt Zingem

Meer aandacht voor het behoud en de uitbouw van KLE, want historisch betrof
het hier een gesloten landschap met een ongeordende mozaïek van kleine
akkers en weilanden, omgeven door hagen of soms een bomenrij.

Dit gebied werd opgenomen in de herbevestiging. In principe worden er hier dus
geen acties meer gepland op Vlaams niveau. Binnen dit planningsproces wordt
wel de nodige beleidsruimte gelaten waardoor lokale aangelegenheden door de
gemeente verder uitgewerkt kunnen worden. Hierbij wordt verwezen naar de
bepalingen in de omzendbrief RO/2005/01 m.b.t. de herbevestiging van de
gewestplannen.

Gebied 42. Landbouwgebied Zevergem
263.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Boerenbond

Kaart 5a, concept 1.3: uitbreiden naar de Schelde, dit gebied hoort organisch
samen.

Het gebied ten zuiden ervan wordt in de visie aangeduid als gebied waar natuur
en landbouw nevengeschikte functies zijn. De visie wordt in deze fase van het
proces niet meer aangepast. Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij
de verdere uitwerking van de uitvoeringsacties.

Gebied 43. Complex Nokere
264.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Anzegem

Bij de afbakening van het kleinstedelijk gebied Waregem (provinciale taak) is het
aangewezen het nog niet aangesneden restgebied ten zuiden van de E17
aansluitend bij de bedrijvenzone Brabantstraat, eveneens te ontwikkelen als
bedrijventerrein met aansluitend de zone Ter Schagen op het grondgebied
Anzegem, dat er één goed af te bakenen geografisch gebied mee vormt.

Wanneer de visievorming op het buitengebied vooruitloopt op de afbakening van
een kleinstedelijk gebied wordt in de nabijheid van het stedelijk gebied een visie
opgesteld over de open ruimte. Zolang het afbakeningsproces voor het
kleinstedelijk gebied niet afgerond is, zullen er in principe geen gewestelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden voor de openruimtegebieden
die interfereren met deze afbakening, tenzij er hierover een andere afspraak met
de provincie gemaakt wordt of het gaat om gebieden die een ontegensprekelijke
waarde hebben voor landbouw, natuur of bos die niet ter discussie staat.
De provincie is bevoegd voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden.
Deze bevoegdheid wordt niet in vraag gesteld.

265.

Gemeente Kruishoutem In tegenstelling met het voorliggend document waarin het mozaïeklandschap
Nokere dient gevrijwaard te worden van verdere bebouwing, kan het
binnengebied aansluitend op de kern wel ontwikkeld worden, als ook kunnen de
bestaande bouwgronden worden aangesneden. Dit werd opgetekend in het

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.
Het kader voor de visievorming en de uitvoering van de agrarische, natuurlijke
en bosstructuur geeft duidelijk aan dat provinciale en gemeentelijke
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Opmerking

Antwoord

GRS. Het mozaïeklandschap betreft m.a.w. per essentie het agrarisch gebied
alwaar bouwen en verbouwen i.f.v. agrarische uitbating dient mogelijk te blijven.
Verbouwen en herbouwen van bestaande woningen dient te gebeuren binnen
het (bestaande) decretale kader.

planningstaken niet in het gedrang mogen komen.

266.

Gemeente Waregem

Actie 23: Akkoord met het voorstel. Er zijn geringe implicaties voor Waregem.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

267.

Bedrijfsgilde
Wortegem-Petegem

Het landbouwgebied van het complex Nokere wordt begrensd door Walembeek,
Rottebeek en Boeregemstraat. Dit gebied is goede landbouwgrond en wordt
dusdanig gebruikt. Een herbevestiging van het agrarisch gebied is wenselijk.

Enkele landbouwzetels aan de rand van het actiegebied worden bijkomend in te
herbevestigen gebied opgenomen.

268.

Boerenbond

De belangrijke kouter van Boeregem (zuiden), Tjoenshoek (noordoosten) en
Kapelhoek (centraal gelegen kouter) kunnen deels nog meegenomen worden in
de herbevestiging.

Deze bemerking is reeds besproken op de klankbordgroep. Er zijn geen
bijkomende elementen gekend om een nieuwe afweging te maken.

Kaart 5b, concept 1.5: Uitbreiding door integratie van een deel van concept 5.1.
Concept 5.1 ‘complex Nokere’ moet ingekrompen worden tot het kerngebied
tussen de twee bossen.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast. Discussiepunt
dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van de
uitvoeringsactie.

Er wordt opgemerkt dat de plannen tot bosuitbreiding op het grondgebied van de
gemeente Kruishoutem slaan op vruchtbare landbouwgrond, reeds belangrijke
investeringen gebeurd zijn door de ruilverkavelingswerkzaamheden en door de
landbouwers zelf, volledige bedrijven zouden verdwijnen, het mozaïeklandschap
reeds aanwezig is in de gemeente en dat de vraag kan gesteld worden of de
bevolking wel vragende partij is. De comice is van oordeel dat de voorliggende
plannen geen voordelen bieden, noch voor eigen leden, noch voor de bevolking
en wijst de plannen volledig af.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast. Discussiepunt
dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van de
uitvoeringsactie.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

271.

Gemeente Anzegem

Akkoord mits de percelen waarop bossen worden aangeplant bij voorkeur reeds
een bosbestemming hebben en behoren tot de minderwaardige
landbouwcultuurgronden, de bestaande bedrijven verder
ste
ontwikkelingsperspectieven krijgen en de bestaande afbakening VEN 1 fase
blijft.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

272.

Gemeente WortegemPetegem

Kaart 5b, concept 4.5: De uitbreiding van de Spitaalsbossen wordt eerder gezien
naar noordoostelijke richting om geen hypotheek te leggen op de ontwikkeling
en/of uitbreiding van het nabijgelegen industrieterrein.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

273.

Bedrijfsgilde Anzegem

De percelen waarop bos aangepland zijn, dienen de bosbestemming te krijgen.
ste
De aanduiding van het VEN 1 fase is voldoende. Het VEN-gebied mag niet
verder uitgebreid worden. Vraag om rekening te houden met de
landbouwbedrijven nabij de Spitaalsbossen bij de opmaak van het RUP.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

274.

Bedrijfsgilde
Wortegem-Petegem

Het GRS Wortegem-Petegem voorziet reeds een bosuitbreiding gebied nabij de
Spitaalsbossen, waarmee de landbouwvereniging akkoord gaat.

Binnen de taakstelling van het RSV dient gezocht te worden naar bijkomend bos.
De plaats waar bijkomend bos kan komen, of waar een bestaand bos kan

269.

270.

Landbouwcomice
Kruishoutem

De ontwikkelingsperspectieven voor bestaande landbouwbedrijven is een
aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

Gebied 44. Spitaalsbossen
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Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Boerenbond

Bosuitbreiding beperken tot de boskernen. Uitbreidingen enkel als landbouw
nergens verdrongen wordt (oost-noordoost)

uitbreiden hangt af van een aantal factoren (ecologische aspecten, waarde van
de gronden voor de landbouw, draagkracht van de omgeving, steun van de
omwonenden, …). Lokale initiatieven kunnen hier zeker een rol in spelen, maar
dit zal niet volstaan. Er dienen ook andere gebieden gezocht te worden.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Zulte

Kaart 5b, concept 3.2: Ook in de Gaverbeekse Meersen zijn enkele jonge,
leefbare landbouwbedrijven gevestigd met groeiperspectieven. De gemeente
heeft daartoe in uitvoering van zijn goedgekeurd GRS reeds vroeg een
gemeentelijk RUP opgestart om een evenwicht te vinden tussen natuur en
landbouw. Een consensus van alle betrokken partijen werd voorgelegd aan de
hogere overheid, maar werd tegengehouden i.f.v. de opmaak van onderhavige
visie. De gemeente dringt aan op een verderzetting van haar RUP met gekende
begrenzing.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

Het gemeentebestuur dringt aan op een snelle opmaak van eventuele
gewestelijke RUP’s om de landbouwers zo spoedig mogelijk hun
rechtszekerheid terug te geven en geen hypotheek te leggen op nieuwe
initiatieven en ontwikkelingsperspectieven.

Het is niet mogelijk om voor alle actiegebieden op korte termijn een ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken. Het voorstel werd meegenomen bij de afweging
rond het vastleggen van de prioritaire acties.
Het gebied werd opgenomen binnen categorie II.

Vraag voor de herbevestiging van het agrarisch gebied tussen de twee
spoorwegen met de Koestraat, Meersstraat en de Drogenboomstraat.

Er zijn geen harde fysische grenzen in het gebied op basis waarvan het te
herbevestigen gebied verder kan worden uitgebreid op deze plaats, rekening
houdend met de doelstellingen voor het gebied.

Gebied 45. Gaverbeek
276.

277.

278.

Landbouwcomice Zulte

Voor de actiegebieden wordt in principe een gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan opgemaakt. Afhankelijk van de timing daarvoor kunnen
afspraken worden gemaakt tussen de verschillende beleidsniveaus dat voor
(delen van) het gebied een herbestemming op een ander beleidsniveau gebeurt.
Dit moet gebiedsspecifiek en naargelang de situatie afgewogen worden.

279.

Vraag voor de herbevestiging van het agrarisch gebied van alles binnen de cirkel
Meersstraat en Ommegangstraat en tot aan de gemeentegrens met Waregem.

280.

Voorstel om in het OUP voor de Gaverbeekse meersen een hoofdfunctie natuur
of landbouw, met grondgebonden landbouw op te nemen, doch met vrijwaring
van verdere bebouwing (concept 3.2) en vertuining (concept 9.3). Verder wordt
opgemerkt dat bron- en valleigebieden reeds zijn afgebakend. De spoorwegberm
is ook reeds natuur. Landbouw en natuur hebben de handen reeds in elkaar
geslagen.

281.

Vraag tot herbevestiging van de actieve landbouwzetels in het gebied van de
Het is niet mogelijk om zetels die niet aan de rand van het gebied gelegen zijn uit
Gaverbeekse Meersen, waarvan enkele door jonge landbouwers worden gerund. het actiegebied te halen.
In het operationeel uitvoeringsprogramma is bij de verschillende actiegebieden
opgenomen dat een gevoeligheidsanalyse zal worden opgemaakt voor de
bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

282.

