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MEMORIE VAN TOELICHTING 
 
1.  SITUERING VAN HET BPA 
 
 
1. 1.  Ligging 

Het BPA Bruggestraat is gelegen in de gemeente Ruiselede en situeert zich ten noordwesten van het centrum. 
Ruiselede is in het oosten van West-Vlaanderen gelegen en op ongeveer 5 km van de steden Tielt en Aalter. 
Ruiselede behoort tot het arrondissement Tielt.  
De gemeente wordt begrensd door: 
 
- in het noorden en het oosten: Aalter 
- in het zuiden:   Tielt 
- in het westen:   Wingene 
 
 
1. 2.  Gebiedsomschrijving 

Het bpa wordt begrensd door: 
- ten noorden en in het oosten:  aanpalend akkerland en weiland 
- ten zuiden en in het westen:  de Bruggestraat met zijn bebouwing 
 
Het BPA heeft een oppervlakte van 11 ha 38 are 22 ca. 
 
Het BPA omvat volgende elementen: 
- Aaneengesloten bebouwing langsheen de Bruggestraat, overwegend bestemd voor het wonen. Vanaf het 

kruispunt met de Knokstraat, treft men eerder halfopen en open bebouwing aan langsheen de oostelijke 
straatkant van de Bruggestraat. Naar de zuidelijke kant toe, dus naar het eigenlijke centrum van Ruiselede 
toe, is er een verweving van diverse functies (horeca, handelszaken, diensten en bedrijvigheid) met het 
wonen.  

- Twee kleinere bedrijven, nl. de b.v.b.a. Vaneenooghe die fietsframes produceert en het bedrijf T. De Paepe-
Carrewijn een loodgietersbedrijf, zijn gelegen in het bebouwingslint aan de Bruggestraat. Deze bedrijven zijn 
sterk (historisch) verweven met de aldaar bestaande woonomgeving, en overschrijden de ruimtelijke 
draagkracht van deze woonomgeving niet. 

- De historisch gegroeide bedrijfssite van het slachthuis, met het “Exportslachthuis De Coster” gevestigd sinds 
1949 op de huidige site en het bedrijf “Langeraet”, een afzonderlijke bedrijfsentiteit op deze bedrijfssite. De 
bedrijfsgebouwen bestaan overwegend uit enerzijds de slachthuisgebouwen zelf, anderzijds de 
kantoorgebouwen, sociale voorzieningen, zuiveringsinstallaties, parking, de in- en uitrit, bufferstroken. Het 
overgrote deel van deze constructies zijn ingeplant in woongebied en gebied voor milieubelastende industrie. 
De bedrijfssite wordt door 1 in- en uitrit ontsloten op de aanpalende openbare weg, namelijk via de 
Bruggestraat.  

- De Akkerweg, waar naast woonbebouwing eveneens een bedrijf voorkomt, namelijk de schrijnwerkerij Duyck.  
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situering in het gewestplan 
Roeselare-Tielt 
KB 17.12.1979 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gewijzigd bij MB 15.12.1998 
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1. 3.  Situering binnen het gewestplan 

De gronden gelegen binnen de grenzen van onderhavig BPA hebben in het gewestplan Roeselare-Tielt (KB 
17.12.1979) volgende bestemming: 
 
 Woongebied: 04 ha 76 are 53 ca 
 Landschappelijk waardevol agrarisch gebied: 03 ha 47 are 55 ca 
 Agrarisch gebied: 01 ha 84 are 05 ca 
 Gebied voor milieubelastende industrie: 01 ha 30 are 19 ca 

 
De gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Roeselare-Tielt (MB15.12.1998), bracht voor betrokken gebied 
geen wijziging met zich mee. 
 
 
1. 4.  Historiek van het plan 

Het bij M.B. van 17-01-1994 goedgekeurde “BPA Bruggestraat” werd vernietigd door de Raad van State op 23-11-
1995; nl. op grond van de afwijkingen ten aanzien van het gewestplan. 
 
Op 05-02-1998 verleende de minister een nieuwe milieuvergunning aan het exportslachthuis De Coster. Na 
beroep vernietigde de Raad van State dit vergunningsbesluit (arrest d.d. 04-05- 2000), op basis van een 
stedenbouwkundige problematiek. Ingevolge dit vernietigingsarrest waarin het vergunningsbesluit d.d. 05-02- 
1998 een motiveringsgebrek werd tegengeworpen, nam de minister een nieuwe beslissing. Op 21-10-2000 werd 
uiteindelijk door de minister de vergunning verleend. 
 
Tijdens een gemeenteraadszitting van 03-06-2000, had men de beslissing genomen om een nieuw BPA op te 
maken. Dit in 2000 nieuw opgestart BPA onder de naam “BPA Slachthuis”, beperkt tot de site van het slachthuis 
zelf, werd stopgezet na de toekenning van de milieuvergunning d.d. 21-10-2000 voor het Exportslachthuis De 
Coster. Deze milieuvergunning werd echter terug geschorst door de Raad van State op 29-05-2002, op basis van 
planologische redenen. 
 
Bijgevolg heeft de gemeente Ruiselede beslist om over te gaan tot de opmaak van een nieuw BPA, dat zich niet 
beperkt tot de site van het slachthuis zelf maar waarbij de omliggende omgeving, de Bruggestraat, ook mee 
bekeken wordt.  
 
Een eerste schetsontwerp van het “BPA Bruggestraat’ werd reeds besproken op een informele vergadering van 
02-10-2002 op het gemeentehuis van Ruiselede, in aanwezigheid van verschillende besturen.  
 
Het voorontwerp “BPA Bruggestraat” werd naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen tijdens deze informele 
vergadering bijgestuurd, en op 17-12-2002 werd een plenaire vergadering gehouden.  
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2.  JURIDISCH - PLANOLOGISCHE CONTEXT 
 
 
2. 1.  Ruimtelijke beleidsdocumenten 

2. 1. 1.  Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
Ruiselede is gelegen in het buitengebied, ten noorden van het stedelijk netwerk op Vlaams niveau “regio Kortrijk” 
1 en ten westen van het stedelijk netwerk Vlaamse Ruit zoals geselecteerd in het RSV. 
Stedelijke netwerken op Vlaams niveau zijn door hun ligging en samenhang van infrastructurele, ecologische, 
functioneel- en/of fysiek-ruimtelijke kenmerken structuurbepalend voor Vlaanderen. Ruiselede is gelegen naast 
het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tielt. Hier wordt de categorie “goed uitgerust” als uitgangspunt 
gehanteerd.  
 
In het buitengebied overweegt de open ruimte. De natuurlijke en agrarische structuur vormen de fysische dragers 
van de open ruimte. De bebouwde ruimte en infrastructuren maken er deel van uit. Het RSV stelt de ontwikkeling 
van een specifiek beleid voor het buitengebied voorop, namelijk een beleid waarbij de essentiële functies worden 
gevrijwaard en versterkt (landbouw, natuur, bos, wonen en werken op niveau van het buitengebied). Het 
uitgangspunt en basisgegevens zijn het bestaand fysisch systeem. Het buitengebiedbeleid moet namelijk worden 
gedifferentieerd naar de verschillende ruimtelijke structuren toe: de natuurlijke structuur, de agrarische structuur, 
de nederzettingsstructuur, enz. Randvoorwaarden moeten worden opgesteld voor de verschillende functies per 
ruimtelijke structuur. Op die manier kunnen de afbakening van en de ontwikkelingsperspectieven voor elke 
ruimtelijke structuur worden gedefinieerd.  
 
De gemeente volgt de voornoemde visie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen waar deze stelt dat de 
vermenging van functies nagestreefd dient te worden, voor zover ze niet hinderend is voor de woonomgeving. Ze 
volgt het RSV derhalve ook bij het vaststellen van de stelling dat, waar mogelijk, geopteerd wordt voor het behoud 
van de locatie boven herlocatie, zodat derhalve geen bijkomende (schaarse) open ruimte in beslag dient genomen 
te worden.  
 
Het RSV heeft voor de periode 1992-2007 de behoefte aan bijkomende woningen geraamd op 400.000 woningen, 
waarvan het aantal bijkomende woningen voor de provincie West-Vlaanderen bepaald is op 69.248 woningen. De 
verdeling van dit bijkomend aanbod in stedelijke gebieden en in de kernen van het buitengebied is voor West-
Vlaanderen bepaald op 67% (ongeveer 46.400 woongelegenheden) versus 33%. De verdeling over de 
verschillende stedelijke gebieden werd in het RSV niet uitgewerkt.  
 
Binnen het RSV wordt geopteerd voor een optimalisering van het bestaande wegennet aan de hand van een 
functionele categorisering. De categorisering is gebaseerd op het selectief prioriteit geven aan ofwel de 
bereikbaarheid ofwel de leefbaarheid. Functioneel heeft men drie hoofdfuncties: de verbindingsfunctie, de 
verzamelfunctie en de functie van het toegang geven. Op basis hiervan wordt enerzijds een onderscheid gemaakt 
tussen hoofdwegen, primaire wegen, secundaire wegen en lokale wegen en anderzijds tussen wegen van 
internationaal, Vlaams en bovenlokaal en lokaal niveau. Hoofdwegen en primaire wegen worden op Vlaams 
niveau afgebakend. 
 
