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1 Inleiding
Het p lanningsproces voo r de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur voo r de 
bu itengebiedregio K ust-P o lders-W esthoek werd in uitvoering van beslissing van de V laam se Regering van 17 
oktober 2003 opgestart en verloopt in versch illende stappen:

verkenn ingsfase (juni 2004 to t januari 2005)

planningsfase (februari 2005 to t augustus 2005)

uitvoerings fase (vanaf septem ber 2005)

De doelste lling van de verkenn ings- en planningsfase van dit proces was om in overleg met gem eenten, provincies 
en belangengroepen een geïntegreerde en gebiedsgerichte ru im te lijke vis ie  op te stellen die het kader vorm t voo r de 
afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur. V oorliggend docum ent is een procesnota die 
overgang m aakt tussen de planningsfase en de uitvoeringsfase van dit a fbakeningsproces.

Deze nota bevat de verw erking van de adviezen over het e indvoorste l van gewenste ru im te lijke s tructuur en een 
operationalisering van het uitvoeringsprogram m a. Het g lobale overlegproces op niveau van de vo lled ige regio Kust- 
Polders -W esthoek w ord t hierm ee afgerond. In de uitvoeringsfase zal verder gewerkt w orden op het niveau van de 
individuele uitvoeringsacties die gefaseerd opgestart w orden en voorw erp zijn van verder overleg met de betrokken 
besturen en belangengroepen.

2 Overzicht gevoerd proces
De verkenn ingsfase van het p lanningsproces in de regio Kust-Polders-W esthoek startte in jun i 2004 en bestond uit:

in fovergaderingen m et alle gem eenten w aarop het proces werd toege lich t (aan de hand van een le idraad) en de 
gem eenten gevraagd werd om aan de hand van een concrete vragen lijs t aan te geven welke elem enten van u it 
een gem eente lijke vis ie  op landbouw, natuur en bos m eegenom en m oeten worden in het proces (juni 2004);

overlegvergaderingen met provincia le diensten en bestendige deputaties waarop inzicht w erd verschaft in de 
elem enten die vanuit provinciale v is ies m eegenom en moeten worden (augustus -oktober 2004);

w erksessies met een aantal s leutelfiguren vanuit de belangengroepen (water, landbouw, natuur/bos) en 
reg iowerkingen (reg ionaal landschap, streekp la tform ) om z ich t te krijgen op verw achtingen en vragen vanu it de 
rechtstreeks betrokken sectoren (septem ber-oktober2004).

Het resultaat van deze eerste overlegronde was een verkenninasnota waarin een eerste aanzet tot 
be le idsdoelste llingen en ru im te lijke concepten voo r de open ruim te in de regio Kust-Polders-W esthoek werden 
geform uleerd aan de hand van een bundeling, confrontatie en eerste afweging van standpunten en visie-e lem enten 
vanuit de betrokken gem eenten, provincies, V laam se adm in istra ties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water, 
erfgoed en ru im te lijke ordening) en een aantal s leutelfiguren van rechtstreeks betrokken belangengroepen 
(landbouw, natuur en bos, w a te r) en actoren (reg iow erkingen). Deze verkenn ingsnota werd eind novem ber 2004 in 
bespreking gebracht m et alle actoren.

Op basis van de reacties van gem eenten, provincies, be langengroepen en andere V laam se adm in istra ties 
(natuurlijke rijkdom m en, toerism e, openbare w e rken ...) op de verkenn ingsnota w ord t een program m a voo r overleg en 
uitvoering opgesteld.

Dit program m a ga f enerzijds aan:

over w e lke gebieden o f opties weinig fundam ente le  bezwaren werden geform uleerd ten aanzien van de 
ru im te lijke vis ie  en w aarvoor op korte term ijn een tussentijdse bele idsbeslissing door de V laam se Regering 
genom en kan worden over de afbaken ingsopties (program m a voo r uitvoering).

over w e lke gebieden o f opties verder overleg o f onderzoek nodig is (program m a voo r overleg).

In m aart 2005 werden op basis van een het program m a voo r overleg een reeks overlegsessies georganiseerd 
w aarb ij de actoren hun adviezen konden toe lich ten en gepeild werd naar de m arges w aarb innen concepten 
bijgestuurd zouden kunnen worden.

Na deze overlegronde werd een eindvoorste l van gewenste ruim telijke structuur en uitvoeringsprogram m a 
opgem aakt. H ierover werd een form eel in fom om ent (mei 2005) voo r alle betrokken besturen en be langengroepen 
georganiseerd waarop het e indvoorste l voo r advies werd voorgelegd.

Op 3 jun i 2005 besliste de V laam se Regering over een m ethodiek voo r het herbevestigen van sam enhanaende 
agrarische geb ieden. Voor deze gebieden kan een form ele be le idsbeslissing op het niveau van de V laam se Regering 
genom en worden waarin het p lanningsproces voo r landbouw, natuur en bos afgerond w ord t én gesteld w ord t dat er 
geen in itiatieven op gew este lijk  niveau voo r bijkom ende natuur- o f bosgebieden binnen deze agrarische gebieden 
genom en worden. Het bestaande gewestp lan w ord t voo r deze gebieden op dit m om ent beschouwd ais een
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vo ldoende ju rid isch-p lanolog ische verta ling van de gewenste agrarische structuur. De bestaande regelgeving binnen 
deze gebieden b lijft ongewijzigd. P lanningsin itia tieven binnen deze gebieden zullen explic iet getoetst moeten aan 
hun im pact op de agrarische structuur.

De strateg ische stuurgroep form uleerde op 28 jun i 2005 een advies aan de m in ister bevoegd voo r ruim telijke 
ordening ove r het eindvoorste l van gewenste ru im te lijke structuur en de binnengekom en adviezen van de actoren. In 
dit advies w ord t ingegaan op een aantal algem ene bezwaren vanu it de adviezen van de actoren over de 
procesvoering (organisatie en tim ing van overleg en inspraak). Inhoudelijk adviseerde de stuurgroep dat op basis van 
het e indvoorste l van gewenste ru im te lijke s tructuur én de uitgebrachte adviezen overgegaan kan worden naar de 
uitvoeringsfase. V o lgende docum enten zijn daarvoor opgem aakt:

Een inventarisatie en verwerking van alle (inhoude lijke en gebiedsspecifieke) adviezen die u itgebracht 
werden door de actoren (juni 2005) over het e indvoorste l van gewenste ru im te lijke structuur en 
uitvoeringsprogram m a.

Een voorstel van beslissing van de Vlaamse Regering over de te herbevestigen agrarische gebieden,
volgens de m ethodiek vastge legd in de beslissing van 3 jun i 2005, op basis van het advies van de stra teg ische 
stuurgroep over het program m a voo r tussentijdse uitvoering (april 2005) én de elem enten uit de adviezen van de 
actoren (juni 2005) over deze gebieden.

Een operationeel uitvoeringsprogramma w aarb ij de acties uit het uitvoeringsprogram m a bij het eindvoorstel 
van gewenste ru im te lijke structuur (mei 2005) worden onderverdeeld in v ijf categorieën:

I. G ebieden w aarvoor onm iddellijk  gestart kan worden met de voorbere id ing van een gew este lijk  ru im te lijk 
uitvoeringsplan (RUP). Op basis van de uitgebrachte adviezen moet het m ogelijk  zijn op korte term ijn to t 
een com prom is te komen voo r deze gebieden. Voor een eerste reeks1 van gebieden kan een concreet 
afbaken ingsvoorste l u itgew erkt w orden en besproken worden met de betrokken lokale actoren. Een 
afgew erkt vooron tw erp RUP kan voo r deze reeks vervo lgens aan de m in ister bevoegd voo r ruim telijke 
ordening voorge legd worden m et de vraag de decreta le procedure op te starten (p lenaire vergadering).

II. G ebieden w aarvoor ve rder overleg en /o f onderzoek nodig is: vb. im pact op landbouwbedrijven, naar 
e igendom ssituatie o f pachtsituatie, m ogelijkheden to t kavelruil en grondm obilite it, instandhouding van 
habita ts en soorten,... voo ra leer met de opm aak van een gew este lijk  RUP gestart kan worden. 
G ewestelijke RU P ’s voo r (delen van) deze gebieden kunnen zow el agrarische, natuur- en 
bosbestem m ingen al dan niet met overdruk natuurverweving bevatten. Delen die niet in een gew este lijk  
RUP opgenom en worden, kunnen alsnog herbevestigd worden ais agrarisch gebied.

III. G ebieden w aarvoor de opm aak van een gew este lijk  RUP op korte term ijn niet m ogelijk  is. V oo r een eerste 
reeks is dat om dat de resu ltaten van nog lopende onderzoeken o f p lanningsprocessen afgew acht moeten 
worden (bv. lopende ru ilverkavelingen, in richtingsstud ies stadsbossen, afbaken ingsproces stedelijk  
gebied o f poort, bekkenbeheersplan, b ijzonder opperv laktede lfs to ffenp lan...) voo ra leer een afgewogen en 
onderbouw de bele idsbeslissing genom en kan worden. V oor een tw eede reeks is dat om dat er best nog 
een beperkt p lanningsproces opgestart om  over de vis ie  to t overeenstem m ing te komen alvorens een 
gew este lijk  RUP op te maken.

IV. G ebieden w aarvoor de opm aak van een gew este lijk  RUP op korte term ijn weinig m eerwaarde heeft ten 
opzich te van de bestaande bestem m ingen op de plannen van aanleg. Het gaat bv. om gebieden w aar vrij 
recent gewestp lanw ijz ig ingen werden doorgevoerd voo r landbouw, natuur en bos en we inig fundam entele 
bestem m ingsw ijz ig ingen aan de orde zijn. D esgewenst kan ook voo r deze gebieden v ia  be le idsbeslissing 
een herbevestig ing van het bestaande gewestp lan gebeuren.

V. In een aantal gevallen zal uit de u itgebrachte adviezen en de verw erking ervan door het projectteam  
blijken dat de vis ies van versch illende actoren fundam entee l tegenstrijd ig  zijn en er geen com prom is tot 
stand gebracht kan worden via  overleg. V oor deze gebieden zal de V laam se Regering een fundam ente le  
be le idskeuze m oeten m aken. De stuurgroep ste lt dat deze vorm  van beslu itvorm ing in een zee r beperkt 
aantal gevallen kan toegepast worden.

De V laam se Regering heeft op 22 ju li 2005 akte genom en van het e indvoorste l van gewenste ru im te lijke structuur en 
uitvoeringsprogram m a, de uitgebrachte adviezen van de gem eenten, provincies en belangengroepen en het advies 
van de stra teg ische stuurgroep.

Op 31 m aart 2006 keurde de V laam se Regering de bele idsm atige herbevestiging van de bestaande gewestp lannen 
voo r een aantal be langrijke landbouwgebieden in Kust-Polders-W esthoek goed. Het beleid dat de V laam se overheid 
binnen deze gebieden w enst te voeren is nader om schreven in een om zendbrie f van de m in ister bevoegd voor 
ru im te lijke ordening (O m zendbrie f RO/2005/01 ). Daarnaast hechte de V laam se Regering haar goedkeuring aan de 
acties om schreven in categorie I en II van het opera tioneel u itvoeringsprogram m a. De V laam se Regering nam to t slot 
akte van de acties in categorie III en IV en van de verw erking van de adviezen.

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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3 Operationeel uitvoeringsprogramma

3.1 Deelruimte Vlaamse Kust

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden

geen

I. Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten

1. RUP Strand Oostkust (m.i.v. 
Oudemaarspolder)

A1 1.10, 1.11, 2.31, 
2.32, 2.33, 3.1, 3.2, 
4.14, 5.1, 6.1

Aanwezigheid van speciale beschermingszones en Vlaams Natuurreservaat.

Bevestiging van en aansluitend bij actueel GEN “Baai van Heist, Sashui, Vuurtorenweide en Kleiputten van Heist” en 
“Zwinstreek”. Bevestiging Zeebos te Blankenberge.

Herevalueren bestaand voorontwerp RUP, vertrekkend vanuit een evaluatie van de bestaande feitelijke toestand en 
actueel landbouwgebruik.

Bij afwezigheid van een actuele ruimtelijke bestemming voor delen van de kuststrook is de rechtszekerheid gediend 
met het toekennen van een bestemming.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het recreatief 
gebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

2. RUP Strand Middenkust-oost A2 1.7, 1.8,1.9 Aanwezigheid van speciale beschermingszones.

Bij afwezigheid van een actuele ruimtelijke bestemming voor delen van de kuststrook is de rechtszekerheid gediend 
met het toekennen van een bestemming.

Uitvoering: ARP

3. RUP Strand Middenkust-west, m.i.v. 
IJzermonding

A3 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.12, 2.14, 2.20, 
2.21, 2.22, 4.7, 4.8,
5.3, 6.3

Aanwezigheid van speciale beschermingszones.

Delen aansluitend bij actueel GEN “Middenkust” en “Westkust”.

Bij afwezigheid van een actuele ruimtelijke bestemming voor delen van de kuststrook is de rechtszekerheid gediend 
met het toekennen van een bestemming.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het recreatief 
gebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006
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4. RUP Strand Westkust A4 1.1, 1.2, 2.3, 3.3, 
3.4

Aanwezigheid van speciale beschermingszones. Juridische verankering van standstillprincipe voor de duin- 
polderovergang.

Scheppen van het juridisch kader voor de verdere inrichting van het slikken- en schorrengebied. 

Aansluitend bij actueel GEN “Westkust”.

5. RUP Zwinstreek (m.i.v. Zwin, Oude 
Hazegraspolder, Willem- 
Leopoldpolder)

A1 2.34, 2.35, 4.16, 
5.2, 10.16, 12.4, 
14.2

Scheppen van het juridisch kader voor de inrichting van het slikken- en schorrengebied met ontpoldering voor het 
Zwin en kreekherstel (mede in uitvoering van de Ontwikkelingsschets voor het Schelde-estuarium).

Herevalueren bestaand voorontwerp RUP, vertrekkend vanuit een evaluatie van de bestaande feitelijke toestand en 
actueel landbouwgebruik.

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie

6. Duin-polderovergang 
Oosthoekduinen, "Belvédère" t.h.v. 
Ten Bogaerde te Koksijde

A4 4.3, 4.4 Aanwezigheid speciale beschermingszones 

Aansluitend bij actueel GEN “Westkust”.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Herevalueren bestaand voorontwerp RUP, vertrekkend vanuit een evaluatie van de bestaande feitelijke toestand en 
actueel landbouwgebruik.

7. Duin-polderovergangen tussen 
Cabour en Westhoekreservaat en 
duin-polderovergang ter hoogte van 
de E40 m.i.v. grasland en schermbos 
bij Coolenhof

A4 4.1, 4.2, 2.1, 6.4, 
6.5, 7.3

Aanwezigheid speciale beschermingszones 

Aansluitend bij actueel GEN “Westkust”.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied, rekening houdend met mogelijkheid voor grondmobiliteit via een 
inrichtingsinstrument.

Herevalueren bestaand voorontwerp RUP, vertrekkend vanuit een evaluatie van de bestaande feitelijke toestand en 
actueel landbouwgebruik.

8. Duin-polderovergang
Oostvoorduinen-Zandhoofd-
Groenendijk

B2 4.5, 12.1 Aanwezigheid speciale beschermingszones 

Aansluitend bij actueel GEN “Westkust”.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouw bedrijven in het gebied.

III. Gebieden waarvoor geen acties op korte termijn opgestart worden

Actie Naam Deel- Relevante Omschrijving
kaart deelconcepten
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9. Duin-polderovergang Strooiendorp, 
Warandeduinen, Camping Zeepark, 
Ensorkerkje, Golfterrein Knokke

A 1, A2, 
A3, A4

2.7, 2.21, 2.26, 
2.35, 4.6, 4.8, 4.11

Juridische verankering van standstillprincipe voor de duin-polderovergangen.

Bij verdere planningsinitiatieven (gewestelijk: stedelijk netwerk Kust, provinciaal, gemeentelijk) moet de ruimtelijke 
visie een doorwerking krijgen.

10. Beschermde duingebieden A 1, A2, 
A3, A4

1.10, 2.1-2.18, 
2.21, 2.23, 2.24- 
2.26, 2.32, 2.34, 
2.35, 3.1, 3.2, 4.1- 
4.4, 4.9, 4.10, 4.11, 
4.15-4.17, 5.1

Gebieden met statuut van beschermd duingebied, waar het toekennen van een passende bestemming wenselijk is.

Bij verdere planningsinitiatieven (gewestelijk: stedelijk netwerk Kust, provinciaal, gemeentelijk) moet de ruimtelijke 
visie een doorwerking krijgen.

11. Randen duingebieden Ter Yde, 
Schipgat en Doornpanne, Simii- en 
Kartuizerduinen

A3 2.12-2.18 Grenscorrecties voor waardevolle duingebieden.

Bij verdere planningsinitiatieven (gewestelijk: stedelijk netwerk Kust, provinciaal, gemeentelijk) moet de ruimtelijke 
visie een doorwerking krijgen.

12. Duinen militair domein Lombardsijde 
tot Calidris

A3 2.19 Gebieden met statuut van beschermd duingebied (deels militair domein), waar het toekennen van een passende 
bestemming wenselijk is.

Bij verdere planningsinitiatieven (gewestelijk: stedelijk netwerk Kust, provinciaal, gemeentelijk) moet de ruimtelijke 
visie een doorwerking krijgen.

13. Jachthavenpark-Blosopark en 
havenmonding te Nieuwpoort

A3 6.2, 7.1 Juridische verankering van standstillprincipe.

Bij verdere planningsinitiatieven (gewestelijk: stedelijk netwerk Kust, provinciaal, gemeentelijk) moet de ruimtelijke 
visie een doorwerking krijgen.

IV. Gebieden waarvoor bestaande gewestplannen herbevestigd kunnen worden

14. Diverse duingebieden en duin- 
polderovergangen

A 1, A2, 
A4

2.27, 2.28, 2.29, 
2.30, 2.31, 4.12, 
4.13, 5.4, 12.3

De ruimtelijke bestemming op het gewestplan is voldoende actueel.

V. Gebieden waarvoor fundamentele beleidskeuze op niveau van de Vlaamse Regering nodig is vooraleer uitvoeringsacties voorbereid worden

geen

3.2 Deelruimte Kustpolders

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden
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15. Moeren, ruilverkavelingen Bulskamp, 
Veurne, Westmoere en Houtem, 
delen van de ruilverkaveling 
Eggewaartskapelle-Fortem

HAG kaart 1 gebied 01

B1 8.1 Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 31 maart 2006.

16. Ruilverkavelingen Ramskapelle, 
Wulpen, Stuivekenskerke en delen 
van ruilverkavelingen 
Eggewaartskapelle en 's 
Heerwillemskapelle, polder bij 
Kaaskerke, Polder Labeure, Polder 
bij Koksijde

HAG kaart 1 gebied 02

B2 8.3, 8.5, 8.4

17. Deel ruilverkaveling Lo en polder van 
Nieuwkapelle

HAG kaart 5 gebied 03

HAG kaart 1 gebied 30

B3 8.6

18. Ruilverkavelingen Wilskerke,
Leffinge, Gistel, Moere, Zande, Slijpe 
en deel van ruilverkaveling 
Spermalie, ruilverkaveling Wilskerke, 
deel ruilverkaveling Leffinge, polders 
van Middelkerke, deel polder 
Snipgat, deel Bourgognepolder, deel 
Schorrepolder

HAG kaart 2 gebied 04

B4 8.8, 8.7, 8.10, 8.11, 
8.13

19. Polder bij Oudenburg-Snaaskerke 

HAG kaart 2 gebied 05

B5 8.12

20. Polder en overgang naar Zandstreek 
bij Oudenburg-Ettelgem

HAG kaart 2 gebied 06

B5 8.14, 8.15

21. Polder bij Bredene 

HAG kaart 3 gebied 07

B5 8.18

22. Polder bij Lindenhof 

HAG kaart 3 gebied 08

B5 8.19
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23. Deel ruilverkaveling Houtave en 
polder van Nieuwmunster-Vlissegem

HAG kaart 3 gebied 09

B6 8.21

24. Polder bij Zuienkerke 

HAG kaart 3 gebied 10

B6 8.25

25. Polder bij Blankenberge 

HAG kaart 3 gebied 11

B6 8.26

26. Omgeving ruilverkavelingsgebied 
Westkapelle

HAG kaart 4 gebied 12

B7 8.29

27. Onze-Lieve-Vrouwpolder 

HAG kaart 4 gebied 13-14

B7 8.34

28. Maldegemse Polder 

HAG kaart 4 gebied 13-14

B7 8.35

29. Polder bij Sint-Kruis 

HAG kaart 4 gebied 15

B7 8.37

30. Polder bij Adinkerke inclusief 
Pistelhoek

HAG kaart 1 gebied 28

B1 8.2

31. Wale-, Schore- en Kapelleweiden 

HAG kaart 1 gebied 29

B4 8.9

32. Deel polder van Lapscheure-Hoecke 

HAG kaart 4 gebied 13-14

B7 8.33

I. Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten

Actie Naam Deel- Relevante Omschrijving
kaart deelconcepten

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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33. RUP Komgronden van Lampernisse B3 10.1, 10.2, 11.1 Juridische verankering van standstillprincipe binnen landinrichtingsproject.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied ten zuiden van Zoutenaaiestraat -Oude 
Zeedijk -as  Cayenne-herberg Lettenburg om delen van het herbevestigd agrarisch gebied 30 (Komgronden van 
Lampernisse) te differentiëren ais agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende 
taakstelling van max. 1500 ha.

34. RUP Ettelgemse Gemene Weiden, 
Palingpotweiden, het Pompje, 
Paddegat-Schobbejak

B5 10.12, 10.13, 
10.18, 10.19, 11.8, 
11.9

Vastlegging van de natuurcompensatiegebieden voor de uitbreiding van de haven van Brugge-Zeebrugge. 
Vastleggen van de afspraken binnen de ruilverkaveling Paddegat.

35. RUP Kwetshage B6 10.20, 11.9 Vastlegging van de natuurcompensatiegebieden voor de uitbreiding van de haven van Brugge-Zeebrugge.

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan mogelijke uitvoeringsactie

36. Het gebied tussen het kannal 
Plassendale-Nieuwpoort en fr 
Nieuwendammeweg/Polderdijk

B4 9.16 Aanwezigheid speciale beschermingszones

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaand 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

37. Duivekete, Waterhof, put van 
Vlissegem

B5 10.11, 10.19, 15.9 Aanwezigheid speciale beschermingszones

Juridische verankering van standstillprincipe voor poldergrasland.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaand 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

38. Oostends Krekengebied B5 10.10, 11.5, 11.6, 
14.3, 15.4

Aanwezigheid speciale beschermingszones

Onderzoek naar realistische mogelijkheden om de natuurgebieden in het Oostends Krekengebied (Zwaanhoek, 
Keignaertkreek, Zoute kreek, historische polders,...) met elkaar te verbinden (GEN(O) of NVWG).

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006
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39. Poldergebied Klemskerke B5 11.7 Aanwezigheid speciale beschermingszones

Onderzoek naar de noodzaak voor bijkomende herbestemmingen ten behoeve van natuurcompensatiegebieden voor 
de uitbreiding van de haven van Brugge-Zeebrugge i.f.v. de vordering van de uitvoering van de compensatiematrix.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

40. Ter Doest B6 11.12 Aanwezigheid speciale beschermingszones

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

41. Meetkerkse Moeren, Speien, 
Strooienhaan

B6 11.11, 10.21 Aanwezigheid speciale beschermingszones

Vastleggen noordwestelijke hoek Meetkerkse Moeren binnen de agrarische structuur op basis van het 
natuurinrichtingsproject. Juridische verankering van standstillprincipe bij Speien en Strooienhaan.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

42. Uitkerkse polder B6 11.10 Aanwezigheid speciale beschermingszones

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

43. Damse Polders en stadswallen B7 10.14, 11.14, 15.6 Aanwezigheid speciale beschermingszones

Onderzoek naar realistische mogelijkheden om de natuurgebieden uit te breiden en gebieden toe te voegen aan de 
agrarische structuur.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

44. Krekengebied van Lapscheure-Hoeke B7 11.15, 14.1, 15.7, 
15.8

Aanwezigheid speciale beschermingszones

Onderzoek naar realistische mogelijkheden om de natuurgebieden uit te breiden en natuurverweving af te bakenen.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006
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45. Polder van Ramskapelle en Grote 
Keuvelhoeve

B7 10.13, 10, 16,
11.13, 13.7

Aanwezigheid speciale beschermingszones

Juridische verankering van standstillprincipe voor poldergrasland.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied rond de Grote Keuvelhoeve om delen van het 
herbevestigd agrarisch gebied 12 (Omgeving ruilverkavingsgebied Westkapelle) te differentiëren ais agrarisch gebied 
met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 60 ha.

46. Polders bij Oostkerke B7 10.15 Aanwezigheid speciale beschermingszones

Juridische verankering van standstillprincipe voor poldergrasland.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

47. Graslanden Wale-, Schore- en 
Kapelleweiden, delen van de polders 
van Middelkerke (Craningatevliet tot 
de dronkenput en Fleriskot); de 
spaarbekkens van Nieuwpoort, put 
van Florizoone en putten van St.-Joris

B4 10.7, 10.8, 13.29, 
16.6

Juridische verankering van standstillprincipe voor poldergrasland.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaand 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied tussen N318, de luchthaven van Oostende, 
N33, het kanaal Plassendale-Nieuwpoort en de kern Westende om delen van het herbevestigd agrarisch gebied 04 
(Ruilverkavelingen Wilskerke, Leffinge, Gistel, Moere, Zande, Slijpe en deel van ruilverkaveling Spermalie) te 
differentiëren ais agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van 
max. 200 ha.

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het de omgeving van Schore, de omgeving van het Klein 
Walegeleed en het centraal gelegen gedeelte van de Kapelleweiden om delen van het herbevestigd agrarisch gebied 
29 (Wale-, Schore- en Kapelleweiden) te differentiëren ais agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, 
met een richtinggevende taakstelling van max.120 ha (Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal geen betrekking 
hebben op volgende gebieden : de omgeving van hoeve Schoorbakke : het gebied ingesloten door de Schorestraat, 
de IJzer en beide eendenkommen, hoeve zijdelinkstede en de Tervaetestraat ; de omgeving van het Spermaliehof en 
het Spermaliegeleed ; her gebied, direct ten zuiden aansluitend bij de Zandestraat-Kapellegeleed ; een deel van de 
omgeving, direct ten westen aansluitend bij de Vijvermolenbeek en het gebied ten oosten van de N369).
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48. Grasland en bosuitbreiding 
Parlementsgracht, Zelte-zuid, 
omgeving Coolhofput

B2 10.3, 10.4, 16.8, 
17.12

Juridische verankering van standstillprincipe voor poldergrasland. Onderzoek naar realistische mogelijkheden voor 
bosuitbreiding.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaand 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied gelegen tussen de Parlementsgracht en het 
kanaal Veurne-Nieuwpoort om delen van het herbevestigd agrarisch gebied 02 (Ruilverkavelingen Ramskapelle, 
Wulpen, Stuivenskerke en delen van ruilverkavelingen Eggewaartskapelle en ’s Heerwillemskapelle, polder bij 
Kaaskerke) te differentiëren ais agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende 
taakstelling van max. 40 ha.

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied gelegen tussen het Oostduinengeleed en de 
N355 om delen van het herbevestigd agrarisch gebied 04 (Ruilverkavelingen Wilskerke, Leffinge, Gistel, Moere, 
Zande, Slijpe en deel van ruilverkaveling Spermalie) te differentiëren ais agrarisch gebied met overdruk 
natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 150 ha.

49. Viconiakleiputten B2 10.22, 11.2, 15.1 Vastleggen van de afspraken binnen de ruilverkaveling Stuivekenskerke.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaand 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

50. Bosuitbreiding Lenspolder B2 17.12 Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

51. Graslanden Fintele en Pereboom en 
omgeving put van Nieuwkapelle

B3 10.6, 15.11, 16.7 Juridische verankering van standstillprincipe voor poldergrasland.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaand 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied ten zuiden van Nieuwkapelle (omgeving 
graslanden Pereboom, put van Nieuwkapelle) om delen van het herbevestigd agrarisch gebied 03 (Deel 
ruilverkaveling Lo en polder van Nieuwkapelle) te differentiëren ais agrarisch gebied met overdruk 
natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 285 ha.
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52. Omgeving van Fort van 
Nieuwendamme, Reigersvliet- 
Engelramsgeleed, natte weiden van 
Nieuwendamme

B4 11.4, 15.2 Onderzoek naar realistische mogelijkheden de natuurgebiedjes uit te breiden.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied tussen het kanaal Plassendale-Nieuwpoort en 
de Nieuwendammeweg/Polderdijk om delen van het herbevestigd agrarisch gebied 04 (Ruilverkavelingen Wilskerke, 
Leffinge, Gistel, Moere, Zande, Slijpe en deel van ruilverkaveling Spermalie) te differentiëren ais agrarisch gebied met 
overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 10 ha.

53. Bos- en groengebied Puidebroeken 
te Middelkerke

B4 11.3, 15.3, 17.8 Onderzoek naar realistische mogelijkheden om natuurreservaat Puidebroeken en groengebied Middelkerke uit te 
breiden.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

54. De Kluiten B5 16.5, 17.6 Onderzoek naar realistische mogelijkheden voor bosuitbreiding bij De Kluiten.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

55. Snipgat B5 10.9, 15.12 Onderzoek naar realistische mogelijkheden om natuurgebied uit te breiden en natuurverweving af te bakenen.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

56. Bourgognepolder B5 10.17, 13.22 Juridische verankering van standstillprincipe voor poldergrasland.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied rond de Boirgognevaart en ten zuidoosten 
van de Moerdijkvaart om delen van het herbevestigd agrarisch gebied 04 (Ruilverkavelingen Wilskerke, Leffinge, 
Gistel, Moere, Zande, Slijpe en deel van ruilverkaveling Spermalie) te differentiëren ais agrarisch gebied met overdruk 
natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 175 ha.

57. Bloemendale B6 10.20, 17.4 Onderzoek naar realistische mogelijkheden voor bosuitbreiding bij Bloemendale.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

58. Bosuitbreiding Knokke-Heist B7 15.5, 16.1, 17.9 Onderzoek naar realistische mogelijkheden voor bosuitbreiding bij Knokke-Heist.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.
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III. Gebieden waarvoor geen acties op korte termijn opgestart worden

59. Pistelhoek, Veurne B1 17.7 Voorstudies achten deze locatie aangewezen om een randstedelijk groengebied te realiseren, gebaseerd op een 
combinatie van extensief grasland en bosaanplant, met zowel een ecologische ais recreatieve functie.

Bij verdere planningsinitiatieven (gewestelijk: stedelijk netwerk, provinciaal: afbakening stedelijk gebied, gemeentelijk) 
moet de ruimtelijke visie een doorwerking krijgen.

60. Parkbos en spuikom te 
Oostende/Bredene, stadsrandbos 
Oostende, groengebied bij Noordede

B5 16.2, 17.5, 17.10, 
17.11

Juridische verankering van standstillprincipe.

Bij verdere planningsinitiatieven (gewestelijk: afbakening regionaalstedelijk gebied, provinciaal, gemeentelijk) moet de 
ruimtelijke visie een doorwerking krijgen.

61. Polderwind B6 16.4 Juridische verankering van standstillprincipe.

Bij verdere planningsinitiatieven (gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk) moet de ruimtelijke visie een doorwerking 
krijgen.

62. Omgeving van de plas aan Blauwe 
Toren en Sint-Pietersplas

B6 15.10, 16.3, 17.2 Juridische verankering van standstillprincipe.

Bij verdere planningsinitiatieven (gewestelijk: afbakening regionaalstedelijk gebied, provinciaal, gemeentelijk) moet de 
ruimtelijke visie een doorwerking krijgen.

63. Fort van Beieren en kasteel Ten 
Berge

B7 17.1, 17.3 Juridische verankering van standstillprincipe voor parkgebied.

Bij verdere planningsinitiatieven (gewestelijk: afbakening regionaalstedelijk gebied, provinciaal, gemeentelijk) moet de 
ruimtelijke visie een doorwerking krijgen.

IV. Gebieden waarvoor bestaande gewestplannen herbevestigd kunnen worden

64. Schuddebeurze te Lombardsijde B4 12.2 Gewestplanwijziging van 2001 is voldoende actueel.

65. Delen van ruilverkaveling Lo en 
polder van Nieuwkapelle

B3 8.6 Na afronding acties van categorieën I, II en III.

66. Delen van polder bij Stalhillebrug 8.16 Na afronding acties van categorieën I, II en III.

67. Delen van de polders rond de 
Duivekete en Waterhof te Bredene

B5 8.17 Na afronding acties van categorieën I, II en III.

68. Delen van de polder bij Bredene B5 8.18 Na afronding acties van categorieën I, II en III.

69. Delen van poldergebied Klemskerke B5 8.20 Na afronding acties van categorieën I, II en III.

70. Delen van de polder bij 
Nieuwmunster-Strooienhaan

B6 8.22 Na afronding acties van categorieën I, II en III.

71. Delen van de polder bij Meetkerke B6 8.23 Na afronding acties van categorieën I, II en III.
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72. Delen van overgang polder- 
zandstreek bij Sint-Andries

B6 8.24 Na afronding acties van categorieën I, II en III.

73. Delen van polder bij Zwankendamme B6 8.27 Na afronding acties van categorieën I, II en III.

74. Delen van de polders bij Dudzele B7 8.28 Na afronding acties van categorieën I, II en III.

75. Delen van de polders bij Damme B7 8.30 Na afronding acties van categorieën I, II en III.

76. Delen van de Burkelpolder B7 8.31 Na afronding acties van categorieën I, II en III.

77. Delen van Sint-Annapolder B7 8.32 Na afronding acties van categorieën I, II en III.

78. Delen van Stampershoek B7 8.36 Na afronding acties van categorieën I, II en III.

V. Gebieden waarvoor fundamentele beleidskeuze op niveau van de Vlaamse Regering nodig is vooraleer uitvoeringsacties voorbereid worden

geen

3.3 Deelruimte Zandleem plateau van Izenberge

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden

79. Zandleemplateau van Izenberge 

HAG kaart 5 gebied 16

C1 18.1 Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 31 maart 2006.

I. Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten

86 Het gebied tussen N8, Pollinkhove, 
Lovaart en IJzer

C1 19.5 Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 om delen van het herbevestigd 
agrarisch gebied 16 (Zandleemplateau van Izenberge) te differentiëren ais agrarisch gebied met overdruk 
natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 45 ha.

geen

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan mogelijke uitvoeringsactie

Actie Naam Deel- Relevante Omschrijving
kaart deelconcepten

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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geen

III. Gebieden waarvoor geen acties op korte termijn opgestart worden

geen

IV. Gebieden waarvoor bestaande gewestplannen herbevestigd kunnen worden

geen

V. Gebieden waarvoor fundamentele beleidskeuze op niveau van de Vlaamse Regering nodig is vooraleer uitvoeringsacties voorbereid worden

geen

3.4 Deelruim te IJzer-en  Handzam evallei 

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden

geen

I. Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten

80. RUP De Blankaart en Merkembroek D1 20.5, 21.1 Vastleggen van afspraken binnen het “raamakkoord”.

81. RUP Westbroek D1 21.4 Vastleggen van de afspraken binnen de ruilverkaveling Reninge.

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan mogelijke uitvoeringsactie

Actie Naam Deel- Relevante Omschrijving
kaart deelconcepten

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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82. Reningse broeken en broeken van 
Noordschote m.i.v. omgeving 
Engelendelft-Martjesvaart

D1 20.2, 21.2, 21.3 Aanwezigheid van speciale beschermingszones.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied. Daarna opmaak eerste concreet afbakeningsvoorstel voor bespreking met 
betrokkenen.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006.

83. Handzamevallei D2 20.3, 20.4, 20.6, 
21.6

Aanwezigheid van speciale beschermingszones.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied. Daarna opmaak eerste concreet afbakeningsvoorstel voor bespreking met 
betrokkenen.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006.

84. Ijzervallei stroomopwaarts van 
Eversam

D1 20.1, 21.5, 21.7 Versterken van de Ijzervallei ais grote eenheid natuur. Bevestigen van Eversambos ais bosgebied.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied. Daarna opmaak eerste concreet afbakeningsvoorstel voor bespreking met 
betrokkenen.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006.

III. Gebieden waarvoor geen acties op korte termijn opgestart worden

geen

IV. Gebieden waarvoor bestaande gewestplannen herbevestigd kunnen worden

geen

V. Gebieden waarvoor fundamentele beleidskeuze op niveau van de Vlaamse Regering nodig is vooraleer uitvoeringsacties voorbereid worden

geen

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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3.5 Deelruimte Zandleem plateau van Poperinge-leper

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden

85. Gemengd akkerbouwgebied bij 
Proven

HAG kaart 8 gebied 17

E1 22.1 Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 31 maart 2006.

86. Gemengd akkerbouwgebied bij 
Poperinge, bosrijk gemengd 
akkerbouwgebied bij Proven- 
Poperinge, bosrijk gemengd 
akkerbouwgebied bij Proven- 
Westvleteren, bosrijk gemengd 
akkerbouwgebied bij de 
Galgenbossen

HAG kaart 6 gebied 23

E1 22.4, 22.2, 22.3, 
22.7

87. Delen van ruilverkavelingen Reninge, 
Woesten en Boezinge

HAG kaart 6 gebied 18

E2 22.5

88. Akkerbouwgebied bij Elverdinge, 
gemengd akkerbouwgebied bij 
Noordschote-Zuidschote

HAG kaart 6 gebied 22

E2 22.8, 22.6

89. Gemengd akkerbouwgebied bij 
Reningelst

HAG kaart 8 gebied 24

E2 22.9

90. Akkerbouw - en groententeeltgebied 
bij Klerken, bosrijk gemengd 
landbouwgebied bij Nieuwe Stede- 
Bos van Houthulst

HAG kaart 7 gebied 20

E3 22.10, 22.11

91. Gemengd akkerbouw - en 
groententeeltgebied bij Merkem- 
Houthulst

HAG kaart 7 gebied 19

E3 22.12

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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92. Gemengd akkerbouw - en E3 22.13
groententeeltgebied bij Langemark-
Poelkapelle

HAG kaart 7 gebied 21

I. Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten

93. RUP Omgeving Sixtusbossen E1 24.4, 25.2 Versterken natuur- en bosstructuur m.i.v. bosuitbreidingsproject, vertrekkend vanuit een evaluatie van de bestaande 
feitelijke toestand en actueel landbouwgebruik. Aanwezigheid speciale beschermingszones.

94. RUP Omgeving Helleketelbos E1 24.3, 25.1 Versterken natuur- en bosstructuur m.i.v. bosuitbreidingsproject, vertrekkend vanuit een evaluatie van de bestaande 
feitelijke toestand en actueel landbouwgebruik. Aanwezigheid speciale beschermingszones.

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan mogelijke uitvoeringsactie

95. Omgeving Galgebossen E2 24.2, 25.3 Aanwezigheid speciale beschermingszones.

Onderzoek naar realistische mogelijkheden voor versterken natuur- en bosstructuur m.i.v. bosuitbreidingsproject.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Daarna opmaak eerste concreet afbakeningsvoorstel voor bespreking met betrokkenen.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006.

96. Omgeving Bos van Houthulst E3 24.1, 25.4 Aanwezigheid speciale beschermingszones

Onderzoek naar realistische mogelijkheden voor bosuitbreiding bij de bossen van Houthulst.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Daarna opmaak eerste concreet afbakeningsvoorstel voor bespreking met betrokkenen.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006.

97. Vallei van de Poperingse Vaart E1 26.2, 28.4 Vastleggen van de afspraken binnen de ruilverkavelingen Reninge en Woesten.