Boerenbond

Dit gebied behoort integraal bij de landbouwstructuur. Eventueel kan een
bufferstrook van hoogstens 50m langs de Gaverbeek overwogen worden. Een
deel van dit gebied dient te herbevestigd worden.

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie. Het gebied wordt conform de visie aangeduid als gebied
waar natuur en landbouw nevengeschikt zijn. Beperkte delen kunnen een
hoofdfunctie natuur of landbouw hebben.

Er zijn geen harde fysische grenzen in het gebied op basis waarvan het te
herbevestigen gebied verder kan worden uitgebreid op deze plaats, rekening
houdend met de doelstellingen voor het gebied.
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Gebied 46. Zouwbeek
283.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Zulte

Kaart 5b, concept 3.1: In betreffend gebied zijn enkele jonge, leefbare
landbouwbedrijven gevestigd met groeiperspectieven. In het concept is voorzien
de valleigebieden te vrijwaren van verdere bebouwing. De gemeente dringt aan
op een verfijning van deze stelling, meer bepaald ten behoeve van de
ontwikkelingskansen van jonge, dynamische landbouwbedrijven.

De verfijning op perceelsniveau zal gebeuren bij de opmaak van een ruimtelijk
uitvoeringsplan. De ontwikkelingsperspectieven voor bestaande
landbouwbedrijven is een aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij
de verdere uitwerking van de uitvoeringsactie.
In het operationeel uitvoeringsprogramma is bij de verschillende actiegebieden
opgenomen dat een gevoeligheidsanalyse zal worden opgemaakt voor de
bestaande landbouwbedrijven in het gebied.

Het gemeentebestuur dringt aan op een snelle opmaak van eventuele
gewestelijke RUP’s om de landbouwers zo spoedig mogelijk hun
rechtszekerheid terug te geven en geen hypotheek te leggen op nieuwe
initiatieven en ontwikkelingsperspectieven.

Het is niet mogelijk om voor alle actiegebieden op korte termijn een ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken. Het voorstel werd meegenomen bij de afweging
rond het vastleggen van de prioritaire acties.
Het gebied werd opgenomen binnen categorie II.

De Zouwbeek op het grondgebied van Zulte is onterecht veel te breed
opgenomen in actiegebeid. Een bufferstrook van 50m langsheen de beek laat
voldoende verwevingsinitiatieven toe. Bijgevolg kan een deel van dit gebied
herbevestigd worden.

Het noordelijk deel van het actiegebied wordt niet gewijzigd. Problematiek in het
gebied is de verspreide bebouwing.

284.

285.

Boerenbond

286.

Tussen het zuidelijk stuk van het actiegebied en het actiegebied ‘complex
Nokere’ wordt een bijkomend stuk opgenomen binnen te herbevestigen gebied,
dit met inbegrip van een aan de rand gelegen landbouwzetel.

Het gedeelte van actie 43 dat in Kruishoutem gelegen is, zou prioritair
opgemaakt moeten worden als RUP.

Het is niet mogelijk om voor alle actiegebieden op korte termijn een ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken. Het voorstel werd meegenomen bij de afweging
rond het vastleggen van de prioritaire acties.
Het gebied werd opgenomen binnen categorie II.

Opmerking

Antwoord

Gebied 47. Lozerbos
Actor(en)
287.

Gemeente Kruishoutem Vraag om uitvoeringsacties ‘kasteeldomein Lozer’ en ‘Aaishove bos’ van elkaar
los te koppelen.

Gezien de nabijheid van beide gebieden wordt ervoor geopteerd deze in één
uitvoeringsactie op te nemen.

288.

Gemeente Nazareth

In het discussiegebied zijn er nog percelen waar het gewestplan bevestigd kan
worden bvb. Ten noorden van Lozerbos gedeelte Nazareth, VEN-gebieden,
andere,…

Het actiegebied wordt beperkt. De gronden langs noordoostelijke zijde worden
opgenomen binnen te herbevestigen gebied, omdat dit gebied minder kleine
landschapselementen bevat.

289.

Boerenbond

De uitbreiding is niet gewenst ten zuiden van het bos (Hoogrechem), waar
bijgevolg een deel herbevestigd dient te worden.

Deze bemerking is reeds besproken op de klankbordgroep. Er zijn geen
bijkomende elementen gekend om een nieuwe afweging te maken.

Uitbreiding van het te herbevestigen gebied:

Enkele landbouwbedrijfzetels aan de rand van het actiegebied gelegen worden
bijkomend opgenomen binnen te herbevestigen gebied.

290.

-

In het westen moet de Appelhoekstraat de grens met de herbevestiging
vormen;

-

Gedeelten van het actiegebied rond het kasteel van Aaishove. De
bosuitbreiding moet beperkt worden.

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.
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Opmerking

Antwoord

Dit RUP dient prioritair opgemaakt te worden.

Het is niet mogelijk om voor alle actiegebieden op korte termijn een ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken. Het voorstel werd meegenomen bij de afweging
rond het vastleggen van de prioritaire acties.
Het gebied werd opgenomen binnen categorie II.

Er wordt opgemerkt dat de plannen tot bosuitbreiding op het grondgebied van de
gemeente Kruishoutem slaan op vruchtbare landbouwgrond, reeds belangrijke
investeringen gebeurd zijn door de ruilverkavelingswerkzaamheden en door de
landbouwers zelf, volledige bedrijven zouden verdwijnen, het mozaïeklandschap
reeds aanwezig is in de gemeente en dat de vraag kan gesteld worden of de
bevolking wel vragende partij is. De comice is van oordeel dat de voorliggende
plannen geen voordelen bieden, noch voor eigen leden, noch voor de bevolking
en wijst de plannen volledig af.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast. Discussiepunt
dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van de
uitvoeringsactie.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

293.

Gemeente Nazareth

De Minaraad stelt dat bij bosuitbreiding het de bedoeling moet zijn binnen het
voorziene uitbreidingsgebied een natuurlijke overgang te creëren onder de vorm
van een bufferzone. In deze zone is er aandacht voor natuurontwikkeling die ten
goede komt aan flora en fauna van bosranden, bedreigde soorten. Ook de
bedoeling uit te breiden met gemengd loofhoutbos, niet uitsluitend naaldhout.
Productiebos moet ondergeschikt worden aan natuurontwikkeling.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

294.

ABS Deinze-ZulteNazareth

Kaart 5a, concepten 4.1, 7.2: Drie jonge landbouwers boeren generatie na
generatie rondom de Hospicebossen. Al hun gronden liggen direct in de
omgeving. Deze bedrijven moeten herbevestigd worden.

295.

Boerenbond

Bosuitbreiding enkel waar geen actieve landbouw meer aanwezig is en waar de
huidige gewestplanbestemming dit toelaat. Toch zal uitbreiding niet op een
aanvaardbare manier kunnen. Er is reeds een zeer sterke uitbreiding geweest
ten gevolge van de beslissing inzake het Parkbos in Gent en het stadsbos in
Deinze. De bestaande bosomschrijving dient behouden te blijven zonder
uitbreiding.

Binnen de taakstelling van het RSV dient gezocht te worden naar bijkomend bos.
De plaats waar bijkomend bos kan komen, of waar een bestaand bos kan
uitbreiden hangt af van een aantal factoren (ecologische aspecten, waarde van
de gronden voor de landbouw, draagkracht van de omgeving, steun van de
omwonenden, …).

291.

292.

Landbouwcomice
Kruishoutem

De ontwikkelingsperspectieven voor bestaande landbouwbedrijven is een
aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

Gebied 48. Hospicebossen

De ontwikkelingsperspectieven voor bestaande landbouwbedrijven is een
aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie. Het te herbevestigen gebied rond het actiegebied wordt
uitgebreid met een landbouwzetel aan de rand gelegen.

296.

Delen (Deurlestraat tot bos) dienen herbevestigd te worden.

Een herbevestiging langs deze zijde is in tegenstrijd met de visie.

297.

Dit RUP dient prioritair opgemaakt te worden.

Het is niet mogelijk om voor alle actiegebieden op korte termijn een ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken. Het voorstel werd meegenomen bij de afweging
rond het vastleggen van de prioritaire acties.
Het gebied werd opgenomen binnen categorie II.

298.

Natuurpunt Gent

De mogelijkheid om de Hospicebossen uit te breiden is heel belangrijk. Lokaal
Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
zijn er reeds overeenkomsten om bosuitbreidingsmogelijkheden ten zuiden van
de uitvoeringsactie.
de spoorweg te vrijwaren. Ook omtrent kleinere bebossingsprojecten ter hoogte
van de Oude Vierschaar en een speelbos ter hoogte van de Lijnstraat zijn opties.
In het woonparkgebied van Latem en Deurle zijn nog belangrijke en waardevolle
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Antwoord

bosrelicten aanwezig.

4.6

Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 5 Zandlemig en lemig interfluvium”

Gebied 50. Landbouwgebied zandlemig interfluvium oost

299.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Provincie OostVlaanderen

In het westen van het stedelijk gebied van Oudenaarde komt de grens tussen
het stedelijk gebied en het gebied ter herbevestiging niet volledig overeen. Ter
hoogte van de Bruwaan zijn het stedelijk gebied en bijhorend gemengd regionaal
bedrijventerreinen ruimer ingetekend.

Wanneer de visievorming op het buitengebied vooruitloopt op de afbakening van
een kleinstedelijk gebied wordt in de nabijheid van het stedelijk gebied een visie
opgesteld over de open ruimte. Zolang het afbakeningsproces voor het
kleinstedelijk gebied niet afgerond is, zullen er in principe geen gewestelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden voor de openruimtegebieden
die interfereren met deze afbakening, tenzij er hierover een andere afspraak met
de provincie gemaakt wordt of het gaat om gebieden die een ontegensprekelijke
waarde hebben voor landbouw, natuur of bos die niet ter discussie staat.
De provincie is bevoegd voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden.
Deze bevoegdheid wordt niet in vraag gesteld.
De grenslijn van de herbevestiging ter hoogte van Oudenaarde werd aangepast,
zodat deze langs noordelijke zijde het ontwerp van afbakeningslijn volgt. De
gebieden die uit herbevestiging werden gehaald werden in het operationeel
uitvoeringsprogramma ondergebracht in categorie III. Dit betekent dat er pas een
uitspraak gedaan kan worden over het al dan niet herbevestigen van de
agrarische bestemming nadat het provinciaal planningsinitiatief voor het
kleinstedelijk gebied is afgerond.