Binnen de gemeente Ruiselede zijn geen hoofdwegen en geen primaire wegen categorie I geselecteerd.  
De N37 wordt als primaire weg II geselecteerd:  

→ N37: van aansluiting 11 A10 (Aalter) tot N35/37 (Tielt) 
 

                                                           
1 De “regio Kortrijk” bestaat uit de stedelijke gebieden Roeselare, Kortrijk, Menen en Waregem, waarbij de twee eerstgenoemde stedelijke 
gebieden regionaalstedelijke gebieden zijn, Waregem een structuurondersteunend kleinstedelijk gebied en Menen een kleinstedelijk gebied op 
provinciaal niveau. De regio Menen-Kortrijk-Waregem wordt onderkend als onderdeel van het grensoverschrijdend stedelijk netwerk Kortrijk-
Rijsel-Roubaix-Tourcoing-Moeskroen. 
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Hierbij dienen volgende ontwikkelingsperspectieven voor ogen te worden gehouden: 
 Regulering van het verkeer op alle “kruispunten” 
 Geen nieuwe rechtstreekse toegang tot particulier terrein 
 Bouw- en gebruiksvrije zone als erfdienstbaarheid buiten de stedelijke gebieden 

 
De secundaire wegen worden in het Provinciaal structuurplan geselecteerd. Het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen formuleert echter wel een aantal algemene principes hieromtrent: 
 

 De inrichting gaat uit van de verbindingsfunctie op lokaal of bovenlokaal niveau, van het gebruik als 
toegangsverlenende weg voor bepaalde bestemmingen en van de eisen van leefbaarheid en 
ruimtelijke inpassing. 

 De uitvoering is in het algemeen die van een weg met gemengde verkeersafwikkeling, met 
doortochtenconcept in de bebouwde kom en een ontwerpsnelheid binnen die bebouwde kom van 
50km/u of minder. Meerdere voormalige “steenwegen” moeten worden omgebouwd om tegemoet te 
komen aan die principes. In uitzonderlijke gevallen kunnen er omleidingen aangelegd worden om de 
verkeersleefbaarheid te verbeteren. 

 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het hoofdspoorwegennet en het secundaire spoorwegennet. In 
Ruiselede komen geen hoofdspoorwegen voor. Het hoofdspoorwegennet voor het goederenvervoer loopt niet 
door Ruiselede. 
 
Het RSV heeft voor de provincie West-Vlaanderen voor de periode 1994-2007 een taakstelling van 2.037 ha 2 
bijkomende bedrijventerreinen vooropgesteld. Het aanbod dat beschikbaar was in 1994 moet daar nog van 
afgetrokken worden. Hiervan dienen 76 tot 81% (1550 tot 1650ha) gerealiseerd te worden als lokaal en regionaal 
bedrijventerrein of bedrijventerrein voor historisch gegroeide bedrijven in de economische knooppunten en 19 tot 
24% als lokaal bedrijventerrein en als bedrijventerrein voor historisch gegroeide bedrijven in de gemeente buiten 
de economische knooppunten. Op basis van genoemd aandeel worden in West-Vlaanderen een vraag van 
1.222ha ‘af te bakenen bedrijventerreinen’ en 815ha ‘reservegebieden’ aangegeven 3, waarvan respectievelijk 990 
en 660ha moet gesitueerd worden binnen economische knooppunten. 
 
In het RSV worden in punt 5.3. op pagina 405 de ontwikkelingsperspectieven geschetst voor de 
nederzettingsstructuur. De nederzettingsstructuur van het buitengebied bestaat uit het samenhangend geheel van 
bebouwing in het buitengebied. Onder bebouwing worden begrepen: woningen, bedrijfs- of industriële gebouwen, 
recreatieve en toeristische bebouwing als bebouwing voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen….  
 
• Wonen en werken concentreren in de kernen van het buitengebied 

Versterken van de centrumfunctie van de kernen 
Ook in de kernen van het buitengebied moet een multifunctionele ontwikkeling en het verweven van functies 
en activiteiten voorop staan. De ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande en nieuwe economische 
activiteiten worden veilig gesteld in een ruimtelijke visie op de kern. Deze ruimtelijke visie wordt opgenomen in 
een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en indien nodig naar bestemming en inrichting vastgelegd in een 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.  
 
Lokale bedrijventerreinen in principe aansluitend bij hoofddorpen – bedrijventerreinen voor historisch 
gegroeide bedrijven in de kernen 
De uitgangspunten met betrekking tot de lokale bedrijventerreinen en de bedrijventerreinen voor historisch 
gegroeide bedrijven moeten samen worden gelezen met de principes inzake inrichting en lokalisatie van 
bedrijventerreinen in hoofdstuk III. Gebieden voor economische activiteiten.  
 

 

                                                           
2 Doemde oppervlaktes betreffen netto-waarden. De netto-waarde is de terreinoppervlakte die ingenomen wordt door bedrijven, zonder 
weginfrastructuur e.d.  
3 Basis voor Vlaanderen: 6.000ha af te bakenen bedrijventerreinen en 4.000ha reserve bedrijventerreinen.  
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• Het behoud van de economische dynamiek is essentieel zowel buiten de stedelijke gebieden, als in de 
kernen van het buitengebied. Voor lokale bedrijven moeten uitbreidingsmogelijkheden gegarandeerd blijven 
maar moeten deze steeds samen met de ruimtelijke ontwikkeling van de kern worden bekeken op 
gemeentelijk niveau.  

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

 
Verder wordt in het RSV, in punt 3.2.6. op pagina 453 en verder een kader geschetst voor de ontwikkelings- en 
uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bedrijven buiten de bedrijventerreinen: 
 
“De ontwikkelingsperspectieven van bedrijven en economische activiteiten buiten de bedrijventerreinen worden 
vooral bepaald door de aard en het karakter van het bedrijf zelf en nog meer door de ruimtelijke draagkracht van 
de omgeving. Voor het principe ruimtelijke draagkracht kunnen geen algemeen geldende objectieve en meetbare 
maatstaven voor heel Vlaanderen worden aangereikt. Ruimtelijke draagkracht is afhankelijk van de ruimtelijke 
structuur, van het ruimtelijk functioneren van een gebied en is eveneens afhankelijk van de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling van het gebied en van de aard en het karakter van het bedrijf en haar activiteit.  
 
De gemeente zal de ruimtelijke draagkracht van de betrokken omgeving kwalitatief moeten bepalen omdat dit niet 
in een algemene norm is vast te leggen. 
 
De ontwikkelingsperspectieven van bestaande bedrijven buiten bedrijventerreinen kunnen als volgt schematisch 
worden weergegeven: 
Omwille van de verantwoordelijkheid van de gemeente inzake verlening en/of advisering van de milieuvergunning, 
de kennis en inschatting van de plaatselijke toestand en met name de bepaling van de draagkracht van de ruimte, 
komt het de gemeente toe om ontwikkelingsperspectieven te formuleren voor de bestaande bedrijven en 
economische activiteiten (ook agrarische bedrijven) buiten de bedrijventerreinen. “ 
 
Volgende principes staan voorop bij de beoordeling van de ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden van 
bestaande bedrijven buiten de bedrijventerreinen. De principes mogen niet los gelezen worden van de 
vooropgestelde multifunctionele ontwikkelingen, zoals weergegeven in hoofdstuk III.2 over het buitengebied. 
 
• Een maximale verweving van economische activiteiten met de activiteiten in haar (bebouwde of 

onbebouwde) omgeving wordt nagestreefd; goed nabuurschap moet het uitgangspunt vormen; voor het 
principe goed nabuurschap kan, net zoals voor het principe ruimtelijke draagkracht, geen algemeen geldende 
objectieve en meetbare maatstaven voor heel Vlaanderen worden aangereikt. Goed nabuurschap is 
afhankelijk van de ruimtelijke structuur en van het ruimtelijk functioneren van een gebied. Het is eveneens 
afhankelijk van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en van de aard en het karakter van het 
bedrijf en haar activiteit. De gemeente zal goed nabuurschap voor de betrokken omgeving kwalitatief moeten 
bepalen omdat dit niet in een algemene norm is vast te leggen. 

o Goed nabuurschap wordt nagestreefd (voorzieningen voor het stationeren van vrachtwagens 
achter het bedrijfsgebouw i.p.v. op de openbare weg zoals vroeger het geval was, 
zuiveringsinstallatie, gerealiseerde  bufferzones,…) 

 
o De werkelijke slachtactiviteit werd volledig naar het industriegebied overgebracht. Die 

activiteiten bevinden zich op ruime afstand van de dichtstbijzijnde bewoning in de Bruggestraat, 
zodat de geluids- en geuremissies reeds omwille van deze afstand tot een aanvaardbaar niveau 
zijn beperkt.  

 
o De andere lokale bedrijven die aanwezig zijn in het onderhavig plangebied, zijn historisch 

gegroeid op hun locatie en zijn verweven in het woongebied.  
 



WVI – APRIL 2003  BPA BRUGGESTRAAT - MEMORIE VAN TOELICHTING 11 

• Alle mogelijkheden en voorzieningen (op milieuhygiënisch vlak, qua mobiliteitsproblematiek, …) voor 
ontwikkeling op de bestaande locatie worden uitputtend aangewend; 

o De n.v. Exportslachthuis De Coster heeft reeds eind de jaren ’80 – begin jaren ’90 op eigen 
initiatief, belangrijke investeringen gedaan ter voorkoming van hinder voor de omwonenden. In 
het ministerieel besluit dd. 14-05-1993 werd bevestigd dat ‘talrijke verbeteringen werden 
uitgevoerd wat betreft de rechtstreekse milieuhinder van het bedrijf’ (halvering toerental 
luchtkoelers, ingebruikname van nieuwe milieuvriendelijke haarcontainer en van een koeltank 
voor destructiebloed). Andere milieu-investeringen vonden ook plaats, zoals; o.a. koeling van 
het slachtafval volgens een door het bedrijf zelf ontwikkelde technologie; afhaling van 
slachtafval via speciaal uitgeruste vrachtwagens, verwijdering van de luchtkoelers van de daken 
en installatie van een nieuwe koelcentrale binnen een gesloten gebouw op voldoende afstand 
van de woningen. Na 1998 werd een derde reeks milieu-investeringen doorgevoerd, en dit 
hoofdzakelijk ter voorkoming van geur- en geluidshinder; de koelgroepen werden van het dak 
verwijderd en vervangen door een condensor, er is koeling van het slachtafval, koeling en 
isolatie van de varkenshaarcontainer, er werd een slibindikkingsinstallatie aan de 
waterzuiveringsinstallatie geplaatst met bijkomende beluchtingscapaciteit, de mestopslag werd 
overdekt, er werden nieuwe tanks geplaatst voor darmslijm, en er werd een geluidsreducerende 
afsluitingswand aan de losplaats van de aan te voeren varkens geplaatst.  

 
o Inzake het mobiliteitsaspect; de verkeersontsluiting werd conform het advies van AROHM dd. 