Daarna opmaak eerste concreet afbakeningsvoorstel voor bespreking met betrokkenen.

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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98. Groengebied De Bommelaer E1 28.1 Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Daarna opmaak eerste concreet afbakeningsvoorstel voor bespreking met betrokkenen.

99. Valleien van Heidebeek, 
Poperingevaart, Haringebeek

E1 26.1, 26.2, 26.3 Juridische verankering van standstillprincipe.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006.

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Heidebeek om delen van het 
herbevestigd agrarisch gebied 17 (Gemengd akkerbouwgebied bij Proven) te differentiëren ais agrarisch gebied met 
overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 90 ha.

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied tussen de Sint-Sixtusabdij en N321 en de 
vallei van de Poperingevaart om delen van het herbevestigd agrarisch gebied 23 (Gemengd akkerbouwgebied bij 
Poperinge) te differentiëren ais agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende 
taakstelling van max. 165 ha.

Bij verdere planningsinitiatieven (gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk) moet de ruimtelijke visie een doorwerking 
krijgen. Planningsinitiatieven kunnen uitvoering geven aan een (deel)bekkenbeheerplan.

100. Complex van het Helleketelbos (Vuile 
Seule)

E1 24.3 Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006.

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied Vuile Seule om delen van het herbevestigd 
agrarisch gebied 23 te differentiëren ais agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een 
richtinggevende taakstelling van max. 20 ha.

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied aansluitend bij de zuidoostelijks hoek van het 
Helleketelbos (Helhoek) om delen van het herbevestigd agrarisch gebied 23 (Gemengd akkerbouwgebied bij 
Poperinge) te differentiëren ais agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende 
taakstelling van max. 175 ha.

101. Kasteelparken van Elverdinge en 
Vlamertinge en de beekvalleien van 
de Grote Kemmelbeek en 
leperleekanaal

E2 28.2, 28.3, 26.4, 
26.5

Juridische verankering van standstillprincipe.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006.

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Kemmelbeek om delen van het 
herbevestigd agrarisch gebied 22 (Akkerbouwgebied bij Elverdinge)te differentiëren ais agrarisch gebied met overdruk 
natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 280 ha.

Bij verdere planningsinitiatieven (gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk) moet de ruimtelijke visie een doorwerking 
krijgen. Planningsinitiatieven kunnen uitvoering geven aan een (deel)bekkenbeheerplan.

102. Het gebied rond het kanaal leper- 
Ijzer, ten zuiden van Zuidschote

E2 27.9 Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006.

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit gebied om delen van het herbevestigd agrarisch 
gebied 22 (Akkerbouwgebied bij Elverdinge) te differentiëren ais agrarisch gebied met overdruk 
natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 50 ha.

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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103. Valleien van de Ronebeek, 
Steenbeek, Korversbeek-St.- 
Jansbeek-Martjesvaart

E3 26.6, 26.7, 26.8 Juridische verankering van standstillprincipe.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006.

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Sint-Jansbeek en Korversbeek om delen 
van het herbevestigd agrarisch gebied 19 te differentiëren ais agrarisch gebied met overdruk 
natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 115 ha.

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de valleien van de Ronebeek en de Steenbeek tussen 
N369 en Jomkershoeve om delen van het herbevestigd agrarisch gebied 20 Akkerbouw - en groententeeltgebied bij 
Klerken) te differentiëren ais agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende 
taakstelling van max. 90 ha.

Bij verdere planningsinitiatieven (gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk) moet de ruimtelijke visie een doorwerking 
krijgen. Planningsinitiatieven kunnen uitvoering geven aan een (deel)bekkenbeheerplan.

III. Gebieden waarvoor geen acties op korte termijn opgestart worden

104. Nieuwe Stede E3 28.5 Juridische verankering van standstillprincipe.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, confcrm de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006.

Bij verdere planningsinitiatieven (gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk) moet de ruimtelijke visie een doorwerking 
krijgen. Planningsinitiatieven kunnen uitvoering geven aan een (deel)bekkenbeheerplan.

IV. Gebieden waarvoor bestaande gewestplannen herbevestigd kunnen worden

geen

V. Gebieden waarvoor fundamentele beleidskeuze op niveau van de Vlaamse Regering nodig is vooraleer uitvoeringsacties voorbereid worden

geen

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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3.6 Deelruimte W est-V laam se heuvels

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden

105. Gemengd landbouwgebied van 
Nieuwkapelle, minder 
aaneengesloten landbouwgebied van 
Klijte-Voormezele-Mesen

HAG kaart 8 gebied 25

PI 29.1, 29.3 Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 31 maart 2006.

106. Deel minder aaneengesloten 
landbouwgebied van Westouter

HAG kaart 8 gebied 24

PI 29.2

107. Gemengd landbouwgebied van 
Zonnebeke

HAG kaart 7 gebied 27

F2 29.5

108. Gemengd landbouwgebied van 
Wijtschate-Geluveld

HAG kaart 8 gebied 26

F2 29.6

I. Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten

109. RUP Kemmelberg-Monteberg- 
Scherpenberg

F1 30.3, 31.3, 32.2, 
33.5

Juridische verankering van speciale beschermingszones, rekening houdend met uitbreidingsperimeter provinciaal 
domein Kemmelberg.

110. RUP Palingbeek F2 30.5, 31.6, 32.3, 
33.10, 34.7

Juridische verankering van speciale beschermingszones, rekening houdend met uitbreidingsperimeter provinciaal 
domein Palingbeek-Gasthuisbossen.

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan mogelijke uitvoeringsactie

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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111. Omgeving Breemeersen PI 33.4, 35.1 Aanwezigheid speciale beschermingszones

Onderzoek naar realistische mogelijkheden uitbreiden natuurgebieden.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Daarna opmaak eerste concreet afbakeningsvoorstel voor bespreking met betrokkenen.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, confcrm de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

112. Omgeving van de boscomplexen van 
Vidaigneberg-Rodeberg

F1 30.2, 31.4, 31.9, 
32.1, 33.1, 33.2,
33.3, 34.5

Aanwezigheid speciale beschermingszones

Onderzoek naar realistische mogelijkheden uitbreiden natuurgebieden m.i.v. bos.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Herbevestigd ais agrarisch gebied met mogelijkheid voor natuurverweving.

Daarna opmaak eerste concreet afbakeningsvoorstel voor bespreking met betrokkenen.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

113. Omgeving van Campagnebos- 
Wijtschate- Kroonaardebos

PI 30.4, 31.2, 31.5, 
32.3, 33.6, 33.7, 
33.8

Aanwezigheid speciale beschermingszones

Onderzoek naar realistische mogelijkheden uitbreiden natuurgebieden m.i.v. bos.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Daarna opmaak eerste concreet afbakeningsvoorstel voor bespreking met betrokkenen.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied rond de valleien van de Grote Kemmelbeel, de 
Wijtschatebeek en de Steenbeek, tuusen Kemmel, Klijte, Dikkebus, leper, Wijtschate en Mesen om delen van het 
herbevestigd agrarisch gebied 25 (Gemengd landbouwgebied van Nieuwkerke-Kemmel) te differentiëren ais agrarisch 
gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 1060 ha.

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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114. Valleien van de Fransebeek - Grote 
Kemmelbeek, Scherpenbergbeek, 
Dikkebusvijverbeek- Kemmelbeek, 
Hellebeek, Douvebeek, Vijver van 
Dikkebus

F1 34.1, 34.2, 34.3, 
34.5, 34.6, 37.2

Aanwezigheid speciale beschermingszones

Onderzoek naar realistische mogelijkheden uitbreiden natuurgebieden m.i.v. bos.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Daarna opmaak eerste concreet afbakeningsvoorstel voor bespreking met betrokkenen.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Franse Beek om delen van het 
herbevestigd agrarisch gebied 24 (gemengd akkerbouwgebied bij Reningelst) te differentiëren ais agrarisch gebied 
met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 35 ha.

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Douvebeek, ten zuiden van Dranouter om 
delen van het herbevestigd agrarisch gebied 25 (Gemengd landbouwgebied van Nieuwkerke-Kemmel) te 
differentiëren ais agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van 
max. 300 ha.

115. Bassevillebeek F2 30.6, 31.1, 31.7, 
32.4, 33.10, 34.8, 
35.2

Aanwezigheid speciale beschermingszones

Onderzoek naar realistische mogelijkheden uitbreiden natuurgebieden m.i.v. bos.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Daarna opmaak eerste concreet afbakeningsvoorstel voor bespreking met betrokkenen.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

116. Reutelbos-Polygonebeek F2 30.7, 31.8, 32.5, 
33.11

Aanwezigheid speciale beschermingszones

Onderzoek naar realistische mogelijkheden voor bosuitbreiding.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Daarna opmaak eerste concreet afbakeningsvoorstel voor bespreking met betrokkenen.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006

117. Nonnebossen F2 31.7, 31.8 Aanwezigheid speciale beschermingszones

Onderzoek naar realistische mogelijkheden voor bosuitbreiding.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied.

Daarna opmaak eerste concreet afbakeningsvoorstel voor bespreking met betrokkenen.

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan na onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en het bestaande 
landbouwgebruik, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006
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118. Tortelbos PI 36.1 Onderzoek naar realistische mogelijkheden uitbreiden bos.

Onderzoek naar realistische mogelijkheden voor verdere bosuitbreiding.

Gedetailleerd in kaart brengen landbouwgebruik en bedrijfszetels. Gevoeligheidsanalyse voor bestaande
landbouwbedrijven in het gebied.

Daarna opmaak eerste concreet afbakeningsvoorstel voor bespreking met betrokkenen.

III. G ebieden w aarvo o r geen acties op korte term ijn  opgestart w orden

119. Golfterrein Palingbeek F2 33.10 Juridische verankering van standstillprincipe.

Bij verdere planningsinitiatieven (gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk) moet de ruimtelijke visie een doorwerking 
krijgen. Planningsinitiatieven kunnen uitvoering geven aan een (deel)bekkenbeheerplan.

120. Omgeving Zillebekevijver F2 30.1, 30.6, 33.9, 
34.4, 37.1

Juridische verankering van standstillprincipe.

Bij verdere planningsinitiatieven (gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk) moet de ruimtelijke visie een doorwerking 
krijgen. Planningsinitiatieven kunnen uitvoering geven aan een (deel)bekkenbeheerplan.

IV. G ebieden w aarvoor bestaande gew estplannen herbevestigd kunnen w orden

121. Delen van minder aaneengesloten 
landbouwgebied van Loker-Dranouter

F1 29.4 Na afronding acties van categorieën I, II en III.

122. Delen van minder aaneengesloten 
landbouwgebied van Voormezele- 
Zillebeke

F2 29.7 Na afronding acties van categorieën I, II en III.

V. G ebieden w aarvoor fundam entele beleidskeuze op niveau van de V laam se Regering nodig is vooraleer uitvoeringsacties voorbereid w orden

geen
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4 Bijlage - Verwerking adviezen eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur
De verw erk ing van de adviezen van gem eenten, provincies en belangengroepen over het eindvoorste l van gewenste ruim telijke structuur en het program m a voo r uitvoering van 
jun i 2005 is in bijlage bij dit operationeel u itvoeringsprogram m a toegevoegd. De V laam se Regering nam op 31 maart 2006 akte van deze verw erking.

Term inologie:

“aandachtspunt”: punt dat inhoude lijk  in de lijn ligt van de be le idsdoelste lling o f concepten, waarm ee in principe akkoord gegaan kan worden en dat ve rder opgenom en en 
afgewogen o f geconcretiseerd zal worden indien e r een planningsin itia tief w ordt opgezet.

“discussiepunt”: punt dat inhoude lijk  niet in de lijn ligt van de be le idsdoe lste llingen o f concepten o f w aarover fundam ente le  d iscussie bestaat tussen versch illende 
actoren; zal het voorw erp van verder overleg en d iscussie zijn indien er een planningsin itia tie f w ord t opgezet.

4.1 Opm erkingen bij de p lann ings-en afbakeningsm ethodiek

1. Stad leper Door het agrarisch gebied op verordenende wijze af te bakenen bestaat het 
risico dat de landbouwers zich met alle middelen zullen verzetten tegen een 
juridisch harde “vergroening” van hun productieareaal.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

2. Gemeente Kortemark Er bestond op voorhand reeds een visie bij de afdeling Ruimtelijke Planning 
die niet gecommuniceerd werd maar blijkbaar wel doorslaggevend is en dat 
het veel efficiënter zou zijn deze visie onmiddellijk kenbaar te maken en van 
daaruit het overleg te organiseren.

De kaarten waar de gemeente Kortemark naar ven/vijst zijn de sectorkaarten van de 
gewenste agrarische structuur (gas), de gewenste natuur- en bosstructuur (gnbs) en de 
Landschapsatlas. Deze kaarten worden deels gebruikt ais onderbouwing voor de 
visievorming, maar kunnen niet beschouwd worden ais de visie van de afdeling 
Ruimtelijke Planning.

3. Landelijk Vlaanderen Het is moeilijk inzicht te krijgen in de verschillende visieteksten.
De opeenvolgende nota’s sloten niet op elkaar aan; zo wordt de indeling in 
deelruimten niet consequent aangehouden.Bij de verwerking van de inbreng 
van de actoren is het moeilijk om te achterhalen welke bemerkingen aanvaard 
worden en waarom andere net niet.

Een hergroepering en aanpassingen van deelgebieden is doorgevoerd om de 
leesbaarheid van het document te verhogen, overlappingen en herhalingen te 
vermijden, tegemoet te komen aan suggesties die hierover door actoren werden 
gemaakt...

4. Natuurpunt Er was lange tijd onduidelijkheid over de precieze afbakening van het gebied. 
Van bij het begin zou een lijst van betrokken gemeenten meegegeven moeten 
worden.

5. Natuurfonds Westland De vraag om in het kader van de gewenste natuur- en bosstructuur in de regio 
KPW voor ongeveer 16.500 ha grote eenheden natuur aan te duiden is geen 
overdreven vraag maar een logische en verantwoorde inhaalbeweging.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

6. Natuurpunt Knokke- 
Heist

Ais er nu tot een consensus gekomen wordt voor de aanduiding van 
belangrijke landbou/v gebieden, dan dient daar ook de aanduiding van 
belangrijke, bijkomende natuurgebieden aan gekoppeld worden.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

7. Natuurpunt 
Poperinge-Vleteren, 
Stichting Marguerite

Het uitvoeringsprogramma moet zonder tijdsverlies verder gaan zodat zowel 
de landbouwers ais de natuurverenigingen rechtszekerheid en duidelijkheid 
krijgen over de gebieden, waarin zij actief zijn.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.
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Yourcenar Indien er voor bepaalde gebieden nog verder overleg nodig is, moet hiervoor 
een duidelijke en strikte planning vastgelegd worden en moet dit aan alle 
betrokkenen gemeld worden.

8. VBV Het is onduidelijk hoe de tekst geëvolueerd is. Het lijkt alsof de gewenste 
ruimtelijke structuur niet voortbouwt op de gewenste ruimtelijke structuur uit 
de verkenningsnota. Vraag om in de volgende processen een conversietabel 
op te maken.
De link tussen de gewenste ruimtelijke structuur, het kaartmateriaal en het 
programma voor uitvoering is niet duidelijk.

In principe zijn de doelstellingen en concepten waarover opmerkingen zijn geformuleerd 
(zie verwerking van de adviezen in programma voor overleg en uitvoering) in hun geheel 
herwerkt om meer tegemoet te komen aan de verschillende (vaak tegenstrijdige) 
bezwaren.

Er zal onderzocht worden of het binnen de voorgestelde timing mogelijk is om 
bijkomende nota’s te produceren die een verduidelijking van de aanpassing kunnen 
geven.

9. VBV VBV dringt er op aan dat er snel werkt gemaakt wordt van de opmaak van 
RUP’s die de voorziene bosuitbreiding ook effectief planologisch verankeren. 
VBV vreest dat de VR enkel werk zal maken van de bevestiging van 
onbetwiste landbouwgebieden en bijkomende natuur- en bosgebieden op de 
lange baan zal schuiven.

Opmerking meegenomen in het advies van de strategische stuurgroep aan de minister 
bevoegd voor ruimtelijke ordening.

10. ABS, ABS 
Middelkerke

Het ABS vreest dat bij een herbevestiging de landbouw minder 
rechtszekerheid zal hebben ais bij een RUP met vaste voorschriften

Bij een herbevestiging van de agrarische gebieden blijven de voorschriften uit het 
gewestplan en de decretale bepalingen van toepassing.

11. Vandamme Pleit ervoor dat het huidige planningsproces bevroren wordt en niet met 
uitvoeringsplannen te starten voor men zich bezint over de impact van de 
huidige manier van werken op de actieve landbouw.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

12. Boerenbond Dit proces is te veel gericht op visievorming. Afbakening lijkt bijzaak te 
worden.
Het afbakeningsproces moet zich beperken tot het afbakenen van agrarische, 
natuurgebieden en bosgebieden, met een algemeen en duidelijk kader.

Dit proces is inderdaad gericht op visievorming. In een tweede fase zal er tot een 
afbakening worden overgegaan op basis van deze visievorming. Deze methodiek werd 
opgestart omdat in het verleden gebleken is dat een afbakening enkel op basis van de 
gewenste agrarische, natuurlijke en bosgebieden niet tot de gewenste resultaten leidt.

13. GECORO Diksmuide Het principe dat overal dezelfde bosindex moet gehaald worden is niet zinvol. 
Er is diversificatie gewenst, rekening houdend met de bevolkingsconcentraties 
en de lokale behoeften.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

14. Natuurpunt 
Blankenberge, VBV

Er moet een gelijktijdige afbakening van het agrarisch gebied en VEN komen 
die zich niet beperkt tot de zogenaamde consensusgebieden die enkel de 
agrarische sector ten goede komen.

Opmerking meegenomen in het advies van de strategische stuurgroep aan de minister 
bevoegd voor ruimtelijke ordening.

15. Natuurpunt Natuurpunt kan aansluiten bij de herbevestiging van landbouwgebieden in 
consensusgebieden met bijhorende bewarende maatregelen. Over de 
concrete afbakening is nog overleg nodig.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

16. Vaak terugkerende 
opmerking bij 
verschillende actoren

Er worden geen oplossingen en zekerheden aangereikt voor de 
landbouwgebieden (geen voorstel inzake leegkomende bedrijven, 
bebouwingsmogelijkheden, bemesting, bouwvrijheid enz.).

De ruimtelijke visie vertrekt van de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur. Latere planningsinitiatieven zullen meer zekerheden en 
gebiedsgerichte oplossingen bieden.

17. Vaak terugkerende 
opmerking bij 
verschillende actoren

De academisch opgebouwde terreinvisies gaan vaak aan de werkelijkheid 
voorbij. Een versneld hen/verken op basis van korte algemene principes en 
duidelijke onderbouwde kaarten is noodzakelijk.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

18. Stad leper Het stadsbestuur stelt zich vragen over de erg omvangrijke lijst met te nemen 
acties die in het programma van uitvoering zijn opgenomen waardoor heel wat 
acties op de lange baan geschoven zullen worden, wat de rechtszekerheid 
niet ten goede komt.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

19. Bekkencomité IJzer De ambtenaren werkgroep van het bekkencomité IJzer betreurt dat de 
planning met betrekking tot grond- en ruimtegebruik in Vlaanderen over

In de beleidsdoelstelling is opgenomen dat via het ruimtelijk beleid de ruimtelijke 
randvoorwaarden gecreëerd moeten worden die het integraal waterbeleid
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meerdere sporen loopt en weinig geïntegreerd benaderd wordt. Dit leidt tot 
een verregaande overlapping van initiatieven ais gevolg van het naast elkaar 
werken.
Het is een absolute noodzaak dat het ruimtelijk beleid en het integraal 
waterbeleid beter op elkaar kunnen worden afgestemd om tegenspraken te 
vermijden tussen overheidsplannen.

ondersteunen. Daartoe is een vertegenwoordiger van het integraal waterbeleid in het 
projectteam opgenomen.

20. Provincie West- 
Vlaanderen

Het document is niet vlot leesbaar en begrijpbaar. Het opsplitsen in een deel 
‘Beleidsdoelstellingen’, een deel ‘Gewenste Ruimtelijke Structuur’ en een deel 
‘Programma voor uitvoering’ maken het dossier moeilijk.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

21. Vaak terugkerende 
opmerking bij 
verschillende actoren

Er is geen nood aan een ‘kakafonie’ aan bijkomende regels en visieteksten. 
Een algemene visie met duidelijk gedefinieerde begrippen is voldoende. Dit 
dient te gebeuren op basis van de bepalingen in het RSV.

In het RSV zijn voor de buitengebiedfuncties geen selecties opgenomen. Deze 
visievorming is een eerste stap om tot een gelijktijdige en gelijkwaardige afbakening van 
de natuurlijke en agrarische structuur te kunnen komen op basis van de bepalingen uit 
het RSV.

22. Stad Brugge De VR moet zich in dit afbakeningsproces beperken tot het afbakenen van de 
volgende gebieden : agrarische gebieden, natuurgebieden en bosgebieden. 
Daarnaast kunnen natuurverwevingsgebieden worden afgebakend.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

23. Stad Brugge Voorstel nieuwe aanpak: een snelle effectieve afbakening via een 
gebiedsdekkend RUP.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

24. Landelijk Vlaanderen Landelijk Vlaanderen hecht veel belang aan een duidelijke omschrijving van 
de voorziene consensusgebieden en zal dit blijven opvolgen

Het programma voor overleg en uitvoering had ais doei het overleg te focussen op de 
discussiegebieden. Ais er geen opmerkingen over bepaalde opties geformuleerd 
werden, werd verder overleg op niveau van de ruimtelijke visie daarover ook niet nodig 
geacht. Deze gebieden werden opgenomen in het programma voor uitvoering zodat de 
Vlaamse Regering desgewenst een tussentijdse beslissing zou kunnen nemen, 
rekening houdend met de schriftelijke adviezen die over deze gebieden uitgebracht zijn.

25. Natuurpunt Knokke- 
Heist

De term “mogelijke acties ...” kolom geeft aan dat men slechts met de nodige 
reserve tot actie wil overgaan. In hoeverre kan men er op rekenen dat men op 
Vlaams niveau zich zal engageren op de vernoemde verbintenissen?

Opmerking meegenomen in het advies van de strategische stuurgroep aan de minister 
bevoegd voor ruimtelijke ordening.

26. Provincie West- 
Vlaanderen

Acties en realisaties dienen ook uitgevoerd te worden. Wordt ervoor de 
uitvoering van de projecten ook middelen vrijgemaakt? Deze middelen 
kunnen van financiële aard zijn, maar ze kunnen ook bestaan uit begeleiding 
of onder de vorm van een voorwaardenbeleid (hier mag niet alleen een 
restrictief beleid voorzien worden, maar dient zeker ook gezocht te worden 
naar stimuli). Indien dit niet zo is, wat is dan de reden om tot 
bestemmingswijzigingen (meestal ten voordele van bos en natuur) over te 
gaan en is het dan wel nodig om deze te voorzien... Er dient projectmatig 
gewerkt te worden, zodat er duidelijkheid bestaat over de te realiseren zaken 
en over de te voorziene middelen.

27. Bedrijfsgilde van de 
Boerenbond Bredene- 
De Haan

Er is een intentie om in gemeente De Haan meer dan 1000 ha natuurgebied 
en/of natuurverbindingsgebied bij te maken. Dan komen wij op meer dan 60 
% van de totale oppervlakte in het groen.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

De ruimtelijke visie stemt zo goed mogelijk af met andere processen, zoals de 
compenserende maatregelen voor de havenontwikkeling van Zeebrugge.

28. Vaak terugkerende 
opmerking bij 
verschillende actoren

Er wordt eenzijdig voortgegaan op de vraag van natuur bij de voorstellingen 
van o.a. natuirverweving.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

29. Provincie West- 
Vlaanderen

Het document toont reeds aan hoe de ruimtebalans werd aangepast tussen 
1994 en 2005, maar er wordt niet vermeld wat de nieuwe aanpassingen 
teweeg zullen brengen naar 2007 toe. Dit is zeker nodig om tot een globaal

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

De richtcijfers werden toegevoegd op expliciete vraag van een aantal actoren, hetgeen
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beeld te komen binnen de regio, maar zeker ook in vergelijking met de 
ruimtebalans in Vlaanderen. Er dient daarom zeker ook vermeld te waden 
wat het streefdoel is in de verschillende deelgebieden en hoe men in 
Vlaanderen staat met de ruimtebalans. Het kan niet de bedoeling zijn dat 
deze regio, ais voorbeeldregio, een scheve situatie/ruimtebalans krijgt 
uitgewerkt. De oppervlakten voor landbouw, bos en natuur dienen zo verdeeld 
te w orden dat de laatste regio’s die aan de beurt komen niet worden 
benadeeld door de inname binnen de andere regio’s.
Wanneer er echter wel cijfers worden gegeven wordt daar niets over 
gemotiveerd. Hierbij stelt de Provincie vast dat het streefcijfer voor het aantal 
hectare natuurverweving overeenkomt met het gewenste streefcijfer vanuit de 
sector natuur. Het is meer wenselijk hier ook een vorksysteem te hanteren 
zoals bij de andere categorieën (landbouw, natuur), waardoor er meer 
rekening gehouden kan worden met de landbouwsector. Dit dient ook 
meegegeven te worden met het voorstel voor uitvoering. Deze motivering 
dient duidelijk de grootte van de uitbreiding, afbakening, ... te duiden.
Na het overleg met de verschillende belanghebbende groepen (gemeenten, 
provincie, landbouw en natuur) waren er reeds concretere getallen 
beschikbaar (bvb. voor bos). Dit komt niet meer tot uiting in dit stadium. 
Wanneer er op agrarische gebieden beperkingen worden opgelegd inzake 
bodemgebruik, mogen deze gebieden niet worden opgenomen in de 
ruimtebalans bij de 750 000 ha agrarische ruimte. Deze gebieden zijn dan niet 
geschikt voor de beroepslandbouw.

uiteindelijk meer verwarring dan verduidelijking veroorzaakte. In de beslissing van de 
Vlaamse Regering van 19 juli 2001 over het plan van aanpak voor de 
afbakeningsprocessen werd aangegeven dat de regionale verdeling in de sectorkaarten 
richtinggevend is bij het uitwerken van de ruimtelijke visie. De toets aan deze 
oppervlaktevorken moet enkel garanderen dat op niveau van gans Vlaanderen de 
kwantitatieve randvoorwaarden uit het RSV bewaakt blijven. Deze oppervlaktevorken 
dienen enkel en alleen maar om deze toets met het RSV op te volgen, en zijn dus geen 
absolute taakstellingen (noch het minimum noch het maximum).

Tijdens de overlegrondes werden permanent discussie gevoerd over deze cijfers, ten/vijl 
ze enkel ter informatie meegegeven werden en niet het voorwerp van de 
planningsopdracht en het overleg waren.

Voor de bepaling van de taakstelling voor natuurverwevingsgebied zijn vanuit de 
sectorkaarten voor landbouw geen gegevens beschikbaar die de taakstellingen voor 
natuurverwevingsgebied uit het RSV benaderen. Het was dus niet mogelijk om een vork 
te berekenen. De gegevens die gebruikt werden zijn te beschouwen ais maxima, en zijn 
afkomstig uit de richtcijfers van de sectorkaarten voor natuur en bos.

30. Gemeente
Zonnebeke

Het gemeentebestuur wenst ook van dichtbij betrokken te worden bij de 
verdere verfijning van de voorgestelde acties, de afbakening van de 
desbetreffende gebieden en de opmaak van de diverse ruimtelijke 
uitvoeringsplannen.

Er wordt verder overleg voorzien op het schaalniveau van concrete RUP’s.

31. Landelijke Gilde 
Beselare

De mensen in de straat vragen geen verstrenging. De uitgangspunten van het RSV wordt niet in vraag gesteld vanuit dit 
afbakeningsproces.

De ruimtelijke planningsprocessen impliceren geen verstrenging van regelgeving.

32. Natuurfonds Westland Op korte termijn zou moeten gestart worden met een reeks van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen voor gebieden waarover heel snel een consensus kan 
worden bereikt: de IJzer- en Handzamevallei, strand-, duin- en 
polderovergangen en het polder- en krekengebied rond Oostende.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

33. GECORO Diksmuide De uitgewerkte visie mag de rechtszekerheid van de landbouw niet in het 
gedrang brengen voor de bestaande agrarische zetels en landbouwgebieden.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

34. ELIA Er zijn meerdere hoogspanningsleidingen en bovengrondse 
hoogspanningsleidingen van ELIA in dit gebied gelegen.
Dit is in feite geen agrarisch gebied is, dat beter aangeduid zou worden ais 
gebied voor nutsvoorzieningen.

Er w adt akte genomen van dit standpunt.

35. IWVA Er wordt gevraagd om aan de aanwezige waterinfrastructuren een invulling 
ais ‘zone voor openbaar nut’ te geven

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

36. BLOSO, Vlaamse 
Sportfederatie

Betreurt dat deze nota enkel uitgaat van de gewenste ruimtelijke structuur 
voor landbouw, natuur en bos. Keuzes die hier gemaakt worden, zorgen er 
voor dat de realisatie van sommige andere zaken in deze gebieden zo goed 
ais onmogelijk wordt.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.
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4.2 Opm erkingen bij overleg-en inspraakproces

april 2006

37. Vaak terugkerende 
opmerking bij 
verschillende actoren

De onduidelijkheid over de afbakening van de diverse gebieden, gecombineerd 
met het schaalniveau van de kaarten legt een hypotheek op de mogelijkheid tot 
reële inspraak. Het kaartmateriaal en de legende zijn in vele gevallen 
onduidelijk en in veel opzichten verwarrend.

De verschillende deelconcepten vormen de legende bij de kaart. Om practische redenen 
werden de kaarten voor de deelruimten opgesplitst in een aantal deelkaarten. Door het 
aangeven van deelkaartnummers bij ieder gebied kunnen de gebieden sneller terug 
gevonden worden.

Het werken met structuurschetsen behoort tot de eigenheid van de ruimtelijke 
visievorming.

38. Natuurpunt De finaliteit van de verschillende stappen in het proces was niet altijd duidelijk, 
ook niet wat van de inspraak ven/vacht werd, hoe met de opmerkingen 
rekening werd gehouden en wie ven/vacht werd deel te nemen aan het proces. 
Ook de verwachtingen van de deelnemers stemmen niet altijd overeen met de 
realiteit, bv. wat betreft de aanduiding van consensusgebieden 
Voor de toekomst is het belangrijk de bedoelingen concreter te formuleren.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

39. Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren, Stichting 
Marguerite Yourcenar

Veel opmerkingen en discussies ais gevolg van misverstanden, het niet 
kennen van de juiste definities van de gebruikte begrippen, het niet weten wat 
nog zal toegelaten worden in die gebieden, de vrees voor waardevermindering 
van gronden en landbouwbedrijven.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

De bestaande regelgeving (regelgeving ruimtelijke ordening, natuurbehoud,...) en 
beleidskaders (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen,...) waden vanuit dit 
planningsproces ais vaststaand beschouwd, en kunnen dan ook niet in vraag gesteld 
worden.

40. Stad leper Het document lijkt vooral op maat van de verschillende administraties en 
belangengroepen gemaakt. Op enkele zeldzame uitzonderingen na werd 
nergens tijd gemaakt voor een overlegmoment met de gemeente.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

De opmerkingen over beperkte overleg- en inspraakmomenten zijn terecht. Deze zijn het 
rechtstreekse gevolg van het dwingende tijdspad dat de Vlaamse Regering voor dit 
proces heeft vastgelegd.

41. Vaak terugkerende 
opmerking bij 
verschillende actoren

De timing is te strak waardoor het vaak onmogelijk is om de gemeentelijke 
adviesraden te consulteren en om de gemeenteraad toe te laten de visie op 
een degelijke manier bij te sturen.

Opmerkingen over korte reactietijden en beperkte overleg- en inspraakmogelijkheden zijn 
terecht. Deze zijn het rechtstreekse gevolg van het dwingende tijdspad dat de Vlaamse 
regering voor dit proces heeft vastgelegd.

De strategische stuurgroep voor het afbakeningsproces heeft deze opmerkingen 
gebundeld en hierover een advies geformuleerd aan de minister bevoegd voor ruimtelijke 
ordening.

42. Vaak terugkerende 
opmerking bij 
verschillende actoren

Er werd onvoldoende rekening gehouden met de uitgebracht adviezen.

Niet alle bemerkingen zijn behandeld. Het is moeilijk te achterhalen welke 
bemerkingen aanvaard werden en waarom anderen niet werden aanvaard.

In het programma voor overleg en uitvoering van februari 2005 zijn alle opmerkingen uit 
de adviezen in principe beantwoord geweest.

Het was niet mogelijk bij de opmaak van het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke
stri irti il ir on i litunorinncnrnnramma mot allo i litnohrarhto nnm orlrinnon n f ho7waron
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43. Provincie West- 
Vlaanderen

Op het 4-daags overleg werden er reeds verschillende bezorgdheden geúit, en 
werden enkele mogelijke oplossingen aangereikt, dit komt nu niet o fte  weinig 
aan bod. Op deze overlegvergaderingen hebben de verschillende 
belanghebbenden hun standpunten nog eens uiteengezet, maar op sommige 
locaties werd er al tot een vergelijk gekomen, mits er aan enkele 
randvoorwaarden werd voldaan. We betreuren het dat dit niet werd 
meegenomen.

44. Landelijk Vlaanderen Niet iedereen kon niet over gelijkwaardige informatie beschikken.

Het projectteam beschikte over meer informatie dan de andere actoren, onder 
andere kaartmateriaal.

Doei van het overlegproces was een gewenste ruimtelijke structuur uit te werken. Dit 
uitgangspunt is van bij de aanvang van het proces uitdrukkelijk en voldoende toegelicht 
geweest (o.a. op de eerste infosessie en in de leidraad).

De kaarten die voorwerp van het overleg vormden waren de structuurschetsen die in de 
verkenningsnota opgenomen waren en voor iedereen beschikbaar waren. Kaarten met 
een vertaling van deze structuurschetsen naar concretere afbakening zijn in deze fase 
van het afbakeningsproces niet gemaakt en dus ook niet beschikbaar.

Verschillende deelnemers aan het overleg hebben eigen werkkaarten meegebracht, dit 
waren niet de kaarten die het voorwerp van discussie vormden. Het gaat hier om de 
sectorkaarten van de gewenste agrarische structuur (gas), de gewenste natuur- en 
bosstructuur (gnbs) en de landschapsatlas, die enkel ais voorbereidende studies vanuit 
de verschillende sectoradministraties worden beschouwd. Er is vanuit gegaan dat 
betrokken actoren in principe vrij beschikken over basismateriaal zoals topografische 
kaarten of gewestplannen.

45. Stad Brugge De stad Brugge heeft een aantal eisen omtrent de Ínhoud van de 
stedenbouwkundige voorschriften voor het agrarisch gebied.

Deze elementen zullen verder worden meegenomen in het overleg omtrent de effectieve 
afbakening op het niveau van RUP’s.

46. Stad leper Een beschrijving van de huidige dynamiek in het buitengebied ontbreekt. 
Het vooropstellen van ruimtelijke uitgangspunten die tegen deze dynamiek 
ingaan, lijkt zonder bijkomende financiële ondersteuning tot mislukken 
gedoemd.

Er wordt akte genomen van dit standpunt

47. Landelijke raad Staden Het grondgebied van de gemeente Staden bevindt zich voor slechts een heel 
beperkt deel binnen de perimeter van het pilootproject, waardoor het risico 
ontstaat ook heel beperkt aanhoort worden: Staden schrappen uit dit 
pilootproject.

Het visievormingsproces is beëindigd. In de volgende fase, het opmaken van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen zullen de gebieden veel beperkter van omvang zijn. Staden zal in dit 
overlegproces betrokken ais een volwaardige partner.

48. Gemeenten De Panne 
en Zonnebeke

Het gemeentebestuur wenst van bij de aanvang van de procedure nauw 
betrokken te worden bij de visievorming en opmaak van de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen die betrekking hebben op haar grondgebied.

Tijdens het proces van de visievorming werden de gemeentebesturen 3 maal om 
schrftelijk advies gevraagd en er werd een multilateraal overleg georganiseerd.
Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen zal opnieuw overleg gepleegd worden 
met de gemeenten.

49. Gemeente Knokke- 
Heist

Het gemeentebestuur is verrast dat hier reeds met kwantitatieve cijfermatige 
gegevens naar voor gekomen wordt. Nochtans werd in vorige nota’s 
aangereikt dat eerst de inhoudelijke discussies dienden gevoerd vooraleer met 
cijfers te gaan goochelen. Het aanreiken van cijfers, zeker onder de vorm van 
richtcijfers, is dan ook voorbarig en kan verkeerde signalen geven.

De nota bevat een kwalitatieve ruimtelijke visie, geen kwantitatieve. Er werd enkel een 
kwantitatieve randvoorwaarde geformuleerd die - bij het uitwerken van de 
uitvoeringsæties - ais toetskader gehanteerd moet kunnen worden om de realisatie van 
de kwantitatieve taakstellingen uit het RSV voor landbouw, natuur en bos op te volgen.

50. Landelijk Vlaanderen Bepaalde kwantitatieve gegevens zijn niet betrouwbaar.

51. Gemeente De Haan Het gemeentebestuur krijgt geen inzicht in de ruimtebalans binnen de grenzen 
van de gemeente.
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52. Natuurpunt Wenst meer duidelijkheid omtrent de cijfergegevens in het programma voor 
uitvoering.

53. Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren

Zeer verwarrend zijn de diverse “indicatieve richtcijfers voor het 
afbakeningsproces”. De cijfers voor de oppervlakten, in de verkenningsnota en 
de visie, zijn veranderd en het natuurverw evingsgebied is plots een overdruk 
geworden.

54. VBV Er worden niet overal oppervlaktedoelstellingen weergegeven.

55. Boerenbond Er werd enkel voor bosuitbreiding een taakstelling per deelregio vastgelegd.

56. Vaak terugkerende 
opmerking bij 
verschillende actoren

Opmerkingen op detailniveau. Zullen verder behandeld werden bij de planningsinitiatieven (opmaak van RUP’s).

4.3 Opm erkingen bij bestaande regelgeving, beleidsplannen of andere planningsprocessen

57. Stad leper Er wordt nergens getoetst of de principes van de visievorming 
overeenstemmen met de bindende of richtinggevende bepalingen in het 
provinciaal of gemeentelijk structuurplan. Ook andere belangrijke 
gemeentelijke beleidsdocumenten (GNOP leper, DULO-plannen, 
bekkenbeheerplannen, ...) komen niet aan bod.

Het stadsbestuur vreest dan ook dat de gevolgde werkwijze het moeilijk maakt 
om een ruim draagvlak voor het verdere proces te v inden.

Het binnen het RSV gehanteerde subsidiariteitsprincipe stelt dat de afbakening van de 
landbouw, natuur en bosstructuur een bevoegdheid is van het Vlaamse Gewest. Daarbij 
wordt echter wel zoveel mogelijk afgestemd met lokale en provinciale visies.

Rannen in uitvoering van het decreet integraal waterbeleid hebben een decretaal 
vastgelegd goedkeuringstraject, waarop binnen dit proces niet op vooruitgelopen wordt. 
Anderzijds werken de uitgangspunten vanuit het RSV m.b.t. het structuurbepalend zijn 
van de watersystemen wél door in de verschillende deelconcepten.

58. Provincie West- 
Vlaanderen

Er dient gekeken te worden naar reeds bestaande planningsinitiatieven op het 
terrein.

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij verdere planningsinitiatieven.

59. Stad Brugge, 
Boerenbond, 
Bedrijfsgilde Houthulst

In natuurverwevingsgebieden kunnen geen beperkende maatregelen worden 
opgelegd, maar enkel vrijwillige stimulerende maatregelen voorgesteld worden.