Gebied 51. Landbouwgebied zandlemig interfluvium zuid
300.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Bedrijfsgilde
Wortegem-Petegem

Men kan niet toelaten dat er bijkomende percelen belast worden als bouwvrij in
het gebied 11.1, kaart 6a.

Het open houden van deze landschappelijk kenmerkende heuvelrug is
belangrijk. De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.

Gebied 52. Landbouwgebied zandlemig interfluvium centraal
301.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Anzegem

Kaart 6a, concept 1.1: het gebied Ter Schagen heeft geen betekenis meer als
landbouwgebied gelet op de aanwezige industrie op de grens
Waregem/Anzegem en dient niet langer gevrijwaard te worden voor deze functie.
Het gebied heeft alle potenties voor een (regionaal) bedrijventerrein.

De zoekzones voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein voor het
kleinstedelijk gebied Waregem worden niet herbevestigd. Er werd voor
geopteerd om deze in het operationeel uitvoeringsprogramma in categorie III
onder te brengen. Dit betekent dat er pas een uitspraak gedaan kan worden over
het al dan niet herbevestigen van de agrarische bestemming nadat het

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek

64/81

Operationeel uitvoeringsprogramma

Actor(en)

24 oktober 2008

Opmerking

Antwoord

Herbevestigen van het huidige agrarische gebied is niet meer aan de orde.

provinciaal planningsinitiatief voor het kleinstedelijk gebied is afgerond.

302.

Het nieuw te ontwikkelen ecologisch park Vichte-centrum moet ook tot de
gewenste landschappelijke en ecologische structuur gerekend worden in
verwevenheid met belangrijke private parktuinen in het centrum. Vraag om dit
niet te herbevestigen.

Dit is een lokale aangelegenheid waarvoor er binnen dit planningsproces de
nodige beleidsruimte wordt gelaten. Hierbij wordt verwezen naar de bepalingen
in de omzendbrief RO/2005/01 m.b.t. de herbevestiging van de gewestplannen.

303.

De herbevestiging waarin de site Koopcentrum Molecule, sportinfrastructuur De
Drie Kaven, zoekzone economische bedrijvigheid Ter Schagen, zone
Steverlynck-noord en zone ecologisch park Vichte gesitueerd zijn, is niet
relevant en dient uit de definitieve vastlegging geschrapt te worden. De
bestemming van deze locaties zijn vastgelegd d.m.v. BPA en/of lopende
planningsinitiatieven.

Conform de omzendbrief RO/2005/01 worden binnen de perimeters van de
herbevestiging de bestemmingen van de bestaande rechtsgeldige
gewestplannen, algemene (APA) en bijzondere plannen van aanleg (BPA),
gemeentelijke, provinciale of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen door de
Vlaamse Regering beleidsmatig herbevestigd. De beslissing heeft uitsluitend
betrekking op de agrarische, natuur-, bos- en overige groengebieden die liggen
binnen de perimeter aangeduid op de kaarten. De beslissing heeft geen
betrekking op alle andere bestemmingen (woongebieden, recreatiegebieden,
industriegebieden…), tenzij expliciet anders vermeld. Dit impliceert ook dat de
rechtsgeldige gemeentelijke plannen van aanleg die een van het gewestplan
afwijkende bestemming hebben onverminderd van kracht blijven.

304.

Gemeente Deerlijk

Concept 5.14 en 1.1, kaart 4a: Het CBS ondersteunt de visie dat de bestaande
landbouwers in de omgeving van de Kasselrijbeek de nodige
ontwikkelingsperspectieven kunnen behouden en geen bijkomende beperkingen
mogen ondervinden. De agrarische bestemming moet bijgevolg behouden
blijven en mag niet verloren gaan ten koste van uitbreiding van het natuurgebied
rondom de Kasselrijbeek.

De doelstellingen voor de omgeving van de Kasselrijbeek werden uitgewerkt in
het gewestelijk RUP ‘Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk’, dat principieel
definitief werd vastgesteld door de Vlaamse Regering op 3 oktober 3008.

305.

Gemeente Harelbeke

Gebied ‘Esser’ (tussen E17 en kanaal Bossuit-Kortrijk), wat nu geen aanduiding
krijgt in het huidige voorstel, dient herbevestigd te worden. Reden: het is niet op
genomen in gewestelijke RUPs ‘Leievallei en openruimte omgeving Kortrijk’ en
‘De Gavers’. Het is geen actiegebied op Vlaams niveau. Voor Esser is de
opmaak van een gemeentelijk RUP lopende, daarom de vraag voor
herbevestiging.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties. Dit gebied werd verkeerdelijk niet opgenomen.
Herbevestiging van het gebied is niet in overeenstemming met de visie. Conform
de visie is het grotendeels een actiegebied. Dit werd aangevuld.
Het gebied werd opgenomen binnen categorie I.
Het reeds herbevestigd agrarisch gebied Esser wordt ter volledigheid
opgenomen.

306.

Stad Waregem

Niet akkoord met de herbevestiging. Het gebied is belangrijk voor de sectoren
landbouw en natuur. Een witte inkleuring houdt in dat er geen uitspraak wordt
gedaan. Nochtans lijkt een oranje inkleuring hier op zijn plaats.

Gebied 53. Landbouwgebied zandlemig interfluvium west

307.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Leiedal

Kaart 6b, concept 1.2, 9.9: Het voorstel voor herbevestiging zonder bijkomende
bestemmingswijzigingen beperkt de mogelijkheden voor verder onderzoek voor

In deze omgevingen wordt er vanuit het Vlaams niveau niet voor geopteerd de
natuurlijke structuur te versterken. Acties vanuit Vlaams niveau zijn in dit
planningsproces dan ook niet wenselijk.
Dit zijn lokale aangelegenheden waarvoor er binnen dit planningsproces de
nodige beleidsruimte wordt gelaten. Hierbij wordt verwezen naar de bepalingen

-

de grensstreek Kortrijk-Moeskroen: het gebied vanaf het stadsrandbos en
de grens met Moeskroen tot aan Spiere-Helkijn;
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-

Heuvelrug Leie-Mandel (Bergkapel)

24 oktober 2008

Antwoord
in de omzendbrief RO/2005/01 m.b.t. de herbevestiging van de gewestplannen.

Versnipperde openruimte gebieden binnen het verstedelijkt netwerk (vb.
Harelbeke-Deerlijk en Waregem). Deze gebieden hebben weinig of geen
toekomstige waarde voor landbouw.
308.

Natuurpunt Zwevegem

309.

Door de meeste delen van de heuvelkam van het interfluvium Leie-schelde te
herbevestigen en het mogelijks bouwvrij houden, gaan vele kansen voor natuuren bosontwikkeling verloren. De gronden op die heuvelkam zijn ook de minst
geschikte voor landbouw en de ‘andere’ mogelijke bosuitbreidingen krijgen alle
de connotatie ‘zeer beperkt’ mee omwille van landbouw. Het zou logischer zijn
grote delen van de heuvelkam uit de herbevestiging te halen.
Tussen Spiere (o.a. Spierebeek) en het Preshoekbos (Kortrijk) moeten kansen
gevrijwaard worden voor natuur- en landschapsontwikkeling. Vraag om die
verbinding uit de herbevestiging te halen.

Gebied 54. Omgeving Bouvelobos – Hemsrodebos en steilrand Moregem
310.

311.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Anzegem

Akkoord mits bebossing enkel direct aansluitend bij de bestaande boscomplexen
en maximaal behoud van het typisch heuvelachtige landschap. Bepalen
bouwvrije gebieden kan enkel voor zover de bestaande hoeve-exploitaties in hun
economische actuele en toekomstige uitbating niet worden geschaad. Zo uit de
toetsing door de provinciale overheid mocht blijken dat de opportuniteit voor het
nieuwe tracé van de omleidingsweg Anzegem N382 in dit actiegebied te situeren
is, dan dient hiervoor consequent een specifiek RUP opgemaakt te worden.

Discussiepunt en aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de
verdere uitwerking van de uitvoeringsactie.

Kaart 6a, concept 11.1: Het bouwvrij houden van bepaalde gebieden op de
heuvelrug Leie-Scheldeinterfluvium wordt geschrapt binnen onze
gemeentegrenzen. De aanwezigheid van de heuvelrug wordt wel erkend. Vraag
om het actiegebied 48 fijner in te tekenen ten voordele van meer herbevestiging.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.
Langs westelijke zijde van het actiegebied wordt een bedrijfszetel bijkomend
opgenomen binnen te herbevestigen gebied.

Kaart 6a, concept 8.1: De zuidelijke aanduiding van de Bouvelobossen dient
ingekrimpt te worden naar analogie met de inkleuring op de Habitat-kaarten.
Vraag om het gebied ten zuiden van de Bouvelobossen op te nemen in
herbevestiging (gebied 44).

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.
Binnen de taakstelling van het RSV dient gezocht te worden naar bijkomend bos.
Omdat het wenselijk is de vallei van de Snepbeek mee te nemen in dit
actiegebied, wordt geopteerd om het te herbevestigen gebied 44 niet verder uit
te breiden ten zuiden van Bouvelobos.
In het mozaïeklandschap tussen de bossen wordt niet gestreefd naar massieve
bebossing.

Gemeente WortegemPetegem

312.

313.

Bedrijfsgilde Anzegem

Bebossing tussen de twee bestaande bossen is niet mogelijk, noch gewenst. In
de gebieden aangeduid als mozaïeklandschap zijn er reeds heel wat KLE
aanwezig. Er zijn geen verdere beperkingen nodig onder de vorm van een
opdruk. Ook in de omgeving van Gijzelbrechtegem. Er is geen
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Het kader voor de visievorming en de uitvoering van de agrarische, natuurlijke
en bosstructuur geeft duidelijk aan dat provinciale en gemeentelijke
planningstaken niet in het gedrang mogen komen.
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bestemmingswijziging nodig.
314.

Bedrijfsgilde
Wortegem-Petegem

De strook ‘Zonnestraat’, tussen het Habitatgebied Bouvelobossen en de
steilrand Moregem wordt intensief gebruikt als landbouwgrond. Vraag voor
herbevestiging.

Er wordt voor geopteerd het actiegebied niet verder in te krimpen. Langs
westelijke zijde wordt wel een landbouwbedrijfzetel bijkomend in te
herbevestigen gebied opgenomen.

315.