26-11-1997 gewijzigd. De drie oorspronkelijke toegangswegen werden gesloten en er werd één 
nieuwe toegangsweg aan de noordzijde van het bedrijf voorzien.  

 
o De bedrijven Exportslachthuis De Coster en Langeraet hebben niet de intentie om uit te breiden 

inzake capaciteit,maar evenwel dient men rekening te houden met het feit dat door wijzigende 
reglementering met betrekking tot de milieunormering er zich evenwel een bepaalde 
reorganisatie en/of uitbreiding op dringt. Zo is bijkomende ruimte nodig voor herstructurering 
van het bedrijf dat ondermeer wordt verplicht verder werk te maken van de implementatie van 
de HACCP-normen (Hazard Analysis Critical Control Point), dit zijn normen4 inzake 
voedingsmiddelenhygiëne, waaraan slachthuizen zijn onderworpen en die ervoor moeten 
zorgen dat elk risico op zgn. ‘kruisbesmetting’ wordt uitgesloten. Verder is er door de 
opgevoerde controles (voedselveiligheid) meer ruimte en voorzieningen nodig om aan de 
strengste veiligheidsvoorschriften te voldoen en diverse controles inzake hygiëne en 
voedselveiligheid mogelijk te maken. Men wenst de huidige, bestaande activiteiten verder te 
zetten, met voldoende rechtszekerheid voor de toekomst, d.w.z. dat er aanpassingswerken en 
reorganisatie en optimalisatie van bepaalde activiteiten (zoals het lossen van levende varkens 
in een overdekte ruimte, teneinde de geluidshinder tot een absoluut minimum te herleiden, 
aanpassingen van de zuiveringsinstallatie of het oprichten van een nieuwe 
waterzuiveringsinstallatie (biologische zuivering) gebaseerd op het principe van 
bodembeluchting,…) moeten mogelijk zijn. De bestaande locatie biedt zeker deze mogelijkheid. 
Er wordt enkel een reorganisatie van het bedrijf voorzien, ter vermindering van geurhinder, 
geluidslast en de visuele hinder 

 
o Het bedrijf De Paepe – Carrewijn wenst naar de toekomst toe een uitbreiding door te voeren 

inzake stockruimte. Deze uitbreiding wordt voorzien op het eigen terrein.  
 

                                                           
4 Deze normen liggen besloten in het KB van 07-02-1997 inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne, besluit dat uitvoering gaf aan de 
Europese Richtlijn 93/43/EEG van 1406-1993.  
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• De ruimtelijke implicaties bij een herlokalisatie (bijkomende infrastructuur voor nieuwe lokale en regionale 
bedrijventerreinen, bijkomend ruimtegebruik, versnipperen van onbebouwde ruimte, vermindering van 
ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur, landbouw en bos,…) worden afgewogen tegenover de ruimtelijke 
implicaties van een ontwikkeling op de bestaande locatie.  

o De n.v. Exportslachthuis De Coster en b.v.b.a. Langeraet hebben niet de intentie om uit te 
breiden inzake capaciteit. Het achtergelegen open ruimtegebied wordt niet aangetast of 
aangesneden. Herlocalisatie zou niet alleen nieuwe open ruimte in beslag nemen, een 
herlocalisatie binnen in de gemeente zou de verdere versnippering van de open ruimte verder 
aantasten. De ruimtelijke implicaties van het behoud en beperkte ontwikkeling (vooral inzake 
reorganisatie en optimalisatie) van de n.v. Exportslachthuis De Coster en b.v.b.a. Langeraet ter 
plaatse zijn positiever dan een volledige herlocalisatie.  

 
o Omwille van de traceerbaarheid van het voedsel (van veevoeder tot afgewerkt product) en de 

daaraan verbonden controle- en veiligheidsnormen, worden dergelijke bedrijven aangezet zo 
een integratie door te voeren. Eén en ander komt erop neer dat er ernaar dient te worden  
gestreefd dat zoveel mogelijk activiteiten op één locatie worden geconcentreerd, i.c. het 
slachten, het versnijden en het verwerken tot een afgewerkt product. Een opsplitsing van de 
activiteit is bijgevolg niet wenselijk. 

 
o Het bedrijf is historisch verankerd met de omgeving doordat het overgrote deel van het 

personeel uit de streek afkomstig is. Ook een groot deel van de leveranciers (lokale 
landbouwers) bevinden zich in de regio.  

 
o Op basis van meerdere vergunningsbesluiten werden miljoenen geïnvesteerd in gebouwen en 

een performante milieu-infrastructuur. De gedane investeringen, maken dat een dergelijke 
optie voor het bedrijf sociaal-economisch onmogelijk is.  

 
• De ruimtelijke draagkracht van de omgeving mag niet worden overschreden; de ruimtelijke draagkracht is 

niet in algemene regels te vatten, deze worden gebied per gebied bepaald; historisch gegroeide situaties en 
hinder zijn mede bepalend voor de draagkracht. 

o Het slachthuis is historisch gegroeid binnen in de gemeente Ruiselede. Het bedrijf is historisch 
gegroeid binnen zijn mogelijkheden en heeft zijn (ruimtelijke) grenzen bereikt.  

 
o De ruimtelijke draagkracht wordt niet overschreden. De toelichting bij het gewestplan 

Roeselare – Tielt (KB 17-12-1979) citeert daaromtrent: “Om de bestaande bedrijven buiten de 
industriegebieden meer gewaarborgde ontwikkelingskansen te bieden, werden zij in het 
gewestplan, vastgelegd door Koninklijk Besluit, zoveel mogelijk aangeduid. Daarenboven 
werden, waar mogelijk, hun terreinen waar uitbreiding voorzien is, opgenomen als gebied voor 
beperkte industriële uitbreiding (aanvullend stedenbouwkundig voorschrift). Bij de uitbreiding 
van bestaande bedrijven binnen het woongebied kan rekening gehouden worden met de 
economische functie die deze bedrijven vervullen. De uitbreiding zal in overweging genomen 
worden indien ze geen overlast meebrengt voor de woonfunctie.”  

 
o Op basis van een doorgevoerde conceptuele herinrichting van de bedrijfssite en gelet op het 

feit dat alle mogelijke maatregelen werden genomen en de best beschikbare technieken 
werden geïmplementeerd, kan –in alle redelijkheid – aanvaard worden dat een inpassing van 
het bedrijf in de betrokken omgeving op deugdelijke ruimtelijke motieven is gesteund.  
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• Er wordt ten aanzien van de ontwikkeling van de economische activiteit een maximale beleidszekerheid en 
beleidscontinuïteit nagestreefd zowel in ruimte als in tijd; de verwacht ontwikkeling en reorganisatie van het 
bedrijf moeten goed ingeschat worden evenals bedrijfseconomische implicaties (efficiëntere organisatie van 
de bedrijfsgebouwen, verbeterde ontsluiting,…) volgens het BAT5 - principe.  

o In het bedrijf werden talrijke inspanningen geleverd tot introductie van de best beschikbare 
technieken in de slachthuissector. Het bedrijf steunt zich hiervoor op de in opmaak zijnde BBT-
studie, uitgevoerd door het BBT-kenniscentrum van VITO. Volgende best beschikbare 
technieken die op deze voorlopige lijst voorkomen, werden reeds effectief door het bedrijf 
geïmplementeerd: 

 gemakkelijk te reinigen apparaten en ruimten 
 droog en mechanisch reinigen van grof vuil 
 kwaliteit gebruikte water t.o.v. vereiste bacteriologische kwaliteit 
 juiste afstelling van het watergebruik van de machines 
 opstellen van waterbalansschema 
 broeien m.b.v. stoom 
 water in broeitanks enkel aanvullen/verversen indien nodig 
 gebruik van gezuiverd afvalwater (+chlorering) voor reiniging van stallen en vrachtwagens voor 

transport van levende dieren 
 bloed zo goed mogelijk opvangen 
 lekken en morsen bij leegzuigen bloedtank voorkomen en bloed onmiddellijk verwijderen bij 

lekken of morsen van bloed 
 haren zo snel en effectief mogelijk verwijderen 
 zorgvuldig opvangen van maagdarminhoud en darmslijm en vermijdern dat dit in het afvalwater 

terechtkomt 
 apart opvangen van reinigingswater van schorten en laarzen zodat het niet in bloedgoot terecht 

komt 
 beperken van hoeveelheid beenderzaagsel bij het opdelen van het karkas en voorkomen dat dit 

in afvalwater terechtkomt 
 goede vetafscheiding 
 afvalwater primair en secundair zuiveren 
 gebruik desinfectie- en reinigingsmiddelen met zo beperkt mogelijke negatieve invloed op het 

milieu en biologische waterzuivering 
 toevoegen reinigingsmiddelen m.b.v. automatische doseersystemen 
 gebruik van geconcentreerde reinigings- en desinfecteermiddelen 
 voorkomen indrogen van vuil (regelmatig reinigen) 
 reinigingsmiddel, na inschuimen, voldoende tijd geven om in te werken 
 inactivering en/of verdunning van desinfectiemiddel voorkomen door na reinigingsstap goed te 

spoelen 
 desinfectiemiddel voldoende lang laten inwerken 
 optimalisatie van druk en temperatuur tijdens reinigen en desinfecteren 
 nauwkeurige instelling en onderhout van inpakmachines 
 beveiligen opslagcontainers voor bloed en slachtafvallen tegen overladen 
 verpakkingsmateriaal van reinigings- en desinfectiemiddelen gescheiden inzamelen naargelang 

afzetmogelijkheden 
 aanvoer afremmen op stalcapaciteit 
 voldoende stalcapaciteit voorzien 
 gesloten opslangtanken voor slachtafvallen 
 gestockeerd slachtafval minstens 1 x per dag laten ophalen 
 gesloten bloedtanken 
 gestockeerd gekoeld bloed minstens 1 x per week laten ophalen 
 overbelasting en storing van afvalwaterzuiveringsinstallatie vermijden 
 zo rustig mogelijk opdrijven van varkens naar verdoofplaats 

                                                           
5 Best Available Technology 
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 optimalisatie kettingsysteem 
 glijgoten achter ontharingsmachine uit ontdreunde beplating en valhoogte varkens beperken 
 optimalisatie zaagmachine 
 optimalisatie bakkenwasmachines 
 mechanisch in werking stellen van vlam- of schroeioven bij aanwezigheid van varken aan de 

ingang 
 beperken van duur van het branden 

Ook hieruit blijkt dat het bedrijf alle mogelijke inspanningen levert om de hinder voor mens en milieu 
te vermijden.  