Aandachtspunt voor het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering om geen nieuwe 
sectorwetgeving te koppelen aan afgebakende natuurveiwevingsgebieden.

60. Stad leper Ook drinkwaterwinning, erosiebestrijding, waterbeheersing en het erfgoed van 
de eerste wereldoorlog spelen een belangrijke rol.
Bij de afbakening van natuurverwevingsgebied moet prioriteit gaan naar die 
gebieden die voor de hierboven vermelde sectoren een meerwaarde bieden.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

Plannen in uitvoering van het decreet integraal waterbeleid, landschapsdecreet, 
oppervlaktedelfstoffendecreet, ... hebben een decretaal vastgelegd goedkeuringstraject, 
waarop binnen dit proces niet vooruitgelopen wordt. Anderzijds werken de 
uitgangspunten vanuit het RSV m.b.t. het structuurbepalend zijn van de watersystemen 
en de ruimtelijke kwaliteitsaspecten van erfgoed wél door in de verschillende 
conceptelementen.

61. Stad leper, Gemeente 
Koksijde

Heel wat van de ruimtelijke uitvoeringsplannen hebben ook een schaal die 
eerder bij het provinciale of zelfs gemeentelijke niveau aansluit. Het 
stadsbestuur pleit er dan ook voor om de mogelijkheid te bieden aan alle 
betrokken overheden om uitvoering te kunnen geven aan deze visietekst, elk 
voor die deeltaken die het best aansluiten bij zijn niveau.

Het subsidiariteitsprincipe uit het RSV wordt hier niet in vraag gesteld. De provincies en 
gemeenten zijn bevoegd om de elementen die niet van gewestelijk belang zijn verder uit 
te werken.
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62. Vaak terugkerende 
opmerking bij 
verschillende actoren

Natuurverbindingsgebieden zijn een provinciale bevoegdheid die samen met 
de gemeenten dient uitgewerkt te worden en niet door het Vlaams Gewest.

De ruimtelijke visie vertrekt van de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur voor de ganse regio. De natuurverbindingsgebieden uit het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan staan hier niet Ios van en werden eveneens in deze 
visie opgenomen. Het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor 
natuurverbindingsgebieden blijft echter een provinciale bevoegdheid.

63. Landelijke raad Staden Staden is een intensieve landbouwstreek, waar land- en tuinbouw een 
essentieel onderdeel vormt van het lokale sociale leven en dynamische 
economische ontwikkelingen. Deze bovenlokale sturing is hierbij niet gewenst.

De uitgangspunten van het RSV worden niet in vraag gesteld vanuit dit 
afbakeningsproces.

64. SVW Er is behoefte aan overleg over de problematiek van de ruimtelijke ordening 
voorwaterwnningsinfrastructuur.

Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsprocessen.

65. GECORO Diksmuide, 
gemeente Knokke- 
Heist, Westtoer, 
Provincie West- 
Vlaanderen

De ruimtelijke visie kan enkel materies voor het ‘buitengebied’ behandelen en 
niet voor stedelijke gebieden of stedelijke netwerken. Ondanks het feit dat de 
stedelijke gebieden en het stedelijk netwerk van de Kust nog niet zijn 
afgebakend worden in dit voorstel gebieden opgenomen die bijna zeker 
behoren tot de stedelijke gebieden of tot het ‘toeristisch-recreatief stedelijk 
netwerk van de Kust zullen behoren en dus niet behoren tot het zuivere 
buitengebied.

De ruimtelijke visie vertrekt van de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur voor de ganse regio. De natuurlijke structuur stopt niet aan de grens 
van het stedelijk gebied. Het is niet omdat bij dit proces een visie wordt opgemaakt voor 
een gebied dat het niet kan opgenomen worden binnen het stedelijk gebied.

66. Westtoer Naast de recreatieve toegankelijkheid en ondersteunende infrastructuren voor 
recreatief medegebruik moet het eveneens mogelijk zijn om kleinschalige 
natuurkampeerterreinen ais een vorm van recreatief medegebruik in 
bosgebieden te ontwikkelen.

Aandachtspunt voor het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering naar een eventuele 
aanpassing van sectorregelgeving toe.

67. Natuurpunt,
Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren, Stichting 
Marguerite Yourcenar, 
Natuurfonds Westland, 
ABS

Alle gebieden uit de ruilverkavelingen nieuwe stijl, waar geopteerd werd voor 
grasland en/of voor overeenkomsten “botanisch beheer” en alle delen van 
vogelrichtlijngebieden en habitatgebieden, die niet in gewenste VEN zijn 
opgenomen: aan te duiden ais natuurverwevingsgebied.

De ruimtelijke visie vertrekt vanuit de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur, die in heel wat gevallen uiteraard zullen samenvallen met selecties 
ais speciale beschermingszone of ais gebied waar beheersovereenkomsten worden 
toegepast. Deze bestaande afbakeningen vanuit de sectoren vormen echter niet het 
uitgangspunt voor de ruimtelijke visievorming.

Bepalingen uit recent afgeronde ruilverkavelingen “nieuwe stijl” worden gerespecteerd.

68. Natuurpunt Knokke- 
Heist

Uitbreidingsmogelijkheden voor woningen in beschermd duingebied is 
overbodig. Uitbreidingsmogelijkheden voor woningen voorzien is een 
afzwakking van het duinendecreet.

Bestaande regelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit dit proces; het duinendecreet 
blijft onverminderd van kracht.

69. Natuurpunt Knokke- 
Heist

Waterbeheer in de diverse gebieden moet gebeuren in het kader van een 
ruime visie in het belang van alle sectoren. Er dient zoveel mogelijk gestreefd 
naar een differentiatie van waterpeilbeheersing naar de diverse bestemmingen 
toe of de gulden middenweg gevolgd: geen extremen voor landbouw noch 
natuur.

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen in de verdere planningsinitiatieven. Over 
peilbeheer zelf zal binnen dit planningsproces echter geen uitspraak gedaan worden; dit 
is een bevoegdheid van de verschillende waterbeheerplannen.

70. Natuurpunt Knokke- 
Heist

De vraag vanuit de landbouwsyndicaten om bij RUP’s voor het agrarisch 
gebied totaal geen voorzieningen in het kader van natuurontwikkeling toe te 
laten en in natuurverwevings- en natuurverbindingsgebieden enkel stimulerend 
beleid te voeren kan er alleen maar toe leiden dat het noodzakelijk wordt om 
meer natuurkernen aan te duiden. Ais er totaal geen verbintenissen zijn voor 
de landbouwbedrijvigheid, waar is natuurverweving en natuurverbinding dan 
mogelijk?

De bestaande beleidskaders (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, ...) en regelgeving 
(regelgeving ruimtelijke ordening, natuurbehoud,...) worden vanuit dit planningsproces ais 
vaststaand beschouwd, en kunnen dan ook niet in vraag gesteld worden.

71. Natuurpunt Knokke- 
Heist

Aan de (para-)agrarische bedrijven die in natuurverwevings- en 
natuurverbindingsgebied gelegen zijn, moeten stringente randvoorwaarden 
opgelegd werden. Specifiek voor de gemeente Knokke-Heist moet een 
beperking opgelegd worden voor de uitbating van stallingen in het 
binnenduinrandgebied.

Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsprocessen.
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72. Vaak terugkerende 
opmerking bij 
verschillende actoren

Nieuwe begrippen ais GEN, VEN, GENO, IVON, verwevingsgebieden, 
verbindingsgebieden moeten duidelijk gedefinieerd worden, enerzijds om 
misverstanden te vermijden en anderzijds om klaarheid en rechtszekerheid te 
scheppen.

Deze begrippen worden in het RSV of het natuurdecreet gedefinieerd.

73. ABS Verweving moet zoveel mogelijk samenvallen met habitat- en 
vogelrichtlijngebieden.

De ruimtelijke visie vertrekt vanuit de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur, die in heel wat gevallen uiteraard zullen samenvallen met selecties 
ais speciale beschermingszone. Deze bestaande afbakeningen vanuit de sectoren 
vormen echter niet het uitgangspunt voor de ruimtelijke visievorming.

74. ABS, Vandamme, Van 
Belleghem

De door Natuurpunt aangekochte gronden die niet binnen de GNBS liggen 
mogen geen aanleiding geven tot natuurontwikkeling.

De afbakening van de landbouw -, natuur- en bosstructuur gebeurt op basis van 
kwalitatieve en ruimtelijke aspecten, eigendom is hierbij geen bepalende factor.

75. Boerenbond Binnen de agrarische gebieden kan geen aankoopbeleid door de overheid 
gevoerd worden en mag door de overheid geen betoelaging zijn voor de 
aankoop van natuur terreinbeherende natuurverenigingen.

Bestaande regelgeving hierover wordt niet in vraag gesteld.

76. Vaak terugkerende 
opmerking bij 
verschillende actoren

Zonder duidelijke invulling en zicht op de gevolgen wordt het erfgoedlandschap 
hier naar voor geschoven over grote stukken van het gebied. De bovenlokale 
invloed van monumenten en landschappen is momenteel niet uitgewerkt en 
niet in te schatten.

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet). De gebieden met 
een uitzonderlijke landschappelijke waardering worden echter wel in de ruimtelijke visie 
opgenomen.

77. Bedrijfsgilde Houthulst Natuurverwevingsgebieden moeten geschrapt worden in gebieden waar 
landbouw vandaag de hoofdfunctie heeft.

De ruimtelijke visie vertrekt vanuit de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur.

78. Soenen De aankoop van bos en natuur moet gebeuren op vrijwillige basis afwel door 
bod bij openbare verkoping.

Bestaande regelgeving hierover wordt niet in vraag gesteld.

79. Natuurpunt
Blankenberge

Internationaal beschermde gebieden moeten prioritair opgenomen worden in 
het VEN.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

80. Vaak terugkerende 
opmerking bij 
verschillende actoren

De juridische consequenties van het begrip “natuurverweving” zijn niet duidelijk 
en worden alleen vanuit natuurdoelstellingen benaderd.

De definities uit het Ruimtelijk Structuurplan en het natuurdecreet zijn van kracht.

81. Vaak terugkerende 
opmerking bij 
verschillende actoren

Ais gronden in min of meerdere mate aan de agrarische bestemmingen 
onttrokken worden is een volwaardige vergoeding te betalen aan de eigenaars 
en gebruikers.
Voorafgaand aan de effectieve afbakening is een planschade regeling 
noodzakelijk.

Er is een schaderegeling hiervoor opgenomen in het natuurdecreet. Aandachtspunt voor 
het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering naar een eventuele aanpassing van de 
regelgeving toe.

82. Stad Brugge Er moet een oplossing ingeschreven worden voor de bedrijfszetels die 
zonevreemd zijn (bv. landbouwerf gelegen in een parkgebied)

Bestaande regelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit het afbakeningsproces. 
Specifieke gevallen kunnen opgenomen worden in RUP’s.

83. Stad leper, Thyvelen- 
Becelaere

Heel wat sectorale wetgeving die betrekking heeft op het buitengebied (bv. 
Vlarem, mestdecreet) is gebaseerd op de gewestplannen. Bij de opmaak van 
ruimtelijke uitvoeringsplannen ter vervanging van de gewestplannen mag geen 
juridisch vacuüm ontstaan.

Aandachtspunt voor het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering om de 
sectorwetgeving te koppelen aan afgebakende gebieden.

84. Gemeente Knokke- 
Heist

Sommige percelen zullen gelegen zijn in de op te maken RUP’s, in het 
duinendecreet, in habitatrichtlijngebied en in VEN-gebieden. Het is belangrijk 
dat al deze wetgevingen op elkaar afgestemd worden en waar nodig 
bijgestuurd worden.

Bestaande sectorregelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit het afbakeningsproces.
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85. Gemeente Knokke- 
Heist

Het gemeentebestuur vraagt een correctie van het duinendecreet. Bestaande sectorregelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit het afbakeningsproces.

86. Vaak terugkerende 
opmerking bij 
verschillende actoren

Geen RUP’s voor het gewestplan Middenkust (recente gewestplanwjziging) Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij verdere planningsinitiatieven in het 
gebied.

87. Landbouwraad
Oudenburg

Indien het bedrijf voor 30 % of meer in natuur- of/en bosgebied komt te liggen 
moet een volledige onteigening kunnen gevraagd worden door de landbouwer.

Er is een schaderegeling hiervoor opgenomen in het natuurdecreet.

88. VBV De gewenste ruimtelijke structuur mist een visie op de manier waarop 
compensatiebebossing (bosdecreet) kan worden uitgevoerd.

De gewenste ruimtelijke structuur geeft een visie op locaties voor bosuitbreiding. 
Compenserende bebossing kan hier deel van uitmaken. Het RSV maakt op zich geen 
onderscheid tussen bosuitbreiding en compenserende bebossing.

89. ABS Middelkerke Op locaties waar er een ruilverkaveling is geweest is er geen reden meer om 
er natuurverw eving van te maken.

Bepalingen uit recent afgeronde ruilverkavelingen “nieuwe stijl” worden gerespecteerd.

90 Bedrijfsgilde Houthulst Het raamakkoord rond De Blankaert moet gerespecteerd worden. De ruimtelijke visie sluit zo nauw ais mogelijk aan bij recente akkoorden, zoals het 
raamakkoord rond De Blankaart.

91. Vaak terugkerende 
opmerking bij 
verschillende actoren

De helft van de IVON-afbakening zou voor rekening zijn van de agrarische 
structuur, de andere helft voor de natuurlijke structuur.

Het RSV bepaalt dat 70000 ha van de 150000 ha aan te duiden natuurverwevingsgebied 
binnen de agrarische structuur wordt afgebakend. De overige 80000 ha worden 
afgebakend binnen bosgebied, recreatiegebied en overige groengebieden.

Voor natuurverbindingsgebieden (eveneens deel uitmakend van het IVON) werden geen 
kwantitatieve taakstellingen geformuleerd.

92. Bekkencomité IJzer Het decreet IWB komt in het ganse verhaal niet naar voor. A f en toe is er wel 
sprake van integraal waterbeheer zonder enige verwijzing naar het intussen 
goedgekeurde decreet. Dit is een duidelijke miskenning van de inbreng van het 
Vlaams waterbeleid in de ruimtelijke ordening, evenals in het sectorbeleid 
natuur en bos.

Plannen in uitvoering van het decreet integraal waterbeleid hebben een decretaal 
vastgelegd goedkeuringstraject, waarop binnen dit proces niet vooruitgelopen wordt. 
Anderzijds werken de uitgangspunten vanuit het RSV m.b.t. het structuurbepalend zijn 
van de watersystemen wél door in de verschillende deelconcepten. Het is dan ook 
ruimtelijk relevant om bepaalde doelstellingen vanuit het integraal waterbeleid op te 
nemen.

Ten behoeve van de afstemming met het integraal waterbeleid, zijn ambtelijke 
vertegenwoordigers van het integraal waterbeleid opgenomen in de projectteams en 
stuurgroep die het afbakeningsproces begeleiden.

93. Nieuwe Polder van 
Blankenberge, Polder 
Noordwatering Veurne

Polders en Wateringen merken op dat uitspraken en voorschriften inzake 
onderhoud en inrichting van waterlopen, peilbeheer, functietoekenningen, en 
dergelijke niet thuishoren in een visieplan betreffende de ruimtelijke afbakening 
van landbouw, natuur en bos. Dergelijke zaken behoren tot de bevoegdheid 
van de waterbeheerder en zullen opgenomen worden in de plarworming voor 
het lokaal en bovenlokaal waterbeleid (waterhuishoudingsplannen, 
deelbekkenbeheerplannen, bekkenbeheerplannen).

94. Provincie West- 
Vlaanderen

Binnen de regio Kust-Polders-Westhoek liggen heel wat cultuurhistorische 
sites. Het behouden, beschermen en inpassen in de omgeving (landbouw, 
natuur, recreatie) dient beter uitge/verkt te worden. Dit kan ook naar andere 
overheden worden overgedragen, maar dan dient hiervoor de ruimte 
geschapen te worden.

Bestaande sectorregelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit het afbakeningsproces. 

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen in verdere planningsinitiatieven.

95. Westtoer Pleiten voor de verdere ontwikkeling van het toeristisch-recreatieve 
medegebruik van de agrarische gebieden waarbij leegkomende 
landbouwgebouwen en zonevreemde woningen kunnen ingeschakeld worden 
zowel in de dorpen ais in het buitengebied op voorwaarde dat deze enkel 
toegelaten worden in de bestaande bebouwing en zij een zekere architecturale 
waarde en identiteit bezitten.

Bestaande regelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit het afbakeningsproces.
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96. Bekkencomité Ijzer Het is niet duidelijk welke rol de ruimtelijke ordening kan spelen in de 
bescherming van grond- en oppervlaktewater. Veel zaken worden geregeld via 
de huidige milieuwetgeving.

Bestaande regelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit het afbakeningsproces. Het kan 
niet de bedoeling zijn om RUP’s te belasten met bepalingen die in de milieuwetgeving 
thuis horen.

Plannen in uitvoering van het decreet integraal waterbeleid hebben een decretaal 
vastgelegd goedkeuringstraject, waarop binnen dit proces niet op vooruitgelopen wordt. 
Anderzijds werken de uitgangspunten vanuit het RSV m.b.t. het structuurbepalend zijn 
van de watersystemen wél door in de verschillende deelconcepten.

97. VBV Eist dat er minstens 900 ha bosuitbreidingsgebied worden voorzien Een lineaire verdeling van de 10.000 ha bijkomend bos volgens het RSV over de 
verschillende regio’s van Vlaanderen is niet zinvol. De visie doet gebiedsgerichte 
uitspraken over mogelijke locaties voor bosuitbreiding.

98. VBV Er moeten niet enkel bosuitbreidingsgebieden maar ook bosgebieden worden 
afgebakend.

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen in verdere planningsinitiatieven.

99. Stad Damme De stad Damme wenst de mogelijkheden voor toeristisch-recreatieve 
herbestemmingen ook te voorzien in bestaande gebouwen zonder 
erfgoedwaarde.

Bestaande regelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit het afbakeningsproces. 
Specifieke gevallen kunnen opgenomen worden in RUP’s.

100. Gemeente Nieuwpoort Behoud van de bebouwings- en uitbatingsmogelijkheden voor de bestaande 
landbouwbedrijven, behoud van de toepassingen van art. 145, art. 195bis 
DRO.

Bestaande regelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit het afbakeningsproces. 
Specifieke gevallen kunnen opgenomen worden in RUP’s.

101. Platform Groene 
Ruimte Steunpunt 
Jeugd

Jeugdig Vlaanderen wil meer groen in het straatbeeld, op pleinen, op scholen 
en meer bossen waarin gespeeld kan worden.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

102. Platform Groene 
Ruimte Steunpunt 
Jeugd

We vragen nadrukkelijk rekening te houden met de noden en behoeften van 
jeugd en jeugdwerk bij ruimtelijke planningsprocessen, gebiedsvisies, 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, natuurrichtplannen en beheerplannen.
Jeugd en jeugdwerk dienen betrokken te blijven bij en te participeren aan 
ruimtelijke visies en plannen.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

103. Platform Groene 
Ruimte Steunpunt 
Jeugd

Zowel planologisch ais op het terrein dienen meer bossen en andere groene 
ruimten gerealiseerd te worden. Deze moeten toegankelijk zijn en voorzien 
worden in de nabijheid van waar jeugd en jeugdwerk zich bevinden: 
dorpscentra, jeugdlokalen, jeugdkampeercentra, jeugdkampeerterreinen.
De toegankelijkheid van bos en natuur mag zich niet beperken tot de wegen en 
paden.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

104. Platform Groene 
Ruimte Steunpunt 
Jeugd

Aandacht voor jeugdinfrastructuur zoals jeugdlokalen, jeugdkampeerterreinen 
en jeugdkampeercentra bij de planningsprocessen van het buitengebied en bij 
de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

105. Toerisme Vlaanderen De natuur- en bosgebieden minstens toegankelijk moeten blijven voor zachte 
recreatie.
Naast de recreatieve toegankelijkheid en ondersteunende infrastructuren voor 
recreatief medegebruik moet het ook mogelijk zijn om kleinschalige 
natuurkampeerterreinen en/of paalkamperen ais een vorm van toeristisch 
medegebruik in natuur- en bosgebieden te ontwikkelen.

Aandachtspunt voor het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering naar een eventuele 
aanpassing van sectorregelgeving toe.

106. Toerisme Vlaanderen Er moet een zoekzone worden aangeduid voor een nieuwe volwaardige 
camping gelegen bij een kern in het buitengebied. Ook moet het kleinschalig 
kamperen op de boerderij mogelijk gemaakt worden.

Toeristisch-recreatieve infrastructuur vormt op zich geen voorwerp van dit 
planningsproces, en is een provinciale bevoegdheid.
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107. Toerisme Vlaanderen Het vrijwaren van bepaalde sites voor bebouwing op de site, of in de nabije 
omgeving van oorlogserfgoed en het vrij houden van belangrijke 
oorlogslandschappen voor grote infrastructuren.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij de 
planningsinitiatieven.

108. Toerisme Vlaanderen Volgens Toerisme Vlaanderen moet aan hoevegebouwen of andere 
merk/vaardige gebouwen in agrarisch gebied de mogelijkheid geboden worden 
om kleinschalige verblijfsaccommodatie, in de vorm van kamers met 
toeristische dienstverlening, huurvakantiewoningen of kamperen bij de boer, uit 
te bouwen. Ook moeten nieuwe jeugdlogies binnen het bestaande 
bouwvolume van actieve of niet-actieve landbouwbedrijven mogelijk zijn.

Toeristisch-recreatief medegebruik is opgenomen in de beleidsdoelstellingen.

109. Toerisme Vlaanderen De natuurlijke en ecologische functie van de (kasteel)parken moet 
ondergeschikt blijven aan de landschappelijke en culturele functie ervan. Een 
inpassing van parken in een toeristisch-recreatief netwerk moet mogelijk en 
prioritair blijven.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden bij planningsinitiatieven.

110. VMW Algemeen merkt de VMW op dat het ontwerp zowel ten aanzien van rivieren, 
vijvers en plassen, ais overstromingsgebieden, ...nominatief aan afbakening 
doet en functies vastlegt. Volgens het decreet integraal waterbeleid is dit niet 
louter een planologische taak.

In de beleidsdoelstelling is opgenomen dat via het ruimtelijk beleid de ruimtelijke 
randvoorwaarden gecreëerd moeten worden die het integraal waterbeleid ondersteunen.

Plannen in uitvoering van het decreet integraal waterbeleid hebben een decretaal 
vastgelegd goedkeuringstraject, waarop binnen dit proces niet op vooruitgelopen wordt. 
Anderzijds werken de uitgangspunten vanuit het RSV m.b.t. het structuurbepalend zijn 
van de watersystemen wél door in de verschillende deelconcepten.

111. VMW De VMW pleit ervoor om, daar waar er bij de toekomstige uitwerking van 
RUP’s in het plangebied zonevreemde installaties van de VMW aanwezig zijn, 
deze toestand mee te regulariseren. Ook de bestaande belangrijke 
watertransportleidingen zouden in deze betrokken RUP’s moeten worden 
opgenomen.

Er wordt akte genomen van dit standpunt. Aandachtspunt dat zal worden meegenomen 
bij verdere planningsinitiatieven.

112. Natuurpunt,
Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren, Stichting 
Marguerite Yourcenar

Het moet duidelijk zijn welke oppervlakte ais bos voorzien is en welke bossen 
ais natuurgebied of natuurverwevingsgebied aangeduid worden.

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij verdere planningsinitiatieven.

113. Natuurpunt,
Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren, Stichting 
Marguerite Yourcenar

De kwantitatieve opties uit het RSV voor deze regio moeten maximaal ingevuld 
worden, ook dit geldt ook voor natuurverweving en bosuitbreiding.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

114. VBV Voor de hobbylandbouwzones moet in de voorschriften aandacht zijn voor het 
bewaken van de landschappelijke kwaliteit.
Opnemen van “bosbeheer” bij de omschrijving van economische diversificatie 
en de verbreding van de landbouw.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

115. ABS De afbakening van GEN, verwevingsgebieden, bos, ... , de bevestiging van de 
agrarische gebieden met bijhorende voorschriften bieden voldoende garantie 
voor de bestendiging en behoud van de karakteristieken van deze gebieden 
zodat een bijkomende erfgoedlandschapaanduiding overbodig is.

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet). De gebieden met 
een uitzonderlijke landschappelijke waardering worden echter wel in de ruimtelijke visie 
opgenomen.

116. Boerenbond Zonevreemde ontwikkelingen moeten beheerst worden. De bestaande wetgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit dit afbakeningsproces. 
Specifieke gevallen kunnen opgenomen worden in RUP’s.

117. Boerenbond Overheidsinitiatieven voor bebossing worden uitgesloten. Bestaande regelgeving hierover wordt niet in vraag gesteld.
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118. Boerenbond, 
bedrijfsgilde en 
landelijke gilde 
Oudenburg

Gesubsidieerde aankopen voor natuurdoeleinden in andere dan 
bosuitbreidingsgebied zijn uitgesloten in agrarisch gebied.

Bestaande regelgeving hierover wordt niet in vraag gesteld.

119. Vaak terugkerende 
opmerking bij 
verschillende actoren

Aankoop, onteigening of recht van voorkoop door de overheid omwille van 
openbaar nut in functie van natuurdoeleinden is uitgesloten buiten de 
natuurgebieden.

120. Boerenbond Goed nabuurschap met natuur is de regel: natuurmaatregelen in het 
aangrenzend gebied mogen disproportionele nadelige gevolgen hebben in het 
agrarisch gebied en omgekeerd.

Erw ordt akte genomen van dit standpunt.

121. Boerenbond Verlaten bedrijfszetels
- Deze moeten prioritair voorbehouden worden voor de beroepslandbouw en, 

in tweede orde, voor de para-agrarische bedrijven.
- Bij functiewijziging naar een zonevreemde functie moet een 

meerwaardeheffing worden geheven.

Aandachtspunt voor het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering naar een eventuele 
aanpassing van sectorregelgeving toe.

122. Campingfederatie-
CKVB

Het is aangewezen dat er in het hinterland van de kust en aan de rand van 
toeristische steden een beperkt aantal nieuwe zones gecreëerd zouden 
worden waar het toeristisch kamperen mogelijk gemaakt wordt.
Niet talloze kleine mini-campings maar een beperkt aantal nieuwe grotere 
entiteiten.

Toeristisch-recreatieve infrastructuur vormt op zich geen voorwerp van dit 
planningsproces, en is een provinciale bevoegdheid.

123. Westtoer Pleiten voor het uitbreiden van het kampeeraanbod door het aanduiden van 
een zoekzone voor een nieuwe volwaardige camping gelegen bij een kern in 
het buitengebied.
Daarnaast moet ook het kleinschalig kamperen op de boerderij onder 
vooiwaarden mogelijk gemaakt worden, zowel vanuit de ruimtelijke planning 
ais vanuit de sectorale wetgeving.

4.4 Opm erkingen bij beleidsdoelstellingen

124. Westtoer Belang van het oorlogserfgoed her en der verspreid in het buitengebied van de 
Westhoek: Niet alleen het vrijwaren van bepaalde sites van bebouwing maar 
tevens het interpretatief medegebruik en het toegankelijk maken van deze sites 
is van belang. Landbouw kan hier een medegebruiker zijn wanneer ook 
voldoende ruimte gemaakt wordt voor het beleven van deze landschappen 
binnen hun historische context.

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij verdere planningsinitiatieven.

125. Boerenbond Het geven van een verschillende invulling voor gelijkvormige concepten leidt 
tot onduidelijkheid, onzekerheid en onoverzichtelijkheid. Men moet zich houden 
aan de bepalingen en definities uit het RSV en een richtinggevende invulling 
zonder al te veel details op te maken.

De invulling van de beleidsdoelstellingen en concepten is een gebiedsgerichte verfijning 
van de doelstellingen voor het buitengebied uit het RSV.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

126. Afdeling Beleid 
Havens, Waterwegen 
en Zeewezen

Het is aangewezen expliciet de beleidsdoelstelling “het behoud en versterking 
van de kustverdediging” toe te voegen.

Aandachtspunt dat verder moet meegenomen worden bij de planningsinitiatieven.
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127. Stad Damme Het is belangrijk een ruimtelijk beleid te ontwikkelen dat er op gericht is meer 
samenhangende landbouw - en natuureenheden af te bakenen zodat een 
technisch realiseerbaar waterpeilbeheer mogelijk wordt. Bij de opmaak van 
RUP’s moet verder overleg en detailonderzoek gevoerd worden over wat 
technisch realiseerbaar is.

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen in de verdere planningsinitiatieven. Over 
peilbeheer zelf zal binnen dit planningsproces echter geen uitspraak gedaan worden; dit 
is een bevoegdheid van de verschillende waterbeheerplannen.

128. Gemeente De Panne De ruimtelijke concepten zijn zeer algemeen geformuleerd, waarbij niet 
duidelijk is aan welke concepten/beleidsdoelstellingen voorrang zal worden 
verleend.

De invulling van de beleidsdoelstellingen en concepten is een gebiedsgerichte verfijning 
van de doelstellingen voor het buitengebied uit het RSV. Concretisering zal in RUP’s 
gebeuren.

129. Gemeente De Panne Een aangepast waterbeheer waardoor de natuurlijke invloed van kwel- of 
grondwater weer tot uiting kan komen is enkel mogelijk in zover deze zones 
perfect kunnen worden afgezonderd van de rest van het agrarisch gebied.

Discussiepunt dat verder moet meegenomen worden bij de planningsinitiatieven. Over 
peilbeheer zelf zal binnen dit planningsproces echter geen uitspraak gedaan worden; dit 
is een bevoegdheid van de verschillende waterbeheerplannen.

130. Natuurpunt,
Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren, Stichting 
Marguerite Yourcenar

De toeristische ontsluiting moet vooral laagdynamisch zijn, alle vormen van 
hoogdynamisch toerisme moeten geweerd en zeker in de tijd beperkt worden.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

131. Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren, Stichting 
Marguerite Yourcenar

Voor natuur en toerisme zijn trage wegen zeer belangrijk. Er wordt akte genomen van dit standpunt.

132. Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren, Stichting 
Marguerite Yourcenar

Alle bestaande kleine landschapselementen in het buitengebied van de regio 
KPW moeten beschermd en behouden blijven.

De bestaande sectorwetgeving wordt hier niet in vraag gesteld. KLE worden beschermd 
vanuit het decreet op het natuurbehoud.

133. Landelijke Gilde 
Beselare

De afbakening van gave landschappen zal startende landbouwers afschrikken, 
waardoor de velden een verwaarloosde indruk zullen geven.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

134. GECORO Diksmuide, 
Westtoer

Toeristisch-recreatief medegebruik wordt niet consequent meegenomen ais 
belangrijke nevenfunctie.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven. De 
uitbouw van een toeristisch-recreatief netwerk is een provinciale taak.

Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw.

135. Natuurpunt Knokke- 
Heist

Bij uitbreiding van zuivere landbouwbedrijven moet er rekening gehouden 
worden met de draagkracht van de natuur.

Aandachtspunt dat z al worden meegenomen bij verdere planningsinitiatieven.

136. Boerenbond De landbouwfunctie vereist een maximale ruimtelijke samenhang en een 
maximale oppervlakte om exploiteerbaar te zijn.
Enkel door voldoende kwalitatieve ruimte voor landbouw voor te behouden, 
kan een economisch, sociaal en ecologisch duurzame landbouwbedrijfsvoering 
mogelijk zijn. Landbouw heeft immers nood aan teeltkeuze vrijheid, flexibliteit 
in de bedrijfsvoering en lange termijnperspectief.
In een aantal gebieden moet bijzondere aandacht gaan naar de vrijwillige en 
stimulerende maatregelen om het landbouwgebruik beter af te stemmen op de 
kenmerken van het fysisch systeem door ruimte te voorzien voor 
erosiebestrijdingsprojecten, natuurlijke waterberging en behoud en herstel van 
landschapsecologische structuren.

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij verdere planningsinitiatieven.

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Kust-Polders-Westhoek 40/101



VERW ERKING  EINDADVIEZEN april 2006

137. Boerenbond Land- en tuinbouw moeten maximale ontwikkelingsperspectieven krijgen. Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij verdere planningsinitiatieven. De 
sectorale regelgeving blijft onverminderd van kracht.

138. Boerenbond Binnen de agrarische structuur is volledige vrijheid van teeltkeuze gewenst. In de beleidsdoelstellingen is vrijheid van teeltkeuze ingeschreven. De sectorale 
regelgeving blijft onverminderd van kracht.

139. Provincie West- 
Vlaanderen

Voor het vrijwaren van de samenhangende landbouwgebieden voor de 
beroepslandbouw dienen de nodige middelen voorzien te worden.

Aandachtspunt voor de Vlaamse Regering.

Ruimte voor natuurlijke landschapsecologische processen

140. GECORO Diksmuide Een aantal lijnvormige landschapselementen zijn belangrijk voor de 
ecologische ontwikkeling. Er moet echter ook recreatief medegebruik mogelijk 
gemaakt worden in het kader van toeristisch-recreatieve netwerken.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

141. Natuurpunt,
Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren, Stichting 
Marguerite Yourcenar

De hier beschreven beleidsdoelstellingen moeten duidelijk bepaald worden ais 
voorschriften binnen de afbakening van de samenhangende landbouw - en 
natuureenheden.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

142. Boerenbond Het ruimtelijk beleid is er op gericht versnippering van deze structuren te 
vermijden en een afwegingskader inzake het herstel van deze verbindingen op 
te maken.
Te schrappen:
- Dit is onder meer mogelijk door aangepast waterbeheerwaardoor-de 

natuurlijke invloed van kwel- of grondwater weer tot uiting kan komen. Het 
ruimtelijk beleid is er op gericht meer samenhangende landbouw - en 
natuureenheden af te bakenen in de polders zodat een technisch 
realiseerbaar-waterpeilbeheer mogelijk wordt.

- Recreatief medegebruik van deze structuren ais trage wegen voor functioneel 
verkeer of in het kader van toeristisch-recreatieve netwerken moet-mogelijk 
gemaakt worden.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

143. Bekkencomité IJzer Naast ecologische processen spelen nog andere processen, die te maken 
hebben met het watersysteembeheer. De uitgewerkte doelstelling is veel te 
eng geformuleerd.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

144. Provincie West- 
Vlaanderen

Voor het behouden en voorzien van ruimte voor natuurlijke 
landschapsecologische processen dienen de nodige middelen voorzien te 
worden.

Aandachtspunt voor de Vlaamse Regering.

145. Natuurpunt,
Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren, Stichting 
Marguerite Yourcenar

De landschapselementen dienen duidelijk bepaald te worden bij de afbakening. 
Er moeten ook mogelijkheden zijn voor nieuwe ontwikkelingen, zoals inplanting 
van windturbines.
Behoud van cultuurlandschappen vereist behoud en eventuele herinrichting 
van “trage w egen”.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

146. VBV Vanuit landschappelijk oogpunt is het aangewezen de bossen die de 
bestaande reliëfovergangen en kamlijnen benadrukken te behouden en te 
versterken.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.
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147. Boerenbond Naast het behoud van elementen die ven/vijzen naar historisch bodemgebruik, 
kleine landschapselementen en historische nederzettingen kunnen evenzeer 
de architecturale kenmerken van het bouwkundig erfgoed in deze regio 
behouden en versterkt te worden.
Identiteit van het landelijk gebied: daarbij wordt gezocht naar win-win-situaties 
die enerzijds een meer samenhangende exploitatiestructuur voor de landbouw 
opleveren (zonder de functionaliteit uit het oog te verliezen) en anderzijds de 
ruimtelijke, landschapsecologische en toerstisch-recreatieve kwaliteiten van de 
regio verhogen.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

148. Provincie West- 
Vlaanderen

Voor het behoud en herstel van gave cultuurlandschappen en structurerende 
landschapselementen dienen de nodige middelen voorzien te worden.

Aandachtspunt voor de Vlaamse Regering.

Behoud en versterken van bestaande bos- en parkstructuur

149. Gemeente Knokke- 
Heist

Het vooropgestelde scenario welke voor Knokke-Heist is uitgeschreven is 
buiten proportie, namelijk 80 ha nieuw bos; temeer dat de locatie voorzien is op 
poldergronden die historisch gezien nooit bebost zijn. Het betreft akkerlanden 
en weilanden met kenmerkende fauna en flora.

De haalbare omvang van de bosuitbreiding is een discussiepunt dat verder moet worden 
meegenomen bij de planningsinitiatieven.

150. Boerenbond Ecologisch verantwoorde bosuitbreiding moet bijdragen tot ontsnippering en 
buffering van de bestaande bossen.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

151. VBV De gewenste ruimtelijke structuur vermeldt nergens de aanleg van tijdelijke 
bossen in het agrarisch gebied.

Landbouwgronden die tijdelijk ais bos worden geëxploiteerd, blijven deel uitmaken van 
de agrarische structuur.

152. Westtoer Bosuitbreiding
Bosuitbreiding moet gerealiseerd worden bij bestaande bossen, vooral in 
bosarme streken
- Bosuitbreiding niet overal gewenst

Het principe dat overal dezelfde bebossingsindex moet gehaald worden lijkt 
ons niet zinvol.
In de polders is het niet noodzakelijk om stedelijke randbossen aan te leggen 
en kunnen de behoeften van de lokale bevolking opgevangen worden door 
recreatief medegebruik van het landelijke gebied. Er kan wel nood zijn aan 
een beperkt speelbos.

- Positieve plannen voor bosuitbreiding in het zuiden van de Westhoek
Er wordt gepleit voor een voldoende recreatieve toegankelijkheid en voor het 
onderzoeken van mogelijkheden voor kleinschalige kampeerterreinen.

Het is een expliciete doelstelling uit het RSV om de bosindex ook in bosarme streken te 
verhogen (bv. via stadsbossen).

Aandachtspunten die verder moeten worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

153. VBV De rol van schermbossen wordt te weinig benadrukt. Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

154. VBV In het programma voor uitvoering worden geen acties voorgesteld voor het 
behoud van locaties met autochtone bomen en struiken.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

155. VBV De recreatieve rol van bossen wordt minimalistisch ingevuld.
Bosuitbreiding is belangrijk voor de toeristisch-recreatieve waarde van het hele 
buitengebied.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

156. VBV Bosuitbreiding mag niet beperkt worden tot de West-Vlaamse heuvels. Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

157. VBV Bij de bosuitbreiding en bosontwikkeling moeten de mogelijkheden voor het 
herstellen van zeldzame bostypes maximaal benut worden.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.
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158. VBV Er moet dringend werk gemaakt worden van de bosuitbreiding en de integrale 
bescherming van de bestaande bossen.
Tekstwijziging : ‘Bosuitbreidingen moeten bijdragen tot een verhoging van de 
ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteit van een regio waarbij de 
impact op de bestaande functies en activiteiten van het gebied worden 
geminimaliseerd en rekening houdend met de cultuurhistorische context en de 
kenmerken van het fysisch systeem’.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

159. VBV De beleidsdoelstelling ruimte voor duurzame drinkwaterproductie is 
weggevallen. Hier zijn mogelijkheden voor scherrrbossen die de onderliggende 
drinkw aterlagen beschermen.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

160. Boerenbond Bosuitbreiding kan uitsluitend op landbouwkundig minder geschikte gronden, in 
agrarisch structureel minden/vaardig gebied en aansluitend bij bestaande 
bossen. De keuze van de gebieden moet gebaseerd zijn op de resultaten van 
een landbouweffectenrapport.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

161. Bedrijfsgilde Houthulst Bosuitbreiding
De uitbreiding van 130 ha bos in de regio heeft een te grote impact op de 
landbouwbedrijven in de regio.
Vooraleer er een effectieve afbakening van bosuitbreiding komt moet er een 
LER worden opgemaakt.
Er moet rekening gehouden worden met w ildschade die zal veroorzaakt 
worden door bosuitbreiding.
Er moet aandacht zijn voor goed nabuurschap.
Bosuitbreiding in de richting van leefbare bedrijfszetels is 
uitgesbten.Bosuitbreiding enkel met toestemming van eigenaar en 
gebruiker.Bosuitbreiding kan in het huidige militair gebied reeds een aanzienlijk 
deel van de taakstelling voor bos realiseren.