Bouvelobos: De gemeentelijk optie voor een overgang tussen de partijen
bosgebied en door KLE in smalle verbindingsstroken is aannemelijker dan het
voorstel tot het versterken van bosstructuren.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.
Binnen de taakstelling van het RSV dient gezocht te worden naar bijkomend bos.

316.

Steilrand: Vraag voor herbevestiging gezien in dit gebied 11 landbouwzetels zijn
gevestigd waarvan het merendeel jonge landbouwers zijn. Dit doch met de
intentie van zorg te dragen voor de aanwezige KLE en bronbosjes.

Landbouw blijft de hoofdfunctie, maar een zekere bescherming voor de
bronbosjes wordt noodzakelijk geacht. Daarom werd het gebied opgenomen
binnen actiegebied.

317.

Boerenbond

Kaart 6a, concept 10.1: Gebied Moregem is voor landbouw zeer belangrijk. De
aanwezige natuur is er ontstaan in harmonie met de landbouw. In dit gebied
zetelen 11 landbouwbedrijven. Vraag om dit gebied (10.1) te herbevestigen.

318.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast. Discussiepunt
De uitbreiding van de Hemsrodebossen is een aanfluiting met het landschap en
dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van de
de landschappelijke ontwikkeling in deze regio. Bossen zijn in het golvend
landschap van Hemsrode artificieel. Vraag om op te nemen in de herbevestiging. uitvoeringsactie.

319.

Kaart 6a, concepten 6.1, 6.2: Concepten dienen geschrapt te worden, mits het
niet strookt met de werkelijkheid.

320.

Deze actie dient opgesplitst te worden in meerdere delen nl.:
1/Moregem tot Boudelobossen 2/Boudelobossen 3/Wortegem-Steenbrugge
4/Gijzelbrechtegem
Het gedeelte 1/ zou herbevestigd moeten worden. Het gedeelte 2/ dient beperkt
te worden tot de aanwezige boskernen. Verdere bosuitbreiding is niet gewenst.
(BB)

321.

Dit is een prioritair op te maken RUP.

Een opsplitsing in meerdere op te maken ruimtelijke uitvoeringsplannen kan
gebeuren indien dit noodzakelijk blijkt bij de verdere uitwerking ervan.
Herbevestiging van het gebied is in tegenstrijd met de visie. De visie wordt in
deze fase van het proces niet meer aangepast.

In het uitvoeringsprogramma is de uitvoeringsactie opgenomen als op korte
termijn op te starten. De timing is afhankelijk van deze van de passende
beoordeling.

Gebied 55. Vallei van de Rooigembeek en Stroomken
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

322.

Gemeente WortegemPetegem

Kaart 6a, concept 5.1: De Leedsebeekvallei dient ook op grondgebied van
Wortegem-Petegem opgenomen te worden binnen concept 5.1. Vraag om niet
zomaar te herbevestigen

Het actiegebied wordt beperkt uitgebreid ten westen van de N459.

323.

Boerenbond

Axelwalle en omgeving, Leedsebeek en delen van de Rooigembeek kunnen
herbevestigd worden. De aanwezige natuur is in harmonie met de landbouw. Er
zijn veel jonge gemengde bedrijven in dit gebied.

Enkele landbouwbedrijfszetels die aan de rand van het actiegebied gelegen zijn,
worden opgenomen binnen te herbevestigen gebied. Ook ten zuiden van Zingem
wordt een bijkomend stuk uit actiegebied gehaald. Het te herbevestigen gebied
wordt slechts beperkt uitgebreid, dit omwille van de ruilverkaveling Huise.
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Bedrijfsgilde Zingem

326.

327.

Opmerking

Antwoord

Kaart 6a, concept 5.1: Grotendeels schrappen van 5.1 en toevoegen aan het
agrarisch gebied 1.1.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.

Bedrijven hebben een groot aantal van hun akkers en weilanden langs de
Rooigembeek liggen. Het kan niet dat een functiewijziging deze bedrijven het
onmogelijk maakt hun activiteit optimaal verder te zetten. Vraag om in dit gebied
rechtzekerheid te bieden voor de daar aanwezige landbouw.

Enkele bedrijfszetels aan de rand van het actiegebied worden opgenomen
binnen te herbevestigen gebied.

Er zijn landbouwbedrijven die een groot aantal van hun akkers en weilanden
langs de Rooigembeek hebben liggen. Het kan niet dat een functiewijziging deze
bedrijven, die hier reeds generaties aanwezig zijn, het onmogelijk maakt hun
activiteit optimaal verder te zetten. Vraag om in dit gebied rechtzekerheid te
bieden voor de daar aanwezige landbouw.
Natuurpunt Zingem

328.
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Het gebied wordt in de visie aangeduid als gebied waar natuur en landbouw
nevengeschikte functies zijn. De ontwikkelingsperspectieven voor bestaande
landbouwbedrijven is een aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij
de verdere uitwerking van de uitvoeringsactie.

Een deel van de Rooigembeekvallei is erkend als natuurreservaat. Zeker dit deel
van de vallei dient dan ook als natuurgebied te worden aangeduid.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

Kleinschalig landschap omgeving Axelwalle: Vraag om het oorspronkelijke
concept te behouden. Het betreft hier zeker geen louter agrarisch gebied, maar
veeleer een kleinschalig mozaïeklandschap, waarin ook belangrijke
natuurelementen en enkele bosjes zich bevinden en aldus zeker als
natuurverwevingsgebied kan worden gedifferentieerd.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

Gebied 56. Tiegemberg - Nederbeekvallei
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Anzegem

Kaart 6b, concept 5.7: het actiegebied dient beperkt te worden tot de nabije
omgeving van de Parochiebeek en het kasteeldomein Kerkhove-Varent. De
woongebieden en de agrarische gebieden tussen de Oudernaardsesteenweg en
de Krevelstraat dienen bijgevolg uit het actiegebied te worden gehaald en te
worden herbevestigd.

Herbevestiging van het gebied is in tegenstrijd met de visie. De visie wordt in
deze fase van het proces niet meer aangepast.

330.

De ecologische potenties van Bassegembos zijn te vrijwaren doch in evenwicht
met de direct omgevende homogene landbouwgebieden.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

331.

De geografische omvang van de Nederbeekvallei dient bepaald te worden.
Bestaande bebouwing binnen deze zone kan behouden en in stand gehouden
worden. Deze beekvallei is te ontwikkelen als een waardevol ecologisch
verwevingslint tussen Bassegembos en Sint-Arnoldusbos. De graslanden
kunnen aangewend worden voor veeteelt.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

332.

Akkoord, mits duidelijke afstemming met de gerealiseerde ruilverkaveling
Tiegem met behoud van aaneengesloten, regelmatige en goed toegankelijke
kavels geconcentreerd rond de landbouwzetels, de bestaande afbakening VEN
in dit deelgebied de enige VEN-zone blijft (zonder uitbreiding) en waarbij de
eventuele uitbreiding van het Bassegembos enkele kan overwogen worden naar
verweving toe met de natuurwaarden van de Zypte en zonder inneming van

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

329.
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Opties uit de ruilverkavelingprojecten nieuwe stijl zullen maximaal gerespecteerd
worden bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.
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landbouwgronden van agrarische bedrijven in exploitatie noch op goede
vruchtbare gronden die deel uitmaken van het areaal van goed gestructureerde
landbouwbedrijven met toekomstperspectief en de afbakening van bouwvrije
stroken de normale bedrijfsuitbating en ontwikkeling niet in het gedrang brengt.
333.

Tiegemberg is een structuurbepalend element en kan tot op zeker niveau als
dusdanig gevrijwaard blijven. Docht de bestaand potenties moeten realistisch
kunnen ontwikkeld worden in harmonie met de nog aanwezige (natuur)waarden.
Ook landbouw moet er een (hoofd)functie blijven behouden, wat zal bijdragen tot
het vrijwaren van het panoramisch uitzicht.

Discussiepunt en aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de
verdere uitwerking van de uitvoeringsactie.

334.

ABS

Vraag om bij bosuitbreiding rekening te houden met de bestaande bedrijven en
hun huiskavels. Indien herbevestiging niet mogelijk is, wordt gevraagd geen
bosuitbreiding, maar bosverbinding via rij knotwilgen, zodat bedrijven nog de
kans krijgen om aan landbouw te doen.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

335.

Bedrijfsgilde Anzegem

Vraag voor duidelijke afstemming met ruilverkaveling Tiegem

Opties uit de ruilverkavelingprojecten nieuwe stijl zullen maximaal gerespecteerd
worden bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.
ste

336.

Nederbeekvallei, Hellebos en Bassegembos zijn reeds VEN 1
VEN is niet gewenst.

fase. Uitbreiding

337.

Nederbeekvallei wordt aanzien als een soort verbindingsfunctie tussen
Bassegembos en Tiegemberg. Dit is echter niet mogelijk te verwezenlijken
aangezien twee straten een harde fysische grens vormen die de verbinding
tussen twee bossen onmogelijk maakt. Anderzijds zijn er bedrijfszetels in de
onmiddellijke aanwezigheid van de bossen aanwezig, wat bosuitbreiding
onmogelijk maakt.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.
Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

Gebied 57. Parochiebeekvallei
338.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Anzegem

Kaart 6b, concept 5.7: het actiegebied dient beperkt te worden tot de nabije
omgeving van de Parochiebeek en het kasteeldomien Kerkhove-Varent. De
woongebieden en de agrarische gebieden tussen de Oudernaardsesteenweg en
de Krevelstraat dienen bijgevolg uit het actiegebied te worden gehaald en te
worden herbevestigd.

In dit planningsproces worden enkel uitspraken gedaan over de bestemmingen
landbouw, natuur en bos.

De vallei is drager van een volwaardige landbouwfunctie en dient deze
hoofdfunctie te behouden en of minstens te vrijwaren.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties. Het gebied wordt in de gewenste ruimtelijke structuur
aangeduid als een gebied waar landbouw en natuur nevengeschikte functies
zijn.

In de gewenste ruimtelijke structuur staat geen bosuitbreiding aangeduid. Het is
dan ook onduidelijk waarom de bosuitbreiding werd ingeschreven in deze actie.

In de gewenste ruimtelijke structuur van het bos kasteeldomein Kerkhove-Varent
is wel degelijk sprake van versterking van de bosstructuur.

339.

340.
341.