 
2. 1. 2.  Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) 
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen is op 12 juni 2001 definitief vastgesteld door de 
provincieraad. Op 06 maart 2002 keurde de minister het PRS-WV goed. De visie van de provincie gaat uit van de 
ruimtelijke verscheidenheid van de verschillende regio’s van West-Vlaanderen die reeds van oudsher een sterke 
eigenheid hebben.  
De provincie kiest om deze ruimtelijke verscheidenheid te behouden en te versterken. Daarom worden voor 
structuurbepalende componenten op provinciaal niveau ontwikkelingsperspectieven toegekend die verschillend 
zijn naargelang het gebied waarin de elementen gelegen zijn. 
 
De visie op de ruimtelijke ontwikkelingen van West-Vlaanderen wordt samengevat in het motto: West-Vlaanderen, 
contrastrijk door haar ruimtelijke verscheidenheid. 
 
2. 1. 2. 1.  Elementen van ruimtelijk beleid op provinciaal niveau die bepalend zijn voor Ruiselede 
Ruiselede behoort naar gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur tot het “bundelingsgebied van kernen 
gelegen op een rasterpatroon”. De toepassing van een strikte gedeconcentreerde bundeling moet dit gebied 
ruimtelijk structureren tot een gelijkmatig verspreidingspatroon van hoofddorpen, daar dit gebied een intense 
dichtheid aan kernen, linten en verspreide bewoning kent. 
Ruiselede wordt op Provinciaal niveau geselecteerd als structuurondersteunend hoofddorp6. 
Het PRS geeft een indicatie naar maximale bijkomende behoefte aan woongelegenheden. Voor Ruiselede is dit 
aantal gebracht op 220.  
 
Wat de gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur betreft, heeft de provincie de taak de door het Vlaamse 
Gewest afgebakende grote eenheden natuur (GEN), grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO) en 
natuurverwevingsgebieden te verbinden met natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur van 
bovenlokaal belang. De gewenste ruimtelijke structuur van natuur zal complexen van natuur en verbindingen als 
waterlopen, reliëfcomponenten, dijken en spoorwegbeddingen bevatten. De complexen zullen vooral deel 
uitmaken van de Vlaamse structuur (hypothesen van deze natuuraandachtszones die van belang zijn voor 
Ruiselede is de omgeving van Bulskampveld tot Merkenveld) en de verbindingen ertussen zijn hoofdzakelijk 
natuurelementen van provinciaal niveau. Voor Ruiselede zijn volgende selecties van belang: 
 
Natuurverbindingsgebieden 
 Klaphullebeek 
 Kapellebeek – Vlaagtebeek 
 Poekebeek 

 
Binnen de gewenste ruimtelijke agrarische structuur wordt Ruiselede gesitueerd in de zone die aangeduid 
wordt als “intensief gedifferentieerde agrarische structuur”, een gebied met zowel grondgebonden als grondloze 
agrarische activiteit, waartussen een optimale verweving gewenst is. Het ruimtelijk beleid moet voldoende 
maatregelen nemen om deze verwevenheid te ondersteunen (gemeenschappelijke watervoorziening, 

                                                           
6Structuurondersteunende hoofddorpen zijn structuurondersteunend voor wonen en werken in het buitengebied en hebben een bovenlokale 
verzorgende rol. Ze kunnen voorzien in bijkomende woongelegenheden (groei huishoudens op niveau van de kern, niet kerngebonden en van 
andere geselecteerde kernen in het buitengebied) en in verwevenheid met het wonen hebben ze de mogelijkheid voor een lokaal bedrijventerrein 
van 5ha met de mogelijkheid tot uitbreiding tijdens de planperiode. 
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afvalwaterzuivering, toelevering, opleiding, afzetmogelijkheden). Op het niveau van het PRS worden geen 
(bindende) selecties doorgevoerd voor de agrarische structuur. 
 
Wat de gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid betreft, is Ruiselede niet geselecteerd als specifiek 
economisch knooppunt. De selecties van de gemeenten waar enkel lokale bedrijventerreinen kunnen voorkomen, 
zijn bepaald in de nederzettingsstructuur. Ruiselede werd geselecteerd als structuurondersteunend hoofddorp en 
er kunnen eventueel lokale bedrijventerreinen voorzien worden. Het vastleggen gebeurt in gemeentelijke 
uitvoeringsplannen. Ook het aangeven van ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven van lokaal 
niveau buiten bedrijventerreinen gelegen behoort tot de taak van de gemeente. De provincie heeft de toebedeling 
binnen West-Vlaanderen als volgt opgesplitst: 76% (1548 ha) naar de economische knooppunten, 19% (387 ha) 
naar gemeenten buiten economische knooppunten en 5% (102 ha) als reservepakket.  
 
Naar gewenste ruimtelijke structuur kleinhandel richt het beleid zich op het tegengaan van een verdere 
uitzwerming van detailhandel over de stadsrand en in het buitengebied. Een verweving van nieuwe 
kleinhandelszaken met de nederzettingsstructuur staat voorop. Het PRS selecteert in het buitengebied enkel “te 
herstructureren kleinhandelslinten”, namelijk kleinhandelslinten die buiten de stedelijke gebieden en de kernen 
structuurloos tot ontwikkeling zijn gekomen. In Ruiselede komen deze niet voor. Kleinhandelslinten in kernen en 
overige woonconcentraties en overige kleinhandel in de open ruimte worden door de gemeenten geselecteerd. 
 
Naar gewenste ruimtelijke structuur voor toerisme en recreatie toe, behoort Ruiselede gedeeltelijk tot het 
landelijk toeristisch-recreatief netwerk. Het is de bedoeling om binnen een netwerk een samenhangend beleid te 
voeren en zo complementaire en geïntegreerde ontwikkelingen te sturen. De streek ten zuiden van Brugge heeft 
toeristische kwaliteiten dankzij de vele bossen, kastelen en historische sites en het netwerk van kanalen. In dit 
netwerk is plattelandstoerisme mogelijk met het oog op recreatief medegebruik van de open ruimte en van het 
bouwkundig en historisch erfgoed. Bijkomend is het Lippensgoed – Bulskampveld in Beernem geselecteerd als 
een openluchtrecreatief groen domein van provinciaal niveau.  
 
De gewenste ruimtelijke structuur van verkeer en vervoer 
De provincie selecteert de secundaire wegen om door middel van deze categorisering tot een optimalisering te 
komen van het wegennet in West-Vlaanderen. 
Er wordt gekozen voor een verdere subcategorisering van de secundaire wegen in drie types (I, II en III)7. 
 
In Ruiselede werden geen secundaire wegen geselecteerd.  
 
Het regionaal spoorwegennetwerk loopt niet door Ruiselede. Meer van belang voor Ruiselede is het collectief 
openbaar vervoer over de weg. Vele lijnen vervullen zowel een verbindende als ontsluitende functie. Tielt werd 
geselecteerd als regionaal knooppunt. Deze punten komen als eerste in aanmerking voor een optimale 
afstemming van de verschillende vervoerswijzen.  
 
Binnen de gewenste ruimtelijke structuur van het landschap staat het behouden en het versterken van de 
landschappelijke diversiteit en herkenbaarheid (zowel traditionele landschapskenmerken als kenmerken uit 
recente ingrepen) centraal. Zowel het stimuleren van traditionele elementen als het ondersteunen van nieuwe 
ingrepen vormen hiervan een onderdeel.  
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen landschapseenheden en structurerende landschapselementen en –
componenten. De provincie onderscheid 5 soorten landschapseenheden die gebiedsdekkend zijn: gave 
landschappen, ankerplaatsen, verschraalde landschappen, nieuwe landschappen en stadslandschappen. In 
Ruiselede gaat het om “gave landschappen” en “nieuwe landschappen”. Gave landschappen bestaan uit 
relictzones van de traditionele landschappen. Het meer zuidelijk deel van Ruiselede maakt deel uit van een nieuw 
landschap. Nieuwe landschappen zijn gebieden waar onder invloed van grootschalige ingrepen bestaande 
structuren zijn uitgewist. 