Discussie-/aandachtspunten (onder meer de haalbare omvang van de bosuitbreiding) die 
moeten worden meegenomen bij verdere planningsinitiatieven.

162. Provincie West- 
Vlaanderen

Voor het behoud en de versterking van de bestaande bos- en parkstructuur 
dienen de nodige middelen voorzien te worden.

Aandachtspunt voor de Vlaamse Regering.

Behoud en versterken van watersystemen en valleistructuren

163. GECORO Diksmuide Op bepaalde plassen kunnen natuur en recreatie evenwaardig zijn, cf. Put van 
Nieuwkapelle. Er kunnen ook randvoorwaarden opgelegd worden aan 
natuurverweving vanuit recreatief gebruik.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

164. Natuurpunt,
Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren, Stichting 
Marguerite Yourcenar

Duidelijke voorwaarden bepalen voor alle watersystemen en valleien, die 
realisatie van het integraal waterbeleid mogelijk maken.
Het integraal waterbeleid en de afbakening van de valleistructuren moeten 
volledig in overeenstemming zijn.
Duidelijke voorwaarden formuleren voor het verbeteren van de 
oppervlaktew aterkwaliteit.
Speciale aandacht voor de voorwaarden voor de drinkwaterproductie, door een 
pesticidenvriie zone langs de beken aan te duiden.

Aandachtspunten die verder moeten worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in 
afstemming met de waterbeheerplannen.
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165. Boerenbond De ecologische processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur 
in rivier- en beekvalleien en netwerken van polderwaterlopen vormen een 
aandachtspunt voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en 
landschapswaarden in de valleien en poldersystemen.
Het ruimtelijk beleid creëert de ruimtelijke voorwaarden die het integraal 
waterbeleid ondersteunen. Belangrijk daarbij is dat ruimte voorzien wordt voor 
het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van rivier- en 
beekvalleien, het vertragen van waterafvoer en een ruimtelijke buffering van 
waterlopen.
De watertoetszal hierbij een belangrijk instrument vormen.
Dit is een opdracht van het integraal waterbeleid en niet van RO.

Aandachtspunten die verder moeten worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in 
afstemming met de waterbeheerplannen.

166. Bekkencomité Ijzer Deze invalshoek of beleidsdoelstelling dient dichter aan te sluiten bij de 
definitie van integraal waterbeleid uit het decreet.
IWB beoogt het beheren en herstellen van watersystemen met het oog op het 
bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van het 
watersysteem en met het oog op het multifunctioneel gebruik.
Er dient voldoende ruimte over te blijven om dit te implementeren zonder dat 
daarvoor een groot aantal RUPs dienen opgemaakt te worden.
Belangrijk zijn de algemene krachtlijnen van de waterbeleidsnota. Deze 
moeten in deze plannen meegenomen worden. De waterbeheerplannen op de 
verschillende niveaus en de ruimtelijke planningsprocessen anderzijds moeten 
in een maximale wisselwerking met elkaar staan ...
Ook de in het decreet IWB opgesomde doelstellingen zijn onverminderd van 
toepassing.
De watersystemen worden teveel bekeken vanuit de invalshoek Natuur en 
Landschap en niet vanuit de watersysteembenadering. Hierdoor ontstaat er 
een veel te éénzijdige benadering.

Aandachtspunten die verder moeten worden meegenomen bij de planningsinitiatieven .

Plannen in uitvoering van het decreet integraal waterbeleid hebben een decretaal 
vastgelegd goedkeuringstraject, waarop binnen dit proces niet op vooruitgelopen wordt. 
Anderzijds werken de uitgangspunten vanuit het RSV m.b.t. het structuurbepalend zijn 
van de watersystemen wél door in de verschillende deelconcepten. Het is dan ook 
ruimtelijk relevant om bepaalde doelstellingen vanuit het integraal waterbeleid op te 
nemen.

Ten behoeve van de afstemming met het integraal waterbeleid, zijn ambtelijke 
vertegenwoordigers van het integraal waterbeleid opgenomen in de projectteams en 
stuurgroep die het afbakeningsproces begeleiden.

167. ABS Zuienkerke- 
Blankenberge

Alle waterlopen moeten over hun volledige lengte ingericht en onderhouden 
worden naar hun afvoerfunctie.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in 
afstemming met de waterbeheerplannen.

168. Provincie West- 
Vlaanderen

Water krijgt nog niet genoeg de aandacht die het verdient. Het integraal 
waterbeleid moet de randvoorwaarden bepalen voor het ruimtelijk beleid. Dit 
komt nog niet genoeg tot uiting.
Er moet meer duidelijkheid komen over de middelen om dergelijke intenties uit 
te voeren. Dit kunnen financiële middelen zijn, maar ook door het creëren of 
opleggen van voorwaarden, door begeleiding, ...
De huidige functie van de waterlopen (waterafvoer/waterbergen) in de 
bovenstroomse gebieden mag door het bovenstaande niet gehypothekeerd 
worden.
Voor het behoud en versterken van de watersystemen dienen de nodige 
middelen voorzien te worden.

Plannen in uitvoering van het decreet integraal waterbeleid hebben een decretaal 
vastgelegd goedkeuringstraject, waarop binnen dit proces niet vooruitgelopen wordt. 
Anderzijds werken de uitgangspunten vanuit het RSV m.b.t. het structuurbepalend zijn 
van het watersysteem wél door in de verschillende deelconcepten. Het is dan ook 
ruimtelijk relevant om bepaalde doelstellingen vanuit het integraal waterbeleid op te 
nemen.

Ten behoeve van de afstemming met het integraal waterbeleid, zijn ambtelijke 
vertegenwoordigers van het integraal waterbeleid opgenomen in de projectteams en 
stuurgroep die het afbakeningsproces begeleiden.

Aandachtspunt voor de Vlaamse Regering.

Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte
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169. Westtoer Het recreatieve gebruik van de duinen komt in de praktijk vaak in conflict met 
de hoofdfuncties voor de duinen: de kustverdediging en de natuurfunctie.
Voor de duinen kan een gedifferentieerd medegebruik verantwoord worden ais 
rekening gehouden wordt met bestaande concentraties van 
logiesaccommodatie, de behoefte aan doorgangen in de duinen, het 
toegankelijk houden van een deel van de zeereepduinen, het toegankelijk 
maken voor fietsers en het verzorgen van onthaal en interpretatieve 
infrastructuur.
Er moet rekening gehouden worden met de prioriteiten vanuit toerisme en 
recreatie voor die gebieden waar in de toekomst inspanningen moeten worden 
geleverd om het recreatieve medegebruik van de duinen te verzekeren en te 
verbeteren.
Het kan niet de bedoeling zijn om het recreatieve gebruik van de duinen zo 
sterk te gaan beperken dat rand stede lijke bossen die druk moeten opvangen.

Aandachtspunten die zullen worden meegenomen bij verdere planningsinitiatieven.

170. Westtoer Belang van het recreatieve gebruik van aantal wateroppervlakten: er kan 
verweving mogelijk zijn maar het moet ook mogelijk zijn om randvoorwaarden 
op te leggen aan natuurontwikkeling vanuit recreatief gebruik.

Discussiepunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

171. Westtoer Belang van het recreatieve medegebruik van lijnvormige 
landschapselementen: er moet een recreatief medegebruik toegelaten worden 
in het kader van de toeristisch recreatieve netwerken.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

172. Westtoer Voor de kustpolders is het ontwikkelen van recreatieve fietsnetwerken die 
aanhaken op de kustfietsroute van groot belang. Ondersteunende 
infrastructiren voor deze fietsnetwerken en het gebruik van trage wegen 
moeten mogelijk zijn in het buitengebied welke bestemming die ook hebben. 
Voor het recreatieve gebruik van de polder zijn ook alle maatregelen die het 
landschap ondersteunen van groot belang.

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij verdere planningsinitiatieven.

173. GECORO Diksmuide Het mooie uitgangspunt voor toeristische ontwikkelingen wordt in de concrete 
uitwerking van gebieden niet systematisch meegenomen.

Toeristisch-recreatieve infrastructuur, alsook de uitbouw van een toeristisch-recreatief 
netwerk, vormt op zich geen voorwerp van dit planningsproces, en is een provinciale 
bevoegdheid.

174. Provincie West- 
Vlaanderen

Er wordt reeds geopperd om het buitengebied open te stellen voor het 
toeristisch-recreatief medegebruik. Er moet duidelijkheid komen aan de hand 
van een aantal principes hoe dit te realiseren valt.
Zowel in de polders, de Westhoek en de WestVlaamse Heuvels dienen de 
agrarische ruimte, de natuur en de bossen open te staan voor een toeristisch- 
recreatief medegebruik.
De duinen en stranden dienen, mits aan de nodige voorwaarden voldaan is, 
ook toegankelijk te zijn voor de toeristisch-recreatieve medegebruiker.
De West-Vlaamse Heuvels dienen binnen bepaalde randvoorwaarden ook 
toegankelijk te zijn voor de toeristisch -recreatieve medegebruiker.

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij verdere planningsinitiatieven.

175. Gemeente Heuvelland De visie van de gemeente omtrent recreatiefuncties in de open ruimte is ruimer 
dan de ruimtelijke visie voor landbouw , natuur en bos:
De formulering rond toeristisch-recreatieve ontsluiting is in het voorstel van 
gewenste ruimtelijke structuur te beperkt omschreven: deze activiteiten moeten 
ook kunnen Ios van landbouwætiviteiten en in niet-bouwkundig erfgoed.
Per deelgebied moeten ook andere economische activiteiten mogelijk gemaakt 
worden in vrijgekomen hoevegebouwen.

Aandachtspunten die verder moeten worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

Toeristisch-recreatieve infrastructuur, alsook de uitbouw van een toeristisch-recreatief 
netwerk, vormt op zich geen voorwerp van dit planningsproces, en is een provinciale 
bevoegdheid.
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176. BLOSO, Vlaamse 
sportfederatie

De provincie West-Vlaanderen heeft vier potentiële locaties voorterreinen voor 
motorcross en andere lawaaierige sporten geselecteerd waarvan er uiteindelijk 
twee door de Vlaamse Regering zullen worden aangeduid om in een RUP 
verankerd te worden. Drie van de door de provincie West-Vlaanderen 
voorgestelde locaties situeren zich in agrarisch gebied in de regio Kust- 
Polders-Westhoek, met name leper, Jabbeke en Poperinge. Het lijkt ons 
redelijk dat de gewenste ruimtelijke structuur hier rekening mee houdt.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij de 
planningsinitiatieven in de gebieden.

177. BLOSO, Vlaamse 
sportfederatie

Er wordt zekerheid gevraagd omtrent het golfterrein in Koksijde en Damme. Aandachtspunt dat verder moet meegenomen worden bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

178. BLOSO, Vlaamse 
sportfederatie

In de nota staat dat landschappelijke en ecologisch waardevolle lineaire 
elementen met recreatief medegebruik moeten ontwikkeld worden in de regio 
Kust-Polders-Westhoek, in evenwicht met de ruimtelijke en ecologische 
draagkracht. Wij zijn bezorgd dat dit er in de praktijk zeer vaak zal op 
neerkomen dat er op deze kanalen en vaarten toch niet aan watersporten 
(bijvoorbeeld kano en kajak of toervaart) kan gedaan worden.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in de 
gebieden. Over de functies van de waterlichamen zelf zal binnen dit planningsproces 
echter geen uitspraak gedaan worden; dit is een bevoegdheid van de verschillende 
waterbeheerplannen.

179. BLOSO, Vlaamse 
sportfederatie

De kleischietstand te Lo-Reninge moet opnieuw kunnen geopend worden. Discussiepunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

180. Platform Groene 
Ruimte Steunpunt 
Jeugd

We vragen dat jeugdrecreatie in het buitengebied erkend wordt ais een vorm 
van zachte, extensieve recreatie.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

181. Platform Groene 
Ruimte Steunpunt 
Jeugd, Toerisme 
Vlaanderen

Er wordt een heropwaardering en het in ere herstellen van kerkwegels, 
veldwegen, voetwegen en het uitwerken van wandel- en fietspadennetwerken 
gevraagd.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

182. Toerisme Vlaanderen Het principe van toeristisch-recreatief medegebruik in alle landbouwgebieden 
moet ingeschreven worden, en dit zowel in de gebieden die bevestigd worden 
ais agrarische gebieden binnen het gewestplan ais voor de nieuw af te 
bakenen gebieden. De leegkomende (landbouw)gebouwen (met een bepaalde 
architecturale waarde) kunnen ingeschakeld worden in het verblijfstoerisme 
zowel in de dorpen ais in het agrarisch gebied.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

183. Toerisme Vlaanderen Het recreatief medegebruik langsheen en op rivieren mogelijk moet zijn. Een 
aantal lijnvormige landschapselementen zijn ecologisch erg belangrijk, toch 
moet ook hier een verder recreatief medegebruik toegelaten worden in het 
kader van de toeristisch-recreatieve netwerken.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven. Over 
de functies van de waterlichamen zelf zal binnen dit planningsproces echter geen 
uitspraak gedaan worden; dit is een bevoegdheid van de verschillende 
waterbeheerplannen.

184. Toerisme Vlaanderen Een inpassing van parken en lijnelementen in een cultuurhistorische ontsluiting 
of een toeristisch-recreatief netwerk moet mogelijk en prioritair blijven.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven . 
Toeristisch-recreatieve infrastructuur op zich, alsook de uitbouw van een toeristisch- 
recreatief netwerk, vormt op zich geen vooiwerp van dit planningsproces, en is een 
provinciale bevoegdheid.

185. Toerisme Vlaanderen Bepaalde waterplassen moeten eerder recreatief ingevuld worden in plaats van 
voor natuurontwikkeling. Er kan dan verweving mogelijk zijn maar er kunnen 
ook randvoorwaarden opgelegd worden aan natuurverweving vanuit recreatief 
gebruik.

Discussiepunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

186. Toerisme Vlaanderen Naast het behoud en herstel van de natuurlijke waterberging, dient ook 
aandacht geschonken worden aan watergebonden recreatie.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.
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187. Toerisme Vlaanderen Een gedifferentieerd recreatief gebruik van strand, duinen, polders en West- 
Vlaamse heuvels moet in overeenstemming zijn met de ecologische 
draagkracht, maar ook de recreatieve meen/vaarde moet bekeken worden om 
een differentiatie voorop te stellen.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

188. VMW Men dient er rekening mee te houden dat de afbakening van groene 
bestemmingen ertoe kan leiden dat bepaalde geplande infrastructuurwerken 
moeilijk of onmogelijk te realiseren zijn.
De VMW vraagt om bij de definitieve uitwerking van de RUP’s hierover 
geraadpleegd te worden zodat gedetailleerde gegevens kunnen worden 
overgemaakt. In het plangebied worden de komende jaren volgende werken 
gepland:

Bredene: versterkingsleiding, uitvoering eind medio 2005 -  eind 2006; 
leper-Boezinge: vervanging van bestaande toevoerleiding door nieuwe 
leiding, uitvoering in 2006;
Bredene: bouw van drinkwaterreservoir, uitvoering in 2007; 
Menen-Geluveld: vervanging van bestaande toevoerleiding door nieuwe 
leiding, uitvoering 2007-2008.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

189. Boerenbond Het agrarisch gebied in de regio Kust-Polders-Westhoek heeft een belangrijke 
toeristisch-recreatieve waarde, vooral gericht op zacht recreatief medegebruik 
(fietsen, wandelen,...) gekoppeld aan toeristisch-recreatieve netwerken, 
plattelandstoerisme cultuurhistorische routes en de bos-en groengebieden.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

4.5 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogram m a deelruim te “Vlaam se Kust”

190. BLOSO, Vlaamse 
Sportfederatie

Het moet mogelijk zijn dat zeii- en surfclubs een kleine en beperkte 
accommodatie bezitten op plaatsen waar dit omwille van de bestemming van 
het gebied niet altijd evident lijkt.

Discussiepunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

191. Toerisme Vlaanderen Het recreatief medegebruik van de duinen moet gewaarborgd blijven. Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

192. Toerisme Vlaanderen Om de zee- en strandactiviteiten te kunnen uitoefenen zijn ondersteunende 
infrastructuren noodzakelijk.
De solitaire strandzones, gelegen in VEN-gebieden, met een beperkt aantal 
permanente en tijdelijke constructies moeten mogelijk blijven.
Op de stranden moeten er ook ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor nieuwe 
vormen van zacht recreatief medegebruik die niet hinderend zijn voor de 
natuur. Het is niet gewenst om stukken strand af te sluiten en een beschermd 
statuut te geven met een eigen regime van toegankelijkheid.

Discussiepunten die verder moeten worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in 
dit gebied.

193. Toerisme Vlaanderen Bij het uitwerken van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen moet het 
recreatief medegebruik in bepaalde stukken van de duinen verzekerd en 
verbeterd worden. Het kan niet de bedoeling zijn om het recreatieve gebruik 
van de duinen zo sterk te beperken dat randstedelijke bossen die druk moeten 
opvangen. Randstedelijke bossen moeten complementair zijn aan strand- en 
duingebieden en er zal vooral door de lokale bevolking of speciale doelgroepen 
worden gerecreëerd.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.
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194. MBZ Het is ven/vonderlijk dat in de visievorming van het buitengebied uitspraken 
gedaan worden over belangrijke onderdelen van de haven Brugge-Zeebrugge, 
zoals het Boudewijnkanaal en de strategische havenreserve in de 
achterhaven.
Daarnaast is duidelijk dat zeker tenminste aanzienlijke delen van de andere 
betrokken zones ais bufferzone behoren tot het havengebied van Brugge- 
Zeebrugge. Dit betekent niet dat hier geen landbouw, bos of natuur ais 
gebiedsvisie zou mogelijk zijn, maar wel dat een mogelijk bos, natuur of 
landbouw mede de functie vervult ais buffer, ecologische infrastructuur, 
natuurverweving of natuurverbindingsgebied en afstandsbuffer voor de haven. 
Wij zijn ervan overtuigd dat hier de speciale beschermingsstatus van de VEN- 
gebieden ingevolge artikel 26 bis van het natuurdecreet en de specifieke 
kenmerken van de havenactiviteiten (onder andere geluids- en lichtbelasting 
op de nabije omgeving) aanleiding geeft tot een juridische onmogelijkheid tot 
het verlenen van rechtsgeldige vergunningen voor private havenactiviteiten. 
Wij zijn dan ook gekant tegen afbakening van VEN-gebieden in de nabijheid 
van gewenste havenactiviteiten.

De ruimtelijke visie vertrekt van de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur. Deze elementen kunnen zich ook bevinden in zones waar 
havenactiviteiten worden voorzien. De hier ontwikkelde ruimtelijke visie kan ingebracht 
binnen het afbakeningsproces voor de haven.

Aandachtspunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

195. MBZ De voorgestelde kaarten omvatten betreffende de haven van Brugge- 
Zeebrugge enkel de zones waar havenactiviteiten worden voorzien en houden 
totaal geen rekening met de bufferzones die omheen deze havenactiviteiten 
nodig zijn.
Verder merken wij op dat ook verder te ontwikkelen lijninfrastructuur niet 
werden opgenomen bij de ontwikkeling van deze ruimtelijke visie, maar daarbij 
toch belangrijke elementen zijn.

196. Westtoer Het socio-economisch belang van de open-ruimtegebieden voor het toerisme 
in het stedelijk netwerk van de Kust komt bijna niet aan bod. Hiermee doet men 
de functie van de Vlaamse Kust met haar bebouwde en open ruimten ais 
recreatiegebied van de Vlaming bij uitstek onrecht aan.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

197. Westtoer Specifieke centrumgebieden opgenomen in de vastgestelde prov. RUP’s waar 
meer tijdelijke, intensieve recreatieve activiteiten en constructies mogelijk zijn, 
moeten goedgekeurd worden door het Vlaams niveau of in gewestelijke 
uitvoeringsplannen meegenomen worden.

Het subsidiariteitsprincipe uit het RSV wordt niet in vraag gesteld vanuit dit 
afbakeningsproces.

198. Zwin-polder Geen vragende partij voor kombergingsverruiming voor het Zwin en stelt de 
vooropgezette ontpoldering van de Willem-Leopoldpolder sterk in vraag ais 
noodzakelijke maatregel voor een verbeterde waterafvoer bij overlast.

Discussiepunt dat verder moet meegenomen worden bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

Voor de ontpoldering van een deel van de Willem-Leopoldpolder wodt afgestemd met het 
parallelle planningsproces Ontwikkelingsschets voor het Schelde-estuarium.

199. Zwin-polder De bestemming van sommige gebieden, inclusief de daarin liggende 
waterlopen, mag nooit van die aard zijn dat de traditionele onderhouds- en 
instandhoudingswerken aan hetwaterbpenstelsel in vraag wordt gesteld, 
belemmerd of onmogelijk gemaakt, aangezien de hoge mate van 
kunstmatigheid van het watersysteem in de poldergebieden precies de 
eigenheid vormt van deze poldergebieden. Dit neemt niet weg dat de 
genoemde werken, in de mate van het mogelijke, onder natuurtechnische 
voorwaarden moeten kunnen gebeuren.

Beheersaspecten die verder uitgewerkt kunnen worden in het kader van specifieke 
inrichtingsprojecten.

Over het beheer van de waterlichamen zelf zal binnen dit planningsproces echter geen 
uitspraak gedaan worden; dit is een bevoegdheid van de verschillende 
waterbeheerplannen.

200. Natuurpunt, 
Natuurpunt Westkust

Wat zijn de concrete gevolgen van een aanduiding ais natuurverweving in 
overdruk op recreatie (camping Zeepark).

De definities uit het Ruimtelijk Structuurplan en bepalingen uit het decreet op het 
natuurbehoud zijn van kracht.

Deelconcept “Versterken van de waardevolle strand-duincomplexen“
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201. Gemeente De Haan Er dienen expansiemogelijkheden voorzien te w orden 
gemeenschapsvoorzieningen en voorzieningen van openbaar nut.

Aandachtspunten die verder moeten meegenomen worden bij de planningsinitiatieven in 
het gebied.

202. Gemeente De Panne Het afsluiten van bepaalde gebieden kan enkel tijdelijk en gedeeltelijk. Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

203. Gemeente Nieuwpoort Duin- en strandgebied bij Ijzermonding
De afwateringsgracht tussen de Schorrestraat en de Wiegestraat richting 
Kustweg: dient voor afwatering van het gebied tussen militair domein, 
natuurgebied en de Kustweg. Kan dus niet afgesloten worden.
De landbouwfuncties moeten gegarandeerd blijven.
Voorontwerp structuurplan Nieuwpoort voorziet een botenparking ten noorden 
van de Halvemaanstraat, dit ten behoeve van de jachthavens en de uitbreiding 
ervan.

Aandachts/discussiepunten die verder in overweging moeten genomen worden bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

204. Gemeente Knokke- 
Heist

Het is onterecht de Blinkaartduinen op te nemen in de ruimtebalans voor de 
natuurlijke structuur en aan te duiden ais ‘versterken van de waardevolle 
strand-duincomplexen’.
Het gemeentebestuur eist dat de bestaande 100-jarige golf effectief ais golf 
zowel in de teksten ais op de kaarten aan te duiden.

Discussiepunt dat verder moet meegenomen worden bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

205. Toerisme Vlaanderen Solitaire stranden opgenomen in de vastgelegde provinciale RUP’s waar meer 
intensieve recreatieve activiteiten mogelijk zijn, moeten opgenomen worden in 
de Gewestelijke uitvoeringsplannen.
2.32 : wel nog strandcabines mogelijk maken.

Het subsidiariteitsprincipe uit het RSV wordt niet in vraag gesteld vanuit dit 
afbakeningsproces

206. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

Het recreatieve medegebruik van duinen en strand moet niet enkel 
gedifferentieerd zijn afhankelijk van ecologische draagkracht maar moet ook 
rekening houden met bestaande, vergunde concentraties van logies- 
accommodaties in het achterland van de duinen waardoor op stukken strand 
reeds traditioneel bepaalde recreatieve activiteiten in de zomer werden 
toegelaten (stand still van bestaande, niet natuurhinderende recreatieve 
activiteiten).
De uitbouw van een recreatief fiets - en wandelnetwerk moet respect hebben 
voor landschappelijke en natuurwaarden maar anderzijds moeten 
natuurwaarden toelaten dat doorsteken worden gerealiseerd in deze 
natuurgebieden.

Aandachtspunten die verder moeten meegenomen worden bij de planningsinitiatieven in 
het gebied.

207. Westtoer Ook een ‘zekere’ recreatieve toegankelijkheid van waardevolle natuurgebieden 
moet gegarandeerd blijven.

Aandachtspunt dat verder moet meegenomen worden bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

208. Natuurpunt De strandzone ten noorden van St.-André tot het begin van Oostduinkerke-bad 
moet ook onder dit concept vallen.
Indien de Schipgatduinen aangeduid worden ais Grote Eenheid Natuur is een 
overgangszone richting Noord gewenst en noodzakelijk.

Aandachtspunten die verder moeten meegenomen worden bij de planningsinitiatieven in 
het gebied.

209. Natuurpunt Knokke- 
Heist

Het Directeur Generaal Willemspark dient integraal te worden opgenomen ais 
GEN.

Aandachtspunt dat verder moet meegenomen worden bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

210. Natuurpunt, 
Natuurpunt Knokke- 
Heist

Blinckaertduinbos en Zouteduinen moeten integraal opgenomen worden ais 
GEN.

Discussiepunten die verder moeten meegenomen worden bij de planningsinitiatieven in 
het gebied.
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211. VBV Compenserende bebossing voor ontbossingen voor natuurontwikkeling.
In de duinen is het juridisch niet mogelijk om de functie speelbos te voorzien.

Bestaande sectorwetgeving (bos- en duinendecreet) wordt niet in vraag gesteld vanuit dit 
afbakeningsproces.

Aandachtspunt dat verder moet meegenomen worden bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

212. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

Gebied 1.11: wandelen moet toegelaten worden over breedte van het strand 
en voldoende doorsteken moeten voorzien worden door de nieuwgevormde 
zeereepduinen om van de dijk naar het strand te kunnen wandelen.

Aandachtspunt dat verder moet meegenomen worden bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

213. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

Gebied 2.20: bestaande toeristische infrastructuren mogen hier niet 
verdwjnen. Het gewestelijk rup moet tolerant zijn tegenover bestaande: stand 
still van deze vergunde functies.

Aandachtspunt dat verder moet meegenomen worden bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

214. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

Gebied 2.33: Het is niet gewenst om de natuurfunctie hier te versterken. Dit 
gebied zit tevens volledig binnen het stedelijk gebied Knokke-Heist.

De ruimtelijke visie vertrekt van de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur. Deze elementen kunnen zich ook binnen de stedelijke gebieden 
bevinden.
Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

215. BLOSO, Vlaamse 
sportfederatie

De duinen die zich in De Haan en Bredene bevinden zijn hiervoor nochtans 
zeer geschikt om aan hang- en/of paragliding te doen. Om deze sport leefbaar 
te maken in de provincie West-Vlaanderen is het essentieel dat deze sporten 
binnen de voor de duinen bepaalde structuur, mogelijk zouden gemaakt 
worden.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij de 
planningsinitiatieven in de gebieden.

216. Natuurpunt Knokke- 
Heist

Alle door het duinendecreet beschermde gebieden en duinen ais groengebied 
beschermd op het gewestplan dienen opgenomen te worden in de grote 
eenheden natuur.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

Deelconcept “Vrijwaren van het natuurlijk strand”

217. Natuurpunt, 
Natuurpunt Westkust

De mogelijkheden voor recreatie op het strand : zeilwagenrijden, paardrijden 
en hondenliefhebbers moeten kunnen blijven op het strand tussen De Panne 
en Braydunes.
Belangrijk ais ongestoorde duin-strandovergangen zijn vooral de IJzermonding 
in Nieuwpoort en de Baai van Heist.

Aandachtspunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

218. Afdeling Beleid 
Havens, Waterwegen 
en Zeewezen

‘Kustverdediging moet mogelijk blijven. Aandachtspunt dat verder moet meegenomen worden bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

219. Gemeente De Panne Het afsluiten van bepaalde gebieden kan enkel tijdelijk en gedeeltelijk. Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

220. BLOSO, Vlaamse 
sportfederatie

Op de stranden ter hoogte van het Westhoekreservaat, de Baai van Heist en 
de Ijzermonding moet strandzeilen mogelijk blijven.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven

221. Gemeente Knokke- 
Heist

Het gemeentebestuur staat erop dat de blijvende toegankelijkheid in functie 
van zachte recreatie effectief wordt ingeschreven.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet genomen worden bij planningsinitiatieven 
in het gebied.
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222. Natuurpunt Knokke- 
Heist

Baai van Heist : op dit strand voor intens toeristisch gebruik (stranduitbatingen 
en sportinfrastructuur) moet men rekening houden met minstens % km afstand 
ten opzichte van beschermd natuur- of duingebied in deze sectie.
De duinen zelf dienen hier evenwel intact te blijven.
Het volledige strand gelegen voor het Vlaams reservaat de Zwinduinen en het 
natuurreservaat het Zwin dient opgenomen in het ecologisch netwerk. Hier is 
enkel zachte strandrecreatie zoals baden, zonnen en wandelen toegelaten 
zonder dat er enige constructies (uitgezonderd strandverdediging) geplaatst 
worden.

Aandachtspunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

223. Natuurpunt, 
Natuurpunt Westkust

Natuurverwevingsgebied strand ter hoogte van Leopold-l-monument: bepaalde 
vormen van recreatie kunnen maar met een absolute nultolerantie tegenover 
het aantasten van bestaande natuurwaarden en landschappen.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

224. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

Het versterken van de natuurwaarden mag de vrije doorgang voor wandelaars 
op strand voor de Zwinbosjes niet verhinderen.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

225. Provincie West- 
Vlaanderen

Hoe wordt dit concept in de praktijk toegepast?
Toeristisch-recreatief medegebruik en natuurgerichte recreatie moeten 
mogelijk blijven, maar mogen de ecologische draagkracht niet overschrijden.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

Deelconcept “Ecologische processen in de duin-polderovergangen 
beschermen”

226. Gemeente De Panne Het begrip duin-polderovergang wordt nergens duidelijk omschreven. Het is 
onaanvaardbaar dat het ganse gebied tussen het Westhoekreservaat en 
Cabour onder duin-polderovergang zou vallen.

Daar het hier om visievorming gaat zijn de grenzen van de gebieden slechts een 
schematische weergave.
Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

227. Afdeling Beleid 
Havens, Waterwegen 
en Zeewezen

Kustverdediging moet mogelijk blijven. Aandachtspunt dat verder moet meegenomen worden bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

228. Gemeente De Haan De duin-polderovergang ter hoogte van Strooiendorp past beter in het concept 
rond duin-polderovergangen in de deelruimte ‘Kustpolders’.
De duin-polderovergang ter hoogte van de watertoren te Wenduine is op het 
terrein onbestaande.

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

229. Gemeente De Panne Het verder bebossen van de beboste duinen is niet wenselijk, zelf 
tegennatuurlijk.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

230. Westtoer - Akkoord voor het niet uitbreiden of toestaan van nieuwe inplantingen in deze 
duin-polderovergangen. Westtoer pleit wel voor het behoud van de 
kampeerfunctie in deze gebieden zodat deze verblijfsrecreatiegebieden niet 
worden omgeschakeld naar tweede verblijf parken en er een differentiatie 
behouden blijft in het commerciële logiesaanbod van de Kust. Afwerking van 
de campings is inderdaad gewenst.

- Het moet mogelijk zijn om infrastructuren te ontwikkelen voor recreatief 
medegebruik in de duin-polderovergangen ook in beschermde duin- of 
poldergebieden.

Aandachtspunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

231. VBV De randen van campings en weekendverblijven landschappelijk afwerken met 
scherm- of randbossen.
Uitbreiding van het Littobos ais speelbos.

Aandachts -/discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.
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232. Boerenbond Het bewerken van de landbouwgronden aan de binnenduinrand en het beheer 
van natuurwaarden moet op basis van een stimulerend beleid op elkaar 
afgestemd worden.
Aansluitend bij bepaalde duingebieden (tussen Cabour en Westhoekreservaat) 
is plaatselijke bebossing wenselijk.
Te schrappen gebieden:
4.1 het duin-polderovergangsgebied tussen het Westhoekreservaat en de 

Cabourduinen
4.2 duin-polderovergang tussen Cabour-Garzebekeveld en de E40
4.3 Oosthoekduinen te De Panne
4.4 “ Belvédère” t.h.v. Ten Bogaerde te Koksijde
4.5 duinzomen van de Oostvoorduinen en het Zandhoofd (Littobos) en 

fossiele strandvlakte Groenendijk te Oostduinkerke-Nieuwpoort
4.9 Blutsyde-D’Heye
4.10 Vosseslag-Mispelburg
4.14 Delen van Oudemaarspolderte Zeebrugge

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

233. Natuurpunt Opmaak van een geïntegreerd plan voor de ontwikkeling van het gebied 
tussen het Westhoekreservaat en Cabour en de omgeving van Plopsaland met 
aandacht voor herstel van de duinpolderovergangen en bosontwikkeling.
OK op uitzondering van :

Zone ten westen van Plopsaland 
Geen bos

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

234. Natuurpunt GEN voor de ganse duinpolderovergang ten zuiden van Cabour en Adinkerke 
dorp met rechstzekerheid voor de bestaande landbouwers.
In de zoektocht naar hectares natuurgebied en/of landbouw en/of bos moet de 
geplande vervreemding van het vliegveld van Koksijde mee opgenomen 
worden.

Discussie-/aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

235. Provincie West- 
Vlaanderen

- Het verbeteren van deze ecologische processen vraagt veelal een 
aanpassing van de w aterhuishouding. Belangrijk is dat bij de afbakening 
rekening wordt gehouden met de gevolgen van toekomstige wijzigingen van 
de waterhuishouding. Er dienen garanties of oplossingen gegeven te worden 
zodat de landbouwfunctie van die gronden niet in gedrang komen.

- In duin-polderovergangen wordt intensivering van het landbouwgebruik of 
omvorming naar recreatieve vormen van landbouw (hobbylandbouw) 
tegengegaan. Landbouwverbreding en hoevetoerisme moet wel kunnen in 
beperkte mate, meestal in hoeves beschermd ais erfgoed.

Vanuit natuur zijn deze binnenrandduinen zeer belangrijk (puur ecologisch), 
maar in hoeverre is dit nog zo in de realiteit (door de bebouwing in de duinen). 
Er moet ook aandacht besteed worden aan boerderijen met erfgoedwaarden. 
Wat wordt er verstaan onder recreatieve vormen van landbouw?
Hoe wordt de impact op de aansluitende polder bekeken? (dit blijft onduidelijk) 
De verschillende functies die water hier krijgt, moeten goed afgewogen 
worden.

4.4 de provincie wijst erop dat in deze zone het Provinciaal Centrum voor 
Land- en Tuinbouw reeds jarenlang proefvelden aanlegt en opvolgt. Bij de 
afbakening zou dit gebied gevrijwaard moeten worden.

4.8 is dit geen woonzone?

Discussie-/aandachtspunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.
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236. MBZ Gebied 4.15 : De beschreven visie-elementen zijn niet realistisch voor deze 
locatie omwille van de fysische aanwezige bebouwde elementen. Dit gebied 
dient te worden geschrapt.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied

237. Stad Brugge- 
Boerenbond

Gebied 4.14 De aanduiding van natuurgebied tussen het zeebos en de 
verstedelijking Zeebrugge is niet aanvaardbaar. Het huidige aanwezige 
landbouwgebruik moet behouden kunnen blijven. Daarom is een opname ais 
ankerplaats (erfgoedlandschap) hier niet wenselijk.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

Deelconcept ‘Ruimte voor spontane ecologische processen in slikken- en 
schorregebieden’

238. Natuurpunt Knokke- 
Heist

Het Zwinpark: moet integraal opgenomen worden in GEN. Er wordt akte genomen van dit standpunt.

Deelconcept “ uitbouwen van het randstedelijk groengebied”

239. Gemeente De Panne Het aanleggen van een speelbos bij Plopsaland is niet wenselijk. Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

240. Gemeente Knokke- 
Heist

De locatie van het randstedelijk groengebied staat in het GRS aangeduid in 
functie van de realisatie van de tweede golf. In het GRS is een locatie voor een 
stadsrandbos van ca 40 ha aangeduid tussen de Laguna Beach en de Put van 
de Cloedt. Het gemeentebestuur staat er op dat deze kaarten in die zin worden 
aangepast evenals het aangegeven richtcijfer.
De aanduiding in onderhavig document betreft een verkeerde voorstelling 
waarbij verkeerde verwachtingen worden geschapen waarmee het 
gemeentebestuur niet akkoord kan gaan.

Discussiepunt dat verder in overweging moet genomen worden bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

241. Toerisme Vlaanderen Het kan niet de bedoeling zijn dat randstedelijke groengebieden aan de kust 
vervangend zijn voor recreatie op strand en duinen. De groengebieden aan de 
Kust kunnen enkel worden ontwikkeld voor specifieke doelgroepen.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

242. Westtoer Het kan niet de bedoeling zijn dat randstedelijke groengebieden aan de kust 
vervangend zijn voor de recreatie op strand en duinen. Deze materie valt onder 
afbakening van stedelijke gebieden.
Wij stellen ons de vraag bij de nood aan bos bij het attractiepark Adinkerke, 
Willemspolder in Nieuwpoort en Middelkerke.

Het is een expliciete doelstelling uit het RSV (taak voor het Vlaams Gewest) om de 
bosindex ook in bosarme streken te verhogen (bv. via stadsbossen).

Gemeenten hebben in principe de taak om in een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
groenstructuren van lokaal niveau uit te werken en daarvoor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen op te maken. Kleinschalige bebossing (dorpsbos, speelbos) op 
niveau van kleine woonkernen kan daarbij aan bod komen.

De Ínhoud van een gemeentelijk structuurplan is bepaald in omzendbrief RO 97/02 van 
14 maart 1997 over het gemeentelijk structuurplanningsproces.

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

243. VBV De uitspraken over het speelbos bij Plopsaland, de uitbreiding van het Zeebos, 
het jachthavenpark en de Willemspolder zijn veel te vrijblijvend.
Het jachthavenpark en de Willemspolder zijn niet ter sprake gekomen tijdens 
de overlegmomenten.
Rond Zandvoorde moet een scherm bos voor de industrie rond Oudenburg 
komen.

Aandachts-/discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied
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244. Boerenbond Het zeebos te Blankenberge krijgt voorzieningen voor zachte recreatie met 
regionale attractiviteit en functioneert ook ais landschappelijke buffering van de 
haven van Zeebrugge. Uitbreiding van deze groenstructuur in westelijke 
richting kan onderzocht worden, waarbij rekening gehouden wordt met de 
landschappelijke en ecologische context en het landbouwgebruik van de 
Oudemaarspolder. In oostelijke richting moet het huidig landbouwgebruik 
gevrij/vaard worden.
Te schrappen gebieden:

6.4 Plopsabos / groengebied ten noorden van Groot Moerhof
6.5 ontwikkeling ontginningsgebied Adinkerke tot groengebied

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

245. Stad Blankenberge Het voorziene Zeebos, aanzien ais randstedelijk groengebied, in te delen bij 
het stedelijk gebied en niet bij het buitengebied.