Bedrijfsgilde Avelgem

ste

Delen van deze beek zijn reeds VEN 1 fase. Dit dient dan ook beperkt te
worden tot dit gebied en mag niet uitgebreid worden. Er zijn ook voldoende
initiatieven op provinciaal niveau om de natuurwaarden te garanderen. Dit
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Inhoudelijk wordt na afweging voor geopteerd het actiegebied niet te verkleinen
gezien het reeds beperkt is in omvang.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.
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gebied dient herbevestigd te worden.
342.
343.

Vraag om geen bijkomende beperkingen met uitbreiding van VEN-gebied op te
ste
leggen in de Parochiebeekvallei. Er is reeds VEN 1 fase afgebakend.
Natuurpunt Zwevegem
- ZW-Vlaamse Natuuren Milieukoepel)

Dit gebied is zeer geschikt voor bosuitbreiding aansluitend op het bestaande
kasteelbos. De bestemming agrarisch gebied is hier dan ook achterhaald en
moet volledig op gezet worden naar bosuitbreiding.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

Gebied 58. Beekvalleien tussen Avelgem en Tiegem
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

344.

Provincie WestVlaanderen

De provincie voorziet in 2009 de ontwikkeling van een beheersvisie voor de
Scheebeek en de Zandbeek, in relatie met de beveiligingsproblematiek inzake
wateroverlast.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

345.

Gemeente Anzegem

Actiegebied dient beperkt we worden tot de nabije omgeving van de Scheebeek.
Het woonlint langs de Langestraat en delen van de agrarische gebieden ten
noorden van de Kaphoestraat en ten westen van de Hulstraat dienen uit het
actiegebied te worden gehaald en te worden herbevestigd.

Verschillende aan de rand van het actiegebied gelegen bedrijfszetels worden
bijkomend opgenomen in te herbevestigen gebied.

346.

Akkoord mits respecteren van de gerealiseerde ruilverkaveling in dit gebied, de
normale landbouwexploitatie niet beperkt wordt, werken in functie van het
waterbergend vermogen van deze beken om reden van openbaar nut prioritair
kunnen uitgevoerd worden en de selectie op provinciaal niveau als
natuurverbindingsgebied als enig opdruk behouden blijft.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties. Het gebied wordt in de gewenste ruimtelijke structuur
aangeduid als een gebied waar landbouw en natuur nevengeschikte functies
zijn.
Acties rond deze beken kaderen nu reeds in de uitvoering van
(deel)bekkenbeheerplannen. Acties voorzien in (deel)bekkenbeheerplannen
moeten uitgevoerd kunnen worden, ongeacht de bestemming van het terrein.

347.

De vallei van de Biestbeek en de Sint-Arnoldusbeek is een drager van een
volwaardige landbouwfunctie en dient deze hoofdfunctie te behouden.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties. Het gebied wordt in de gewenste ruimtelijke structuur
aangeduid als een gebied waar landbouw en natuur nevengeschikte functies
zijn.

348.

Gemeente Zwevegem

Actie 53 en 54: Gunstig advies mits doorwerking van de ruimtelijke concepten en
de visie m.b.t. dit plangebied en een maximaal behoud van de aanwezige
landbouwstructuren. Een correcte invulling van het beleidsbegrip
‘natuurverweving’, waarbij landbouw de hoofdfunctie blijft en louter stimulerende
maatregelen kunnen opgelegd worden, is dan ook noodzakelijk.

De definitie van verwervingsgebied uit het RSV wordt niet in vraag gesteld.

349.

Natuurpunt Zwevegem

Kaart 6b, concept 5.4: de bovenloop van de beek ter Biest bevat veel KLE’s.
zeker tot aan de weg Otegem/Tiegem is mozaïeklandschap een betere
weergave van de huidige toestand dan verwevingsgebied.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast. Aandachtspunt
dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van de
uitvoeringsactie.
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Gebied 59. Omgeving Banhoutbos en ontginning ‘De Kwadestraat’
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

350.

Provincie WestVlaanderen

In opdracht van het provinciebestuur maakt de intercommunale Leiedal een
geïntegreerde gebiedvisie op voor het kanaal Bossuit-Kortrijk. Voor de uitvoering
van de visie wordt een actieplan opgemaakt, waarin planologische acties
opgenomen zijn. Einde van het proces is voorzien voor december 2008.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

351.

Gemeente Zwevegem

Actie 50: de perimeter van actiegebied 50 ‘Omgeving Banhoutbos en ontginning
De Kwadestraat’ is veel te ruim genomen door het opnemen van de omgeving
Lettenhofpark, de kernen Knokke en Moen en de waardevolle cultuurgronden
tussen N8 en de Kwadestraat. Vraag om vorig genoemde gebieden te
herbevestigen.

Delen rond Zwevegem-Knokke werden uit het actiegebied gehaald wegens
bebouwd en versnipperd. Het te herbevestigen gebied wordt daarnaast ook
uitgebreid met enkele landbouwbedrijfszetels.

Bovenop de heuvelrug Leie-Scheldeinterfluvium mogen geen grootschalige
boscomplexen gerealiseerd worden ter verbinding van bestaande stapstenen.
De openheid van het landschap moet behouden blijven.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

352.

Actie 50: Bij de afbakening moet rekening gehouden worden met
landbouwkundige elementen, naast de gewenste bosstructuur.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

353.

Kaart 6b: De gewenste ruimtelijk structuur van deze deelruimte stemt in grote
mate overeen met de relevante elementen uit het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan. Bij de concrete afbakening op perceelsniveau moet rekening
gehouden worden met de leefbaarheid van de bedrijfslandbouw door het
vrijwaren van voldoende cultuurgrond en met de resultaten van overleg met de
lokale overheid en de gebruikers van het plangebied.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

354.

Kaart 6b, concepten 2.13, 2.14, 2.15, 2.17 (Actie 50 en 55): rekening houdend
met de vrijwaring van de landbouwfunctie en de overige ruimtelijke concepten
m.b.t. het beoogde mozaïeklandschap en het vrijwaren van het waardevolle
landschap en de erfgoedwaarden in de omgeving kan principieel akkoord
gegaan worden met de gestelde ruimtelijke principes.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

355.

Natuurpunt Zwevegem
- ZW-Vlaamse Natuuren Milieukoepel

De bosuitbreiding van het Banhoutbos naar het noorden is beperkt. De
Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
uitbreiding moet vooral naar het zuiden voorzien worden om verbinding te leggen de uitvoeringsactie.
met het te ontwikkelen bosgebied op de ontginning Kwadestraat en met het
natuurreservaat van Vaarttaluds en het Orveytbos.

Gebied 60. Vallei van de Bouvriebeek - Bossuit
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

356.

Provincie WestVlaanderen

In opdracht van het provinciebestuur maakt de intercommunale Leiedal een
geïntegreerde gebiedvisie op voor het kanaal Bossuit-Kortrijk. Voor de uitvoering
van de visie wordt een actieplan opgemaakt, waarin planologische acties
opgenomen zijn. Einde van het proces is voorzien voor december 2008.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

357.

Gemeente Anzegem

Actiegebied dient beperkt we worden tot de nabije omgeving van de Bouvriebeek In dit planningsproces worden enkel uitspraken gedaan over de bestemmingen
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Opmerking

Antwoord

en het kasteeldomein Bossuit. De woongebieden en het woonuitbreidingsgebied
en het agrarisch gebied ten oosten van het kanaal Bossuit-Kortrijk dienen uit het
actiegebied gehaald te worden en te worden herbevestigd.

landbouw, natuur en bos.
In overeenstemming met de visie werd het te herbevestigen gebied inhoudelijk
niet gewijzigd.

358.

Gemeente Avelgem

Deelruimte 5, concept 6.6 Mozaïeklandschap ‘Bouvriebeek’: Inhoudelijk dient dit
te betekenen dat de hoofdfunctie landbouw kan behouden blijven in het gebied,
waardoor de betrokken landbouwers geen schade ondervinden in hun
bedrijfsvoering.

In mozaïeklandschappen wordt uitgegaan van een verweving van functies.
Delen ervan kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur en bos krijgen. Bij de
opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan zal de aanwezige landbouwfunctie in
ieder geval een belangrijk afwegingselement zijn. Discussiepunt dat verder in
overweging genomen moet worden bij de verdere uitwerking van de
uitvoeringsacties.

359.

Gemeente Zwevegem

Actie 53 en 54: Gunstig advies mits doorwerking van de ruimtelijke concepten en
de visie m.b.t. dit plangebied en een maximaal behoud van de aanwezige
landbouwstructuren. Een correcte invulling van het beleidsbegrip
‘natuurverweving’, waarbij landbouw de hoofdfunctie blijft en louter stimulerende
maatregelen kunnen opgelegd worden, is dan ook noodzakelijk.

Het gebied wordt in de gewenste ruimtelijke structuur aangeduid als een gebied
waar landbouw en natuur nevengeschikte functies zijn. De visie wordt in deze
fase van het proces niet meer aangepast.
Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

360.

ABS

Vraag ter herbevestiging van dit gebied. Er zijn reeds natuurwaarden die met
herbevestiging behouden kunnen blijven. In het GRS Spiere-Helkijn behoort het
westelijk deel van de Bouvriebeek tot bouwvrij gebied. Hierdoor kan er geen
bijkomende bosontwikkeling gerealiseerd worden.

Herbevestiging van het gebied is in tegenstrijd met de visie.

361.

Bedrijfsgilde Avelgem

Dit gebied wordt aangeduid met een mozaïeklandschap. We wensen
duidelijkheid omtrent deze aanduiding. De betrokken landbouwers mogen in hun
bedrijfsvoering geen schade ondervinden door deze aanduiding.

Er wordt verwezen naar de begrippenlijst in de mededeling aan de Vlaamse
Regering van 8 juni 2006 (consulteerbaar op www.ruimtelijkeordening.be). De
ontwikkelingsperspectieven voor bestaande landbouwbedrijven is een
aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

362.

Het kanaal Bossuit-Kortrijk kan als een fysische grens beschouwd worden,
aangezien dit geen natuurlijke grens is. In plaats van de Moenstraat, kan het
kanaal genomen worden.

Er wordt na afweging voor geopteerd de grens van het actiegebied niet te
wijzigen.

363.

Langs de vallei van de Boevriebeek zijn er reeds natuurgebieden. Vraag ter
herbevestiging, aangezien de natuurgebieden op die manier blijven gelden.

De visie gaat uit van een versterking van de aanwezige waarden, zodat het is
opgenomen in actiegebied. De visie wordt in deze fase van het proces niet meer
aangepast.

364.