                                                           
7 Sec.I: verbindingsfunctie op bovenlokale niveau primeert; Sec.II: verzamelfunctie op bovenlokaal niveau primeert; Sec.III: verbindingsfunctie van 
het openbaar vervoer en het fietsverkeer op het bovenlokale niveau primeert. 
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Gave landschappen in en rond Ruiselede: 
- Oude veldgebieden, Bulskampveld 
- Omgeving Mevrouwmolen en Artemeersmolen Kanegem 
Nieuwe landschappen: 
- land van Roeselare – Tielt 
 
In deze landschapseenheden worden volgende structurerende landschapselementen of –componenten en 
ankerplaatsen onderscheiden m.b.t. de omgeving van Ruiselede: 
 
• Als structurerend reliëfcomponent: - cuesta Hertsberge-Lotenhulle 
• Als structurerend lineair element: - de Poekebeek 
• Als ankerplaats:    - St. – Pietersveld 

- Schoonbergbos – Vorte Bossen Ruiselede 
 
Aan deze landschapseenheden, -elementen en –componenten worden specifieke landschappelijke 
beleidsaspecten gekoppeld. 
 
In gave landschappen moeten de traditionele kenmerken en karakteristieke relicten behouden en versterkt 
worden. Ankerplaatsen moeten gevrijwaard worden van versnippering, verandering of toevoeging van storende 
elementen die de samenhang van de ankerplaats verstoren.  
Het ruimtelijk beleid voor nieuwe landschappen moet een ruimtelijk concept uitwerken waarbij recente ingrepen 
worden geïntegreerd. Structurerende elementen en componenten die dergelijke gebieden doorkruisen kunnen 
een aanknopingspunt zijn voor vernieuwing en kwaliteitsverbetering.  
 
Het beleid voor structurerende elementen is gericht op het behouden en versterken van de visuele kwaliteit en de 
herkenbaarheid van het element of component, inclusief de zichtzones. Hierbij dient een vrijwaring van bebouwing 
en andere storende elementen door de afbakening van bouwvrije en serrevrije zones in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen te gebeuren. 
 
2. 1. 2. 2.  Gebiedsgerichte benadering 
De visie op het provinciaal niveau over de verschillende deelstructuren wordt gebiedsgericht vertaald naar 
verschillende deelruimten toe. Per deelgebied worden voor specifieke elementen ontwikkelingsperspectieven en 
beleidsdoelstellingen geformuleerd. 
 
Ruiselede situeert zich in twee deelruimten namelijk de “Veldruimte” en de “Middenruimte”.  
 
De Veldruimte valt samen met de zandstreek ten zuiden van Brugge. Het omvat de steden Brugge en Torhout. 
Op Vlaams niveau vormt de veldruimte een open-ruimteverbinding tussen twee grote aaneengesloten gebieden 
van het buitengebied.  
Het cultuurhistorisch dambordpatroon, grensoverschrijdend met Oost-Vlaanderen, wordt behouden en versterkt. 
Een strikt open-ruimtebeleid is aangewezen. Grote gehelen zijn opgenomen in natuuraandachtszones, de overige 
clusters van dreven en beekvalleien zijn natuurverbindingsgebied. In dit waardevolle landschap moet voorzichtig 
worden omgegaan met intensieve veeteelt en serrecomplexen. Zij moeten afgewogen worden in functie van de 
landschappelijke inpasbaarheid. Men dient de verbreding van de landbouw hoofdzakelijk te richten op een 
grondgebonden land- en tuinbouw. Dit specifieke landschap heeft toeristisch-recreatieve potenties door het grote 
aantal kasteeldomeinen en openluchtrecreatieve groene domeinen.  
 
De Middenruimte omvat de stedelijke gebieden Roeselare, Tielt en Torhout. De Middenruimte wordt in het westen 
begrensd door de rug van Westrozebeke, in het noorden door de overgang zandleem-zandstreek en in het zuiden 
door de Leievallei.  
In de middenruimte wordt de bedrijvigheid verder ondersteund (o.a. verwevenheid van diverse soorten land- en 
tuinbouwactiviteiten en de aan de landbouw gerelateerde bedrijvigheid). De dynamische activiteiten worden in de 
stedelijke gebieden en specifieke economische knooppunten geconcentreerd. Tielt is een structuurondersteunend 
kleinstedelijk gebied en belangrijk als tewerkstellings- en verzorgingscentrum voor de deelruimte. Door een 
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selectie van structuurondersteunende hoofddorpen wordt geprobeerd het vervaagde kernenpatroon te herstellen. 
In de omgeving van Roeselare – Tielt structureren bovenlokale beekvalleien het nieuwe landschap door te 
fungeren als ‘natuurlijke aders’ door het agrarisch gebied. De beekvalleien worden deels bouwvrij gemaakt in het 
kader van het integraal waterbeheer. Dit dient in nauwe relatie met de agrarische structuur bekeken te worden.  
 
2. 1. 3.  Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) 
De gemeenteraad van Ruiselede heeft beslist tot de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
(GRS) dd. 03 juli 2000.  
De startnota werd besproken op een structureel overleg met ARP en PPD op 25-09-2002.  
In het kader van het voorontwerp werd de deelnota gewenste ruimtelijke economische structuur – gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen van Ruiselede-centrum opgemaakt. In zitting van 27 februari 2003 heeft het 
schepencollege deze eerste aanzet van visievorming onderschreven.  
 
Volgende, meer algemene doelstellingen 8  met betrekking tot de gewenste economische structuur worden 
vooropgesteld: 
 Handel en bedrijvigheid op maat van een landelijke gemeente 
 Bundelen en verweven van wonen, handel en diensten in de hoofdkern 
 Oplossingen voor zonevreemde bedrijven en handelszaken 
 Optimale locatie voor nieuwe bedrijven(terreinen) 

Specifiek en meer bepaald voor onderhavig bpa, wordt volgende doelstelling vooropgesteld: 
 Behoud van het slachthuis als economisch belangrijke activiteit 

Aansluitend bij de kern van Ruiselede-centrum bevindt zich een slachthuis. Het slachthuis is een familiaal 
bedrijf dat reeds sinds 1949 op de betrokken locatie in Ruiselede aanwezig is. De gebouwen en de 
activiteiten werden steeds volledig vergund. Om een dergelijk bedrijf verzoenbaar te maken met de omgeving 
moet de hinder die een dergelijk bedrijf kan veroorzaken tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden. Een 
hele reeks milieu-investeringen werden uitgevoerd, de verkeersproblematiek werd aangepakt door het 
aanleggen van een nieuwe toegangsweg en het bedrijf werd ruimtelijk beter ingepast in de omgeving door de 
aanleg van bufferstroken. Daar het bedrijf steeds veel inspanningen leverde, historisch gegroeid is en een 
herlokalisatie niet verantwoord is gezien de vele investeringen, dienen de nodige maatregelen getroffen te 
worden die het behoud van het slachthuis op deze locatie verzekeren. Bovendien is het bedrijf economisch 
belangrijk voor een gemeente als Ruiselede, waar een groot deel van de landbouwbedrijven gericht is op het 
kweken van varkens alsook vertegenwoordigd de tewerkstelling op de site ongeveer 8% van de totale 
tewerkstelling binnen de gemeente.  

 
Wat betreft de ontwikkelingsperspectieven, worden volgende elementen vooropgesteld: 
 Aard van bedrijvigheid bij Ruiselede-centrum 
 Uitbreiden van aanbod bedrijventerreinen langs N37 
 Kwaliteitsvolle inrichting van bedrijventerreinen 
 Para-agrarische bedrijven horen in agrarisch gebied 
 Ondersteunen van kleinhandel en diensten in Ruiselede-centrum 
 Beoordeling (potentieel) zonevreemde bedrijven 

Specifiek voor onderhavig bpa, wordt volgend ontwikkelingsperspectief vooropgesteld: 
 Site voor historisch gegroeide, milieubelastende bedrijven 

Langs de Bruggestraat bevindt zich een bedrijventerrein waarvan een groot deel bestemd is voor 
milieubelastende industrie. Dit is de enige locatie binnen de gemeente voor milieubelastende industrie. Op de 
site worden gerelateerde bedrijven gebundeld. De ruimte wordt volledig ingenomen door het slachthuis en 
een aanleunend bedrijf nl. een vleesversnijderij. Het clusteren van activiteiten wordt algemeen als een 
positieve zaak beschouwd. Gezien het een activiteit betreft die sterk aanleunt bij de landbouw, wenst de 
gemeente het bedrijf in Ruiselede te behouden en een maximale rechtszekerheid te verschaffen, zodat de 
activiteiten verder kunnen evolueren en innoveren in functie van de veranderende markt en technologieën. 
Rond de zone is momenteel reeds een ruime buffer voorzien, die de inkleding van het gebied naar het 

                                                           
8 Deelnota: gewenste ruimtelijke economische structuur – gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van Ruiselede-centrum, Voorontwerp GRS, 
Grontmij Verschave nv, januari 2003 
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landschap en de bebouwing verzekert. Daarom opteert de gemeente ervoor de zone op deze plaats te 
behouden en de nodige aanpassing mogelijk te maken, dit onder een aantal strikte randvoorwaarden: 
 

o de huidige bufferstroken rond het slachthuis gelden als uiterste grenzen van de site; 
o de milieuhinder dient tot een minimum beperkt te worden; 
o de visuele impact op de omgeving wordt zo klein mogelijk gehouden door een dicht 

begroeid groenscherm, bestaande uit streekeigen beplanting; 
o een hogere verkeersdynamiek dient vermeden te worden en er moet blijvend gezocht 

worden naar maatregelen die de verkeersoverlast beperken; 
 

Mochten de huidige bedrijven, om welke reden ook, hun activiteiten ter plaatse stopzetten, dan wordt geen 
milieubelastende industrie meer toegelaten op deze site alsook geen bedrijven die sterk verkeersgenerende 
activiteiten veroorzaken. Er worden dan bij voorkeur bedrijven toegelaten die sterk aanleunen bij de landbouw 
maar de noemer van ‘para-agrarisch’ zijn ontgroeid. De visuele buffering naar de omgeving dient steeds 
gegarandeerd te blijven. Er kan op dat moment ook altijd een herbestemming of herinrichting van de site 
overwogen worden. 
 