De ruimtelijke visie vertrekt van de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur. Deze elementen kunnen zich ook binnen de stedelijke gebieden 
bevinden.
Aandachtspunt dat verder moet meegenomen worden bij het afbakeningsproces voor het 
stedelijk gebied Blankenberge.

246. VBV De in de gewenste ruimtelijke structuur voorgestelde bosuitbreiding moet ook 
opgenomen worden in het programma voor uitvoering:

Tussen Cabour en Westhoekduinen
Belvédère
Uitbreiding Littobos
Oude Hazegraspolder
Zeebos Blankenberge
Jachthavenpark/Blosopark
Willemspolder
Plopsabos
Ontginningsgebied Adinkerke

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.
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247. Provincie West- 
Vlaanderen

Het jachthavenpark-Blosopark en de Willemspolder: het provinciaal RUP 
Kasteelstraat voorziet daar ook verblijfsrecreatie. Dit moet zeker meegenomen 
worden in de plannen.
Ook bij Knokke-Heist, Middelkerke en ten zuiden van Nieuwpoort is de uitbouw 
van dergelijke groenpolen van belang. Hier stellen we ons ernstige vragen naar 
de motivering en het doei van het project. In Knokke-Heistwillen we dit 
groengebied integreren binnen een golfterrein (binnen het stedelijk gebied). 
Gezien de geringe oppervlakte toegankelijke duinen kan een randstedelijk 
groengebied in de omgeving van Nieuwpoort en Middelkerke zinvol zijn, maar 
dan in een concept waarin plaats is voor zowel openbaar ais privaat initiatief 
(samenwerking met de landbouw) en dat niet alleen uit bos bestaat maar ook 
rekening houdt met de eigenheid van het polderlandschap. Voor Nieuwpoort 
moeten bovendien de vier voorstellen van openbare randstedelijke 
groengebieden, verspreid over duinen en polder, uitgewerkt worden ais een 
geheel vanuit de noden van de stad Nieuwpoort en de omliggende badsteden 
(vooral Middelkerke).
6.1 Deels binnen afbakening, deels in buitengebied. De eventuele uitbreiding 

moet ook landbouwkundig bekeken worden.
6.2 Rekening houden met provinciaal RUP Kasteelstraat
6.4 Hierbij hebben we de grootste vragen: zal deze ontwikkeling de mogelijke 

uitbreiding van Plopsaland niet in gevaar brengen? Daarnaast zijn we ook 
niet overtuigd van een bos op deze plaats. Ook de gemeente is hier geen 
vragende partij.

6.5 In het PRS-WV is deze locatie ook geselecteerd ais openlucht-recreatieve 
ruimte. Dit moet meegenomen worden in de procedure.

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

Deelconcept “Behoud open waters met ecologische en recreatieve waarde”

248. Afdeling Beleid 
Havens, Waterwegen 
en Zeewezen

De havenmonding van Oostende: op de eerste plaats een commerciële 
handelshaven met een zekere recreatieve functie, behoud en ontwikkeling van 
natuur- en landschapswaarden zijn in ondergeschikte orde. In het kader van de 
kustverdediging moet deze zone uit het projectgebied genomen worden.

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

249. Gemeente De Panne Het recreatiedomein moet verder kunnen worden geëxploiteerd en de huidige 
gebouwen uit het duinendecreet gesloten. Aan deze exploitatie en 
infrastructuur kunnen geen verdere beperkingen worden opgelegd.

Bestaande regelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit dit proces; het duinendecreet 
blijft onverminderd van kracht.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

250. Gemeente Nieuwpoort De verbinding van de twee natuurgebieden ‘Fort van Nieuwendamme’ is 
nutteloos omdat er hoger gelegen akkerlanden tussen liggen. Er is daar een 
BPA Nieuwendamme van toepassing.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

Deelconcept “ Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden en poorten en 
compacte kernen “

251. Gemeente De Haan Sterk aangetaste agrarische gebieden, volledig ingesloten door clusters van 
zonevreemde gebouwen en gelegen nabij de stedelijke kern De Haan en 
Wenduine, moeten kunnen ingelijfd worden bij deze woonkernen.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

252. Gemeente Knokke- 
Heist

Deze aanduiding is op de kaarten onterecht aangeduid ter hoogte van het 
noordelijk deel van de Tolpaertpolder waar geopteerd wordt voor uitbreiding 
van de kern van Knokke-dorp en het Zoute.

Discussiepunt dat verder in overweging moet genomen worden bij planningsinitiatieven in 
het gebied.
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253. VBV Schermbossen kunnen hier een belangrijke rol spelen. Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

Gebied A1

254. Gemeente Knokke- 
Heist

De reeds 100 jarige bestaande golf, effectief ais golf aanduiden.
De pijlen ter hoogte van de dorpskern van Knokke dienen in omgekeerde 
richting te staan, dit wil zeggen zuidelijk georiënteerd.

Discussiepunt dat verder in overweging moet genomen worden bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

255. Gemeente Knokke- 
Heist

Het strand en de dijk moet toegankelijk blijven voor voetgangers, fietsers en 
paarden en andere vormen van zachte recreatie.
De baai van Heist: Dit gebied is reeds aangeduid in VEN eerste fase. Welke 
meen/vaarde kan een nieuwe actie hieraan nog geven?
In de Oude Hazegraspolder dient maximaal rekening gehouden te worden met 
de aanwezige volwaardige landbouwactiviteiten en dient de begrazing door 
paarden.
Indien het gebied herbestemd wordt naar natuurgebied moet er eerst maximale 
rechtszekerheid (zowel op vlak van duinendecreet ais op vlak van 
bestemmingsplannen) en uitbreidingsmogelijkheden gegeven worden aan de 
bestaande woning en landbouwbedrijf.

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

256. MBZ Te schrappen :
Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor :
- Aanduiden grote eenheid natuur op het strand en slikken- en schorrengebied 

in de Baai van Heist
- Aanduiden grote eenheid natuur en/of grote eenheid natuur in ontwikkeling 

voor delen van de Oudemaarspolder

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

257. Zwin-polder In het mondingsgebied van de Isabellavaart moet bijzondere aandacht gaan 
naar de afwateringproblematiek.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied. Over beheer van waterlopen zelf zal binnen dit planningsproces echter 
geen uitspraak gedaan worden; dit is een bevoegdheid van de verschillende 
waterbeheerplannen.

258. Natuurpunt Knokke- 
Heist

Aanduiden natuurverwevingsgebied op het golfterrein te Knokke is vereist. Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

259. Boerenbond Aanduiden van het landbouwgebied.
Te schrappen:
- Aanduiden grote eenheid natuur en/of grote eenheid natuur in ontwikkeling 

voor delen van Oude Hazegraspolder, rekening houdend met aanwezige 
(druk vanuit) hobbylandbouw en met voldoende garanties voor aanwezige 
bebouwing

- Aanduiden grote eenheid natuur en/of grote eenheid natuur in ontwikkeling 
voor delen van de Oudemaarspolder

- Mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis van het 
erfgoedlandschappendecreet.

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet). De gebieden met 
een uitzonderlijke landschappelijke waardering worden echter wel in de ruimtelijke visie 
opgenomen.

Gebied A2

260. Gemeente De Haan De ruimtebalans geeft geen aanwijzing wat dit betekent voor het grondgebied 
van de gemeente De Haan, waardoor het verlies aan landbouwgrond en de 
toename aan natuur en reservaat of GEN en GENO op gemeentelijk vlak, 
moeilijk in te schatten is.

De nota bevat een kwalitatieve ruimtelijke visie, geen kwantitatieve. Er werd enkel een 
kwantitatieve randvoorwaarde geformuleerd die -  bij het uitwerken van de 
uitvoeringsæties -  ais toetskader gehanteerd moet kunnen worden om de realisatie van 
de kwantitatieve taakstellingen uit het RSV voor landbouw, natuur en bos op te volgen.
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261. Boerenbond Te schrappen: Mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis 
van het erfgoedlandschappendecreet.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied. Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke 
procedure vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet). De 
gebieden met een uitzonderlijke landschappelijke waardering worden echter wel in de 
ruimtelijke visie opgenomen.

Gebied A3

262. Gemeente Koksijde Strand en duinen
- De stranden moeten steeds toegankelijk blijven. Het opsplitsen van de 

stranden in kleinere entiteiten (ter hoogte van de badplaatsen) is 
onaanvaardbaar.

- Ter hoogte van de Kinderlaan wordt een verbinding gemaakt tussen de 
Karthuizerduinen en de Simliduinen: deze verbinding is er op vandaag NIET. 
Visie GRS: concentratie van grootschalige recreatieve gebouwen met een 
gepaste inrichting van de niet bebouwde ruimte, waardoor er een link wordt 
gemaakt tussen de Karthuizerduinen en de Simliduinen.

- GRUP Ster der Zee en Schipgatduinen: deze gronden zijn nu reeds bestemd 
ais natuurgebied. De duinen stranden moeten toegankelijk blijven.

- Herbestemmen randen recreatiegebied: deze recreatiegebieden zijn reeds 
schaars op de gewestplannen en worden best behouden. Er kunnen wel 
voorwaarden opgelegd worden naar overgang toe.

- Toegankelijkheid duinen: zie visie GRS.

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

263. Gemeente Koksijde Duinen-polder
- Beschermd duingebied herbestemmen met een ‘aangepaste bestemming’: 

Deze gronden moeten in eerste instantie landbouwgebied blijven. Via 
duinendecreet zijn er voldoende mogelijkheden om deze gronden te vrijwaren 
voor bijkomende belastingen ten nadele van de aanwezige natuurw aarden.

- Een bijkomende omvorming naar natuurgebied is niet gewenst.

Discussiepunten die verder in overweging moeten genomen worden bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

264. Boerenbond Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor aanduiden van 
landbouwgebied.
Verder overleg en opmaak geïntegreerd plan voor de uitbreiding van het 
slikken- en schorrengebied IJzermonding door ontpoldering van de 
Hemmepolder en onderzoek naar mogelijke ontwikkeling tot recreatief 
groengebied in Willemspolder.
Mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis van het 
erfgoedlandschappendecreet. Rekening houdend met de leefbaarheid en een 
duurzame ontwikkeling van het gebied.
Te schrappen: Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
Hemme- en Willemspolder op basis van resultaten verder overleg

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

Gebied A4

265. Gemeente De Panne Duingebieden Noordduinen: de gemeente geeft een hele reeks 
gebiedsspecifieke opmerkingen voor dit gebied.

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planninginitiatieven in het gebied.

266. Gemeente De Panne Op de kaart zijn de Houtsaegerduinen verbonden met het strand. Tussen de 
Koninklijke Baan en het strand bevinden zich in deze zone de camping 
Zeepark en het strandmotel. Beiden zijn volgens het gewestplan gelegen in de 
hun geëigende zone. Deze uitbatingen kunnen niet in vraag worden gesteld.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.
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267. Gemeente Koksijde Strand en duinen
- De stranden moeten steeds toegankelijk blijven. Het opsplitsen van de 

stranden in kleinere entiteiten (ter hoogte van de badplaatsen) is 
onaanvaardbaar.

- Ter hoogte van de Kinderlaan wordt een verbinding gemaakt tussen de 
Karthuizerduinen en de Simliduinen : deze verbinding is er op vandaag NIET. 
Visie GRS: concentratie van grootschalige recreatieve gebouwen met een 
gepaste inrichting van de niet bebouwde ruimte, waardoor er een link wordt 
gemaakt tussen de Karthuizerduinen en de Simliduinen.

- GRUP Ster der Zee en Schipgatduinen: deze gronden zijn nu reeds bestemd 
ais natuurgebied. De duinen stranden moeten toegankelijk blijven.

- Herbestemmen randen recreatiegebied: deze recreatiegebieden zijn reeds 
schaars op de gewestplannen en worden best behouden. Er kunnen wel 
voorwaarden opgelegd worden naar overgang toe.

- Toegankelijkheid duinen: zie visie GRS.

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

268. Gemeente Koksijde Duinen-polder
- Beschermd duingebied herbestemmen met een ‘aangepaste bestemming’: 

Deze gronden moeten in eerste instantie landbouwgebied blijven. Via 
duinendecreet zijn er voldoende mogelijkheden om deze gronden te vrijwaren 
voor bijkomende belastingen ten nadele van de aanwezige natuurwaarden.

- een bijkomende omvorming naar natuurgebied is niet gewenst.
- de duinpolderovergang Ten Bogaerde: de landbouwactiviteit moet behouden 

worden.
- Ook de proefveldwerking van Onderzoekscentrum van Beitem op de gronden 

Belvédère -  Ten Bogaerde komt in het gedrang door een herbestemming. 
Ook hiervoor wensen wij het behoud van de huidige bestemming.

Discussiepunten die verder in overweging moeten genomen worden bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

269. Boerenbond Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor aanduiding van het
landbouwgebied.
Aanduiden grote eenheid natuur op de duin-polderovergang bij de
Oosthoekduinen ten noorden van het Langgeleed. (enkel ten westen van de
weg Veurne-De Panne).
Te schrappen:
- Het gebied tussen het Westhoekreservaat en Cabour en de omgeving van 

Plopsaland, met aandacht voor herstel duin-polderovergang en 
bosontwikkeling.

- Onderzoek naar en verder overleg over de mogelijkheden om de duin- 
polderovergang bij Oosthoekduinen-Ten Bogaerde ten zuiden van het 
Langgeleed te herstellen.

- Mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis van het 
erfgoedlandschappendecreet.

- Gebied tussen het Westhoekreservaat en Cabour en de omgeving van 
Plopsaland op basis van de resultaten van het verder overleg.

- Bevestigen van het beschermd duingebied door aanduiden passende 
bestemming bij Oosthoekduinen-Ten Bogaerde.

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet). De gebieden met 
een uitzonderlijke landschappelijke waardering w orden echter wel in de ruimtelijke visie 
opgenomen.
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4.6 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogram m a deelruim te “Kustpolders”

april 2006

270. Natuurfonds Westland Verweving landbouw -natuur
De kustpolders zijn de aangewezen plaats waar verweving landbouw-natuur 
kan gerealiseerd worden. In de regio KPW willen we dan ook 24.000 ha 
natuurverweving met landbouw ingekleurd zien.
Voor de afbakening van gebieden voor verweving natuur-landbouw geven 
prioriteit aan volgende zones :
- Poldercomplex en Krekengebied linkeroever Plassendalevaart op 

grondgebied Gistel-Oudenburg-Oostende
- Komgronden van Lampernisse
- Wale-, schore- en Kapelleweiden
- Bosrijk landschap van de West-Vlaamse Heuvels
- Vallei van de Heidebeek
- Vallei en bos van Houthulst
- Vallei van de Grote Kemmelbeek

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

271. BLOSO, Vlaamse 
sportfederatie

Het vliegveldje in Zuienkerke moet behouden blijven voor ULM-vliegen. Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

272. Stad Damme Deelt de intentie om delen van de stroken natuurgebied langs de Damse Vaart 
en de lintvormige uitloper van het natuurgebied langs de Oude Sluissedijktoe 
te voegen aan de agrarische structuur.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

273. Vaak terugkerende 
opmerking bij 
verschillende actoren

In de poldergebieden mag de waterhuishouding en de veiligheid niet in het 
gedrang worden gebracht.

Discussie/aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

Over functie en beheer van waterlopen zelf zal binnen dit planningsproces echter geen 
uitspraak gedaan worden; dit is een bevoegdheid van de verschillende 
waterbeheerplannen.

274. Gemeente De Haan Maatregelen om de natuurlijke en ecologische structuur te herstellen kunnen 
enkel op basis van een vrijwillige beheerovereenkomst tot stand komen en na 
passende compensatie tot voldoening van de landbouw.

Er bestaan verschillende instrumenten om de geformuleerde doelstellingen te realiseren. 
Stimulerend beleid op basis van vrijwilligheid is daar één van. Verdere uitwerking van het 
beheer moet gebeuren volgens de sectorale wetgevingen (o. m. in natuurrichtplannen).

275. Gemeente De Panne Een uitbreiden van de grote eenheid natuur ten zuiden van het Langgeleed is 
voor de gemeenteraad onaanvaardbaar gezien het gebied thans een 
uitsluitende landbouwfunctie kent. De voorstellen om het Langgeleed omhoog 
te brengen zijn t.o.v. het evenwicht in de landbouw niet realistisch.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

276. Landbouwraad
Diksmuide

Indien men vandaag opteert om 1 ha bos in de Polders, Ijzervallei en 
grotendeels de Handzamevallei te planten, wordt dit afgekeurd, omwille dat 
men de open ruimte wil behouden.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.
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277. Gemeente Middelkerke De leefbaarheid van de landbouwers moet bewaard blijven. De open ruimte 
van de polder biedt een aantal mogelijkheden voor toeristische ontwikkelingen 
die ais aanvullend op de landbouwvoering kunnen worden ontwikkeld. Dit 
houdt onder andere in dat de openheid van het polderlandschap wordt 
gevrij/vaard. Het voortbestaan van de landbouwbedrijven, zowel in aantal ais 
de diversiteit, moet gegarandeerd blijven gelet op het sociaal weefsel en hun 
economisch netwerk. Door het massaal uitbreiden van bestaande zuivere 
natuurgebieden komt voor heel wat jonge landbouwers hun inkomen op de 
helling te staan. (Puidebroeken en Schuddebeurze)

Aandachtspunten die moeten meegenomen bij de planningsinitiatieven in het gebied.

278. Gemeente Nieu/vpoort Ruilverkaveling Wilskerke, deel ruilverkaveling Leffinge, polders van 
Middelkerke, krekengebied van Oostende:
Voorontwerp structuurplan Nieuwpoort voorziet een ambachtelijke zone tussen 
het Nieuw Bedelfen de gemeentegrens met Middelkerke aan de Kustweg, ter 
vervanging en herlokalisatie van de bedrijven op de industriezone rechter 
havenoever waarbij jachthaven voorzien is.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

279. Gemeente Nieuwpoort Polder bij Oostduinkerke
Er moet gestreefd worden naar landbouw met recreatief medegebruik. Het 
Littobos kan uitbreiden maar dan moet er wel een deel voorzien worden ais 
speelbos.

Aandachts/discussiepunt dat verder moet meegenomen bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

280. Stad Veurne Het stadsbestuur geeft geen gunstig advies voor wat betreft de aanbeveling tot 
aanleg van een bos van 60 ha tussen de autosnelweg en het kanaal ten 
oosten van Adinkerke.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

281. Gemeente Zuienkerke Gebied ten noorden van Nieuwmunster
De aanduiding van de natuurgebieden hier is niet wenselijk en onduidelijk. De 
betekenis van de verbindingspijlen is niet duidelijk en overbodig.
Er kan niet afgebakend worden volgens de eigendomsituatie en 
aankooppolitiek van natuurverenigingen. Daarom moeten de bijkomende 
afbakeningen ais natuurkernen, agrarisch gebied blijven.
De aanduiding ais verwevingsgebied is overduidelijk te groot en daardoor 
verstoort het de mogelijkheden om een grote aaneengesloten landbouwpolder 
te behouden tussen Brugge en de kust.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

282. Gemeente Zuienkerke Het verwe/ingsgebied bij Strooienhaan moet zuiver agrarisch blijven. Met de 
huidige wetgeving zijn er nu reeds voldoende waarborgen om de reeds 
aanwezige natuurwaarden te beschermen.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

283. IWVA Mogelijkheid van waterwinning in Avekapellekreek voorzien. Aandachtspunt dat meegenomen moet worden bij de planningsinitiatieven in het gebied.

284. MBZ Wij merken op dat een aantal gebieden werden opgenomen met een 
belang rijke functie of plaats in het licht van de ontwikkeling van de haven van 
Brugge-Zeebrugge ais Vlaamse poort.
Hierbij vinden wij het in de eerste plaats ven/vonderlijk dat de visievorming van 
het buitengebied uitspraken gedaan worden over belangrijke onderdelen van 
de haven Brugge-Zeebrugge, zoals het Boudewijnkanaal en de strategische 
havenreserve in de achterhaven.
Wij zijn gekant tegen afbakening van VEN-gebieden in de nabijheid van 
gewenste havenactiviteiten, omdat hierdoor de havenactiviteiten in een 
permanente toestand van rechtsonzekerheid worden gebracht en de werking 
ais poort en economische motor van Vlaanderen fundamenteel in het gedrang 
gebracht wordt.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.
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285. MBZ De voorgestelde kaarten omvatten betreffende haven van Brugge-Zeebrugge 
enkel de zones waar havenactiviteiten worden voorzien en houden totaal geen 
rekening met de bufferzones die omheen deze havenactiviteiten nodig zijn. 
Verder merken wij op dat ook verder te ontwikkelen lijninfrastructuur niet 
werden opgenomen bij de ontwikkeling van deze ruimtelijke visie, maar daarbij 
toch belangrijke elementen zijn.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

286. Natuurpunt Polders tussen Knokke en Damme
Belangrijke gebieden voor natuur: De Kleiputten van het Oude Fort St-Donaas, 
de St-Donaaspolder en uitbreidingsgebied, de omgeving van de Nieuwe 
Hazegraspolder (grote delen dienen verwevingsgebied tussen landbouw en 
natuur te worden), de nieuwe Hazegraskreek (dient opgenomen te worden ais 
GEN), het Directeur Generaal Willemspark en Park 58.

Aandachtspunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

287. Natuurpunt, 
Natuurpunt Westhoek

Verloren landbouwgrond en bosgrond kunnen gecompenseerd worden door de 
mogelijks vrijkomende gronden van de militaire vlieghaven en het munitiedepot 
te Koksijde.

Discussie-/aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

288. Natuurpunt Ais compensatie voor vrijgeven van stroken langs Damse Vaart kan ondermeer 
de Hoekevaart met begeleidende oeverzones en drijftillen voorgesteld worden. 
Het betreft eveneens een lijnvormig element in dezelfde streek die op de 
gebiedsvisie geen speciale indeling kreeg.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

289. Natuurpunt
Blankenberge

De historische graslandcomplexen van de komgrondgebieden :het is bijzonder 
belangrijk dat dergelijke gebieden integraal beschermd worden: door 
versnippering ontstaat immers een sterke verstoring van de kerngebieden. Ook 
een natuurrecreatieve invulling kan enkel gerealiseerd worden in grote en 
rustige gebieden met voldoende draagkracht.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

290. Bultynck-Leuridan Een uitbreiding van het natuurgebied, ook niet ais natuurverwevingsgebied, is 
niet aanvaardbaar voor de landbouw.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

291. Natuurpunt Knokke- 
Heist

Gebieden niet terug gevonden in de gewenste ruimtelijke structuur: 
Tolpaertpolder, park 58, de belangrijkste waterbpen dienen opgenomen in het 
VEN ais natuurverbinding.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

Deelconcept “ Groot aaneengesloten landbouwgebied ais ruimtelijke drager in 
de polder “

292. Stad Brugge Verduidelijken dat het hier om agrarische bedrijven gaat. In dit stadium van de visievorming worden de teksten niet meer aangepast. 
Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

293. Gemeente De Haan Het gebied dat ais landbouwgebied wordt aangeduid moet optimaal 
voorbehouden blijven aan de grondgebonden beroepslandbouw, waarnaast 
toeristisch recreatief medegebruik met een laagdynamisch karakter tot de 
mogelijkheid moet kunnen behoren.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

294. Gemeente De Panne Het uitgewerkte concept is in grote mate in overeenstemming met de door de 
gemeente gewenste agrarische structuur.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

295. GECORO Diksmuide In dergelijke landbouwgebieden is niet alleen recreatief maar ook toeristisch 
medegebruik op actieve boerderijen (logies, koopboerderijen, 
onthaalboerderijen zoals in algemene opmerkingen aangegeven) gewenst met 
mogelijkheden tot verbreding van de landbouw.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.
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296. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

Het polderlandschap leent zich uitstekend voor laagdynamische, toeristisch- 
recreatieve nevenactiviteiten. In deze gebieden moet dus naast het recreatief 
medegebruik ook het toeristisch medegebruik mogelijk zijn. Dit toeristisch 
medegebruik omvat hoeve- en plattelandstoerisme.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

297. VBV Zijn dorpsbossen een taak voor de gemeenten of voor het Vlaams Gewest? 
Aanleg van tijdelijke agrarische bossen moet mogelijk zijn.

Gemeenten hebben in principe de taak om in een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
groenstructuren van lokaal niveau uit te werken en daarvoor uitvoeringsplannen op te 
maken. Kleinschalige bebossing (dorpsbos, speelbos) op niveau van kleine woonkernen 
kan daarbij aan bod komen.

De Ínhoud van een gemeentelijk structuurplan is bepaald in omzendbrief RO 97/02 van 
14 maart 1997 over het gemeentelijk structuurplanningsproces.

298. Boerenbond Intensivering door overschakeling naar strikt grondloze bedrijven is uitgesloten. 
Voor het behoud en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine 
landschapselementen alsook voor het behoud en herstel van cultuurhistorische 
relicten en het bouwkundig erfgoed, zodat een ecologische en 
landschappelijke basiskw aliteit gegarandeerd wordt, dient een stimulerend 
beleid op basis van vrijwilligheid gevoerd te worden.
Mogelijkheden in het kader van verbrede landbouwactiviteiten moeten mogelijk 
blijven.

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in dit gebied.

299. Provincie West- 
Vlaanderen

De bestendige Deputatie kan zeker niet akkoord gaan dat nieuwe 
grondgebonden landbou/v bedrijven of andere constructies geconcentreerd 
moeten worden in en rond bestaande woonkernen. Grondloze activiteiten 
zouden wel mogen geconcentreerd worden bij de kern van Gistel en het 
regionaal stedelijk gebied Brugge. Hoe is hierbij de afweging gebeurd met 
afstandregels vanuit de milieuwetgeving, mogelijkheid van hinder?
De Provincie stelt vast dat er een aantal studies lopen omtrent de glastuinbouw 
(ook vanuit het gewest). De provincie volgt deze studies met belangstelling op 
en wenst de conclusies van deze studies af te wachten.
Gebieden: een aantal grote aaneengesloten landbouwgebieden krijgen een 
overdruk (natuurwaarden, gave landschappen, ...). Sommige delen ervan 
liggen ook in een natuuraandachtszone (NAZ, cf. PRS-WV), er dient een 
verfijning te gebeuren van de schetsen zodat duidelijk is wat landbouwgebied 
is en wat onder verweving komt te liggen.

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in dit gebied.

300. MBZ Gebied 8.27 : Wij merken op dat in deze zone eveneens een belangrijke 
reorganisatie en modernisering van de spoorweginfrastructuur van het 
goederenstation wordt voorzien.
Bovendien dient de visievorming te gebeuren in relatie tot de haven van 
Brugge-Zeebrugge op lange termijn.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in dit gebied.

301. MBZ Gebied 8.28 : De visievorming dient te gebeuren in relatie tot de haven van 
Brugge-Zeebrugge op lange termijn voor zone ten noorden van de N 376 
(Dudzele-Westkapelle).

302. ABS Zuienkerke- 
Blankenberge

Gebied 8.22 moet ten noorden van Nieuwmunster uitgebreid worden tot aan de 
grenzen van het huidige VEN-gebied.
Geen verwevingsgebied op de akkers.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

303. ABS Zuienkerke- 
Blankenberge

Het landbouwgebied ten oosten van de Blankenbergse dijk moet aangesloten 
worden met het gebied 8.25.
De gronden in eigendom van Natuurpunt binnen dit gebied moeten omgeruild 
worden met gronden in het VEN-gebied.
Geen verwevingsgebied op akkers en huiskavels.

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in dit gebied.
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304. ABS Zuienkerke- 
Blankenberge

Het verwevingsgebied Strooienhaan, in 8.22 moet zuiver agrarisch gebied 
blijven. Tijdens het overleg waren alle partijen het eens dat de 
verwevingsgebieden buiten het vogelrichtlijngebied geschrapt zouden worden. 
Gebied 8.23 voldoende bescherming van de ecologische waarden door de 
huidige wetgeving van het vogelrichtlijngebied.

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in dit gebied.

Deelconcept “ Behoud van gave polderlandschappen en markante 
terreinovergangen “

305. Stad Brugge Moet ook van toepassing op de ‘polder bij Sint-Kruis Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

306. Gemeente De Haan Nieuwe inplantingen van niet-grondgebonden landbouwactiviteiten moeten 
worden uitgesloten. Binnen het gave polderlandschap moeten vormen van 
toeristisch recreatief medegebruik met een laag dynamisch karakter mogelijk 
zijn. Niet grondgebonden industriële activiteiten moeten geweerd worden. 
Mogelijkheden inzake ruilverkaveling en landinrichting mogen niet uitgesloten 
worden.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

307. GECORO Diksmuide Hier staat niets over toeristisch-recreatief medegebruik. Ook in dergelijke 
landbouwgebieden is niet alleen recreatief maar ook toeristisch medegebruik 
(zoals hierboven aangegeven) wenselijk met mogelijkheden tot verbreding van 
de landbouw.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

308. Gemeente Zuienkerke Wat het gave landschap betreft, gaat het hier wellicht om een verwijzing naar 
het erfgoedlandschap dat zijn concentratie vindt in de Moere zelf. Het is dan 
ook onduidelijk waarom het gebied tussen de Meetkerkse Moeren en de 
Noordede aangeduid wordt.
De overdruk “Behoud van de gave landschappen en markante 
terreinovergangen” moet zich beperken tot het huidige VEN-gebied.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in dit gebied.

309. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

Zowel het recreatief ais toeristisch medegebruik van deze gebieden moet 
mogelijk zijn. Dit toeristisch medegebruik omvat hoeve- en plattelandstoerisme.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in dit gebied.

310. Boerenbond Behoud van de gave polderlandschappen en markante terreinovergangen. 
Dit deelconcept volledig schrappen.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

311. Provincie West- 
Vlaanderen

De oorspronkelijke percelering, grachten-, wegen- en bedijkingspatronen en 
het historisch bodemgebruik zijn herkenbare landschappelijke structuren die 
zoveel mogelijk bewaard moeten blijven. Dit moet genuanceerd en verfijnd 
worden. Randvoorwaarden opleggen naar percelering heeft een minder 
beperkende invloed op de landbouw dan behoud van historisch bodemgebruik, 
lees graslanden. Behoud van het grasland kan bovendien nog vertaald worden 
in enkel het aanwezig zijn van het grasland of het behoud van de ecologische 
randvoorwaarden (hoge waterstand, reliëfrijk, ...). Voor de landbouw moet via 
de zonering duidelijk aangegeven worden wat de randvoorwaarden zijn en hoe 
die zullen worden uitgewerkt via regelgeving of een impulsenbeleid.
Er dienen middelen vrijgemaakt te worden om de gave landschappen te 
vrijwaren. Deze middelen moeten kunnen bestaan uit financiering en 
stimulering.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in dit gebied.

Stimulerend beleid is de bevoegdheid van de sectoradministratie

312. Stad Brugge- 
Boerenbond

Gebied 9.5 Wij vragen ons hier duidelijk af of er via de wetgeving op de 
erfgoedlandschappen hier geen vergaande bepalingen worden aanvaard die 
ingaan tegen de lokale wensen en doelstellingen.

Bestaande sectorwetgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit dit afbakeningsproces.
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313. CD&V en bedrijfsgilde 
Diksmuide, landelijk 
gilden Driekapellen- 
Kaaskerke

Gebied 9.14 Komgronden Lampernisse
Dit gebied moet beperkt worden tot het huidig geklasseerd gebied.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

314. Bedrijfgilde en 
landelijke gilde 
Oudenburg

Gebieden 9.10 en 9.11
Dit voorgestelde erfgoedlandschap kan niet, zolang niet duidelijk is wat de 
gevolgen zijn voor eigenaars en de gebruikers van deze gronden.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

Bestaande sectorregelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit dit afbakeningsproces.
315. Van Nevel, Maelfeyt,

Bultynck-Leuridan,
Breemersch

Gebied 9.7 en 9.9
Dit voorgestelde erfgoedlandschap kan niet, zolang niet duidelijk is wat de 
gevolgen zijn voor de eigenaars en de gebruikers van deze gronden.

316. Provincie West- 
Vlaanderen

Gebieden 9.2 en 9.6 : deze polders bevatten graslanden, maar ook nog 
akkers. Deze categorieën moeten verfijnd worden.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in dit gebied.

317. Natuurpunt,
Natuurpunt
Blankenberge

Uitkerkse polder
Bij de huidige afbakening is het noodzakelijk en logisch dat ook het resterende 
deel van de Uitkerkse Polder op het grondgebied van Zuienkerke ais VEN 
wordt aangeduid : het gebied zoals aangeduid op de kaart tot aan de 
dorpskern van Nieuwmunster vormt een integraal onderdeel van de Uitkerkse 
Polder, hetzelfde geldt voor het klein gedeelte dat zich op het grondgebied van 
Blankenberge ten oosten van de Blankenbergse dijk bevindt.
De afbakening zoals weergegeven op de kaart zou, voornamelijk op de 
zuidgrens, iets meer gedetailleerd tot op het perceelsniveau moeten gebeuren 
waardoor een paar op de rand gelegen akkers er zouden uit vallen.
De discussie omtrent de afbakening met de landbouwsector is bij deze laatste 
niet zozeer ingegeven door de eigenlijke afbakening, maar vooral door de 
hieraan verbonden voorwaarden, in het bijzonder wat de bemestingsnormen 
betreft. Een nuancering van deze normen zou al veel oplossen.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in dit gebied.

Bestaande regelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit dit afbakeningsproces.

Deelconcept : Behoud van ecologisch waardevolle graslanden in het agrarisch 
poldergebied

318. Stad Brugge Moet verduidelijkt worden dat het om “historisch” permanente graslanden gaat. Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

319. GECORO Diksmuide Deze poldergebieden kunnen niet alleen worden ingeschakeld in recreatief 
medegebruik maar de bestaande bebouwing in deze gebieden kan onder de 
hierboven geschetste randvoorwaarden ook ingeschakeld worden voor 
toeristische logiesvormen.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

320. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

Deze poldergebieden kunnen niet alleen worden ingeschakeld in recreatief 
medegebruik maar de bestaande bebouwing in deze gebieden kan ook 
ingeschakeld worden voor toeristische logiesvormen.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in dit gebied.
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321. Boerenbond Waardevolle natuur- en landschapselementen worden in stand gehouden en 
hersteld op basis van beheersovereenkomsten.
Behalve inzake historisch permanente graslanden kunnen geen beperkingen, 
gebods of verbodsbepalingen worden opgelegd inzake het landbouwgebruik 
en de bedrijfsvoering.
Aan de bestaande bedrijven worden voldoende ontwikkelingskansen geboden 
en worden niet in deze overdruk opgenomen. Verbrede landbouwætiviteiten 
dienen ontwikkelingsmogelijkheden te krijgen.
De aangeduide gebieden zijn veel te groot.
Te schrappen gebieden

10.3 ‘Parlementsgracht’ te Veurne
10.4 Zelte-Zuid
10.5 graslanden Coolenhof, aansluitend bij Pistelhoek te Veurne
10.6 graslanden Fintele en Pereboom
10.7 de Wale-, Schore- en Kapelleweiden
10.8 delen van de polders van Middelkerke (Craningatevliet tot de 

dronkenput en Fleriskot)
10.9 polders Snipgat te Middelkerke-Snaaskerke
10.10 gebied rond de kreken van de historische polders van Oostende
10.11 polders rond de Duivekete en Waterhof te Bredene
10.12 delen van de polders van Klemskerke-De Haan (Palingpotweiden, 

omgeving Pompje)
10.13 Palingpotweiden Waren onderdeel van ruilverkaveling en hebben 

duidelijk hoofdfunctie landbouw.
10.16 omgeving Grote Keuvelhoeve en de Kleine Geul te Knokke-Heist
10.17 delen van de Bourgognepolder
10.18 omgeving Schobbejak-Paddegat
10.19 omgeving Ettelgemse Gemene Weide
10.20 omgeving Kwetshage tot Bloemendale
10.21 omgeving Meetkerkse Moere-twee Speien
10.22 polder bij Stuivekenskerke

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in dit gebied.

322. Natuurpunt Knokke- 
Heist

Palingpotweiden : integraal opnemen in VEN om verdere aantasting van de 
bufferzone tussen Zeebrugge, Heist en Westkapelle te verhinderen.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

323. Stad Brugge Gebied 10.20 Kwetshage beperken tot de gemeentegrens met Varsenare -  St- 
Andries.

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de 
planningsinitiatieven in het gebied

324. Stad Brugge Gebied 10.14 (polder rond Dudzele-Fort): de afbakening van de 
natuurverw evingsgebieden is te ruim, moet beperkt worden tot de effectieve 
zones van historisch permanente graslanden en weidevogelgebieden.

De grenzen van het natuurverwevingsgebied zijn slechts een schematische weergave. 
Tijdens latere planningsinitiatieven zullen de grenzen op perceelsniveau vastgelegd 
worden.
Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

325. Stad Brugge- 
Boerenbond

Gebied 10.14: Dit gebied heeft nog bijzonder veel actieve landbouwsites. De 
opdruk ven/v eving gaat hier duidelijk verder dan de aanduiding weidevogels die 
in het Brugse structuurplan zijn aangegeven. Het belang van een goede 
waterhuishouding werd hier niet opgenomen. De aanduiding in het voorstel zijn 
duidelijk groter dan wat in het voorstel van het Brugse structuurplan staat.

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in dit gebied.
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326. Landbouwraad en 
bedrijfsgilde Damme

Gebied 10.15 : De natuurverweving tussen Hoeke en Oostkerke is bijzonder 
ruim voorgesteld en dient beperkt te worden tot een smalle strook langs het 
water.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

327. Bedrijfsgilde Jabbeke Gebied 10.20: De aanduiding van het natuurgebied en het verwevingsgebied 
moet in overeenstemming gebracht worden met de compensatie-elementen 
Zeebrugge. Er moeten hier duidelijke afspraken en garanties geboden worden 
aan het landbouwgebruik in deze gebieden.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

328. Bedrijfsgilde Jabbeke Gebied 10.19: De aanduiding van natuurgebied moet beperkt zijn tot de 
elementen uit de groene RUP’s. Binnen verweving moeten de 
landbouwbedrijfsites vermeden worden. Een afweging op perceelsniveau is 
hier meer dan aangewezen.

Discussie/Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

329. Bedrijfsgilde Jabbeke Gebied 10.12: Er zijn geen aanknopingspunten te vinden waarop dit voorstel 
tot verweving is gesteund. We zien ook geen reden om dit ais verweving te 
behouden. Via de ruilverkaveling daar werd immers een evenwicht tussen 
landbouw en natuur bereikt via een territoriale opdeling. Dit laatste is ook 
geldig voor de verwevingsaanduidingen bij de Schobbejak.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

330. Landbouwraad
Oudenburg

Gebied 10.10 Geen natuurverwevingsgebied. Alleen de zeer beperkte zone 
van de kreken kunnen door ons aanvaard worden ais natuurgebied zoals deze 
reeds ingekleurd waren.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

331. Landbouwraad
Oudenburg

Gebieden 10.18, 10.12 en 10.19:
- Geen natuurverwevingsgebied
- Hier gaat het over zeer goede poldergrond
- Typische polderhoeven
- De ruilverkaveling moet gerespecteerd worden
- Bestaande bedrijfszetel uit natuurverwevingsgebied halen

Aandachts/discussiepunten die verder moeten worden meegenomen bij 
planningsinitiatieven in deze gebieden.

332. CD&V Diksmuide, 
bedrijsgilden 
Diksmuide 
en Middelkerke

Gebied 10.7 de Wale-, Schore- en kapelleweiden
Het is onaanvaardbaar dat dit gebied wordt voorgesteld ais
natuurverwevingsgebied. Enkel het huidige agrarisch gebied met ecologisch
belang (tussen Schore en de IJzer) kan in aanmerking komen voor
natuurverweving.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

333. CD&V en bedrijfsgilde 
Diksmuide, landelijke 
gilden Driekapellen- 
Kaaskerke

Gebieden 10.1 en 10.2 komgronden van Lampernisse 
Deze gebieden zijn veel te groot ingekleurd en kunnen maximaal het gebied 
beslaan waar er een overeenkomst is om het waterpeil te verhogen. De 
overige gebieden moeten volwaardig aan de landbouw worden toegekend.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

334. CD&V en bedrijfsgilde 
Diksmuide, landelijke 
gilden Driekapellen- 
Kaaskerke

Gebied 10.22 Stuivekenskerke
Wij kunnen niet akkoord gaan met een natuurverwevingsgebied. In dit gebied 
moet de ruilverkaveling worden gerespecteerd.