Interne bosversterking kan ons inziens, maar uitbreiding is landbouwkundig niet
mogelijk, aangezien de gevolgen van deze uitbreiding een onoverkomelijke
wildschade en schaduwschade zal teweegbrengen.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

De definitie van verwervingsgebied uit het RSV wordt niet in vraag gesteld.

Gebied 61. Vallei van de Zandbeek – bos kasteeldomein Spiere

365.

Actor(en)

Opmerking

Provincie West-

In samenwerking met de gemeente Spiere-Helkijn en de intercommunale Leiedal Er wordt akte genomen van deze opmerking.
wordt een studie opgestart naar inrichting en landschappelijke waarden rond de
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366.

Actor(en)

Opmerking

Vlaanderen

Spierebeken.

Gemeente Zwevegem

Kaart 6b, concepten 2.13, 2.14, 2.15, 2.17 (Actie 50 en 55): rekening houdend
met de vrijwaring van de landbouwfunctie en de overige ruimtelijke concepten
m.b.t. het beoogde mozaïeklandschap en het vrijwaren van het waardevolle
landschap en de erfgoedwaarden in de omgeving kan principieel akkoord
gegaan worden met de gestelde ruimtelijke principes.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

Actie 53 en 54: Gunstig advies mits doorwerking van de ruimtelijke concepten en
de visie m.b.t. dit plangebied en een maximaal behoud van de aanwezige
landbouwstructuren. Een correcte invulling van het beleidsbegrip
‘natuurverweving’, waarbij landbouw de hoofdfunctie blijft en louter stimulerende
maatregelen kunnen opgelegd worden, is dan ook noodzakelijk.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties. Het gebied wordt in de gewenste ruimtelijke structuur
aangeduid als een gebied waar landbouw en natuur nevengeschikte functies
zijn.
De definitie van verwervingsgebied uit het RSV wordt niet in vraag gesteld.

Vraag om het discussiegebied te beperken tot de bosgebieden en het open
landschap te behouden. Er is namelijk reeds recente bosuitbreiding geweest van
het kasteeldomein Spiere en het realiseren van stapsteenbosjes is in strijd met
het GRS Spiere-Helkijn.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.

367.

368.

4.7

24 oktober 2008

ABS

Antwoord

Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 6 Vallei van de Bovenschelde.”

Gebied 64. Landbouwgebied Petegem
369.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

ZW-Vlaamse Natuuren Milieukoepel

Aangezien dit een koutergebied is en de structuur nauw aansluit bij de
De inhoud van het concept gaat uit van het vrijwaren van de karakteristieke open
Scheldevallei en het landschappelijk waardevol gebied naar de Koppenberg is, is kouters van bebouwing. Het bouwvrij houden van het agrarisch gebied is echter
het belangrijk om hier de notering van bouwvrij agrarisch gebied vast te leggen.
niet specifiek voorzien in het operationeel uitvoeringsprogramma.
Gemeenten en provincies kunnen initiatief nemen om delen van de agrarische
gebieden gaan differentiëren.

Gebied 65. Scheldevallei tussen Gent en Oudenaarde
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

370.

Gemeente De Pinte

Kaart 7a, concept 2.1: Vraag om het gebied op te nemen in de herbevestiging,
ter overeenstemming met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

De herbevestiging van dit gebied is niet in overeenstemming met de visie.

371.

Gemeente Nazareth

In het discussiegebied zijn er nog percelen waar het gewestplan bevestigd kan
worden bvb. Het kasteeldomein ’s Gravendreef, VEN-gebieden, andere,…

Bij de herbevestiging wordt gestreefd naar de afbakening van grote
aaneengesloten ruimtelijke structuren. De afbakening tot op perceelsniveau
gebeurt pas bij de uitwerking van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Het Scheldegebied is nagenoeg volledig discussiegebied. Het is onduidelijk wat
de functie zal worden; natuur, bos of landbouw. Er wordt voorgesteld het GRSplan Nazareth te volgen. Het overgangsgebied volgens het GRS-plan Nazareth

De Scheldevallei is een natuurlijke structuur op Vlaams niveau. Daarom is het
volledige gebied opgenomen in actiegebied. De visie voor de vallei staat
uitgeschreven in de gewenste ruimtelijke structuur. De afbakening tot op
perceelsniveau en het bestemmen naar natuur, bos of landbouw gebeurt pas bij

372.
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Opmerking

Antwoord

moet dan met de gemeenten op perceelsniveau worden bekeken.

de uitwerking van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

373.

Vraag om gebied tussen de Moerbeek en N60 te herbevestigen. Een bufferzone
tussen natuur en zuiver landbouw is nodig, maar geen reden om het gebied in
discussiegebied te houden.

Er wordt een bijkomend deel in de omgeving van Landuit opgenomen in te
herbevestigen gebied.

374.

Het gebied tussen de Moerbeek en de Schelde dient perceelsgewijs beoordeeld
te worden.

Met de herbevestiging wordt geen afbakening op perceelsniveau nagestreefd,
wel een globale afbakening van de grote structuren. De verdere uitwerking op
perceelsniveau gebeurt bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

375.

ABS Deinze-ZulteNazareth

Kaart 7a, concepten 2.1, 5.1: Hier liggen een groot aantal bedrijfszetels in niet
herbevestigd gebied. Onzekerheid is troef. Herbevestiging voor het overgrote
deel dringt zich op.

De ontwikkelingsperspectieven voor bestaande landbouwbedrijven is een
aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

376.

Provincie OostVlaanderen

Zone tussen de Ohiobrug en het stadscentrum Oudenaarde, langs beide kanten
van de Schelde, welke ingekleurd zijn als actiegebied, werden mee opgenomen
binnen het stedelijk gebied. Evenwel is er voor deze gebieden geen
bestemmingswijziging voorzien binnen het afbakeningsproces kleinstedelijk
gebied Oudenaarde.

Wanneer de visievorming op het buitengebied vooruitloopt op de afbakening van
een kleinstedelijk gebied wordt in de nabijheid van het stedelijk gebied een visie
opgesteld over de open ruimte. Zolang het afbakeningsproces voor het
kleinstedelijk gebied niet afgerond is, zullen er in principe geen gewestelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden voor de openruimtegebieden
die interfereren met deze afbakening, tenzij er hierover een andere afspraak met
de provincie gemaakt wordt of het gaat om gebieden die een ontegensprekelijke
waarde hebben voor landbouw, natuur of bos die niet ter discussie staat.
De provincie is bevoegd voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden.
Deze bevoegdheid wordt niet in vraag gesteld.

Kaart 7a, concept 2.1 dient verwijderd te worden en ingetekend te zijn als
landbouwgebied. Eventueel kan dicht tegen het VEN een verwevingsstrook als
overgang voorzien worden voor zover de landbouw niet verdreven of verhinderd
wordt. Dit deel dient bij gebied 36 herbevestigd te worden.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.

377.

Discussiepunten die in overweging worden genomen bij de verdere uitwerking
van de uitvoeringsacties.

378.

Kaart 7a, concept 2.2 dient integraal in landbouwgebied opgenomen te worden.

379.

Kaart 7a, concept 1.1: Sterk inperken langs de Schelde ten oosten van
Zevergem. Eventueel een smalle strook concept 2 voorzien voor zoverre de
actieve landbouwers en akkerbouwers niet verdrongen worden of beperkt in hun
bedrijfsactiviteiten.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast. De
ontwikkelingsperspectieven voor bestaande landbouwbedrijven is een
aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

380.

Kaart 7a, concept 1.3: Het gebied Zingemse Scheldemeersen tussen Zingem en
de Schelde moet zeer sterk ingeperkt worden tot een strook langs de Schelde
(huidig VEN). Een smal gedeelte tussen de Weistraat en de Schelde en het
verlengende hiervan naar het noorden schuift door naar concept 2 (verweving),
de rest moet naar concept 3 (landbouw).

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.

381.

Ten zuiden van Eke tot Asper langs de Schelde bijvoegen bij het
landbouwgebied ten zuiden van Eke op kaart 5a. Dit gebied moet bij gebied 37
herbevestigd worden.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast. Herbevestiging
is in tegenstrijd met de visie.

382.

Kaart 7a, concept 2.1: Schrappen en omzetten naar concept 3, inclusief concept
3.1 en een beperkt deel van 1.1 tegen Eke mee opnemen.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.
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Actor(en)
383.

384.

Bedrijfsgilde Zingem

Opmerking

Antwoord

Kaart 5a: Invoegen:

Deze gebieden staan weergegeven op kaart 7a.

-

Als samenhangend landbouwgebied: gebied tussen Asper en de Schelde.
Gebied tussen Zingem en de Schelde. Gebied ten oosten van De Pinte en
ten zuiden van Zwijnaarde.

-

Als gevarieerd valleilandschap: Gebied ten oosten van Eke langs de
Schelde en gebied ten oosten van Zingem langs de Schelde

Kaart 7a, concept 1.3: Dit gebied wordt gezien als gebied met hoofdfunctie
natuur. Men betreurt dat de visie uit het GRS Oudenaarde niet wordt gevolgd,
waarin een evenwicht tussen landbouw en natuur werd nagestreefd.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.

Een gedeelte van de Scheldemeersen in Zingem zijn structuurbepalend voor de
natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. Het gebied tussen de Schelde en de
Weistraat en het verlengde hiervan op het grondgebied van Zingem naar Asper
toe heeft de hoofdfunctie natuur. Behoud van natuur- en waterbergingsfunctie
staat voorop. De landbouw kan lokaal een natuurondersteunde en
landschappelijke taak opnemen.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

385.

Natuurpunt Gent

386.

Natuurpunt Zingem

Een zeker te nemen uitvoeringsactie op Vlaams niveau. Het Vlaams Gewest
dient hier zijn taak op te menen om het VEN af te bakenen.
Het noordelijk gedeelte van concept 2.4 dient een hoofdfunctie natuur te krijgen.

ZW-Vlaamse Natuuren Milieukoepel

Het Scheldegebied is nagenoeg volledig discussiegebied. Het is onduidelijk wat
de functie zal worden; natuur, bos of landbouw. Er wordt voorgesteld het GRSplan Nazareth te volgen. Hierbij wordt rekening gehouden met o.a.:
herbevestiging van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied
behoud van het akkerland
aanplanten van KLE langs perceelsgrenzen
het voorzien van een bufferzone tussen natuur en zuiver landbouw met
behoud van akkerland
de milieuvergunningenproblematiek en specifieke verbods- en
afstandsregels. (gemeente Nazareth)
De Zingemse meersen worden beschouwd als één van de ecologisch meest
waardevolle gebieden uit de vallei van de Bovenschelde. Elke opsplitsing van dit
gebied moet absoluut vermeden worden met een opname van het volledige
gebied (concept 1.3) in VEN.
Landbouwgebied Meerskant/Zingem: aanduiding van verwevingsgebied gewenst
van het deel Meerskant tot aan Heuvel, aangezien hier veel KLE voorkomen.