Het plangebied dat onderwerp is van onderhavig bpa, wordt in Visie op de deelruimten, ondergebracht in de 
deelruimte Ruiselede centrum. Er wordt gesteld dat Ruiselede-centrum uitgebouwd wordt als belangrijkste kern 
waarbij het gewenste voorzieningenniveau voor de gemeente, binnen deze deelruimte uitgebouwd wordt. Ook 
voor wonen en werken wordt Ruiselede-centrum als prioritair aangeduid. Door het herinrichten van het 
dorpscentrum wordt er een nieuwe impuls gegeven aan de uitbouw van Ruiselede-centrum als waardevol dorp.  
   
 Versterken van kerngebied met activiteitenzone 
 Zinvolle invulling van afgesneden ruimtes binnen ringstructuur in kader van structuurondersteunende functie 

van Ruiselede-centrum 
 Samenbrengen van bedrijfsondersteunende functie tegenover de agrarische functie van de gemeente 

Ruiselede-centrum is een structuurondersteunend hoofddorp. Dit betekent dat het lokale economische 
activiteiten dient op te vangen. Dit gebeurt in een strook voor ambachtelijke bedrijven langs N37, ten oosten 
van de kern. Toch wordt de kern niet afgesloten van het gebied aan de overkant van de ring. Er blijven 
rechtstreekse toegangen tot de kern open via de Poekestraat en de Tieltstraat. 
Daarnaast is de landbouw een belangrijke sector binnen de gemeente. Ruiselede-centrum staat vooral via de 
Bruggestraat-Bruggesteenweg in verbinding met zijn agrarische ommeland. Deze as is momenteel reeds vrij 
dicht bebouwd (uitwaaiering van de bebouwing van de kern) en maakt de overgang van de kern naar de open 
ruimte. Daarenboven loopt deze as dwars door de gemeente, waardoor een groot contactoppervlak mogelijk 
is met het omringende landbouwlandschap. Dergelijke structuur lijkt ideaal voor de vestiging van para-
agrarische bedrijven. Bedrijven die de noemer para-agrarisch zijn ontgroeid, horen eerder thuis aansluitend 
bij Ruiselede-centrum. Een goed voorbeeld hier is het slachthuis. Dit bedrijf is niet para-agrarisch, maar heeft 
wel een directe relatie met de landbouw en leunt er sterk bij aan. Het hoort aansluitend bij de kern, maar kan 
perfect aansluiten op deze as. 

 Behoud van het landelijk karakter 
 Verkeersveiligheid en –leefbaarheid 
 Afwerken bebouwing en vrijwaren van aaneengesloten open ruimtes 
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Kaart: Gewenste economische structuur – voorlopige versie 
 



20 BPA BRUGGESTRAAT - MEMORIE VAN TOELICHTING  WVI - APRIL 2003 

2. 1. 4.  Mobiliteitsplan 
• Stand van zaken mobiliteitsdossier 
In het kader van het mobiliteitsplan werd er op 19-11-2002 een telling uitgevoerd met betrekking tot het 
vrachtverkeer dat het slachthuis aandoet. Momenteel is de oriëntatienota opgemaakt. De problematiek zal 
behandeld worden in de scenario’s van de synthesenota. 
 
• Verkeerstellingen Bruggestraat 19/11/2002 
Er werden tellingen uitgevoerd op 19 november 2002 van 4.00u ’s morgens tot 19.00u ’s avonds. Dit gebeurde op 
2 plaatsen in de Bruggestraat, telkens in beide richtingen: in het begin van de Bruggestraat aan bakkerij Eelbode 
en aan de inrit van het slachthuis ter hoogte van tankstation Vaneenooghe. Ter hoogte van het tankstation werd 
het zwaar vervoer tot stilstand gebracht en werd hun bestemming gevraagd. 
De tellingen werden per kwartier uitgevoerd, zodat piekmomenten nauwkeurig bepaald konden worden. Alle 
voertuigen, met uitzondering van voetgangers, werden opgenomen. 
 
Men kwam tot de volgende conclusies in het rapport9 over de uitgevoerde verkeerstellingen Bruggestraat: 
 
a) Standplaats Slachthuis: richting Wingene/Beernem; 
- Een vrij gespreide ochtendpiek tussen 7.30u en 9.30u met hoogtepunt rond 8 uur (45 voertuigen). In de 

voormiddag schommelt het aantal voertuigen sterk. Rond 1.00u PM is er een stil moment. Vanaf 4.00PM start 
de avondspits, met tussen 4.00 en 5.00PM een groot aandeel fietsers.  

- Meestal is (meer) of de helft van het zwaar verkeer dat van het centrum komt voor het slachthuis bestemd. 
Een groot deel heeft een bestemming in Ruiselede, niet het slachthuis. Slechts een klein deel heeft een 
bestemming die buiten Ruiselede gelegen is. Wanneer alles samengeteld wordt, komt men tot volgende 
percentages: 46% bestemd voor slachthuis, 35% heeft een bestemming binnen Ruiselede, maar niet het 
slachthuis. Dat maakt 81% plaatselijk verkeer.  

- Meer dan 75% van alle verkeer zijn auto’s in de Bruggestraat. Overige voertuigen (lichte vracht, zware vracht 
en tweewielers) zijn evenredig over de rest gespreid.  

 
b) Standplaats Slachthuis: richting centrum; 
- Ochtenddrukte ligt hier tussen 7.15u en 8.30u. Piek rond 8.00u (55 voertuigen). Twee pieken rond de middag 

bij 12.00u en 12.45u. ’s avonds zeer druk rond 4.15u. 
- De aanvoer vanuit deze richting naar het slachthuis is duidelijk minder. Slechts 20% van het vrachtverkeer uit 

deze richting is voor het slachthuis bestemd. Tussen 6.00u en 7.00u was er de meeste aanvoer. Er moet 
opgemerkt worden dat vrachtwagens die vanuit deze richting het slachthuis bevoorraden niet door de 
Bruggestraat passeren. 16% heeft een bestemming binnen Ruiselede, anders dan het slachthuis. Dat maakt 
36% plaatselijk verkeer.Het grootste deel heeft dus een bestemming buiten Ruiselede (maar kan wel 
afkomstig zijn van Ruiselede).  

- Het mag duidelijk zijn dat hoofdzakelijk auto’s door de Bruggestraat passeren en slechts een klein gedeelte 
(minder als een vierde) ander verkeer. 14% betreft vrachtverkeer (licht en zwaar). Het aandeel lichte vracht, 
zware vracht en tweewielers is ongeveer gelijk. 

 
c) Standplaats centrum: richting slachthuis; 
- Sterke piek rond 8.15u met bijna 100 voertuigen. ’s Middags rond 11.45u. Rond 2.15u zijn er veel fietsers 

onder weg. Dit zijn meestal mensen die per fiets inkopen doen. ’s Avonds zeer druk vanaf 4.00u tot rond 
6.00u. 

- Ook hier nemen auto’s ongeveer 75% van de voertuigen in. Het aandeel tweewielers is hier wel hoger dan de 
lichte en zware vrachtwagens. Dit was ook duidelijk merkbaar in het straatbeeld.  

 
d) Standplaats centrum: richting gemeentehuis; 
- Veel fietsers rond 8.15u. Komt door een groepje leerlingen onder begeleiding. Serieuze piek rond 12.00u en 

rond 1.00u. 

                                                           
9 Mobiliteitsplan Ruiselede, Verkeerstellingen Bruggestraat 19/11/02, Grontmij Verschave nv, november 2002 
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- In de cijfers die de ganse duur van de telling tonen, hebben ook hier de tweewielers een iets groter aandeel in 
de overige voertuigen. 

 
e) Algemeen 
 
Er kunnen ook een aantal besluiten getrokken worden door de verschillende standplaatsen met elkaar te 
vergelijken: 

- veel meer verkeer in het begin van de Bruggestraat dan aan slachthuis. (4477 voertuigen tgo. 3506 
voertuigen) 

- zeer druk in begin van de Bruggestraat richting slachthuis (2666 voertuigen). In dezelfde richting aan het 
slachthuis is dit aantal gedaald tot 1700 voertuigen. 

- Het aantal voertuigen dat richting centrum rijdt aan het slachthuis bedraagt 1806. Aan het begin van de 
Bruggestraat blijft dit aantal praktisch ongewijzigd (1811). Uit de gegevens kan echter niet achterhaald 
worden of het hier hoofdzakelijk dezelfde voertuigen betreft. 

- In de meeste gevallen passeert een vrachtwagen langs het slachthuis als die in de Bruggestraat is 
ingereden. 

- Niet alle vrachtwagens die aan het slachthuis passeren, passeren ook aan het begin van de 
Bruggestraat. 

- Gemiddeld kan gesteld worden dat tussen de 100 en de 150 vrachtwagens door de Bruggestraat 
passeren en dit in beide richtingen. 

- In het begin van de Bruggestraat is er meer fietsverkeer dan rond het slachthuis. Dit is logisch gezien de 
voorzieningen in het begin van de Bruggestraat aanwezig zijn. 

- Het aandeel auto’s ligt voor alle meetplaatsen tussen de 70 en 80% van alle voertuigen. Het aandeel 
lichte vrachtwagens ligt tussen de 6 en 8%, het aandeel zware vrachtwagens tussen de 5 à 8% en het 
aandeel tweewielers varieert tussen de 6 en de 13%.  

 
 
2. 2.  Ruimtelijke uitvoeringsdocumenten 

2. 2. 1.  Het gewestplan Roeselare – Tielt met KB van 17-12-1979 
• Het betreffende plangebied maakt deel uit van het gewestplan Roeselare-Tielt. Op het gewestplan behoort het 

gebied dat onderwerp is van onderhavig BPA Bruggestraat, tot de volgende bestemmingsgebieden; agrarisch 
gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, woongebied en gebied voor milieubelastende industrie.  