Bepalingen uit recent goedgekeurde ruilverkavelingen zullen gerespecteerdworden.

335. Natuurpunt Gebied 10.14
Wat betreft het behoud van de ecologisch waardevolle graslanden in het 
agrarische poldergebied zijn wij akkoord met punt 10.14 delen van de polders 
rand Dudzele en Fort van Beieren indien ook de Aarsele weiden en Ronselare 
weiden worden meegenomen.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.
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336. Bedrijfsgilde
Middelkerke

Gebied 10.8 delen van de polders van Middelkerke
Enkel de gebieden die zijn opgenomen ais habitatrichtlijngebied kunnen ais 
natuurverwevingsgebied in aanmerking komen. Ook het voorgestelde 
natuurverwevingsgebied langs het Graningegatevliet moet geschrapt worden in 
de gewenste ruimtelijke structuur. De aanduiding van vogelrichtlijngebied kan 
niet automatisch leiden tot de opname in natuurverweving.

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in dit gebied.

337. Bedrijfsgilde
Middelkerke

Gebied 10.9 Polders Snipgatte Middelkerke-Snaaskerke 
Het is onaanvaardbaar dat dit gebied wordt voorgesteld ais 
natuurverwevingsgebied.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

338. Bedrijfsgilde en 
landelijke gilde 
Oudenburg

Gebied 10.10 De aanduiding op kaart van dit gebied is onverantwoord groot. 
Het natuurveiwevingsgebied moet geschrapt worden.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

339. Bedrijfsgilde en 
landelijke gilde 
Oudenburg, Colpaert, 
Breemersch, 
Depoorter

Gebied 10.12
De ‘ruilverkaveling nieuwe stijl’ moet gerespecteerd blijven
Te weinig rechtszekerheid over de invulling van natuurverwevingsgebieden.

Bepalingen uit recent goedgekeurde ruilverkavelingen “nieuwe stijl” zullen gerespecteerd 
worden.

340. Bedrijfsgilde en 
landelijke gilde 
Oudenburg

Gebied 10.17 : De aanduiding op kaart van dit gebied is onverantwoord groot. 
Het natuurveiwevingsgebied moet geschrapt worden.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

341. Bedrijfsgilde en 
landelijke gilde 
Oudenburg

Gebied 10.18 en 10.19 : De aanduiding op kaart van dit gebied is 
onverantwoord groot. Het natuurverwevingsgebied moet geschrapt worden.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

342. Maelfeyt, Hollevoet, 
Colpaert

Gebied 10.12 : De afspraken van de ruilverkaveling moeten gerespecteerd 
worden.

Bepalingen uit recent goedgekeurde ruilverkavelingen zullen gerespecteerdworden.

343. Adriaenssens-Kryger Gebied 10.12 : Landbouw is en moet hoofdgebruiker blijven in dit gebied. Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

344. Adraenssens Gebied 10.11 Het gebied is te groot ingekleurd. Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

345. Gemeente Bredene Gebied 10.11 Geen natuurverweving rond de bestaande hoeve “Waterhof.

346. Provincie West- 
Vlaanderen

Gebied 10.3 Heeft dit erg kleine gebied voldoende ecologische waarden en 
potenties om in het kader van deze afbakening geselecteerd te worden of moet 
dit niet eerder lokaal worden geregeld?

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in dit gebied.

Deelconcept “Complexen van waardevolle graslanden als natuurkernen“

347. Stad Brugge De aan grasland gekoppelde fauna en flora wordt bevorderd en ontwikkeld met 
een aangepast flora- en faunabeheer die afdoende rekening houdt met de 
aangrenzende landbouwruimte, bv door hydraulische isolatie.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

348. Gemeente De Haan De landbouwbedrijvigheid moet ook hier volop kansen krijgen hetgeen verder 
moet reiken dan een louter ondersteunende rol in het beheer ervan.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

349 Natuurpunt Wij zijn verwonderd dat de Oudemaarspolder hier niet meer is opgenomen. Het gebied Oudemaarspolder is opgenomen in gebied A1.
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350. Boerenbond Landbouwzetels kunnen niet in een dergelijk worden opgenomen en moeten 
voorzien worden van ruime perimeter om zijn landbouwactiviteiten te kunnen 
voeren.
In de gebieden van de gewestplanwijziging Oostende-Middenkust (2001) 
moeten de evenwichten bewaard blijven die toen zijn bereikt.
Te schrappen gebieden:

11.2 de Viconiakleiputten (volgens de afspraken in de ruilverkaveling)
11.3 de Puidebroeken in middelkerke
11.4 omgeving van Fort van Nieuwendamme (enkel huidig natuurgebied)
11.5 delen van het Oostends krekengebied (huidig natuurgebied)
11.7 delen van de polders van Klemskerke-De Haan (huidig natuurgebied)
11.8 het Pompje (huidig natuurgebied mits planologische correcties)
11.9 Paddegat-Schobbejak (volgens afspraak ruilverkaveling)
11.10 de Uitkerkse Polder (huidig natuurgebied)
11.11 Meetkerkse Moeren (huidig natuurgebied)
11.12 “Delen van” de polders aan weerszijden van het Boudewijnkanaal 
11.15 het krekengebied van Lapscheure-Hoeke

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in dit gebied.

351. Stad Brugge Gebied : 11.12
wordt in het Strategisch Plan voor de haven van Brugge-Zeebrugge aangeduid 
ais een gebied binnen het havengebied waar natuurwaarden (tijdelijk) in stand 
worden gehouden en in dit licht beheerd worden
De aanduiding van een dergelijk ruim natuurgebied in en om Lissewege is een 
belangrijke hindernis voor de aanwezige landbouw. Wij stellen dat hier niet 
verder kan gegaan worden dan de huidige habitatgebieden ten zuiden van 
Lissewege. De aanduiding van het habitatgebied ten oosten van Lissewege is 
zeker niet wenselijk.

De ruimtelijke visie vertrekt van de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur. Deze elementen kunnen zich ook binnen het havengebied 
bevinden.

352. Landbouwraad en 
bedrijfsgilde Damme

Gebied 11.14: De voorstelling van het natuurgebied is veel te groot. Het 
oversteken van de Koolkerkesteenweg is onaanvaardbaar.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

353. Bedrijfsgilde Jabbeke Gebied 11.9: Het Paddegat heeft nog een belangrijk landbouwgebruik 
gekoppeld aan aanwezige actieve hoeves. Een aanduiding ais natuur is niet 
aanvaardbaar tenzij er een overeenstemming is met de compensatie- 
elementen Zeebrugge.

Discussiepunt dat verder in overweging moet genomen worden bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

354. Landbouwraad
Oudenburg

Gebied 11.8 Pompje
Hier werd beloofd dat een correctie van het gewestplan zou doorgevoerd 
worden om de jonge landbouwer in het gebied zijn bedrijf verder te laten 
uitbaten, (natuur terug inkleuren ais landbouwgebied). Te groot natuurgebied, 
die ons inziens niet waardevol kan genoemd worden.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in dit gebied.

355. CD&V en bedrijfsgilde 
Diksmuide, landelijke 
gilden Driekapellen- 
Kaaskerke

Gebied 11.7 De laagst gelegen gronden van de komgronden van Lampernisse 
In het kader van de ruilverkaveling en het landinrichtingsproject is er in het 
geklasseerd gebied een afspraak tussen natuur en landbouw over 
samenweking. Indien men van deze vrijwillige stappen van landbouw misbruik 
maakt om nu een natuurkern in dit gebied in te kleuren, zullen toekomstige 
akkoorden tussen natuur en landbouw worden gehypothekeerd. Wij wensen de 
schrapping van dit natuurgebied.

Bepalingen uit recent goedgekeurde ruilverkavelingen zullen gerespecteerdworden.
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356. MBZ Gebied 11.12 Dit dient beperkt te worden tot de polder ten westen van het 
Boudewijnkanaal. De polder aan de oostzijde van het kanaal is een 
strategische reserve voor havenontwikkeling. Bovendien dient de visievorming 
te gebeuren in relatie tot de haven van Brugge-Zeebrugge op lange termijn.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in dit gebied.

357. MBZ Gebied 11.13 Dit wordt voorgesteld natuurkern. Wij merken op dat op basis 
van de beschrijving ook delen van kaart 2 betrokken zijn, die werden 
aangekocht met het oog op de uitbouw van de haven van Brugge-Zeebrugge. 
De visievorming dient te gebeuren in relatie tot de haven Brugge-Zeebrugge op 
lange termijn.

358. ABS Zuienkerke- 
Blankenberge

Gebied 11.11 De grens van het huidige natuurgebied mag niet uitgebreid 
worden.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

359. Bedrijfsgilde
Middelkerke

Gebied 11.3 De Puidebroeken: Geen uitbreiding van het natuurgebied. Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

360. Bedrijfsgilde 
Middelkerke, Thyvelen- 
Becelaere

Gebied 11.4 Fort van Nieuwendamme: Geen uitbreiding van het natuurgebied. Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

361. Bedrijfsgilde en 
landelijke gilde 
Oudenburg

Gebied 11.5 Er kan geen sprake zijn van uitbreiding van natuurgebied. Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

362. Bedrijfsgilde en 
landelijke gilde 
Oudenburg

Gebied 11.6 Dit natuurgebied moet beperkt worden tot de huidige bestemming 
op het gewestplan.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

363. Bedrijfsgilde en 
landelijke gilde 
Oudenburg, Colpaert, 
Van Hecke-Cornu, 
Colpaert

Gebied 11.8 Dit natuurgebied moet afgestemd worden op het 
landbouwgebruik. De afspraken van de ruilverkaveling moeten gerespecteerd 
worden. Er kan geen uitbreiding zijn van natuurgebied.

Bepalingen uit recent goedgekeurde ruilverkavelingen zullen gerespecteerdworden.

364. Bedrijfsgilde en 
landelijke gilde 
Oudenburg

Gebied 11.9 De afspraken van de ruilverkaveling moeten gerespecteerd 
worden

Bepalingen uit recent goedgekeurde ruilverkavelingen zullen gerespecteerdworden.

365. Brusselle, Bultinck- 
Leuridan, Breemersch

Gebied 11.7 en 11.10 Het is onaanvaardbaar dat in dit gebied nog 
uitbreidingen van het natuurgebied worden gepland.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

366. Provincie West- 
Vlaanderen

Gebied 11.12 Deze polder bevat graslanden, maar ook nog akkers. Deze 
categorieën moeten verfijnd worden.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in dit gebied.

367. Gemeente Zuienkerke Het natuurgebied ‘Meetkerkse Moeren’ moet beperkt worden tot het huidige 
VEN-gebied.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

Deelconcept: Duin-polderovergangen in stand houden en herstellen

368. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

Ook in deze gebieden moet laagdynamisch recreatief medegebruik mogelijk 
zijn, net zoals bij de duinpolderovergang in de deelruimte Vlaamse kust.

Aandachtspunt dat verder moet in overweging worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Kust-Polders-Westhoek 69/101



VERW ERKING  EINDADVIEZEN april 2006

369. Gemeente De Panne Het begrip duin-polderovergang wordt nergens duidelijk omschreven. Voor de 
gemeenteraad is het onaanvaardbaar dat het ganse gebied tussen het 
Westhoek-reservaat en Cabour onder duin-polderovergang zou vallen. Een 
correcte afbakening is noodzakelijk.

Daar het hier om visievorming gaat zijn de grenzen van de gebieden slechts een 
schematische weergave.
Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

370. Natuurpunt
Blankenberge

Het behoud van de open ruimte op de duin-polderovergangen wordt in de nota 
wel aangeduid maar is zeer problematisch: momenteel is volop een verdere 
aantasting aan de gang via de sluipende omvorming van campingzones naar 
woonzones.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in dit gebied.

371. Boerenbond De ecologische processen moeten tot uiting kunnen komen: dit is de Ínhoud 
van een natuurrichtplan en niet van RO.
Duin-polderovergangen worden maximaal gevrijwaard, versterkt en bouwvrij 
gehouden. Er kan een aangepast beheer d.m.v. beheersovereenkomsten 
gevoerdworden.

Bestaande sectorale wetgeving hierover wordt niet in vraag gesteld. 

Stimulerend beleid is de bevoegdheid van de sectoradministraties.

372. Provincie West- 
Vlaanderen

Deze categorie komt ook voor in deel A, maar de inhoudelijke concepten 
komen niet overeen. Deze dienen beter op elkaar afgestemd te worden en 
daarbij dient A4 ‘Ecologische processen in de duin-polderovergang 
beschermen’ ais voorbeeld (mits de nodige wijzigingen).

Bij de planningsinitiatieven in het gebied zullen de concepten uit beide deelruimten op 
elkaar afgestemd worden.

373. Bedrijfsgilde 
Middelkerke, Dieryck- 
Van De Vijver, 
Boerenbond

Gebied 12.2 Geen bijkomende natuurgebieden afbakenen. Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

Deelconcept: Ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch waardevolle 
lineaire elementen met recreatief medegebruik

374. GECORO Diksmuide De belangrijke ruimtelijk structuurbepalende waterverbindingen vormen een 
potentieel voor zachte openluchtrecreatie naast een potentieel voor de 
ontwkkeling van watergebonden natuur- en landschapswaarden.
Dit concept is van toepassing op de volledige loop van de IJzer van de grens 
tot de monding in Nieuwpoort ! Ook de Handzamevallei dient aan deze lijst te 
worden toegevoegd.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

375. Gemeente Zuienkerke De Blankenbergse Vaart is op provinciaal niveau geselecteerd ais 
natuurverbinding en moet dus ook een provinciale bevoegdheid blijven. Op 
deze manier kan in samenspraak met de gemeenten en de wateringen dit 
verder uitgewerkt worden, zodat de afwatering van het gebied op hetzelfde 
niveau en gewaarborgd blijft.
Dit geldt ook voor de Noordede.

De selecties uit het provinciaal ruimtelijk structuurplan worden niet in vraag gesteld. De 
provincie is bevoegd deze uit te werken.

Over de functies van de waterlichamen zelf zal binnen dit planningsproces echter geen 
uitspraak gedaan worden; dit is een bevoegdheid van de verschillende 
waterbeheerplannen.

376. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

De belangrijke ruimtelijk structuurbepalende waterverbindingen kunnen een 
potentieel bieden voor de ontwikkeling van watergebonden natuur- en 
landschapswaarden met een recreatieve functie.
Gebied 13.11 Dit concept is van toepassing op de volledige loop van de IJzer 
van de grens tot de monding in Nieuwpoort. Ook de Handzamevaart dient aan 
de lijst te worden toegevoegd.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in dit gebied.

377. Boerenbond Gezien natuurverbindingen een provinciale bevoegdheid zijn en door de 
provincie dienen uitgewerkt te worden dient elke invulling hiervan geschrapt te 
worden. De aanduiding en visievorming rond natuurverbindingen is een 
provinciale taak ( zie RSV P 392). Het is daarenboven belangrijk om hier 
duidelijk deze terminologie te gebruiken, gezien de omschrijving ervan in het 
RSV.

De selecties uit het provinciaal ruimtelijk structuurplan worden niet in vraag gesteld. De 
provincie is bevoegd deze uit te werken.
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378. Provincie West- 
Vlaanderen

Selectie vanuit het PRS, dit is ook een provinciale bevoegdheid.
Gebied 13.11 waarom wordt hiervan een vallei gesproken? De IJzer is hier in 
wezen gekanaliseerd.

379 Bekkencomité IJzer Ook hier is er van watersysteembenadering geen sprake.
Definiëring van bepaalde functies is niet erg duidelijk b.v. verbindende functie 
van waterlopen.

Bestaande regelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit dit afbakeningsproces.

380. Natuurpunt Knokke- 
Heist

13.7, 13.15, 13.16 en 13.17: geen recreatief medegebruik
Lijst verder aanvullen met: Hoekevaart en Paulusvaart
Aan weerszijden stroken van 10m natuurlijk overstromingsgebied voorzien.

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in dit gebied.

381. Bedrijfsgilde en 
landelijke gilde 
Oudenburg

Gebied 13.22
De aanduiding en visievorming rond natuurverbindingen is een provinciale 
taak.

De selecties uit het provinciaal ruimtelijk structuurplan worden niet in vraag gesteld. De 
provincie is bevoegd om deze uit te werken.

382. MBZ Gebied 13.36 : is door zijn functie ais maritieme toegangsweg met 
naastgelegen havenactiviteiten te schrappen ais landschappelijk en ecologisch 
waardevol lineair element met recreatief medegebruik.

Discussiepunt dat verder in overweging moet warden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

Deelconcept ‘Behoud en herstel van dijk- en krekenstructuren in het 
krekengebied’

383. Bekkencomité IJzer Wellicht is hier sprake van het Oostends krekengebied, waarvan de Historische 
Polders van Oostende een onderdeel vormen.

Gebruik van de correcte toponiemen is een aandachtspunt.

384. Boerenbond De waterhuishouding en de veiligheid van de polder mag hierbij niet in het 
gedrang komen.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

385. Provincie West- 
Vlaanderen

Welke consequenties heeft dit op de landbouw? De selecties uit het provinciaal ruimtelijk structuurplan worden niet in vraag gesteld. De 
provincie is bevoegd deze uit te werken.

Over de functies van de waterlichamen zelf zal binnen dit planningsproces echter geen 
uitspraak gedaan worden; dit is een bevoegdheid van de verschillende 
waterbeheerplannen.

386. Landbouwraad en 
bedrijfsgilde Damme

Gebied 14.1 : De aanduiding van de dijk en krekenstructuur is veel te vaag en 
te groot. De waterhuishouding kan hier in geen geval in het gedrang worden 
gebracht.

Daar het hier om visievorming gaat zijn de grenzen van de gebieden slechts een 
schematische weergave.
Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

387. Bedrijfsgilde en 
landelijke gilde 
Oudenburg

Gebied 14.3
De landbouwstructuur in dit gebied mag niet geschaad worden door 
maatregelen die genomen worden om deze doelstelling te bereiken.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

Deelconcept “ Ontwikkelen van natuurkernen rond stilstaande waters “

388. Gemeente De Panne Vijvers Markey en Floorizone. Aandachtspunt dat verder in oven/v eging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

389. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

15.5 Kleiputten Dujardin : Hier is een golfterrein voorzien. Dit golfterrein is 
belangrijk voor het toerisme in Knokke en moet zeker een toeristische functie 
krijgen. De inrichting kan wel randvoorwaarden van ecologisch beheer 
meekrijgen maar het ontwikkelen van enkel natuur is hier niet gewenst.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

390. Natuurpunt De Eendeput in de weiden van Ter Doest, de omgeving van de plas aan de 
Blauwe Toren en de put van Bonem moeten in deze lijst worden opgenomen.

Discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in dit gebied.
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391. Boerenbond Beschermen en stimuleren van natuurwaarden rond stilstaande waters. 
Daarom is er rond deze stilstaande waters een stand-still nodig, en worden 
landbouw en natuur nevengeschikt.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
dit gebied.

392. Provincie West- 
Vlaanderen

15.11 hier rond zijn reeds afspraken gemaakt omtrent de inrichting
15.12 deze selectie kan worden aanvaard ais ook het bestaande recreatieve 
(mede)gebruik kan blijven functioneren

Aandachtspunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in dit gebied.

393. Stad Brugge- 
Boerenbond, Provincie 
West-Vlaanderen

Gebied 15.10 moet bekeken worden binnen de afbakening van het stedelijk 
gebied Brugge

De ruimtelijke visie vertrekt van de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur voor de ganse regio. De natuurlijke structuur stopt niet aan de grens 
van het stedelijk gebied. Het is niet omdat bij dit proces een visie wordt opgemaakt voor 
een gebied dat het niet kan opgenomen worden binnen het stedelijk gebied.

394. Landbouwraad en 
bedrijfsgilde Damme

Gebied 15.7 : De bosontwikkeling rond kleiputten Hoeke dienen nauw aan te 
sluiten bij de steenbakkerij en mogen het landbouwgebruik in de omgeving niet 
verstoren.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

395. Landbouwraad
Diksmuide

Viconiakleiputten : Niemand is vragende partij om een verdere uitbreiding van 
natuurverw evingsgebieden in deze site, omdat de ruilverkaveling onlangs nog 
maar alles heeft vastgelegd. Dit impliceert dat de gebieden rond de 
Viconiaputten agrarisch blijven.

De agrarische bestemming in recente ruilverkavelingen wordt bevestigd.

396. GECORO Diksmuide, 
Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer, CD&V en 
bedrijfsgilde 
Diksmuide, landelijke 
gilden Driekapellen- 
Kaaskerke

Gebied 15.11 Put van Nieuwkapelle hoort niet thuis bij dit deelconcept. De put 
heeft niet enkel een ecologische maar ook een recreatieve waarde.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

397. Westtoer Gebied 15.5 heeft nu een recreatieve bestemming ais toeristisch-recreatief 
park en door de gemeente worden voorzien voor een 2 X 1 8  holes golfterrein, 
wordt in deze visie aangeduid voor andere bestemmingen zonder rekening te 
houden met de ruimtebalans voor recreatie en het compenseren van dergelijke 
oppervlakten op andere plaatsen en zonder enige argumentatie waarom de 
recreatieve bestemming moet verdwijnen.

Discussiepunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

398. Bedrijfsgilde
Middelkerke

Gebied 15.12 Eendekom Snipgat
Deze eendeput kan niet beschouwd worden ais GEN. Het Vlaams gewest zou 
dit moeten overlaten aan lokale overheden.

Discussiepunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

Deelconcept “ Ontwikkelen van de ecologische en recreatieve waarde van 
open waters”

399 Afdeling Beleid 
Havens, Waterwegen 
en Zeewezen

Aanvullen met hoofdfunctie aquacultuur en bijkomende functie 
energieopwekking uit waterkracht.

Aandachtspunt dat verder moet meegenomen worden bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

400. GECORO Diksmuide Open waters hebben niet alleen een ecologische waarde maar in veel gevallen 
ook een belangrijke recreatieve waarde en kregen daarom in het gewestplan of 
BPA’s vaak een recreatieve bestemming. In dit geval is recreatie een 
hoofdfunctie of een nevenfunctie en is niet ondergeschikt aan de natuurfunctie. 
Hierbij moet ook de mogelijkheid tot waterwinning gevoegd worden. De Put 
van Nieuwkapelle is hier op zijn plaats.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.
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401. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

16.1 Put Decloedt ligt binnen BPA duinenwater en heeft ook binnen dit BPA 
een recreatieve functie
16.2 Spuikom Oostende/Bredene heeft een belangrijke recreatieve 
watersportfunctie
16.3 Sint-Pietersplas heeft belangrijke toekomstige recreatieve potenties, 
natuur kan hier enkel ondergeschikt zijn
16.4 Polderwind ligt in verblijfsrecreatiezone dus de hoofdfunctie is ook naar de 
toekomst toe recreatie, natuur kan mogelijk een nevenfunctie zijn.
16.7 De Put van Nieuwkapelle is hier op zijn plaats, heeft een belangrijke rol 
voor de wateiwinning

Aandachts-/discussiepunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied

402. Westtoer Gebieden 16.1 en 16.4 worden in deze visie aangeduid voor andere 
bestemmingen zonder rekening te houden met de ruimtebalans voor recreatie 
en het compenseren van dergelijke oppervlakten op andere plaatsen en 
zonder enige argumentatie waarom de recreatieve bestemming moet 
verdwijnen.

Aandachtspunten die verder in overweging moeten worden genomen bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

403. Bekkencomité IJzer De put van Nieuwkapelle is een lokale zandwinningsput, waarvoor plannen 
bestaan om deze en de omgeving om te vormen tot spaarbekken in functie van 
de drinkwatervoorziening van de VNW.
De functietoekenningen horen thuis in het BBP en de DBBP’s.

Over de functies van de waterlichamen zelf zal binnen dit planningsproces geen 
uitspraak gedaan worden; dit is een bevoegdheid van de verschillende 
waterbeheerplannen.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

De bestaande regelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit dit afbakeningsproces.

404. Provincie West- 
Vlaanderen

16.1, 16.2 en 16.3 vallen binnen het stedelijk gebied
16.4 De potenties naar ontginning moeten zeker bekeken worden, met 
hoofdzakelijk een nabestemming toerisme en recreatie.
16.5 De potenties voor toerisme en recreatie mogen zeker in rekening 
gebracht worden.

De ruimtelijke visie vertrekt van de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur voor de ganse regio. De natuurlijke structuur stopt niet aan de grens 
van het stedelijk gebied. Het is niet omdat bij dit proces een visie wordt opgemaakt voor 
een gebied dat het niet kan opgenomen worden binnen het stedelijk gebied.

Aandachtspunten die verder in overweging moeten worden genomen bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

405. Bekkencomité IJzer De hoofdfunctie van de meeste kunstmatige vijvers is drinkwaterwinning. 
Er wordt alleen over versterking van de ecologie gesprokken.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

406. Stad Brugge- 
Boerenbond

Gebied 16.3 valt binnen de afbakening van het stedelijk gebied en dient hier 
niet opgenomen te worden.

De ruimtelijke visie vertrekt van de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur voor de ganse regio. De natuurlijke structuur stopt niet aan de grens 
van het stedelijk gebied. Het is niet omdat bij dit proces een visie wordt opgemaakt voor 
een gebied dat het niet kan opgenomen worden binnen het stedelijk gebied.

407. Landbouwraad
Oudenburg

Gebied 16.5 waterplas ‘De Kluiten’
is ingekleurd ais recreatiegebied op het gewestplan, dit dient ook zo te blijven.

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

408. VMW Gebied 16.7 Deze put wordt reeds ingeschakeld in de drinkwaterproductie. De 
VMW vraagt dat men met deze randvoorwaarde rekening wordt bij de 
eventuele afbakening van RUP’s, zodanig dat recreatieve en/of ecologische 
functies het gebruik van deze put door de NMW niet hypothekeren.

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij planningsinitiatieven 
in het gebied.
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409. Gemeente Nieuwpoort Zone 16.6 “put van Florizoone” dient geschrapt
Lenspolder komt niet in aanmerking voor selectieve bebossing
De alinea ‘Verder overleg en opmaak geïntegreerd plan voor de uitbreiding van
het slikken- en schorrengebied IJzermonding door ontpoldering van de
Hemmepolder en onderzoek naar mogelijke ontwikkeling tot recreatief
groengebied in de Willemspolder’ dient te worden geschrapt.
Lenspolder komt niet in aanmerking ais bosuitbreidingsgebied.

Discussiepunten die verder in overweging moeten genomen worden bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

Deelconcept : Uitbouwen van randstedelijke groengebieden en versterken 
bosstructuren in de polders

410. GECORO Diksmuide De eventuele aanplanting van een stadsrandbos bij Diksmuide zal het 
vooiwerp uitmaken van de studie naar aanleiding van de afbakening van het 
kleinstedelijk gebied Diksmuide.

De ruimtelijke visie vertrekt van de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur voor de ganse regio. De natuurlijke structuur stopt niet aan de grens 
van het stedelijk gebied. Het is niet omdat bij dit proces een visie wordt opgemaakt voor 
een gebied dat het niet kan opgenomen worden binnen het stedelijk gebied.

411. Gemeente Knokke- 
Heist

De locatie van het randstedelijk groengebied zoals aangeduid op de kaart in 
het document staat, cfr. het GRS, in functie van de realisatie van de tweede 
golf. In het GRS is een locatie voor een stadsrandbos van ca. 40 ha aangeduid 
tussen de Laguna Beach en de Put van de Cloedt.
Het gemeentebestuur staat er dan ook op dat deze kaarten in die zin worden 
aangepast evenals het aangegeven richtcijfer.
De aanduiding in onderhavig document betreft een verkeerde voorstelling 
waarbij verkeerde verwachtingen worden geschapen waarmee het 
gemeentebestuur niet akkoord kan gaan.

Discussiepunt dat verder in overweging moet genomen worden bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

412. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

Het kan niet de bedoeling zijn dat randstedelijke groengebieden aan de kust 
vervangend zijn voor recreatie op strand en duinen. De groengebieden aan de 
kust kunnen enkel worden ontwikkeld voor specifieke doelgroepen.
- Bij Knokke-Heist: enkel randstedelijk groen aan Duinbergen voor intensieve 

recreatie: speelbos, avonturenparcours, mountainbiketerrein, en andere
- Voor de groene gordel rond Brugge is het belangrijk om de bestaande bos

en groenstructuren te versterken maar die moeten dan ook recreatief 
voldoende worden ontsloten binnen het kader van hun multifunctioneel 
karakter.

Aandachtspunten die verder in overweging genomen moeten worden bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

413. VBV Integraal behoud en maximale uitbreiding van de bestaande bosstructuren 
Snelle realisatie van het randstedelijk groengebied aan de Pistelhoek

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij 
planningsinitiatieven in het gebied.
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414. Boerenbond Binnen het regionaalstedelijk gebied Oostende wordt bij Zandvoorde een 
stadsrandbos en bij de spuikom een parkbos ontwikkeld.
In de groene gordel rond Brugge worden op welbepaalde locaties, zoals in de 
overgang naar de zandstreek te Sint-Andries, de bestaande bos- en 
groenstructuren versterkt in evenwicht met de aansluitende landbouwgebieden 
Te schrappen:

In de Lenspolder te Nieuwpoort is, aansluitend bij de duinranden in het 
agrarische cultuurlandschap, selectieve bebossing mogelijk. Op het 
grondgebied van Koksijde komt de Zelte in aanmerking voor bebossing.
In de Pistelhoek te Veurne werd een schermbos aangeplant. Hier kan 
verder gewerkt worden naar een randstedelijk groengebied.

Te schrappen gebieden:
17.6 mogelijkheden voor bos bij Oudenburg-Westkerke op de 

overgangszone polder-zandstreek bij de Kluiten
17.7 Pistelhoek bij Veurne
17.10 parkbos bij spuikom te Oostende
17.12 bosontwikkeling in Lenspolder en Zelte bij Nieuwpoort

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

415. Provincie West- 
Vlaanderen

De ontwikkeling van een stadsrandbos bij Zandvoorde en het parkbos bij de 
spuikom in Oostende moeten bekeken worden binnen de afbakening van het 
stedelijk gebied.
Bebossing Zelte : Hiervoor is er geen draagvlak, wel voor een groene 
omgeving en voldoende landbouwgebied met een recreatieve ontsluiting. 
Gezien de geringe oppervlakte toegankelijke duinen kan een randstedelijk 
groengebied in de omgeving van Nieuwpoort en Middelkerke zinvol zijn, maar 
dan in een concept waarin plaats is voor zowel openbaar ais privaat initiatief 
(samenwerking met de landbouw) en dat niet alleen uit bos bestaat maar ook 
rekening houdt met de eigenheid van het polderlandschap. Voor Nieuw poort 
moeten bovendien de vier voorstellen van openbare randstedelijke 
groengebieden, verspreid over duinen en polder, uitgewerkt worden ais een 
geheel vanuit de noden van de stad Nieuwpoort en de omliggende badsteden. 
Ontwikkeling randstedelijk groengebied in de omgeving van de put De Cloedt 
moet bekeken worden binnen de afbakening van het stedelijk gebied.
17.6 Dit bosgebied vormt geen meen/vaarde en zou bijgevolg beter geschrapt 
worden.
17.7 De provincie heeft vragen over de aanleg van een randstedelijk 
groengebied in de omgeving van Veurne. Ze is niet overtuigd dat dit gebied 
kan dienen ais overloopgebied voor de kust. In het kader van de afbakening 
kleinstedelijk gebied Veurne moet verder onderzocht worden, in overleg met 
het gemeentebestuur van Veurne, welke groenstructuur voor Veurne kan 
uitgebouwd worden.
17.8 Er dient duidelijkheid te komen omtrent de motieven en de grootte van het 
gebied.
17.12 Dit dient genuanceerd te worden. Het is niet duidelijk wat de bedoeling is 
voor dit projectgebied. Een grote bebossing kan niet worden aanvaard. Een 
beperkt randstedelijk groengebied wel, met voldoende landbouwgebied met 
een recreatieve ontsluiting.

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

416. Stad Brugge Gebied 17.2 (Blauwe Toren): geen versterking van de bosstructuur. Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij planningsinitiatieven 
(stedelijke gebied/buitengebied) in het gebied.
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417. Stad Brugge Gebied 17.4: geen bosuitbreiding maar behoud van de huidige agrarische 
structuur.

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

418. Stad Brugge Gebieden 17.1 en 17.3 : Deze gebieden moeten ais natuurverwevingsgebied 
opgenomen worden binnen het regionaal stedelijk gebied Brugge.

De ruimtelijke visie vertrekt van de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur. Deze elementen kunnen zich zowel binnen het stedelijk gebied ais 
binnen het buitengebied bevinden.
Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
(stedelijk gebied/buitengebied) in het gebied.

419. Stad Brugge- 
Boerenbond

Gebied 17.2 valt binnen de afbakening van het stedelijk gebied en dient hier 
niet opgenomen te worden.

De ruimtelijke visie vertrekt van de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur. Deze elementen kunnen zich zowel binnen het stedelijk gebied ais 
binnen het buitengebied bevinden.

420. Stad Brugge- 
Boerenbond

Gebied 17.4 Waar in het Structuurplan Brugge voorstellen staan ais 
grondgebonden landbouwgebied staat in dit voorstel duidelijk een 
bebossingsaspect opgenomen.

Discussiepunt dat verder in overweging moet genomen worden bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

421. Landbouwraad
Oudenburg,
Bedrijfsgilde en
landelijke gilde
Oudenburg,
Maenhoudt-
Dejonckheere

Gebied 17.6 mogelijkheid bos bij Oudenburg-Westkerke op de overgangszone
polder-zandstreek bij de Kluiten
- Geen bos- en landschapsontwikkeling bij de Kluiten
- Bosaanleg op deze plaats is louter broodroof
- het bos zou de kernen van fusiegemeenten splitsen
- Bosuitbreiding dient te gebeuren bij een bestaand bos, geen nieuwe 

aanplantingen her en der om aan de nodige hectaren te komen.
- Oudenburg is zeer goed bedeeld met natuur en natuurverwevingsgebieden
- Oudenburg beschikt over weinig ambachtelijke en industriële bedrijven
- Oudenburg is een landelijke gemeente, het nog verder belasten met nog 

meer natuur en bos zou de leefbaarheid van onze gemeente in het gedrang 
brengen.

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

422. Natuurpunt, 
Natuurpunt Knokke- 
Heist

Gebied 17.9: Om verdere dichtslibbing van de diverse deelgemeenten van 
Knokke-Heist te verhinderen is het aangewezen om in het noorden van deze 
polder een deel van het stadsrandbos te realiseren.
Een stadsrandbos is in deze polder prioritair boven de realisatie van een 
tweede golf.
Toevoegen bij ‘acties op Vlaams niveau op korte termijn op te starten’.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet genomen worden bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

423. Natuurpunt, 
Natuurpunt Westhoek

Gebied 17.12: volledig akkoord met de inrichtingsvoorstellen Er wordt akte genomen van dit standpunt.

424. Natuurpunt, 
Natuurpunt Westhoek

Gebied 17.7: volledig akkoord met de inrichtingsvoorstellen Er wordt akte genomen van dit standpunt.

425. VBV Opname van volgende bosuitbreidingsgebieden in het programma voor 
uitvoering:

Blauwe Toren
Stadsbos Oostende en parkbos Spuikom Oostende 
Groengebied Noordede Oostende 
Pistelhoek (RUP op korte termijn)
Lenspolder-Zelte (RUP op korte termijn)
Fort van Beieren 
Kasteel Ten Berge

Discussiepunten die verder in overweging moeten genomen worden bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Kust-Polders-Westhoek 76/101



VERW ERKING  EINDADVIEZEN april 2006

426. Kristus-Koning Leeft Gebied 17.4
Pleit al jaren om het huidige Waggelwaterbos uit te breiden met een nieuw aan 
te leggen stadsbos voorbij de expresweg, richting St-Andries.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet genomen worden bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

Deelconcept “ Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden en poorten en 
compacte kernen “

427. Gemeente De Haan Sterk aangetaste agrarische gebieden welke volledig worden ingesloten door 
clusters van zonevreemde gebouwen en gelegen nabij de stedelijke kern De 
Haan en Wenduine, moeten kunnen ingelijfd worden bij deze woonkernen.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

428. Boerenbond De stedelijke landbouw (in en rondom de stedelijke gebieden Brugge 
Oostende) heeft een eigen karakter en moet de nodige 
ontwikkelingsmogelijkheden behouden.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet genomen worden bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

429. Provincie West- 
Vlaanderen

Wat wordt bedoeld met de stedelijke landbouw ? De definitie uit het RSV is van toepassing. Stedelijke landbouwgebieden moeten de 
nodige ontwikkelingsperspectieven bieden aan een landbouw met een eigen karakter. 
Vormen van hoog-technologische landbouw, alsook vormen van hobbylandbouw, 
volkstuinen, kinderboerderijen,... binnen een context van een stedelijk open-ruimtegebied 
moeten hier kansen krijgen.

430. Natuurpunt Kaart 9 en 10
- Gebied 13.29: houdt dat ook kansen in van/voor verweving ? De gemeente 

Middelkerke voorziet mountainbike-parcours langs Craningatevliet. 
Aankoopmogelijkheid in verwevingsgebied is zeer wenselijk in deze zowel 
landschappelijk, ecologisch ais historisch zeer belangrijke beek/kreekrestant.

- Kaart 9: Verwevingsgebied “Lage weiden” is niet opgenomen. 
Verwevingsgebied is zelfs ondergewaardeerd. Zou GEN(O) mogen zijn.

- Kaart 9: verwevingsgebied langs Garingatevliet (17.8) laten verder lopen 
tussen zuidzijde van Fleriskotgeleed en ten N van hoogtelijn 3,75 m zodat 
verwevingsgebied reikt tot ven/v evingsgebied “Lage Weiden”.

- Kaart 9: voorzien in aansluiting tussen verwevingsgebied nabij Sluiswijk met 
deelgebied VK08.

- Kaart 9: contactzone voorzien tussen Warandeduinen en verwevingsgebied 
langs Garingatevliet. Waarschijnlijk is daarvoor verwevingszone tussen 
natuur en toerisme nodig. Laatste kans tot contact duingebied via 
Garingatevliet-verweving naar Schuddebeurze.

- Kaart 10 gebied 15.4: ervoor zorgen dat er verbinding is tussen putten 
Verhelst en nabij verwevingsgebied, mogen niet geïsoleerd liggen. 
Spoorwegberm Groene 62 is belangrijke verbindingsweg voor de natuur in de 
agrarische omgeving.

Discussiepunten die verder in overweging moeten genomen worden bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

Gebied B1
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431. Boerenbond Agrarische bestemming voor de aaneengesloten landbouwgebieden van de
Moeren, ruilverkavelingen Bulskamp, Veurne, Westmoere en Houtem, delen
van de ruilverkaveling Eggewaartskapelle-Fortem.
Te schrappen :
- Evalueren of opmaak van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 

agrarisch gebied een meen/vaarde kan zijn in functie van de differentiatie van 
bebouwingsmogelijkheden.

- Aanduiden van natuurverwevingsgebied op de graslanden ten noorden van 
het kanaal tussen Adinkerke en Veurne

- Verder overleg en opmaak geïntegreerd plan voor randstedelijk groengebied 
bij Veurne, mogelijk binnen afbakeningsproces voor het stedelijk gebied.

- Mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis van het 
erfgoedlandschappendecreet

- Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor randstedelijk 
groengebied Veurne (aanduiding bos(uitbreidings)gebied) op basis van 
resultaten verder overleg.

- Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch 
gebied in functie van de differentiatie van de bebouwingsmogelijkheden.

Discussiepunten die vexier in overweging moeten genomen worden bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet). De gebieden met 
een uitzonderlijke landschappelijke waardering worden echter wel in de ruimtelijke visie 
opgenomen.

Gebied B2

432. Gemeente Koksijde De landbouwbestemming moet maximaal gevrijwaard worden. Er kan akkoord 
gegaan worden dat er zones moeten aangeduid worden waar glastuinbouw 
wordt uitgestoten omwille van de sterke visuele vervuiling.

Aandachtspunten die verder in overweging moeten genomen worden bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

433. Boerenbond Agrarische bestemming voor de aaneengesloten landbouwgebieden van de 
ruilverkavelingen Ramskapelle, Wulpen, Stuivekenskerke en delen van 
ruilverkavelingen Eggewaartskapelle en ’s Heerwillemskapelle, polder bij 
Kaaskerke.
Te schrappen:
- Evalueren of opmaak van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 

agrarisch gebied een meen/vaarde kan zijn in functie van de differentiatie van 
bebouwingsmogelijkheden.

- Aanduiden bosuitbreidingsgebied in delen van Lenspolder
- Mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis van het 

erfgoedlandschappendecreet
- Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch 

gebied in functie van de differentiatie van de bebouwingsmogelijkheden
aanduiden natuurverwevingsgebied op basis van aanwezige ecologische 
kwaliteiten en de landbouwtyperingskaarten.
Aanduiden natuurverwevingsgebied in functie van herstel van de duin- 
polderovergang
vastleggen afspraken ruilverkaveling rond de Viconiakleiputten (grote eenheid 
natuur)

Discussiepunten die verder in overweging moeten genomen worden bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet). De gebieden met 
een uitzonderlijke landschappelijke waardering worden echter wel in de ruimtelijke visie 
opgenomen.

Gebied B3

434. Gemeente Lo-Reninge Niet-grondgebonden teelt dient weggelaten te worden, dit is een te strenge 
maatregel.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

435. Gemeente Lo-Reninge Graslanden Fintele en Pereboom: De ruilverkaveling moet gerespecteerd 
worden.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.
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436. Gemeente Lo-Reninge Wat wordt precies bedoeld met ‘differentiatie van de 
bebouwingsmogelijkheden’

Hiermee wordt het aanduiden van bouwvrije gebieden bedoeld.

437. Boerenbond Agrarische bestemming voor de aaneengesloten landbouwgebieden van de
ruilverkaveling Lo en polder van Nieuwkapelle.
Aanduiden van natuurverwevingsgebied op basis van aanwezige ecologische
kwaliteiten en de landbouwtyperingskaarten en het aanwezige
landbouwgebruik.
Te schrappen:
- Evalueren of opmaak van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 

agrarisch gebied een meen/vaarde kan zijn in functie van de differentiatie van 
bebouwingsmogelijkheden.

- Bevestiging van de zuiver in functie van natuur beheerde gebieden ais 
natuurgebied

- Onderzoek naar en verder overleg over de mogelijkheden om een natuurkern 
te realiseren in de meest laaggelegen delen van het gebied.

- Mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis van het 
erfgoedlandschappendecreet

- Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor laagst gelegen 
gebieden op basis van resultaten verder overleg.

- Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch 
gebied in functie van de differentiatie van de bebouwingsmogelijkheden.

Discussiepunten die verder in overweging moeten genomen worden bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet). De gebieden met 
een uitzonderlijke landschappelijke waardering worden echter wel in de ruimtelijke visie 
opgenomen.

Gebied B4

438. Landbouwraad
Diksmuide

Waleweide te Keiem : Een aantal landbouwbedrijven zullen gehypothekeerd 
worden ais dit natuurverwevingsgebied wordt. Ook bevinden er zich hele 
bedrijfszetels van landbouw. Zij moeten verder kunnen uitbreiden en de 
bestaanszekerheid moet verder worden gegarandeerd. Het is agrarisch 
waardevol gebied en dit moet zo blijven.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

439. Boerenbond Te schrappen:
- Evalueren of opmaak van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 

agrarisch gebied een meen/vaarde kan zijn in functie van de differentiatie van 
bebouwingsmogelijkheden.

- Mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis van het 
erfgoedlandschappendecreet

- Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch 
gebied in functie van de differentiatie van de bebouwingsmogelijkheden.

Discussiepunten die verder in overweging moeten genomen worden bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet). De gebieden met 
een uitzonderlijke landschappelijke waardering worden echter wel in de ruimtelijke visie 
opgenomen.

440. Boerenbond,
Bedrijfsgilde
Middelkerke

Agrarische bestemming voor de aaneengesloten landbouwgebieden van de 
ruilverkavelingen Wilskerke, Leffinge, Gistel, Moere, Zande, Slijpe en deel van 
ruilverkaveling Spermalie.
Aanduiden bos of gemeentelijk groengebied bij oud stort Middelkerke.
Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor aanduiden van 
natuurverwevingsgebied op basis van de aanwezige ecologische waarden en 
de landbouwtyperingskaart en het aanwezige landbouwgebruik.

Aandachtspunten die verder in overweging moeten genomen worden bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

441. Bedrijfsgilde
Middelkere

Mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis van het 
erfgoedlandschappendecreet rekening houdend met de leefbaarheid en een 
duurzame ontwikkeling van het gebied.

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet).

Gebied B5
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442. Gemeente De Haan De ruimtebalans geeft geen aanwijzing wat dit betekent voor het grondgebied 
van de gemeente De Haan, waardoor het verlies aan landbouwgrond en de 
toename aan natuur en reservaat of GEN en GENO op gemeentelijk vlak, 
moeilijk in te schatten is.

De nota bevat een kwalitatieve ruimtelijke visie, geen kwantitatieve. Er werd enkel een 
kwantitatieve randvoorwaarde geformuleerd die -  bij het uitwerken van de 
uitvoeringsæties -  ais toetskader gehanteerd moet kunnen worden om de realisatie van 
de kwantitatieve taakstellingen uit het RSV voor landbouw, natuur en bos op te volgen.

443. ABS Middelkerke Snipgat: De door Natuurpunt aangekochte gronden die niet binnen de GNBS 
liggen mogen geen aanleiding geven tot natuurontwikkeling.

Discussiepunt dat verder in overweging moet genomen worden bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

444. Boerenbond Aanduiden grote eenheid natuur ter bevestiging van de 
natuurontwikkelingswerken (Ettelgemse Gemene Weiden poldergebied 
Klemskerke (ten noordoosten van Klemskerke en bij Paddegat) (realisatie op 
middellange termijn in functie van uitvoering van compensatiedossier 
Zeebrugge)
Geen uitbreiding van bestaande natuurgebied tussen de Grote Keignaart en de 
Zoutekreek (afspraken gewestplan 2001 )
Te schrappen:
- Verder overleg en opmaak geïntegreerd plan voor bos - en 

landschapsontwkkeling rond de Kluiten (richtcijfer: 20 ha 
bosuitbreidingsgebied).

- Mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis van het 
erfgoedlandschappendecreet

- Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor ontwikkeling rond de 
Kluiten op basis van resultaten verder oveleg.

- Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor aanduiden van 
natuurverw evingsgebied op basis van de aanwezige ecologische waarden en 
permanente graslanden in de polders rond de Duivekete en Waterhof te 
Bredene, in de polderen duin-polderovergangVosseslag-Mispelburg.

- Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch 
gebied in functie van de differentiatie van de bebouwingsmogelijkheden.

Discussiepunten die verder in overweging moeten genomen worden bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet). De gebieden met 
een uitzonderlijke landschappelijke waardering worden echter wel in de ruimtelijke visie 
opgenomen.

445. Boerenbond,
Bedrijfsgilde
Middelkerke

Agrarische bestemming voor de aaneengesloten landbouwgebieden van de 
polder bij Oudenburg-Snaaskerke, polder en overgang naar zandstreek bij 
Oudenburg-Ettelgem, polder bij Bredene.
Aanduiden van natuurverwevingsgebied op basis van de aanwezige 
ecologische waarden, het aanwezige landbouwgebruik en de 
landbouwtyperingskaart en permanente graslanden in de Bourgognepolder, 
Ettelgemse Gemene Weiden, krekengebied en polders van Oostende 
Te schrappen:
- Evalueren of opmaak van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 

agrarisch gebied een meen/vaarde kan zijn in functie van de differentiatie van 
bebouwingsmogelijkheden.

- Aanduiden Natuurgebied op basis van de gebieden met het grootste 
ecologisch belang (eendeput en microreliëfrijke graslanden) in polder Snipgat

Discussiepunten die verder in overweging moeten genomen worden bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

446. Bedrijfsgilde
Middelkerke

Mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis van het 
erfgoedlandschappendecreet rekening houdende met de leefbaarheid van het 
gebied.

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet).

Gebied B5

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Kust-Polders-Westhoek 80/101



VERW ERKING  EINDADVIEZEN april 2006

447. Vaak terugkerende 
opmerking bij 
verschillende actoren

Het gebied wordt reeds beschermd : mestdecreet, decreet op het 
natuurbehoud, decreet RO 
gebied is ruilverkaveld.
De oppervlakte historisch grasland zal door de MTR cross compliance 
toenemen
Het bodemgebruik is duidelijk niet oven/vegend weiland 
Er zijn geen broed- of pleistergebieden 
Er komen geen VEN-gebieden voor 
Geen natuurverweving of natuurgebied in dit gebied

Bestaande regelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit dit afbakeningsproces.

Discussie-/aandachtspunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

Gebied B6

448. Gemeente De Haan De ruimtebalans geeft geen aanwijzing wat dit betekent voor het grondgebied 
van de gemeente De Haan, waardoor het verlies aan landbouwgrond en de 
toename aan natuur en reservaat of GEN en GENO op gemeentelijk vlak, 
moeilijk in te schatten is.

De nota bevat een kwalitatieve ruimtelijke visie, geen kwantitatieve. Er werd enkel een 
kwantitatieve randvoorwaarde geformuleerd die -  bij het uitwerken van de 
uitvoeringsæties -  ais toetskader gehanteerd moet kunnen worden om de realisatie van 
de kwantitatieve taakstellingen uit het RSV voor landbouw, natuur en bos op te volgen.

449. MBZ Te schrappen : Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 
Aanduiden grote eenheid natuur in ontwikkeling en grote eenheid natuur in 
functie van uitbreiden van de grote eenheid natuur Polder bij Ter Doest, 
geïntegreerd met strategisch plan voor de haven (spoorbocht van Ter Doest) 
en rekening houdend met habitatrichtlijngebied.

Discussiepunten die verder in overweging moeten genomen worden bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

450. Boerenbond Agrarische bestemming voor de aaneengesloten landbouwgebieden van delen 
van de ruilverkaveling Houtave en polder van Nieuwmunster-Vlissegem, polder 
bij Zuienkerke, polder bij Blankenberge, de Uitkerkse polder, Meetkerkse 
moeren Polder bij ter Doest, Strooienhaan 
Aanduiden grote eenheid natuur op Kwetshage op basis van de 
natuurontwkkelingswerken ( compensatie Zeebrugge.)
Noordwestelijke hoek Meetkerkse Moeren toevoegen aan de agrarische 
structuur, Overleg rond het gebied Speien ais natuurverwevingsgebied 
Bevestiging grote eenheid natuur in ontwikkeling en grote eenheid natuur 
Uitkerkse Polder m.i.v. technische correcties van 1efase VEN 
Aanduiden grote eenheid natuur in ontwikkeling en grote eenheid natuur in 
functie van uitbreiden van de grote eenheid natuur Polder bij Ter Doest, 
geïntegreerd met strategisch plan voor de haven (spoorbocht van Ter Doest) 
op basis van het huidige landbouwgebruik.
Aanduiden bosuitbreiding bij Bloemendale
Mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis van het 
erfgoedlandschappendecreet rekening houdend met de leefbaarheid en een 
duurzame ontwikkeling van het gebied 
Te schrappen :
- Evalueren of opmaak van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 

agrarisch gebied een meen/vaarde kan zijn in functie van de differentiatie van 
bebouwingsmogelijkheden.

- Aanduiden natuurverwevingsgebied bij Strooienhaan op basis van de 
aanwezige ecologische waarden.

- Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch 
gebied in functie van de differentiatie van de bebouwingsmogelijkheden.

Discussiepunten die verder in overweging moeten genomen worden bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet).

451. Demeyere Respecteren afspraken ruilverkaveling en geen uitbreiding van het 
natuurgebied.

Bepalingen uit recent goedgekeurde ruilverkavelingen zullen gerespecteerdworden.
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452. Van Belleghem Geen gewestplanwijziging ten Oosten van de Blankenbergse Vaart: uitsluitend 
landbouw bestemming.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

Gebied B7

453. Gemeente Knokke- 
Heist

Aanduiding van stadsrandbos is verkeerdelijk aangeduid ter hoogte van de 
door de gemeente gevraagde tweede golf (TRP zone volgens het gewestplan). 
Uitbouwen van een randstedelijk groengebied: in de omgeving van de put van 
De Cloedt. Er bestaat reeds een consensus over een tweede golf met de 
betrokken administraties (dit naar aanleiding van het locatie-onderzoek voor de 
inplanting van het nieuwe ziekenhuis). Deze tweede golf zal functioneren ais 
randstedelijk groengebied. In de golf kunnen bosaanplantingen plaatsvinden. 
De aanduiding, insnijding ter hoogte van Westkapelle is verkeerd. Hier situeert 
zich de 3s fase van het lokale bedrijventerrein van 't Walletje. Ook hierover 
bestaat er consensus met de betrokken besturen, dit is eveneens aangegeven 
in het GRS.
De pijlen ter hoogte van de dorpskern van Knokke dienen in omgekeerde 
richting te staan, dit wil zeggen zuidelijk georiënteerd.

Discussiepunten die verder in overweging moeten genomen worden bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

454. Gemeente Knokke- 
Heist

'Richtcijfer van ca 80 ha bosuitbreidingsgebied’ : In het GRS en in de memorie 
van toelichting van het BPA Duinenwater is een locatie voor een stadsrandbos 
van ca 40 ha aangeduid tussen Laguna beach en de Put van de Cloedt. Dit cf. 
de afspraken die werden gemaakt naar aanleiding van de plenaire vergadering 
van het BPA Duinenwater waarbij door AMINAL Bos en Groen toen 40 ha bos 
werden gevraagd. Het voorgestelde richtcijfer in onderhavig document van 80 
ha is onrealistisch in de polders en in strijd met voorgaande afspraken. Het 
gemeentebestuur staat er dan ook op dat deze kaarten in de zin worden 
aangepast evenals het aangegeven richtcijfer.
'Aanduiding van natuurverwevingsgebied op polder bij de Grote Keuvelhoeve’ : 
Het gemeentebestuur opteert duidelijk, zoals ondermeer aangegeven in het 
GRS, dat het noordelijk deel (stuk boven de Isabellavaart) behouden en verder 
ontwikkeld kan worden ais ecologisch waardevol historisch permanent 
grasland.
'Aanduiding van natuurverwevingsgebied op polder bij Ramskapelle’: Het 
gemeentebestuur staat erop dat de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande 
volwaardige landbouwbedrijven en landbouwgronden in deze gebieden 
mogelijk moeten blijven (eventueel binnen randvoorwaarden). Bij verdere 
beperkingen dient de Vlaamse overheid financiële compensatiemaatregelen uit 
te werken binnen het kader van beheerslandbouw.

Discussiepunten die verder moeten worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in 
dit gebied.

455. MBZ Te schrappen: Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
Aanduiden van grote eenheid natuur in ontwikkeling en grote eenheid natuur in 
functie van uitbreiden van de grote eenheid natuur Kleiputten van Heist.

Discussiepunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

456. Natuurpunt Voor sommige delen van de Damse Vaart is het belangrijkste dat ze bouwvrij 
blijven, deze zones moeten aangeduid worden ais verwevingszones of VEN.

Discussiepunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

457. Natuurpunt Knokke- 
Heist

Omgeving van de Nieuwe Hazegraspolder: de nieuwe Hazegraspolder dient 
opgenomen te worden ais GEN.

Discussiepunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.
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458. Boerenbond Agrarische bestemming voor de aaneengesloten landbouwgebieden van 
omgeving ruilverkavelingsgebied Westkapelle, Onze-Lieve-Vrouwpolder, 
Maldegemse Polder, Polder bij Sint-Kruis.
Aanduiden van een beperkt natuurverwevingsgebied in polders bij Dudzele, 
polders bij Damme en krekengebied van Lapscheure-Hoeke op basis van 
aanwezige ecologische kwaliteiten, het landbouwgebruik , de 
landbouwtyperingskaart en de natuurontwikkelingsdoelstellingen compensatie 
zeebrugge.
Aanduiden grote eenheid natuur in ontwikkeling en grote eenheid natuur in 
functie van de grote eenheid natuur Damse Polders m.i.v. technische 
correcties van 1efaseVEN.
Mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis van het 
erfgoedlandschappendecreet rekening houdend met de leefbaarheid en een 
duurzame ontwikkeling van het gebied...
Aanduiding landschappelijke inkleding Put De Cloedt.
Te schrappen:
- Evalueren of opmaak van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 

agrarisch gebied een meen/vaarde kan zijn in functie van de differentiatie van 
bebouwingsmogelijkheden.

- Stadsbos Knokke-Heist op basis van resultaten verder overleg (aanduiding 
bos(uitbreidings)gebied).

- Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch 
gebied in functie van de differentiatie van de bebouwingsmogelijkheden.

Discussiepunten die verder moeten worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in 
dit gebied.

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet).

4.7 Opm erkingen bij gewenste ruim telijke structuur en uitvoeringsprogram m a deelruim te “Zandleem plateau van Izenberge”

459. Gemeente Lo-Reninge In dit gebied is een landinrichtingsproject voorzien, in een eerste fase (op 
relatief korte termijn) de ruilverkaveling ‘Sint-Rijkers’ en in een latere fase tot 
aan de Fintele en richting de Linde. Dit worden ruilverkavelingen ‘nieuwe stijl’. 
Men dient deze acties op elkaar af te stemmen.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

460. Gemeente Lo-Reninge In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is het plateau van Izenberge 
ingekleurd ais uitgesproken landbouwgebied. In dit gebied kunnen dus geen 
beperkingen voor de landbouw worden opgelegd.

Het RSV wordt niet in vraag gesteld vanuit dit afbakeningsproces. De aanduiding in het 
RSV ais uitgesproken landbouwgebied betekent niet dat er geen randvoorwaarden aan 
het landbouwgebruik kunnen gesteld worden.

461. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

Zowel bij de concepten grondgebonden landbouw ais ruimtelijke drager van 
het landbouwplateau ais bij behoud van gave landbouw - en erfgoedelementen 
moet laagdynamisch toeristisch-recreatief medegebruik worden toegelaten. Dit 
gebied vormt een onderdeel van een landelijk toeristisch recreatief netwerk 
binnen het provinciaal structuurplan. Hier moet dan ook de ontwikkeling van 
plattelandslogies binnen bestaande bebouwing mogelijk zijn.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

Bestaande regelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit dit afbakeningsproces.

462. VBV Opname van bosuitbreidingsgebied op de rand van het plateau van Izenberge 
in het programma voor uitvoering.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.
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Deelconcept ‘Grondgebonden landbouw ais ruimtelijk drager van het 
landbouwplateau’

463. VBV Zijn dorpsbossen een taak voor de gemeenten of voor het Vlaams Gewest? 
Aanleg van tijdelijke agrarische bossen moet mogelijk zijn.

Gemeenten hebben in principe de taak om in een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
groenstructuren van lokaal niveau uit te werken en daarvoor uitvoeringsplannen op te 
maken. Kleinschalige bebossing (dorpsbos, speelbos) op niveau van kleine woonkernen 
kan daarbij aan bod komen.

De Ínhoud van een gemeentelijk structuurplan is bepaald in omzendbrief RO 97/02 van 
14 maart 1997 over het gemeentelijk structuurplanningsproces.

464. Boerenbond Op de plateaus moet voldoende flexibiliteit geboden worden voor intensieve 
grondgebonden teelten.
Op het landbouwplateau moet gestreefd worden naar het behoud en de 
ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen.

Discussie-/aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de 
planningsinitiatieven in dit gebied.

465. Provincie West- 
Vlaanderen

Bestaande landbouwbedrijven dienen de mogelijkheid te hebben om te 
evolueren naar glastuinbouw of moeten intensieve veeteelt kunnen opnemen 
in de bedrijfsvoering.
De bestendige deputatie kan zeker niet akkoord gaan dat nieuwe 
grondgebonden landbou/v bedrijven of andere constructies geconcentreerd 
moeten worden in en aan de rand van bestaande woonkernen. Hoe is hierbij 
de afweging gebeurd met afstandsregels vanuit de milieuwetgeving, 
mogelijkheid van hinder?
De provincie stelt vast dat er een aantal studies lopen omtrent de glastuinbouw 
(ook vanuit het gewest). De provincie volgt deze studies met belangstelling op 
en wenst de conclusies van deze studies af te wachten.
Nieuwe landbouwbedrijven moeten ook bij bestaande bedrijven kunnen 
worden ingeplant.

Discussiepunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

Deelconcept ‘Behoud gave landschaps- en erfgoedelementen’

466. VBV Maximaal behoud van de bestaande bossen.
Archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed bufferen en beschermen met 
aangepaste bosuitbreiding.

Aandachtspunten die verder zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in 
dit gebied.

467. Boerenbond Dit deelconcept volledig schrappen. Discussiepunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

468. Provincie West- 
Vlaanderen

Bestaande niet-grondgebonden landbouwbedrijven moeten kunnen blijven 
bestaan en moeten ontwikkelingskansen krijgen.
Er kan gestreefd worden naar een inplanting van kleine bosjes op de rand voor 
zoverre ze landschappelijk inpasbaar zijn.

Aandachts-/discussiepunten die verder moeten worden meegenomen bij de 
planningsinitiatieven in dit gebied.

Gebied C1

469. Boerenbond Te schrappen:
Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van de 
differentiatie van de bebouwingsmogelijkheden.
Mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis van het 
erfgoedlandschappendecreet.

Bestaande regelgeving en het RSV wordt niet in vraag gesteld vanuit dit 
afbakeningsproces.

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet). De gebieden met 
een uitzonderlijke landschappelijke waardering worden echter wel in de ruimtelijke visie 
opgenomen.
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470. Landbouwraad
Diksmuide

De IJzer- en Handzamevallei: de entiteiten landbouw die er aanwezig zijn 
moeten kunnen behouden blijven.

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

471. Gemeente Kortemark Er werd geen rekening gehouden met het besluit van de overlegvergadering 
namelijk natuurverweving in plaats van VEN-gebied in de Handzamevallei.

Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

472. Gemeente Kortemark De landbouw in de Handzamevallei moet nevengeschikt zijn aan natuur en niet 
ondergeschikt.

Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

473. Gemeente Lo-Reninge In dit gebied wordt thans een ruilverkaveling gerealiseerd. De landbouw mag 
geen tweede maal ‘gestraft’ worden.

Bepalingen uit recent goedgekeurde ruilverkavelingen ‘"nieuwe stijl” zullen gerespecteerd 
worden.

474. Stad Poperinge Het is aangewezen om de vallei van de Poperingevaart niet alleen op het 
grondgebied van Vleteren maar ook op het grondgebied van Poperinge (in 
zuid-westelijke richting) te selecteren ais een “te versterken beekvallei ais 
groen lint door het landschap”. Dit is wenselijk gezien de plannen van Afdeling 
Water voor de herinrichting van dit deel van de Poperinge vaart en de 
geplande natuurontwikkelingszone in het kader van de ruilverkaveling 
Woesten.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij planningsinitiatieven in dit 
gebied.

475. Gemeente Vleteren De landbouwbedrijven moeten nog de mogelijkheid hebben om uit te breiden 
(zuiver agrarisch houden en niet opnemen in het natuurverwevingsgebied).

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

476. Gemeente Vleteren Verwevingsgebied binnen de Ijzervallei is te uitgestrekt -  voorstel: niet over de 
Boezingegracht.

Discussiepunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

477. VBV Opname bosuitbreiding langs de IJzer, bij Nieuwe Stede en IJzerbroeken en 
de aanduiding van een stadsrandbos bij Diksmuide in het programma voor 
uitvoering.

Discussiepunten die verder zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

Deelconcept “Water ais structurerend element in overstroombare graslanden 
en moerassen met landbouw ais nevengeschikte en ondergeschikte functie”

478. GECORO Diksmuide Dit gebied vormt onderdeel van een landelijk toeristisch-recreatief netwerk 
binnen het provinciaal ruimtelijk structuurplan en moet dan ook mogelijkheden 
krijgen voor het ontwikkelen van laagdynamisch toeristisch-recreatief 
medegebruik met onder andere plattelandslogies binnen bestaande bebouwing 
(onder randvoorwaarden) en infrastructuren voor fiets- en wandelroutes.
Het voorzien van randstedelijk groen nabij Diksmuide maakt het voorwerp uit 
van de afbakening van het kleinstedelijk gebied.
We zijn niet akkoord dat de waterverbindingen, IJzer, kanaal Plassendale- 
Nieuwpoort, kanaal Veurne-Nieuwpoort, het kanaal Veurne-Duinkerke, de 
Lovaart en het kanaal leper-l Jzer, die alle bevaarbare waterlopen zijn in hun 
recreatief medegebruik van toervaart zouden beperkt worden door 
‘randvoorwaarden gesteld door het natuurbehoud’. Ook voor de 
Handzamevaart moet recreatief medegebruik mogelijk blijven.
De waterlopen moeten kunnen blijven functioneren voor afwatering, bevloeiing, 
berging, maar ook voor drinkwaterwinning en scheepvaart (beroepsvaart en 
pleziervaart)!

Aandachtspunten die verder in overweging moeten worden genomen bij 
planningsinitiatieven in het gebied.

De ruimtelijke visie vertrekt van de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur voor de ganse regio. De natuurlijke structuur stopt niet aan de grens 
van het stedelijk gebied. Het is niet omdat bij dit proces een visie wordt opgemaakt voor 
een gebied dat het niet kan opgenomen worden binnen het stedelijk gebied.
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479. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

Dit gebied moet mogelijkheden krijgen voor het ontwikkelen van 
laagdynamisch toeristisch-recreatief medegebruik met onder andere 
plattelandlogies binnen bestaande bebouwing en onder randvoorwaarden en 
infrastructuren voor fiets - en wandelroutes.
We stellen ons vragen over noodzaak aan bijkomende bosstructuren bij 
Diksmuide ais randstedelijk groen.
De waterverbindingen: IJzer, kanaal Plassendale Nieuwpoort, kanaal Veurne- 
Nieuwpoort, het kanaal Veurne-Duinkerke, de Lovaart, het kanaal leper-IJzer 
en de Handzamevaart mogen in hun recreatief medegebruik van toervaart niet 
beperkt worden door het natuurbehoud.
De waterlopen moeten kunnen blijven functioneren voor afwatering, bevloeiing, 
berging, maar ook drinkwaterwinning en scheepvaart.

Discussie-/aandachtspunten die verder moeten worden meegenomen bij de 
planningsinitiatieven in dit gebied.

480. VBV Mogelijkheid om broek- en vloedbossen te herstellen ofte  realiseren. 
Bijkomende bossen in Diksmuide.
Landschappelijke kwaliteit van de typische dorpen en kasteelparken verhogen 
door beperkte bosuitbreiding.

Aandachtspunten die verder moeten worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in 
dit gebied.

481. ABS De begrippen “ondergeschikt” en “extensieve landbouw” moeten in dit 
deelconcept geschrapt worden.

Discussiepunt dat verder moet worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

482. Boerenbond Delen van de Ijzervallei ais inundatiesysteem, de vallei van de Handzame en 
de valleien van Poperingse vaart, Kemmelbeek, leperlee en Martjesvaart-Sint- 
Jansbeek, aansluitend op de Ijzervallei vormen een gaaf aaneengesloten 
valleilandschap gevormd door een oversbomingsgebied met natuurrijke 
graslanden.
Enkel in de Uzervallei kan extensieve landbouw (met recreatief medegebruik) 
voorgesteld worden.
Uitbreiding van grondloze landbouwbedrijven moeten mogelijk zijn. Voor 
bestaande landbouwbedrijven moeten voldoende bestaansmogelijkheden 
gegarandeerd worden.
De ecologisch meest waardevolle elementen die voorkomen in de 
valleigebieden, zoals kleiputten met open waters en moerasvegetaties, moeten 
ais natuurwaarde behouden blijven.
Waar mogelijk op basis van vrijwillige beheersovereenkomsten worden akkers 
omgevormd naar grasland.
Het zicht van op de valleiranden naar de vallei moet gevrijwaard worden. De 
aanwezige bomenrijen langs Poperingse Vaart dienen behouden te blijven om 
deze structurerende elementen te benadrukken in het landschap.
De waterlopen moeten kunnen blijven functioneren voor afwatering, bevloeiing 
en berging en worden op basis van het integraal waterbeleid natuurtechnisch 
ingericht, zodat de oevervegetatie volop kansen krijgt.

Discussie-/aandachtspunten die verder moeten worden meegenomen bij de 
planningsinitiatieven in dit gebied.

483. Bekkencomité IJzer Het kan niet dat alle recreatieve activiteiten op bovenvermelde waterlopen 
binnen de randvoorwaarden van natuurbehoud dienen ontwikkeld te worden. 
Het slibbekken De Nieuwe Stede dient voorbestemd voor het bergen van 
toekomstig slib uit de 2 gerealiseerde zandvangen, evenals voor de IJzer en 
zijkanalen. Hier is geen mogelijkheid voor bos- of natuurontwikkeling.
Het natuurbehoud heeft geen randvoorwaarden te stellen aan de bevaarbare 
waterwegen. Het is het BBP dat hier de functietoekenningen zal toekennen. 
Bepaalde aspecten in dit deelconcept zijn geen taak van de RO.

Discussiepunten die verder moeten worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in 
dit gebied, in afstemming met de waterbeheerplannen.

De bestaande regelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit dit afbakeningsproces.

Over functie en beheer van waterlopen zelf zal binnen dit planningsproces geen 
uitspraak gedaan worden; dit is een bevoegdheid van de verschillende 
waterbeheerplannen.
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484. Provincie West- 
Vlaanderen

Binnen deze zones komen nog zandleemruggen voor waar er nog aan 
akkerbouw gedaan wordt. Het gebied dient beter gedifferentieerd en verfijnd te 
worden met respect voor de bestaande landbouw op de zandleemruggen. 
Daarnaast dient er ook een kaart met de overstromingsgebieden toegevoegd 
te worden.
Er dient een derde zone gecreëerd te worden in de IJzer- en Handzamevallei 
waar er nog ruimte is voor landbouw, landbouw met aandacht voor het 
landschap en KLE’s.

Discussiepunten die verder moeten worden meegenomen bij planningsinitiatieven in het 
gebied.

485. Gemeente Alveringem Extensieve landbouw in de Ijzervallei en de benedenloop van de 
toestromende zijbeken schrappen. De Ijzervallei met de benedenloop van de 
toestromende zijbeken moet integraal in de agrarische structuur blijven, zonder 
beperkingen.

De Ijzervallei is gevoelig aan overstromingen. De natuurlijk systeem laat hier geen 
landbouw toe zonder beperkingen. Discussiepunt dat verder in overweging moet worden 
genomen bij planningsinitiatieven in het gebied.

486. Gemeente Lo-Reninge Gebied 20.1 Dit gebied moet duidelijker afgebakend worden, (tot waar 
bevinden zich de laaggelegen weiden,...).

Discussiepunt dat verder moet worden meegenomen bij planningsinitiatieven in het 
gebied.

487. VMW Gebied 20.2 De VMW wijst erop dat men bij de afbakening van 
overstroombare gebieden rekening moet houden met de toegankelijkheid naar 
de winning van De Blankaert die ten allen tijde gegarandeerd moet zijn in 
functie van de drinkwaterbevoorrading. Daarnaast dient men in hetzelfde kader 
de mogelijke kwalitatieve gevolgen voor het gecapteerde oppervlaktewater 
mee in rekening te brengen. Dit omwille van de veiligheid van de 
winningsinstallaties en de volksgezondheid.

Aandachtspunten die verder moeten worden meegenomen bij planningsinitiatieven in het 
gebied.

488. CD&V en bedrijfsgilde 
Diksmuide

Gebied 20.5 Vallei van de Kerkebeek-Houtensluisvaart 
Het natuurverwevingsgebied is te groot getekend. Er moet bij de afbakening 
worden nagegaan welke beperkte gebieden in aanmerking komen voor 
natuurverweving.

Discussiepunt dat verder moet worden meegenomen bij planningsinitiatieven in het 
gebied.

Groot natuurcomplex in de IJzer- en Handzamevallei

489. Boerenbond Aan te passen gebieden:
21.1 natuurcomplex van de Blankaart (ter uitvoering van Raamakkoord)
21.2 natuur- en weidecomplex Reningse broeken (ter uitvoering van 

Raamakkoord)
21.3 natuur- en weidecomplex Merkembroek (ter uitvoering van 

Raamakkoord)
21.4 natuurcomplex Westbroek (enkel ten noorden van boezingegracht) 
21.6 broeken van de Handzamevallei in de omgeving van Barisdam-

Amersveldbroek (wat in beheer is van natuur)

Discussiepunten die verder moeten worden meegenomen bij planningsinitiatieven in het 
gebied. Het Raamakkoord wordt gerespecteerd.

490. Provincie West- 
Vlaanderen

Welke rol krijgt de landbouw hier nog? Is ze ondergeschikt aan de natuur of is 
ze totaal afwezig? Hier dient rekening gehouden te worden met de bestaande 
situatie.

De ruimtelijke visie stelt in de laagst gelegen gebieden een aan natuur ondergeschikte 
landbouw voor, in de hoger gelegen delen van de vallei een landbouw ais 
nevengeschikte functie en op de plateaus tot aan de valleiranden geldt landbouw ais 
hoofdfunctie.

491. VBV Mogelijkheid om broek- en vloedbossen te herstellen ofte  realiseren. Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij planningsinitiatieven in het 
gebied.

492. Gemeente Lo-Reninge Zone 21.3 Met uitzondering van het deel dat reeds aangekocht werd ais 
natuurgebied, dient de ruimte gelegen ten zuiden van de baan Reninge- 
Noordschote agrarisch gebied te blijven.

Discussiepunt dat verder moet worden meegenomen bij planningsinitiatieven in het 
gebied.

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Kust-Polders-Westhoek 87/101



VERW ERKING  EINDADVIEZEN april 2006

493. Gemeente Lo-Reninge Zone 21.4 De afspraken van de ruilverkaveling moeten gerespecteerdworden. 
De volwaardige, leefbare bedrijfszetels die hier gevestigd zijn, moeten alle 
kansen en mogelijkheden te behouden.

Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij planningsinitiatieven in het 
gebied.

Bepalingen uit recent afgeronde ruilverkavelingen “nieuwe stijl” worden gerespecteerd.

494. VMW Gebied 21.1 : Natuurcomplex van De Blankaart en 21.1 : natuur- en 
weidecomplexen Reningse broeken. De VMW verzet zich tegen elke inkleuring 
ais GEN (VEN 2e fase) of technische correcties op 1e fase VEN die de captatie 
van het benodigde oppervlaktewater kunnen hypothekeren.

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij verder planningsinitiatieven in dit gebied.

Bepalingen uit recent afgeronde ruilverkavelingen “nieuwe stijl” zullen gerespecteerd 
worden.

495. CD&V en bedrijfsgilde 
Diksmuide

Gebied 21.1 Natuurcomplex De Blankaert
Akkoord voor de gronden die het voorwerp zijn van het zogenaamde 
“Raamakkoord De Blankaart”. De overige gronden kunnen niet in natuurgebied 
worden opgenomen.

Discussiepunten die verder moeten worden meegenomen bij planningsinitiatieven in het 
gebied. Het Raamakkoord wordt gerespecteerd.

Gebied D1

496. Boerenbond Aanduiding van het agrarisch gebied. Met aandacht voor de gronden die in het 
kader van de ruilverkaveling nieuwe stijl zijn ingericht voor de landbouw, 
uitvoering van het raamakkoord van 2001.
Aanduiden grote eenheid natuur en/of grote eenheid natuur in ontwikkeling op 
de laagst gelegen gebieden en beheerde groengebieden in de omgeving van 
Westbroek, ten noorden van de Boezingegracht, m.i.v. technische correcties 
van 1e fase VEN.
Te schrappen: Mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis 
van het erfgoedlandschappendecreet.

Discussiepunten die verder in overweging zullen genomen bij de planningsinitiatieven in 
het gebied.

Bepalingen uit recent goedgekeurde ruilverkavelingen “nieuwe stijl” zullen gerespecteerd 
worden.Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet). De gebieden met 
een uitzonderlijke landschappelijke waardering worden echter wel in de ruimtelijke visie 
opgenomen.

497. VLM In de omgeving van de Blankaart vraagt de VLM dat een mogelijk RUP in 
overeenstemming is met de afspraken die volgen uit het raamakkoord.
Een deel van dit gebied overlapt met de ruilverkaveling in uitvoering Reninge 
en met het landinrichtingsproject Vallei de Jjzer. Ook hier is een afstemming 
met de goedgekeurde plannen aangewezen.
Voor wat de Sint-Machuitsbeek betreft die ontspringt op het plateau van 
Izenberge, gelden dezelfde opmerkingen ais deze voor gebied C1.
De VLM kan de ruimtelijke doelstellingen in de omgeving van Eversambos, 
Stavele en Roesbrugge ondersteunen via een inrichtingsproject.

Bepalingen uit recent goedgekeurde ruilverkavelingen zullen gerespecteerdworden.

498. Boerenbond Gebied D2:
grote eenheid natuur en/of grote eenheid natuur in ontwikkeling in de 
omgeving van Barisdam-Amersveldbroek : dit gebied is beperkter dan de 
structuurschets wil doen geloven
Te schrappen: Mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op 
basis van het erfgoedlandschappendecreet.

Discussiepunten die verder zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

Discussiepunten die verder in overweging zullen genomen bij de planningsinitiatieven in 
het gebied.

4.9 Opmerkingen bij gewenste ruim telijke structuur en uitvoeringsprogram m a deelruim te “Zandleem plateau van Poperinge4eper”

499. Gemeente Houthulst Van de 900 ha die men zoekt voor bosuitbreiding, wil men 130 ha in Houthulst 
afbakenen. Is dit niet van het goede teveel.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.
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500. Gemeente Houthulst De Ijzervallei, het gebied rond het spaarbekken:
In tegenstelling tot de beloofde administratieve vereenvoudiging is deze 
toevloed aan wetgeving voor de burger niet langer begrijpbaar.
Door alle beperkingen vreest de gemeente dat er binnenkort geen plaats meer 
zal zijn voor een leefbare landbouw in Houthulst.

De bestaande regelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit dit afbakeningsproces.

501. Gemeente Houthulst In eerste instantie moeten de gronden die reeds eigendom zijn van een of 
andere overheidsinstantie ingezet worden ais natuur-, natuurverwevings- of 
bosuitbreidingsgebied.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij de 
planningsinitiatieven.

502. Gemeente Houthulst In het planningsproces moet voorzien worden dat er geen bedrijfszetels van 
landbouwbedrijven in, op de een of andere manier, beschermde zones worden 
opgenomen.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij de 
planningsinitiatieven.