387.

388.

24 oktober 2008

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.
De Scheldevallei is een natuurlijke structuur op Vlaams niveau. Daarom is het
volledige gebied opgenomen in actiegebied. De visie voor de vallei staat
uitgeschreven in de gewenste ruimtelijke structuur. De afbakening tot op
perceelsniveau en het bestemmen naar natuur, bos of landbouw gebeurt pas bij
de uitwerking van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Er wordt akte genomen van deze opmerkingen.

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.

Gebied 66. Scheldevallei Oudenaarde - Kerkhove
389.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Wortegem-

Kaart 7b, concept 7.2: De aanduiding van het golfterrein te Petegem dient
ingekrimpt te worden aan de noordwestelijke zijde aangezien er daar geen

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.
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Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Petegem

uitbreidingsnood meer is omdat de golf recentelijk uitgebreid heeft. Vraag om
De aangegeven herbevestiging strookt met de visie.
gebied 44 uit te breiden en het gebied van de Scheldestraat tot de Kortrijkstraat
te herbevestigen aangezien geen golfuitbreiding meer nodig wordt geacht. Vraag Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.
om het vallei- en brongebied ten westen van het golfterrein in te kleuren als
natuurgebied.

Gemeente Avelgem

Het grootste gedeelte van dit gebied werd reeds opgenomen in de eerste fase
van het VEN. De bestemming ligt bijgevolg reeds vast. Bij dit proces werd het
ganse gebied rond de Schelde beoordeeld en werden er toen keuzes gemaakt.
Het is daarom niet wenselijk om het VEN op deze plaats nog verder uit te
breiden. De landbouwgebieden die grenzen aan deze VEN-gebieden moeten
hun bestemming behouden. Vraag om ook de (landschappelijk waardevolle)
agrarische gebieden en woongebieden mee op te nemen in de herbevestiging.
ste

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.
In dit planningsproces worden enkel uitspraken gedaan over de bestemmingen
landbouw, natuur en bos.

391.

Bedrijfsgilde Avelgem

In dit gebied, op grondgebied Kerkhove, zijn reeds delen VEN 1 fase
afgebakend. Hierbij werd het gebied rond de Schelde in zijn totaliteit beoordeeld.
Waardoor men overtuigd is dat het huidige VEN-gebied niet verder mag
uitgebreid worden. De gebieden die momenteel op het gewestplan als agrarisch
gebied aangeduid zijn, dienen ook als agrarisch gebied opnieuw vastgelegd te
worden.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

392.

Bedrijfsgilde
Wortegem-Petegem

De landbouwgebieden tussen de Scheldestraat en de Kortrijkstraat zijn enerzijds
het golfgebied en anderzijds goede landbouwgronden. Vraag om dit gebied te
herbevestigen.

Deze bemerking is reeds besproken op de klankbordgroep. Er zijn geen
bijkomende elementen gekend om een nieuwe afweging te maken.

393.

Vraag om de gronden van het landbouwgebied tussen Eeuwhoek en
Kortrijkstraat te herbevestigen. (Zie kaart pg81)
ste

394.

Bedrijfsgilde Avelgem

Vraag ter herbevestiging van dit gebied tot tegen het gebied dat reeds VEN 1
fase is aangeduid. Op die manier krijgen de landbouwers rechtszekerheid en
blijft de openruimte behouden en onderhouden.

395.

Boerenbond

Kaart 7b, concept 3.6: Het concept rond Petegem zou uitgebreid moeten worden
met het zuidelijk deel van concept 1.7 tot aan de Schelde.

Deze bemerking is reeds besproken op de klankbordgroep. Er zijn geen
bijkomende elementen gekend om een nieuwe afweging te maken. De
ontwikkelingsperspectieven voor bestaande landbouwbedrijven is een
aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.
De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast.

Gebied 67. Scheldevallei Avelgem – Spiere-Helkijn
396.

Actor(en)

Opmerking

Gemeente Avelgem

Een groot deel van het actiegebied werd reeds opgenomen in de eerste fase van Deze bemerking is reeds besproken op het bilateraal overleg. Er zijn geen
het VEN, waardoor de bestemming vast ligt. Het is niet wenselijk om het VEN op bijkomende elementen gekend om een nieuwe afweging te maken.
deze plaats uit te breiden. Dezelfde argumenten als bij actie 60 gelden hier ook. Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.
Vraag ook om te herbevestigen:
-

Antwoord

het deel gelegen tussen de Etienne Balcaenstraat (Avelgem) en de
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Opmerking

Antwoord

Brugstraat (Kerkhove, met uitzondering van de vallei van de Scheebeek,
die kan opgenomen worden in actiegebied 53;
-

397.

398.

399.

ABS

de woonkernen en (landschappelijk waardevolle) agrarische gebieden in
het gebied tussen de Etienne Balcaenstraat (Avelgem) en de
gemeentegrens in Bossuit.

In de Scheldevallei is de landbouw sterk aanwezig ter hoogte van Bossuit en
Outrijve en vervult de landbouw daar de hoofdfunctie. De natuurwaarden zijn er
momenteel ondergeschikt. Vraag om de landbouw als hoofdfunctie in dit gebied
te bestendigen en te erkennen gezien de goede bodemkwaliteit. De
grondgebonden landbouw die er nu aanwezig is moet in de toekomst verder alle
kansen krijgen.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

Het ruimtelijk concept 1.13, kaart 7b, spreekt over ‘behoud en versterken van
uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging’. Het
college betwijfelt of er in dit gebied uitgesproken natuurwaarden aanwezig zijn.
Het moge duidelijk zijn dat momenteel de grondgebonden landbouw de
hoofdactiviteit is in dit gebied.

Discussiepunt dat verder in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking
van de uitvoeringsacties.

De ontwikkelingsperspectieven voor bestaande landbouwbedrijven is een
aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsactie.

De gewenste ruimtelijke structuur gaat niet enkel uit van bestaande
natuurwaarden, maar ook van de potenties van de plek. Conform de
beleidsdoelstellingen moeten voldoende omvangrijke en samenhangende
gebieden gerealiseerd worden. Onder andere de vallei van de Bovenschelde is
structurerend voor de natuurlijke structuur op Vlaams niveau.

Vraag om het agrarisch gebied op het gewestplan buiten het discussiegebied
laten en zo de grens van het discussiegebied verschuiven van de N353 naar de
Landbeek.

Er wordt na afweging voor geopteerd de grens van het actiegebied niet te
wijzigen. De weg wordt als harde fysische grens tussen de herbevestiging en het
actiegebied behouden.

400.

Vraag ter herbevestiging van het gebied gelegen tussen de Galgestraat en de
grote baan Oudenaarde-Kerkhove-Ronse. (zie bijlage pg74)

Er wordt na afweging voor geopteerd de grens van het actiegebied niet te
wijzigen. De weg wordt als harde fysische grens tussen de herbevestiging en het
actiegebied behouden.

401.

Het VEN-gebied moet niet verder uitgebreid worden dan wat in eerste fase werd
afgebakend. De overige gebieden dienen ten volle benut te worden door de
landbouw.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

Vraag om concepten 2.18, 3.10 en 3.9, kaart 7c mee op te nemen in de
herbevestiging.

Er wordt na afweging voor geopteerd de grens van het actiegebied niet te
wijzigen. De weg wordt als harde fysische grens tussen de herbevestiging en het
actiegebied behouden. Bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen
kunnen nog steeds landbouwbestemmingen toegekend worden.
Verwevingsgebieden worden niet opgenomen binnen te herbevestigen gebied.

402.

Bedrijfsgilde Avelgem

ste

403.

De gebieden die niet als VEN 1 fase zijn opgenomen, maar wel groen
ingekleurd zijn op het gewestplan, dienen de bestemming agrarisch gebied te
krijgen, met overdruk natuurverweving.

404.

In dit gebied zijn reeds delen VEN 1 fase afgebakend. Hierbij werd het gebied
rond de Schelde in zijn totaliteit beoordeeld. Waardoor men overtuigd is dat het
huidige VEN-gebied niet verder mag uitgebreid worden.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

Kaart 7c, concept 3.10: zelfde redenering als concept 3.11: hier moet minimaal

De visie wordt in deze fase van het proces niet meer aangepast. Discussiepunt
dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van de

405.

ste

ZW-Vlaamse Natuur-
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406.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

en Milieukoepel

de opname in verwevingsgebied gebeuren.

uitvoeringsacties.

Natuurpunt Zwevegem Kaart 7c, concept 3.11: landbouwgebied Helkijn. Dit gebied werd niet op
genomen in de herbevestiging, toch wordt voorzien om de landbouwbestemming
en ZW-Vlaamse
Natuur- en Milieukoepel te behouden. Dit is niet consequent. We vragen dan ook om het gebied ten
noorden van de Landbeek tot aan de N35 op te nemen in het VEN.

407.

4.8

24 oktober 2008

Kaart 7c, concepten 2.14, 3.9: Rugge te Avelgem: Dit gebied maakt structureel
deel uit van de Scheldevallei. De benedenloop van de Scheebeek en de
bovenloop van de beek te Biest vormen een structuurbepalend lint in het
landschap met grote natuur- en landschappotenties. Om de structuur van de
Scheldevallei te versterken is het dan ook logisch om de agrarische functie te
schrappen en de ganse zone de bestemming van natuurgebied/VEN te geven.
((Natuurpunt Zwevegem en ZW-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel)

De weg wordt als harde fysische grens tussen de herbevestiging en het
actiegebied behouden. Bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen
kunnen nog steeds landbouwbestemmingen toegekend worden.
Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 7. Rug van Westrozebeke.”

Gebied 68. Samenhangend landbouwgebied Rug van Westrozebeke noord
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

408.

Gemeente Moorslede

Moorslede ligt in de nabije omgeving van de Reo-veiling en wenst daarom het
openruimtegebied maximaal te behouden voor landbouw.