• Bij de opmaak van het gewestplan Roeselare – Tielt, was het slachthuis reeds 30 jaar in uitbating, op terreinen 
die grotendeels bebouwd en/of verhard waren. De toenmalige gewestplanner heeft de effectieve 
slachtactiviteit ondergebracht in gebied voor milieubelastende industrie. Niettemin werd een gedeelte van het 
toen reeds bestaande bedrijf in woongebied en (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied ondergebracht, 
zodat kan worden gesteld dat de bestemming van dit deel van de eigendom ab initio was achterhaald.  

• In de officiële toelichting bij het gewestplan Roeselare – Tielt wordt op pagina 3 de draagwijdte van 
industriegebieden in dit gewestplan als volgt verduidelijkt (D. Toelichting naar facetbestemming): “ Om de 
bestaande bedrijven buiten de industriegebieden meer gewaarborgde ontwikkelingskansen te bieden, werden 
zij in het gewestplan, vastgesteld bij koninklijk besluit, zoveel mogelijk aangeduid. Daarenboven werden, waar 
mogelijk, hun terreinen waar uitbreiding voorzien is, opgenomen als gebied voor beperkte industriële 
uitbreiding (aanvullend stedenbouwkundig voorschrift). Bij uitbreiding van bestaande bedrijven binnen het 
woongebied kan rekening gehouden worden met de economische functie die deze bedrijven vervullen. De 
uitbreiding zal in overweging genomen worden indien ze geen overlast meebrengt voor de woonfunctie”. 



22 BPA BRUGGESTRAAT - MEMORIE VAN TOELICHTING  WVI - APRIL 2003 



WVI – APRIL 2003  BPA BRUGGESTRAAT - MEMORIE VAN TOELICHTING 23 

3.  MOTIVERING TOT OPMAAK 
 
 
3. 1.  Context 

Ten opzichte van het schetsontwerp “BPA Slachthuis” 10, dat opgestart werd in 2000, liggen volgende krachtlijnen 
aan de basis van onderhavig bpa: 
- het gemeentebestuur heeft besloten, kaderend in de visie van een goede ruimtelijke ordening voor de 

gemeente, om de algemene problematiek van het gebied dat onderwerp is van onderhavig BPA te benaderen 
en niet louter de site van het slachthuis zelf.  

- Ingevolge het optimaliseren van de leefbaarheid, het actualiseren en het verder verdichten van de huidige 
ruimtelijke toestand en van het verschaffen van een geëigende juridisch-planologische toestand voor de 
gevestigde bedrijven Duyck R., T. De Paepe - Carrewijn, Vaneenooghe, Exportslachthuis De Coster en 
b.v.b.a. Langeraet. 

 
Zoals aangegeven in punt 2.1.3. werkt de gemeente Ruiselede aan een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.  
Binnen dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplanningsproces wordt er gewerkt op 3 sporen, met name: 
- werken aan een lange termijnvisie met betrekking tot de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente; 
- inpikken op de dringende problemen en kansen; 
- creëren van een maatschappelijk draagvlak. 
 
De opmaak van het BPA Bruggestraat kadert in de werkzaamheden op het eerste en deels op het tweede spoor.  
Werken aan een lange termijnvisie, is structureel bezig zijn vanuit een algemene visie op kwaliteit en 
duurzaamheid. Deze werkwijze, ook wel lineair planningsproces genoemd, wordt gekenmerkt door een 
analytische, geïntegreerde aanpak, hetzij vanuit concrete problemen, hetzij vanuit een eerder abstracte 
benadering op basis van waarden en normen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Inpikken op dringende problemen en kansen is strategisch werken aan knelpunten en mogelijkheden die zich 
heden voordoen in relatie met een lange termijnvisie in ontwikkeling. 
 
Gelet op de verschillende functies zoals wonen en werken, was het noodzakelijk om een gebiedsgerichte visie op 
te maken voor het plangebied, derhalve wordt het BPA opgemaakt in functie van onder andere volgende zones: 
 
Zone voor open bebouwing en zone voor halfopen en - of gesloten bebouwing: noodzaak tot het specificeren en 
een verdere verfijning en ordening van het woongebied. Deze zones omvatten de bebouwing langsheen de 
Bruggestraat en de Akkerweg. De zonevoorschriften zijn in die zin opgevat dat verschillende bouwvormen (al dan 
niet voor meergezinswoningbouw) mogelijk zijn. Naast de woonfunctie zijn andere bestemmingen mogelijk, zoals 
dienstverlening, kantoren, detailhandel. De terreinbezetting wordt beperkt zodat het tuinaspect binnen de zones 
kan primeren. De deelzone aangeduid met een  betreft een bestaande vergunde schrijnwerkerij, waarbij deze 
huidige functie van ambachtelijk bedrijf en/of opslagplaats behouden kan blijven.  
 
Ambachtelijke en KMO zone: toelaten van beperkte vermenging van functies die verenigbaar zijn met de directe 
woonomgeving. Deze bedrijven zijn van lokale aard en zijn hier reeds geruime tijd in het woonlint verweven en 
geïntegreerd. Ze worden specifiek ingetekend overeenkomstig de bestaande toestand en de nood inzake 
uitbreidingsbehoefte. Beperkende voorschriften (ondermeer inzake activiteiten) werden uitgewerkt.  
 
Slachthuiszone: de bestaande vergunde bedrijven Exportslachthuis De Coster en Langeraet, worden specifiek 
ingetekend overeenkomstig de bestaande toestand waarbij beperkende voorschriften ondermeer inzake inrichting 
en bebouwingspercentage. De bufferzones werden specifiek ingetekend, om zo een optimale integratie / buffering 
te bekomen met het omliggende woonweefsel en ten aanzien van het naastliggende landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied.  

                                                           
10 Zie bijlage; uittreksel op schaal 1/1500 van het voorontwerp “BPA Slachthuis” dd. juni 2001. 
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Een beperkte uitbreiding wordt hierbij voorzien, daar het bedrijf in de mogelijkheid gesteld moet worden om te 
kunnen inspelen op dringende noden inzake bv. milieureglementering.  
 
3. 2.  Motieven 

De opmaak van onderhavig BPA met de omschrijving van de bedoelde slachthuiszone, is het ideale instrument tot 
lokalisatie van bepaalde bedrijvigheden en functies in het algemeen, en voor kleine bedrijven (klein in oppervlakte, 
zoals De Paepe – Carrewijn, Duyck en Vaneenooghe) in het bijzonder, anders zou veeleer een herziening van het 
gewestplan aangevraagd zijn.  
 
De stedenbouwkundige voorschriften omtrent de slachthuiszone worden in die zin opgevat dat een minimum aan 
hinder ten aanzien van de omliggende omgeving gegarandeerd wordt. 
 
Daarenboven wordt gesteld dat bepaalde eigendommen van het slachthuis, gelegen langs de Bruggestraat 
herbestemd dienen te worden voor functies die aanleunen bij het woonkarakter. Bovendien wordt aan het 
slachthuis de verplichting opgelegd om de bufferzones, die momenteel al grotendeels verwezenlijkt zijn, volledig 
aan te planten, teneinde een maximale buffering te bekomen van de bedrijfssite. De aanwezige bebouwing die 
binnen deze bufferzone nog aanwezig is, dient afgebroken, zodanig dat de buffer volledig gerealiseerd kan 
worden.  
 
Binnen het woongebied zijn enkel niet-hinderlijke onderdelen van de inrichting ondergebracht waaronder 
(koel)opslag – en bureelfuncties. Deze activiteiten zijn op zichzelf beschouwd toegelaten in het woongebied, dit 
overeenkomstig artikel 5.1.0. van het KB van 28 december 1972. Behalve de (niet tot hinder aanleiding gevende) 
snijzaal bevinden er zich in het woongebied geen productieactiviteiten. Alle andere productieactiviteiten in het 
woongebied werden afgestoten: 
- de voormalige versnijderij Gomeat werd gesloten en (ook ruimtelijk) van het bedrijf afgesplitst (door afbraak 

van de gebouwen die de verbinding vormden tussen de gebouwen van Gomeat en de gebouwen van de n.v. 
Exportslachthuis De Coster); momenteel worden de gebouwen verhuurd aan een traiteurzaak; 

- de voormalige versnijderij Tampère werd volledig buiten gebruik gesteld; 
- een gebouw met diepvries (op de perceelsgrens van het bedrijfsterrein) werd eveneens buiten gebruik 

gesteld; 
- de gebouwen tussen de niet-hinderlijke onderdelen van de inrichting in het woongebied en de (buiten gebruik 

gestelde) versnijderij Gomeat werden afgebroken, dit met het oog op de aanleg van een bufferzone, die 
grotendeels werd verwezenlijkt.  

 
De werkelijke slachtactiviteiten van de n.v. Exportslachthuis De Coster bevinden zich integraal in het gebied voor 
milieubelastende industrie volgens het gewestplan. Ook de productieactiviteit van de versnijderij Langeraet 
bevindt zich nagenoeg integraal in het gebied voor milieubelastende industrie. 
 
Tot slot dienen volgende aandachtspunten benadrukt: 
• bestendiging van de functie van de bestaande historisch gegroeide bedrijven: 

o voor een beschrijving van de historische groei van de bedrijven en een opsomming van de 
goedgekeurde bouwvergunningen wordt verwezen naar de motivering bij de afwijkingsaspecten 
van het gewestplan. 

o Toekomstperspectieven van het slachthuis: het bedrijf wenst te benadrukken dat het naar de 
toekomst toe ruimtelijk niet verder zal uitbreiden, maar dat het de bedoeling is om de 
productieruimtes nog meer van het woongebied te onttrekken en meer naar achteren wil 
inplanten.  

o Het slachthuis vervult een vrij belangrijke economische functie binnen de gemeente Ruiselede 
inzake tewerkstelling. 
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• Teneinde de werking van het slachthuis, dat een historisch gegroeid bedrijf is, in deze zone te kunnen 
bestendigen, de nadelige gevolgen ervan voor de omliggende bewoning te verminderen en de lawaaihinder 
verder te minimaliseren, wil het bedrijf de aanvoer van levende varkens in een geluidsdichte overdekte ruimte 
kunnen lossen.  