503. Gemeente Kortemark De principes van het huidige gewestplan te handhaven: agrarische gebied 
(geei zonder arcering) ais functie landbouwbestemming te waarborgen.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

504. Gemeente Kortemark Wandel- en speelbos aansluiten bij dorpskern of bij de in het noorden van de 
gemeente gelegen bosrand.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

505. Gemeente Kortemark Bosuitbreiding in dit agrarisch gebied is niet aanvaardbaar. Bosbeplanting dient 
gekoppeld te worden aan het bestaande bosverband van het bos van 
Houthulst -  Militair domein Poelkapelle en na overeenkomst van de op het 
betreffende perceel werkende (eigenaar of pachter) landbouwer.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

506. Gemeente Lo-Reninge Het creëren van natuurverweving waar akkerland gelegen is, is niet zinvol. Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

507. Gemeente Zonnebeke De kansen voor landbouw moeten maximaal behouden worden. Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

508. Cornette, Quaegebeur, 
Boone, Desomer, 
Cornette, Broché

Omgeving Couthofbos en de Lovie:
Het verwevingsgebied in deze streek moet geschrapt worden.

Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

Deelconcept “Grondgebonden landbouw ais ruimtelijke drager van het 
landbouwplateau”

509. Gemeente Alveringem De verdere ontwikkeling van intensieve veeteelt moet hier mogelijk blijven om 
de landbouw op het plateau leefbaar te houden.
Herstel van bocagelandschap schrappen.
Erosiebestrijding is hier niet aan de orde.
Het plateau bezit reeds een landschapecologische basiskwaliteit.

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

510. Westtoer Het is positief dat het oorlogserfgoed hier expliciet vermeld wordt ais onderdeel 
van het toeristisch-recreatieve netwerk.

Er wordt akte genomen van dit standpunt.

511. VBV Aanleg van tijdelijke agrarische bossen moet mogelijk zijn. Landbouwgronden die tijdelijk ais bos worden geëxploiteerd, blijven deel uitmaken van 
de agrarische structuur.

512. Boerenbond Te schrappen: Kenmerkend zijn de behouden kavelstructuur van de 
huisweiden, de verspreid voorkomende waardevolle graslanden, het 
voorkomen van kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, 
bomenrijen, autochtone bomen, poelen en relicten van walgrachten rond 
hoevesites, het bouwkundig erfgoed en het voorkomen van waardevolle 
akkergebonden fauna en flora, (elementen van de gave landschappen)

Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.
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513. Provincie West- 
Vlaanderen

Nieuwe landbouwbedrijven moeten ook bij bestaande bedrijven kunnen 
ingeplant worden.
De bestendige deputatie kan zeker niet akkoord gaan dat nieuwe 
grondgebonden landbou/v bedrijven of andere constructies geconcentreerd 
moeten worden in en rond bestaande woonkernen. Hoe is hierbij de afweging 
gebeurd met afstandsregels vanuit de mileiuw etgeving, mogelijkheid van 
hinder?
De provincie stelt vast dat er een aantal studies lopen omtrent de glastuinbouw 
(ook vanuit het gewest). De provincie volgt deze studies met belangstelling op 
en wenst de conclusies van deze studies af te wachten.

Discussiepunten die verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

Deelconcept “Behoud van gave landschaps- en erfgoedelementen”

514. Gemeente Alveringem Schrappen: vermijden van niet-grondgebonden landbouwbedrijven in het gave 
en herkenbare landschap, gezien dit een uitgesproken agrarisch gebied is. 
Mogelijke bosuitbreiding schrappen. Het gebied heeft alle potenties voor 
landbouw en kan daarom niet voorbestemd zijn voor bebossing.

Discussiepunten die verder in overweging genomen moet worden bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

515. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

Toeristisch medegebruik moet, zoals bij ‘grondgebonden landbouw ais 
ruimtelijk drager van het open landbouwlandschap’, mogelijk zijn.

Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

516. Natuurpunt,
Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren

Het aanplanten, inrichten en onderhouden van kleine landschapselementen, 
moet door de overheid financieel ondersteund worden, zodat de inkomsten van 
de landbouwers daar niet onder lijden.

Schadevergoedingen worden geregeld vanuit de sectorwetgeving.

517. VBV Maximaal behoud van de bestaande bossen.
Uitwerken rol van bosbehoud en -uitbreiding.
Opnemen van acties om autochtone bomen en struiken te beschermen.

Aandachtspunten die verder zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in 
dit gebied.

Bestaande sectorregelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit het afbakeningsproces.

518. Boerenbond Dit deelconcept volledig schrappen. Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

519. Provincie West- 
Vlaanderen

Welk statuut krijgen deze kleine natuurkernen en wat zijn de gevolgen voor de 
landbouw? Worden er afstandsregels voorzien? Deze natuurkernen krijgen 
geen statuut natuur?

Discussiepunten die verder zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

520. Landelijke raad Staden Gebied 23.4 De aanduiding van de erfgoedelementen is veel te vaag om 
aanvaardbaar te zijn. Daarenboven zijn de gevolgen van deze aanduiding niet 
afdoende gekend. Opvallend en onder andere daarom onaanvaardbaar is het 
feit dat deze aanduiding en de verwijzing naar de erfgoedlandschappen- 
wetgeving na de overlegmomenten is aangebracht in de tekeningen en 
teksten. Dit getuigt van disrespect voor de participanten aan het proces.

De bestaande regelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit dit afbakeningsproces.

Deelconcept: Versterking van complexen van ecologische en landschappelijke 
waarden veiweven met landbouw

521. Toerisme Vlaanderen 
Westtoer

Toeristisch medegebruik moet, zoals bij ‘grondgebonden landbouw ais 
ruimtelijk drager van het open landbouwlandschap’, mogelijk zijn.

Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

522. Provincie West- 
Vlaanderen

Wat is de meen/vaarde van het uiteenhalen van deze en de vorige categorie? 
Kan dit niet beter samengenomen worden? Wat zijn de gevolgen voor de 
landbouw in beide categorieën?

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet). De gebieden met 
een uitzonderlijke landschappelijke waardering worden echter wel in de ruimtelijke visie 
opgenomen.
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523. Landelijke raad 
Staden, Boerenbond

Gebied 24.1 De aanduiding van verweving op grondgebied Staden is 
onaanvaardbaar en zonder betekenis. De historische ontwikkeling en het 
militaire gebruik van het bos heeft een duidelijke zichtbare opdeling (breuklijn) 
bos -  landbouw gerealiseerd. De aanduiding van verwevingsgebied gaat hier 
voor een deel van het gebied aan de werkelijkheid voorbij. Het lijkt ons eerder 
een te vermijden instrument om in de komende jaren via maatregelen een niet 
bestaande verweving te realiseren ais opstap tot bebossing van zeer 
waardevolle landbouwgronden.

Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

Deelconcept ‘Versterken historische bos - en parkstructuren’

524. VBV Binnen dit concept kunnen tijdelijke agrarische bossen een rol spelen. 
In de omgeving van de Rode Berg is bosuitbreiding nodig.

Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

525. Boerenbond Bebossing gebeurt in eerste instantie op voor landbouw minder geschikte 
gronden (bodem), en aansluitend bij de bestaande bosstructuren.
Toe te voegen: Uitbreiding van bebossing in de richting van leefbare bedrijven 
zijn uitgesloten. Daarvoor zal er een L.E.R. worden uitgevoerd.

Aandachts/discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

526. Provincie West- 
Vlaanderen

Gebieden rond de centrale as Helleketelbos-Sixtusbossen kunnen in 
aanmerking komen voor het versterken van bos en parkstructuren. Gebieden 
die buiten deze zone liggen, kunnen beter gebruikt worden ais ruilgrond om in 
bosuitbreiding te voorzien in bosrijke gebieden.

Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

527. Gemeente Houthulst Gebied 25.4 Men wil bosuitbreiding realiseren in het verlengde van het bos van 
Houthulst en dan vooral in de richting van Merkem en de Corverbeek. Is er in 
het militair domein geen grond die nu nog niet voorzien is met bos, die men 
hiervoor kan gebruiken?

Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

528. Descam ps - Deq ueker Gebied 25. : De bedrijfszetel dient volledig in landbouwgebied te blijven. Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

Deelconcept: Beekvalleien versterken ais groene linten in het landschap

529. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

Recreatief medegebruik van de beekvalleien moet mogelijk zijn. Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

530. Natuurpunt,
Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren

De breedte van de beekvalleien moet duidelijk aangegeven worden bij de 
afbakening. Deze visietekst moet in de voorschriften van het RUP duidelijk 
vermeld staan.
Dit concept en de aanduiding ervan moet voor de vallei van de Poperingevaart 
doorlopen tot aan het Stadspark in het centrum van Poperinge.

Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

531. VBV Mogelijkheid om broek- en vloedbossen te herstellen ofte  realiseren. Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

532. Boerenbond Te schrappen: De waterbergende functie van de beken wordt actief hersteld en 
versterkt door behoud en herstel van de natuurlijke loop en de 
winterbeddingen, natuurlijke oever- en bermzones en het vermijden van 
omzetting van grasland in akker. Het ruimtelijk beleid moet ook de verbetering 
van de waterkwaliteit ondersteunen.
Toe te voegen: Op basis van het integraal waterbeleid zal de 
multifunctionaliteit van de beken nagestreefd worden.

Discussie-/aandachtspunten die verder zullen worden meegenomen bij de 
planningsinitiatieven in dit gebied.

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Kust-Polders-Westhoek 91/101



VERW ERKING  EINDADVIEZEN april 2006

533. Bekkencomité IJzer Dit concept betreft typische elementen die onderdeel zijn van het integraal 
waterbeleid. De functies van de waterlopen worden in de 
bekkenbeheerplannen toegekend.

Plannen in uitvoering van het decreet integraal waterbeleid hebben een decretaal 
vastgelegd goedkeuringstraject, waarop binnen dit proces niet op vooruitgelopen wordt. 
Anderzijds werken de uitgangspunten vanuit het RSV m.b.t. het structuurbepalend zijn 
van de watersystemen wél door in de verschillende deelconcepten.

Over de functies van de waterlichamen zelf zal binnen dit planningsproces echter geen 
uitspraak gedaan worden; dit is een bevoegdheid van de verschillende 
waterbeheerplannen.

534. Provincie West- 
Vlaanderen

De keuze waarom een beekvallei valt onder dit concept of het volgende moet 
beter onderbouwd worden per beek, waardoor de keuze duidelijker kan 
worden. Gezien zijn gevolgen voor de landbouw (aanduiden ais 
verwevingsgebied) moet met het eerste concept gemotiveerd en zuinig 
omgesprongen waden.
Gebied 26.5 dit moet zijn vallei van de leperlee, het kanaal loopt er parallel 
langs.

Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

535. Bekkencomité IJzer Op een aantal waterlopen kan ook toervaart en roeisport toegelaten worden, 
dit in evenwicht met de ruimtelijke en ecologische draagkracht’: Het principe is 
veel te ruim gesteld. De opgesomde waterlopen en -wegen zijn erg 
verschillend. De functietoekenningen horen thuis in het BBP en de DBBP’s.

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij verdere planningsinitiatieven.

De bestaande regelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit het afbakeningsproces.

536. Bekkencomité Ijzer Veel zaken zijn geen bevoegdheid van de RO. Plannen in uitvoering van het decreet integraal waterbeleid hebben een decretaal 
vastgelegd goedkeuringstraject, waarop binnen dit proces niet op vooruitgelopen wordt. 
Anderzijds werken de uitgangspunten vanuit het RSV m.b.t. het structuurbepalend zijn 
van de watersystemen wél door in de verschillende deelconcepten.

Over functie en beheer van de waterlichamen zelf zal binnen dit planningsproces echter 
geen uitspraak gedaan worden; dit is een bevoegdheid van de verschillende 
waterbeheerplannen.

Deelconcept: Ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch waardevolle 
lineaire elementen

537. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

Recreatief medegebruik van de beekvalleien moet mogelijk zijn. Aandachtspunt dat zal worden meegnomen bij verdere planningsinitiatieven.

538. Natuurpunt,
Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren

Bij de afbakening van deze ecologisch waardevolle elementen dient duidelijk 
aangegeven te worden waar die landschapselementen moeten behouden en 
hersteld worden en waar natuurgebieden kunnen komen. De grenzen van deze 
natuurgebieden langs de beken en andere lineaire elementen moeten duidelijk 
opgegeven worden.

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij verdere planningsinitiatieven in het 
gebied.

539. Boerenbond Dit deelconcept volledig schrappen. Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij verdere planningsinitiatieven in het 
gebied.

540. Bekkencomité IJzer De functies van de waterlopen worden in de bekkenbeheerplannen toegekend. De bestaande regelgeving wordt niet in vraag gesteld vanuit het afbakeningsproces.

541. Provincie West- 
Vlaanderen

Dit zijn volgens het PRS-WV natuurverbindingsgebieden. Hier kan enkel wat 
het PRS heeft voorgesteld.

De selecties uit het provinciaal ruimtelijk structuurplan worden niet in vraag gesteld. De 
provincie is bevoegd om deze uit te werken.

542. VBV Mogelijkheid om broek- en vloedbossen te herstellen ofte  realiseren Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.
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543. Landelijke raad Staden Gebied 27.4 De bosuitbreiding van de recente gewestplanwijziging Roeselare- 
Tielt zou best rechtgezet worden. Het is aangewezen dit gebied terug naar 
landbouwgebied te brengen, waarin het typische landschap wel een waarde 
heeft.

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied.

544. Gemeente Kortemark Functie van de beken is belangrijk in functie van de landbouw, ais irrigatiebron. Aandachtspunt dat verder moet worden meegenomen bij planningsinitiatieven in het 
gebied.

Over functie en beheer van waterlopen zelf zal binnen dit planningsproces echter geen 
uitspraak gedaan worden; dit is een bevoegdheid van de verschillende 
waterbeheerplannen.

Deelconcept ‘Uitbouwen van randstedelijke groengebieden en versterking van 
bosstructuren’

545. VBV Het randstedelijk groengebied de Bommelaer kan op korte termijn gerealiseerd 
worden.
Kasteeldomeinen van Elverdinge en Vlamertinge: natuurverweving of 
randstedelijk groengebied?

Aandachtspunten die verder zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in 
dit gebied.

546. Boerenbond Te schrappen: Ontw ikkeling van nieuwe bosstructuren kan zorgen voor een 
versterking van het landschap en het ecologisch netwerk.
Toe te voegen: De bosontwikkeling dient te gebeuren op minden/vaardige 
landbouwgronden en aansluitend bij bestaande bossen.

Discussiepunten die vader zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

547. Bekkencomité IJzer De Nieuwe Stede dient voorzien te worden ais zone voor openbaar nut en 
gemeenschapsvoorziening (berging van slib zandvangen IJzer en zijkanalen).

Discussiepunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven in 
het gebied, in afstemming met de waterbeheerplannen.

548. Gemeente Houthulst In tegenstelling tot de belofte bij de ingebruikname van het slibbekken aan de 
Nieuwestede, om de grond nadien terug te geven aan de landbouw, stellen we 
nu vast dat er voorgesteld wordt om er bos van te maken.

549. Provincie West- 
Vlaanderen

Gebied 28.5 Dit is een slibstort, er werden op Vlaams niveau afspraken 
gemaakt om dit stort opnieuw een landbouwtunctie te geven, nadat de huidige 
functie zou verdwijnen. Het provinciebestuur vindt het ook niet opportuun om 
Nieuwe Stede een groene inkleuring te geven. Het provinciebestuur wenst dat 
deze zone ofwel verder wordt gebruikt ais slibstort (indien dit nodig is voor de 
omgeving van de IJzer en de Blankaart, maar enkel voor niet-vervuild 
slibjofwel wordt teruggegeven aan de landbouw.

550. Provincie West- 
Vlaanderen

Gebied 28.1 Dit moet worden bekeken binnen het afbakeningsproces van het 
KSG Poperinge.

Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

De ruimtelijke visie vertrekt van de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur voor de ganse regio. De natuurlijke structuur stopt niet aan de grens 
van het stedelijk gebied. Het is niet omdat bij dit proces een visie wordt opgemaakt voor 
een gebied dat het niet kan opgenomen worden binnen het stedelijk gebied.

551. Natuurpunt,
Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren

Het randstedelijk groengebied Bommelaer kan belangrijk zijn ais recreatieve 
groenpool.

Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

Gebied E1
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552. Stad Poperinge - Wat betreft de ruimtebalans wordt opgemerkt dat niet duidelijk is wat onder 
de termen landbouw, bos, overig groen, natuur en reservaat verstaan wordt.

- Het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met “evalueren of het opmaken van 
een gewestelijk RUP voor het agrarisch gebied een meen/vaarde kan zijn in 
functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden”. Betekent dit dat 
voor bepaalde deelgebieden van het agrarisch gebied toch een gewestelijk 
RUP zou opgemaakt worden? Indien dit het geval is, dan is er niet 
aangegeven op basis waarvan deze gebieden zouden geselecteerd worden 
want in de gewenste ruimtelijke structuur is er geen differentiatie van het 
agrarisch gebied terug te vinden.

- Wat betreft de voorgestelde bosuitbreiding heeft het bestuur van Poperinge 
de volgende opmerkingen :
o  Hoe zal men te werk gaan voor het ven/verven van de gronden voor de 

vooropgestelde bosuitbreiding? De stad Poperinge is er geen voorstander 
van dat landbouwers zouden onteigend worden. Bosuitbreiding moet 
gebeuren in overleg met de landbouwer/gebruiker, 

o  De uitbreiding dient te gebeuren aansluitend bij bestaande bossen en op 
landbouwgronden, 

o  De uitbreiding bij het Helleketelbos dient eerder ais een inbreiding te 
gebeuren. De voorgestelde bijkomende oppervlakte aan bos rond het 
Helleketelbos dient herbekeken te worden rekening houdende met de 
inbreiding, de landschappelijke kwaliteiten van de onmiddellijke omgeving 
van het bos en bestaande bedrijfszetels in de omgeving. De 
grondoppervlaktes die nu al bebost zijn in landbouwgebied volgens het 
gewestplan dienen in mindering te worden gebracht bij de te voorziene 
uitbreidingen aan bos 

o  De gemeente dringt aan op concretere overleg met betrekking tot het 
randstedelijk groengebied de Bommelaer.

Aandachts- en discussiepunten die verder zullen worden meegenomen bij de 
planningsinitiatieven in dit gebied.

553. Natuurpunt,
Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren

Het opmaken van een GRUP in functie van de differentiatie van de 
beboiM/ingsmogelijkheden, moet op korte termijn uitgevoerd worden. Dit is 
nodig voor de rechtszekerheid van de landbouwers in dit gebied. Verder moet 
bij dit GRUPook aangegeven worden waar installaties voor mestverwerking 
kunnen komen en waar eventueel windturbines mogen opgericht en in bedrijf 
genomenworden.
Voor dit gebied is een oppervlakte van 275 ha nodig ais 
natuurverwevingsgebied.

Discussiepunten die verder zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.
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554. Boerenbond Agrarische bestemming voor de aaneengesloten landbouwgebieden van het 
gemengd akkerbouwgebied bij Proven en het gemengd akkerbouwgebied bij 
Poperinge.
Geen evaluatie of opmaak van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 
agrarisch gebied een meen/vaarde kan zijn in functie van de differentiatie van 
bebouwingsmogelijkheden.
Aanduiden gebieden voor bosuitbreiding en grote eenheid natuur in de 
omgeving van de Sixtusbossen op basis van de resultaten van een L.E.R. 
Aanduiden gebieden voor bosuitbreiding in de omgeving van Helleketelbos op 
basis van de resultaten van een L.E.R.
Bevestigen van afspraken in de ruilverkavelingen Reninge en Woesten, m.i.v. 
aanduiden gebieden voor bosuitbreiding voor het Wippebos.
Aanduiden natuurverwevingsgebied in de complexen van ecologische en 
landschappelijke waarden rond de bossen op basis van het huidige 
landbou/v gebruik en de landbouwtyperingskaarten.
Te schrappen: aanduiden natuurverwevingsgebied in de beekvalleien van de 
Heidebeek, Poperingevaart, Haringebeek
Te schrappen: Mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis 
van het erfgoedlandschappendecreet
Te schrappen: Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 
agrarisch gebied in functie van de differentiatie van de 
bebouwingsmogelijkheden

Discussiepunten die verder zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

Bepalingen uit recent afgeronde ruilverkavelingen “nieuwe stijl” worden gerespecteerd.

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet). De gebieden met 
een uitzonderlijke landschappelijke waardering worden echter wel in de ruimtelijke visie 
opgenomen.

555. Bedrijfsgilde 
Poperinge, Verdonck, 
Cornette, Quaegebeur, 
Boone, Desomer, 
Cornette, Broché

De uitbreiding van 110 ha bos in de regio heeft een te grote impact op de 
landbouwbedrijven in de regio.
Vooraleer er een effectieve afbakening van bosuitbreiding komt moet er een 
LER worden opgemaakt.
Bosuitbreiding in de richting van leefbare bedrijfszetels is uitgesloten. 
Bosuitbreiding kan enkel met toestemming van eigenaar en gebruiker.
Enkel uitbreiding van bestaande bossen kan.
Er moet aandacht zijn voor goed nabuurschap.
Indien het OCMW gronden verkoopt voor bossen moeten de pachters van 
deze gronden voorrang krijgen om nieuwe landbouwgronden in pacht te 
krijgen.
Alles wat effectief bos is in Poperinge kan worden ingekleurd ais bosgebied, 
wat afgesproken is in de ruilverkaveling kan worden uitgevoerd (Wippebos), de 
aangekochte gronden voor bos aan de Hollebeek staan te vermeld, de 
verbinding tussen de twee delen van het Helleketelbos kan worden 
gerealiseerd.

Discussiepunten die verder zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

Bepalingen uit recent afgeronde ruilverkavelingen “nieuwe stijl” worden gerespecteerd.

Gebied E2

556. Natuurpunt,
Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren

Voor dit gebied is een oppervlakte van 482 ha nodig ais 
natuurverwevingsgebied.

Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.
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557. Boerenbond Agrarische bestemming voor de aaneengesloten landbouwgebieden van delen 
van de ruilverkavelingen Reninge, Woesten en Boezinge, akkerbouwgebied bij 
Elverdinge en gemengd akkerbouwgebied bij Reningelst.
Geen evaluatie of opmaak van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 
agrarisch gebied een meen/vaarde kan zijn in functie van de differentiatie van 
bebouwingsmogelijkheden.
Aanduiding (gerealiseerd) bosgebied en bosuitbreidingsgebied bij 
Galgebossen.
Onderzoek naar en verder overleg over de mogelijkheden om Nieuwe Stede 
ais bos te bestendigen.
Te schrappen:

Aanduiden natuurverwevingsgebied in de complexen van ecologische en 
landschappelijke waarden rond de bossen.
Mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis van het 
erfgoedlandschappendecreet.
Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch 
gebied in functie van de differentiatie van de bebouwingsmogelijkheden.

Discussiepunten die verder zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet). De gebieden met 
een uitzonderlijke landschappelijke waardering worden echter wel in de ruimtelijke visie 
opgenomen.

Gebied E3

558. Landelijke raad Staden Mogelijkheid tot aanduiding van welbepaalde delen van erfgoedlandschappen
op basis van erfgoedlandschappendecreet.
Te schrappen:
- Evalueren of opmaak van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 

agrarisch gebied een meen/vaarde kan zijn in functie van de differentiatie van 
bebouwingsmogelijkheden

- Richtcijfer bosgebied en bosuitbreidingebied: 130 ha
- Aanduiden natuurverwevingsgebied in de complexen van ecologische en 

landschappelijke waarden rond de bossen
- Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch 

gebied i.f.v. differentiatie van de bebouwingsmogelijkheden

Discussiepunten die verder zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

559. Natuurpunt,
Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren

Voor dit gebied is een oppervlakte van 933 ha nodig ais 
natuurverwevingsgebied.

Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

560. Boerenbond Agrarische bestemming voor gemengd akkerbouw - en groententeeltgebied bij 
Merkem-Houthulst, akkerbouw - en groententeeltgebied bij Klerken, gemengd 
akkerbouw - en groententeeltgebied bij Langemark- Poelkapelle.
Geen evaluatie of opmaak van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 
agrarisch gebied een meen/vaarde kan zijn in functie van de differentiatie van 
bebouwingsmogelijkheden.
Aanduiden van bosuitbreidingsgebied in de omgeving van bos van Houthulst 
(Merkembos, Vrijbos).
Geen natuurverwevingsgebied in de beekvalleien van de Ronebeek, 
Steenbeek, Korversbeek-St.-Jansbeek-Martjesvaart.
Geen aanduiding van natuurverwevingsgebied in de complexen van 
ecologische en landschappelijke waarden rond de bossen op basis van het 
huidige landbouwgebruik, de landbouwtyperingskaart.
Geen mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis van het 
erfgoedlandschappendecreet.

Discussiepunten die verder zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

Voorde opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet). De gebieden met 
een uitzonderlijke landschappelijke waardering worden echter wel in de ruimtelijke visie 
opgenomen.
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561. Gemeente Heuvelland Het is belangrijk dat er bij bosuitbreiding geen gesloten bosgordel verkrijgt. 
Bosuitbreiding kan op voor landbouw minder geschikte gronden en onder 
voorwaarde dat de zichtlijnen bewaard blijven.

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de 
planningsinitiatieven in het gebied.

562. Gemeente Heuvelland De verweving van landbouw en complexen van ecologische en 
landschappelijke waarden moet gestimuleerd worden door beheerslandbouw 
op vrijwillige basis.

Stimulerende maatregelen kunnen geen voorwerp uitmaken van verordenende 
stedenbouwkundige voorschriften in RUP’s.

563. Gemeenten 
Heuvelland en 
Zonnebeke

De bestaande landbouwzetels moeten verder kunnen ontwikkelen. Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

564. Westtoer, Toerisme 
Vlaanderen

In alle ruimtelijke concepten moet het belang van het toeristisch-recreatief 
medegebruik waden vermeld zodat dit ook later meegenomen wordt in de 
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Het toeristisch-recreatief medegebruik is binnen alle ruimtelijke concepten belangrijk en 
zal worden meegenomen bij de verdere planningsinitiatieven.

565. Westtoer Belang van het vrijwaren van het oorlogserfgoed. Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij de verdere planningsinitiatieven.

566. Natuurpunt,
Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren, Stichting 
Marguerite Yourcenar

Alle autochtone bomen en struiken moeten bewaard worden, ook ais die 
voorkomen in open landbouwgebied.

Kleine landschapselementen worden beschermd vanuit het decreet natuurbehoud.

Deelconcept “Grondgebonden landbouw in een complex van gave 
landschappen”

567. VBV Aanleg van tijdelijke agrarische bossen moet mogelijk zijn. Landbouwgronden die tijdelijk ais bos worden geëxploiteerd, blijven deel uitmaken van 
de agrarische structuur.

568. Boerenbond Er moet voldoende flexibiliteit geboden w orden voor intensieve grondgebonden 
teelten en de ontwikkeling van de bestaande dynamische landbouwstructuur. 
Voor het behoud en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine 
landschapselementen alsook het behoud en herstel van cultuurhistorische 
relicten en het bouwkundig erfgoed, zodat een ecologische en 
landschappelijke basiskwaliteit gegarandeerd wordt, kan een stimulerend 
beleid uitgewerkt worden.

Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen.

Stimulerende maatregelen kunnen geen voorwerp uitmaken van verordenende 
stedenbouwkundige voorschriften in RUP’s.

569. Provincie West- 
Vlaanderen

Nieuwe landbouwbedrijven moeten ook bij bestaande bedrijven kunnen 
worden ingeplant.

Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen.

Deelconcept “Behoud gave landschaps- en erfgoedelementen”

570. VBV Voorzien van acties om autochtone bomen en struiken te beschermen. Stimulerende maatregelen kunnen geen voorwerp uitmaken van verordenende 
stedenbouwkundige voorschriften in RUP’s. De sectorwetgeving is hier van toepassing.

571. Boerenbond Dit deelconcept volledig schrappen. Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij planningsinitiatieven in dit gebied.

572. Provincie West- 
Vlaanderen

Er moet een beleid komen naar de particuliere eigenaars toe, samen met het 
beleid moeten er middelen en begeleiding geboden worden.

Stimulerende maatregelen kunnen geen voorwerp uitmaken van verordenende 
stedenbouwkundige voorschriften in RUP’s.

Deelconcept “Versterken bos- en natuurlijke structuur op de heuveltoppen”
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573. VBV Prioritaire realisatie van de bosuitbreiding en -verbinding 
Integraal behoud van alle bossen.

Aandachtspunt dat verder in overweging moet worden genomen bij planningsinitiatieven 
in het gebied.

574. Boerenbond Te schrappen: Uitgaande van de bestaande boscomplexen en -relicten en de 
aansluitende graslanden met bomenrijen en hagen is bosuitbreiding en -  
verbinding mogelijk, waarbij het grasland in de beekvalleien gerespecteerd 
wordt. De boscomplexen van Kemmel-, Monte-, Scherpen-, Rode- en 
Vidaigneberg worden zo ontwikkeld dat ze de loop van de kamlijn blijven 
benadrukken.
Een duidelijke grens tussen bosuitbreidingsgebied en landbouwgebied is in het 
kader van de rechtzekerheid wenselijk.
Bosuitbreiding gebeurt op voor landbouw minder geschikte gronden (bodem, 
eigendomsstructuur), en aansluitend bij de bestaande bosstructuren.
Om de leefbaarheid van de landbouw niet te schadenwordt een L.E.R. 
gemaakt die de basis wordt van de selectie van de gronden voor 
bosuitbreiding.

Discussiepunten die verder zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

575. Provincie West- 
Vlaanderen

Bij het bebossen moet er ook rekening gehouden worden met zichtlijnen. Dit is 
heel belangrijk in het toeristisch-recreatief netwerk van Heuvelland.

Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

576. Provincie West- 
Vlaanderen

Gebied 31.1 De naam ven/vijst maar naar een klein deel van de omringende 
bossen, een betere naam zijn de Groen Burg of Gasthuisbossen.

Gebruik van de correcte toponiemen is een aandachtspunt.

577. Provincie West- 
Vlaanderen

Gebied 31.6 De provincie bezit gronden nabij de Palingbeek die ze niet wenst 
te bebossen maar wel wil gebruiken ais uitruilgronden.

Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

Versterken van de bosrijke landschappen ais natuurcomplexen

578. Boerenbond Dit deelconcept volledig schrappen. Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

579. Provincie West- 
Vlaanderen

Deze zone is groot afgebakend.
Hoeves en huiskavels dienen gespaard te worden bij herbebossing of het 
opnemen van gronden binnen natuurcomplexen.
Wat gebeurt er met de recreatie in Westouter?
Bij het bebossen moet er ook rekening gehouden w orden met zichtlijnen. Dit is 
heel belangrijk in het toeristisch-recreatief netwerk van Heuvelland.

Aandachtspunten die verder zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in 
dit gebied.

580. Provincie West- 
Vlaanderen

Gebied 32.1 Wat met het toeristische lint ter plaatse?

Versterken van complexen van ecologische en landschappelijke waarden 
verweven met landbouw

581. Boerenbond Binnen het weidelandschap moet de landbouwactiviteit blijven functioneren en 
ondersteund worden, maar moet de aanwezige aan grasland gekoppelde 
fauna en flora eveneens een plaats krijgen via een stimulerend beleid 
(beheerslandbouw gaat immers verder en is van toepassing in de 
natuurgebieden, niet in de verwevingsgebieden. Landbouw is hier immers een 
nevenwaardige functie.)

Stimulerende maatregelen kunnen geen voorwerp uitmaken van verordenende 
stedenbouwkundige voorschriften in RUP’s.

Deelconcept “Beekvalleien versterken ais groene linten in het landschap”

582. VBV Mogelijkheid om broek- en vloedbossen te herstellen ofte  realiseren. Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.
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583. Boerenbond De beekvalleien worden versterkt en ontwikkeld ais structuurbepalend element. 
De ontwikkeling van de beekvallei dient te gebeuren op basis van het integraal 
waterbeleid.
Voor een herstel van de beekvalleien is het voorzien in 
erosiebestrijdingsmaatregelen in het omliggende gebied van belang. Dit dient 
bepaald te worden via het integraal waterbeleid.
De kleine landschapselementen, resten van het voormalige bocage-landschap 
langs de perceelsranden in de beekvallei moeten in stand gehouden en via 
een stimulerend beleid versterkt worden.

Aandachtspunten die zullen worden meegenomen in de verdere planningsinitiatieven.

Plannen in uitvoering van het decreet integraal waterbeleid hebben een decretaal 
vastgelegd goedkeuringstraject, waarop binnen dit proces niet op vooruitgelopen wordt. 
Anderzijds werken de uitgangspunten vanuit het RSV m.b.t. het structuurbepalend zijn 
van de watersystemen w él door in de verschillende deelconcepten.

Over de functies van de waterlichamen zelf zal binnen dit planningsproces echter geen 
uitspraak gedaan worden; dit is een bevoegdheid van de verschillende 
waterbeheerplannen.

584. Bekkencomité IJzer Bevoegdheid ruimtelijke ordening?

585. Provincie West- 
Vlaanderen

Hier worden de 2 concepten (natuurverweving/valleien en natuurverbinding) 
samen in één categorie ingedeeld. Dit dient opgesplitst te worden om 
overzichtelijk te blijven.

De ruimtelijke visie vertrekt van de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur voor de ganse regio. De natuurverbindingsgebieden uit het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan staan hier niet Ios van en werden eveneens in deze 
visie opgenomen. Het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor 
natuurverbindingsgebieden blijft echter een provinciale bevoegdheid.

Vochtige hooilanden ais waardevolle natuurkernen

586. Boerenbond Te schrappen gebieden :
35.1 Breemeersen (is natuurverweving)
35.2 de vallei van de Bassevillebeek (is natuurverweving)

Discussiepunten die verder zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in 
deze gebieden.

587. Provincie West- 
Vlaanderen

Gebied 35.1 Is hier ook de Zwarte Molen in opgenomen? Dit is een hoger 
gelegen strook met akkerbouw. Dit moet uit de natuurkern gehouden worden.

Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

588. Provincie West- 
Vlaanderen

Gebied 35.2 Houdt de afbakening rekening met het bestaande RUP? Het zou 
de grootte van het RUP niet mogen overstijgen.

Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

589. Stad leper, Provincie 
West-Vlaanderen

Gebied 36.1 Tortelbos
Dit moet bekeken worden tijdens de afbakening van het stedelijk gebied van 
leper.

Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in dit 
gebied.

De ruimtelijke visie vertrekt van de kwaliteiten van de gebieden voor de agrarische en 
natuurlijke structuur voor de ganse regio. De natuurlijke structuur stopt niet aan de grens 
van het stedelijk gebied. Het is niet omdat bij dit proces een visie wordt opgemaakt voor 
een gebied dat het niet kan opgenomen worden binnen het stedelijk gebied.

Deelconcept : Open waters met ecologische en/of recreatieve waarde

590. Toerisme Vlaanderen, 
Westtoer

Bij Zillebekevijver en Vijver van Dikkebus moeten de bestaande recreatieve 
functies zeker behouden blijven.

Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

591. Boerenbond Landbouw blijft de hoofdgebruiker in de aangrenzende gebieden. Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

592. Bekkencomité IJzer, 
Provincie West- 
Vlaanderen

De hoofdfunctie van deze kunstmatige vijvers is drinkwaterwinning. Dit moet 
zeker zo blijven. Er wordt alleen over versterking van de ecologie gesproken.

Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

Over de functies van de waterlichamen zelf zal binnen dit planningsprocesgeen 
uitspraak gedaan worden; dit is een bevoegdheid van de verschillende 
waterbeheerplannen.593. Stad leper Gebied 37.1 -  Verdronken Weide en Zillebekevijver -  de rol van 

drinkwaterwinning is evenwaardig aan het ecologisch en recreatief belang van 
deze vijvers.

Gebied F1
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594. Natuurpunt,
Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren, Stichting 
Marguerite Yourcenar

Voor dit gebied is een oppervlakte van 2207 ha nodig ais 
natuurverwevingsgebied.

Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

595. VBV In de op te maken RUP’s mogen geen beperkende maatregelen worden 
opgenomen ten opzichte van bosuitbreiding.
Opname van bosuitbreiding aan Zandvoordebos, de bossen van de leperboog 
en de bossen aan de Scherpenberg in het programma voor uitvoering.

Discussiepunten die verder zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

596. Boerenbond Agrarische bestemming voor gemengd landbouwgebied van Nieuwkerke en 
het landschap van de WestVlaamse heuvels.
Geen evaluatie of opmaak van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 
agrarisch gebied in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden. 
Aanduiden van natuurverwevingsgebied in de omgeving van de bestaande 
boscomplexen van Vidaigneberg-Rodeberg, Kemmelberg-Monteberg- 
Scherpenberg en Campagnebos-Wijtschate-Kroonaardebos.
Geen grote eenheid natuur en/of grote eenheid natuur in ontwikkeling in de 
omgeving van de Breemeersen.
Geen aanduiding van natuurverwevingsgebied in functie van de 
instandhouding van landschapselementen en waardevolle graslanden in de 
omgeving van Westouter, Klijte, Loker-Dranouter, Zwartemolenhoek, Kemmel, 
Dikkebus-Voormezele, Voormezele-Kemmel, Mesen.
Geen aanduiding van natuurverwevingsgebied in de beekvalleien van de 
Fransebeek -  Grote Kemmelbeek, Scherpenbergbeek, Dikkebusvijverbeek-  
Kemmelbeek, Hellebeek, Douvebeek.
Aanduiden bosuitbreidingsgebied in functie van verdere uitbreiding van het 
Tortelbos
Mogelijkheid schrappen tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis van 
het erfgoedlandschappendecreet.

Discussiepunten die verder zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet). De gebieden met 
een uitzonderlijke landschappelijke waardering worden echter wel in de ruimtelijke visie 
opgenomen.

Gebied F2

597. Provincie West- 
Vlaanderen

De golf nabij Palingbeek is nergens aangegeven. Dit is een groot gebied. Er is 
misschien ook sprake van uitbreiding. Kan dit geïntegreerd worden? 
(medegebruik voor wandelaars ..., anders is dit zeer ruimte verslindend)

Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

598. Stad leper Wat met de gevraagde uitbreiding van de golf? Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

599. Schepen van 
Leefmilieu Zonnebeke

De aanwezige landbouwactiviteiten moeten zeker ondersteund blijven en bij 
eventuele aankoop van de gronden van landbouwers moet dit via een 
vrijwillige verkoop gebeuren.

Aandachtspunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven.

600. Natuurpunt,
Natuurpunt Poperinge- 
Vleteren, Stichting 
Marguerite Yourcenar

Voor dit gebied is een oppervlakte van 38,5 ha nodig ais 
natuurverwevingsgebied.

Discussiepunt dat verder zal worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.
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601 . Boerenbond Agrarische bestemming voor gemengd landbouwgebied van Wijtschate- 
Geluveld en gemengd landbouwgebied van Zonnebeke en het gebied rond de 
Ralingbeek.
Geen evaluatie of opmaak van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 
agrarisch gebied een meen/vaarde kan zijn in functie van de differentiatie van 
bebouwingsmogelijkheden.
Geen aanduiding grote eenheid natuur en/of grote eenheid natuur in 
ontwikkeling in de vallei van de Bassevillebeek en in de omgeving van 
Reutelbos-Polygonebeek.
Aanduiden natuurverwevingsgebied in de omgeving van de Verdronken Weide, 
Zillebekevijver en Reutelbos-Polygonebeek.
Geen mogelijkheid tot aanduiding van erfgoedlandschappen op basis van het 
erfgoedlandschappendecreet.
Geen opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch 
gebied in functie van de differentiatie van de bebouwingsmogelijkheden.

Discussiepunten die verder zullen worden meegenomen bij de planningsinitiatieven in het 
gebied.

Voor de opname van erfgoedlandschappen in RUP’s is een specifieke procedure 
vastgelegd in de sectorale regelgeving (erfgoedlandschappendecreet). De gebieden met 
een uitzonderlijke landschappelijke waardering worden echter wel in de ruimtelijke visie 
opgenomen.
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