Het overgrote deel van de gemeente werd herbevestigd en wordt bijgevolg
voorbehouden voor de landbouw.
Het actiegebied ‘omgeving bossen van Koekuit’ werd beperkt ingekrompen.
Verschillende aan de rand van het actiegebied gelegen bedrijfszetels worden
bijkomend opgenomen in te herbevestigen gebied.

409.

Stad Roeselare

De stad wenst voor deze deelruimte het belang van het proefcentrum in Beitem
nogmaals te onderstrepen.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

410.

Natuurpunt
Mandelstreke

Vraag voor een nieuw actiegebied van 50ha rond het natuurgebiedje ‘de Rekken’
in Slijsskapelle (Moorsele, zie bijlage). Het is een moerasgebiedje met weilanden
errond. Het actiegebied zou de verbinding kunnen maken tussen het Dadipark
en de dorpskern van Slijpskapelle.

Het gebied werd niet aangeduid op de visiekaarten en wordt niet beschouwd als
van Vlaams niveau. Binnen dit planningsproces wordt de nodige beleidsruimte
gelaten waardoor lokale aangelegenheden door de gemeente verder uitgewerkt
kunnen worden binnen herbevestigd gebied. Hierbij wordt verwezen naar de
bepalingen in de omzendbrief RO/2005/01 m.b.t. de herbevestiging van de
gewestplannen.

411.

Gemeente Staden –
Landelijke raad Staden

Actie 65: Vraag om het Vijverbos en directe omgeving op te nemen in het te
herbevestigen gebied, aangezien er reeds een goedgekeurd gemeentelijk RUP
is opgemaakt voor dit gebied.

Het gebied werd opgenomen als te herbevestigen.

412.

Landelijke raad Staden

Kaart 8, concept 2.1: De aanduiding van Keuneleute dient geschrapt te worden
aangezien het Vlaams gewest geen actie plant rond dit gebied.

Aanpassen van de visie is niet wenselijk op basis van dit gegeven. De visie op
Vlaams niveau voor deze omgeving is in overeenstemming met de huidige
bestemming, waardoor het gebied niet opgenomen is binnen actiegebied.

Vraag om het Vijverbos gebied te herbevestigen, aangezien overleg en
onderzoek op perceelsniveau reeds uitgevoerd werd bij de opmaak van het RUP

Het gebied werd opgenomen als te herbevestigen.

413.
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Opmerking
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Antwoord

‘Heuvelrug’.

Gebied 69. Samenhangend landbouwgebied Rug van Westrozebeke zuid
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Stad Menen

De actie wordt ongunstig geadviseerd. Het stadsbestuur Menen geeft geen
prioriteiten voor de opmaak van gewestelijke RUP’s voor het gebied 63.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

Opmaak van een gewestelijk RUP voor het bouwvrij houden van de
openruimteverbinding is nu niet relevant.

Vanuit het RSV is er een taakstelling tot het afbakenen van bouwvrije zones op
gewestelijk niveau. Uitgangspunten uit het RSV (p. 396) voor bouwvrije zones
worden niet in vraag gesteld.

Vraag om de percelen rond de zavelwinningsputten (gebied tussen de
Zuidhoekstraat, A19 en E403) mee op te nemen in het actiegebied 66, gelet op
de studie ‘Heerlijke Heulebeek’.

Het gebied werd niet aangeduid op de visiekaarten en wordt niet beschouwd als
van Vlaams niveau. Binnen dit planningsproces wordt de nodige beleidsruimte
gelaten waardoor lokale aangelegenheden door de gemeente verder uitgewerkt
kunnen worden binnen herbevestigd gebied. Hierbij wordt verwezen naar de
bepalingen in de omzendbrief RO/2005/01 m.b.t. de herbevestiging van de
gewestplannen.

417.

Gelet op eerdere standpuntinname en het gelijkaardig verzoek aan de bevoegde
Minister, vraag om de site van ‘het zilveren spoor’ niet op te nemen in het te
herbevestigen gebied en de planologische organisatie van de site, mee op te
nemen in een gewestelijk RUP voor de ontwikkeling van actie 66.

In dit planningsproces worden enkel uitspraken gedaan over de bestemmingen
landbouw, natuur en bos.
Binnen dit planningsproces wordt de nodige beleidsruimte gelaten waardoor
lokale aangelegenheden door de gemeente verder uitgewerkt kunnen worden
binnen herbevestigd gebied. Hierbij wordt verwezen naar de bepalingen in de
omzendbrief RO/2005/01 m.b.t. de herbevestiging van de gewestplannen.

418.

Suggestie om serrevrije zones af te bakenen, gelet op het feit dat er een
gewestelijk RUP kan worden opgemaakt in functie van het bouwvrij houden van
markante steilranden en zichtlocaties van de landschappelijk waardevolle Rug
van Westrozebeke.

De mogelijkheid tot opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in
functie van het bouwvrij houden van markante steilranden en zichtlocaties van
de landschappelijk waardevolle Rug van Westrozebeke is opgenomen in het
operationeel uitvoeringsprogramma.

414.
415.

416.

Gemeente Wevelgem

Gebied 70. Vallei van de Heulebeek
Actor(en)

Opmerking

Antwoord

419.

Provincie WestVlaanderen

Er zal wellicht een project en gebiedsvisie worden uitgewerkt inzake de
Heulebeek, voortbouwend op studiewerk van intercommunale Leiedal en in het
kader van het strategisch project ‘Stad-land-schap regio Roeselare’.

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

420.

Gemeente Ledegem

Vraag om het agrarisch gebied op het grondgebied van de gemeente Ledegem
te herbevestigen, dit conform het GRS Ledegem.

Deze bemerking is reeds besproken op het bilateraal overleg. Er zijn geen
bijkomende elementen gekend om een nieuwe afweging te maken.

421.

Gemeente Moorslede

Het gemeentebestuur stelt uitdrukkelijk dat er op het grondgebied van de
gemeente Moorslede geen gewestelijke initiatieven moeten genomen worden in
het kader van de afbakening van het buitengebied.

Dit gebied wordt gezien als van belang op Vlaams niveau en wordt daarom
opgenomen in actiegebied.
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Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Zonnebeke

Actie 66: Vraag om het gedeelte langs de Spilstraat tussen N303 en
Dragonderstraat uit het gebied 66 te sluiten. Het is een hoger gelegen gebied
met lintbebouwing langs weerszijden van de straat.

De aanwezigheid van lintbebouwing is op zich geen doorslaggevend argument
om een zone al dan niet aan de herbevestiging toe te kennen. Er wordt na
afweging voor geopteerd de grens van het actiegebied niet te wijzigen.

423.

Kaart 8, concept 3.1: Vraag om bestaande graslanden in de omgeving van de
Heulebeek te behouden.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

424.

Kaart 8, concept 3.1: Vraag om de waterzieke gronden en laag gelegen weiden
langs de Heulebeek te voorzien als een eventuele zone voor waterbufferbekken.

Dit zijn elementen die kaderen binnen de sectorale regelgeving en de plannen
inzake integraal waterbeleid.

425.

Kaart 8, concept 3.1: Vraag om bestaande akkergronden te behouden.

Discussiepunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

Over de vliegactiviteiten op het militair domein van Moorsele werd in de eindnota
niets opgenomen. Bij de opmaak van een RUP dient met een eventuele
uitbreiding van de activiteiten op het vliegveld Moorsele rekening gehouden te
worden.

Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

422.

426.

Bloso

427.

Zuid-West-Vlaamse
De Wulfsdambeek is één van de belangrijkste aanvoerende beken voor de
Natuur- en Milieukoepel Heulebeek en een recent overstromingsgebied. Vraag om de volledige
beekvallei uit te sluiten uit de herbevestiging om één structureel samenhangend
gebied tot aan de Gavers in Rollegem-Kapelle te verkrijgen.

Deze bemerking is reeds besproken op de klankbordgroep. Er zijn geen
bijkomende elementen gekend om een nieuwe afweging te maken.

Gebied 71. Omgeving bossen van Koekuit
428.

Actor(en)

Opmerking

Antwoord

Gemeente Moorslede

Het gemeentebestuur stelt uitdrukkelijk dat er op het grondgebied van de
gemeente Moorslede geen gewestelijke initiatieven moeten genomen worden in
het kader van de afbakening van het buitengebied.

Dit gebied wordt gezien als van belang op Vlaams niveau en wordt daarom
opgenomen in actiegebied.
Binnen dit planningsproces wordt de nodige beleidsmarge gelaten aan
gemeenten en provincies om lokale aangelegenheden uit te werken of verder te
differentiëren.

429.

430.

Kaart 8, concepten 2.3 en 4.1: Koekuitbossen. Vraag om het agrarisch gebied te
herbevestigen aangezien de gemeente hier eventueel verder lokale initiatieven
wil uitwerken in overeenstemming met het gemeentelijk en provinciaal
structuurplan.
Stad Roeselare

431.

432.

Natuurpunt

De gemeente wenst dat het volledige grondgebied van Roeselare dat gelegen is
buiten de afbakeningslijn van het stedelijk gebied, wordt herbevestigd.

De visie van de stad komt niet overeen met de visie op Vlaams niveau om op
deze plaats te streven naar behoud en versterking van de ecologische en
landschappelijke waarde verweven met de landbouw. De oorspronkelijke visie
werd op basis van het advies van onder andere de stad reeds bijgesteld naar
mozaïeklandschap. Het ruimtelijk beleid in het mozaïeklandschap is weliswaar
onder andere gericht op het behoud van de landbouwfunctie.

De verbinding tussen actiegebied Vierkaven en Koekuitbos verloopt momenteel
via een jong landbouwbedrijf. Op korte termijn is hier dus geen verbinding
mogelijk. Deze zou wel mogelijk zijn aan de andere kant van de Nettingstraat.

Er werd na afweging voor geopteerd het actiegebied niet uit te breiden.
Aandachtspunt dat in overweging wordt genomen bij de verdere uitwerking van
de uitvoeringsacties.

Vraag om actiegebied voor de Vierkaven uit te breiden. De werkzone is beperkt
en een aantal aan het bos aanpalende percelen zal in de eerste decennia niet

Er werd na afweging voor geopteerd het actiegebied niet uit te breiden.
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Actor(en)

Opmerking

Mandelstreke

vrijkomen gezien de jonge landbouwuitbatingen. Ook de vraag om de volledige
zone langs en tussen de oude spoorwegbedding en de Roeselarebeek op te
nemen in het actiegebied.
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