• Teneinde te vermijden dat ten aanzien van de aanpalende private eigendommen een te dominant 
bouwvolume zou kunnen worden opgericht, worden in de stedenbouwkundige voorschriften inzake mogelijke 
nieuwbouw in de industriezone beperkingen opgelegd inzake nok- en kroonlijsthoogte, tevens naar volume 
worden beperkingen opgelegd.  

• Inkleding van het bedrijf in zijn omgeving en ten aanzien van de omliggende bebouwing: 
De momenteel reeds grotendeels gerealiseerde groene buffer, wordt verder aangeplant in ingevuld. 
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4.  AFWIJKINGSASPECTEN VAN HET GEWESTPLAN 
 
 
4. 1.  Zone voor halfopen en-of gesloten bebouwing: motivering tot afwijking t.o.v. 

het gewestplan 

- Oppervlakte van de zone die afwijkt van het gewestplan:  00 ha 11 a 01 ca 
 
- Het betreft hier de uiteindes van vier ingerichte private tuinen, omsloten door woongebied en omgeven door 

andere tuinen en een bedrijf. Bijgevolg is de gewestplanbestemming “agrarisch gebied” voor deze tuinen 
achterhaald.  

 
 
4. 2.  Ambachtelijke en kmo-zone: motivering tot afwijking en/of detaillering t.o.v. het 

gewestplan 

- Oppervlakte van de zone:  00 ha 57 a 32ca 
 
- Binnen onderhavige zone worden de lokale, familiale bedrijven b.v.b.a. Vaneenooghe, dat gedeeltelijk 

zonevreemd gelegen is in agrarisch gebied, en het bedrijf T. De Paepe – Carrewijn, opgenomen zodanig dat 
rechtszekerheid aan beide bedrijven gegeven kan worden. Er wordt eveneens voorzien in beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden voor beide bedrijven. Het betreffen twee bedrijven die de nodige 
bouwvergunningen en milieuvergunningen bezitten.  

 
4. 2. 1.  Ruimtelijk – historische schets van de b.v.b.a. Vaneenooghe  
4. 2. 1. 1.  het in dit ambachtelijke zone opgenomen bedrijf, is een aldaar historisch gegroeide ambachtelijke 

vestiging 
 
Historiek van het bedrijf b.v.b.a. Vaneenooghe: 
- In 1958 werd de firma Vaneenooghe door de gebroeders Michel en Guido Vaneenooghe opgericht. 
- De activiteit van het bedrijf bestond toendertijd uit het maken van fietsen met zelfgemaakte frames. 
- In 1962 wordt een werkatelier gebouwd. Er volgen enkele uitbreidingen door het feit dat er werknemers in 

dienst worden genomen.  
- In 1988 werd het bedrijf overgenomen door de zoon, Luc Vaneenooghe. 
- Momenteel zijn 4 mensen tewerkgesteld binnen het bedrijf. 
- De huidige activiteit van het bedrijf is de productie van speciale op maat gemaakte fietsframes en fijn laswerk.  
 
Bouwvergunningen: 
Volgende bouwvergunningen werden afgeleverd: 
- 01-02-1962: bouwen woning en werkatelier 
- 08-04-1965: uitbreiden werkplaats 
- 26-07-1968: uitbreiden werkplaats 
- 18-10-1988: uitbreiden werkplaats (na slopen deel werkplaats) 
 
Milieuvergunningen: 
- 13-04-1993: milieuvergunning klasse 2, smederij, inrichtingen voor het mechanisch behandelen van 

metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, ontvetten van metalen of 
voorwerpen uit metaal d.m.v. oplosmiddelen in kuipen, voor een termijn van 20 jaar 

 
Geïnvesteerde kapitaal: 
De gebouwen werden onlangs aangekocht van Vaneenooghe Michel. 
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Vervoersbewegingen: 
De verkeerscirculatie is gering. Dagelijks wordt de werkplaats door een viertal bedrijfsvoertuigen (geen 
vrachtwagens) bezocht voor levering of ophaling van materiaal. De in- en uitrit is gelegen naast de woning. 
Het afzetgebied is België en Nederland. 
 
Hinderlijke aspecten van het bedrijf: 
De activiteit is van die aard dat er geen lawaai – noch geurhinder is.  
 
Overzicht klachten 
Er zijn geen klachten van de omwonenden. 
 
 Investeringen en infrastructuur ten behoeve van het milieu: 
Het bedrijf beschikt niet over een waterzuivering noch over een afvalstoffenbewerkingsinstallatie. Er is geen 
bedrijfsafvalwater. 
Het bedrijfsafval wordt gestort in een afvalcontainer en wordt maandelijks door een gespecialiseerde firma 
afgehaald.  
 
Toekomstperspectieven: 
Naar de toekomst toe is het bedrijf niet van plan om qua capaciteit uit te breiden. Maar het is niet uitgesloten dat 
er in de toekomst zal moeten worden bijgebouwd naar aanleiding van bijvoorbeeld een reorganisatie van het 
bedrijf.  
 
Probleemomschrijving: 
Qua milieuvergunning stelt er zich momenteel geen probleem, aangezien deze nog geldig is tot 2013. 
Stedenbouwkundig kan er zich wel een probleem stellen aangezien het grootste gedeelte van de werkplaats 
gelegen is in agrarisch gebied.  
 
 
4. 2. 2.  Ruimtelijk – historische schets van het bedrijf T. De Paepe - Carrewijn  
4. 2. 2. 1.  het in dit ambachtelijke zone opgenomen bedrijf, is een aldaar historisch gegroeide ambachtelijke 

vestiging 
 
Historiek van het bedrijf De Paepe - Carrewijn: 
- Het bedrijf is sinds 1973 op onderhavige locatie gevestigd en werd door de huidige exploitant, namelijk de 

zoon, overgenomen op 01-01-1993.  
- Het betreft een loodgietersbedrijf met winkelruimte.  
- Het bedrijf stelt 2 werknemers te werk. 
 
Bouwvergunningen: 
Volgende bouwvergunningen werden afgeleverd: 
- 16-05-1969: verbouwen woonhuis, garage, berging en werkplaats 
- 14-08-1970: bouwen winkel woonhuis 
- 08-04-1975: bouwen bergplaats 
 
Milieuvergunningen: 
- 02-05-1995: milieuvergunning klasse 2, zijnde overname van een en uitbreiden met een opslag van 

schroot en propaangas, installatie voor het verbranden van afval, voor een termijn tot 
14/04/2012 
 

Vervoersbewegingen: 
Er is een toelevering van ca. 5 externe firma’s. 
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Hinderlijke aspecten van het bedrijf: 
De activiteit is van die aard dat er geen lawaai – noch geurhinder is.  
 
Overzicht klachten 
Er zijn geen klachten van de omwonenden. 
 
 Investeringen en infrastructuur ten behoeve van het milieu: 
Het bedrijf beschikt over een afzonderlijke opslagplaats voor gasflessen. 
 
Toekomstperspectieven: 
Men is van plan om naar de toekomst toe uit te breiden in stockruimte, ingevolge uitbreiding assortiment en 
nieuwe technieken.  
 
 
4. 3.  Slachthuiszone: motivering tot afwijking en/of detaillering t.o.v. het gewestplan 

- Oppervlakte van de zone:  02 ha 58 a 44 ca 
 
- oppervlakte van de deelzones: 

o deelzone A:   01 ha 32 a 86 ca 
o deelzone B:   01 ha 25 a 58 ca 

 
- De deelzone A houdt een afwijking in van 00 ha 58 a 99 ca  t.o.v. het gewestplan voor wat betreft de zones 

bestemd als agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied en woongebied. 
Deze deelzone is bestemd voor slachthuisactiviteiten. Binnen deze deelzone zijn gebouwen en constructies 
toegelaten die nodig zijn voor de bestendiging van de bestaande slachthuisfuncties. Binnen deze deelzone 
wordt een beperking van 80% opgelegd inzake bebouwingspercentage.  

- De deelzone B houdt een afwijking in van 00 ha 41 a 75 ca t.o.v. het gewestplan voor wat betreft de zones 
bestemd als agrarisch gebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Ten opzichte van de 
bestemming woongebied volgens het gewestplan, wordt er een verfijning van 00 ha 41 a 55 ca doorgevoerd. 
Deze deelzone is bestemd voor randactiviteiten die in relatie staan tot het slachthuis. Deze activiteiten sluiten 
aan bij het slachthuis maar omvatten zelf geen slachtactiviteiten. Het bebouwingspercentage bedraagt 100% 
binnen deze deelzone, evenwel mag de productiecapaciteit niet verhogen.  

 
4. 3. 1.  Ruimtelijk – historische schets van het slachthuis en socio-economisch belang van behoud 
4. 3. 1. 1.  de in deze industriezone opgenomen bedrijfssite, is een aldaar historisch gegroeide industriële 

vestiging 
Algemeen stelt het gemeentebestuur vast dat het bedrijf Exportslachthuis De Coster en Langeraet reeds in het 
verleden aanvaardbaar was binnen het woongebied en het gebied voor milieubelastende industrie, aangezien ook 
bij de opmaak van het gewestplan, het bedrijf grotendeels ondergebracht werd in een gebied voor 
milieubelastende industrie.  
 
Historiek van het bedrijf Exportslachthuis De Coster en het bedrijf Langeraet: 
- Het bedrijf is reeds sinds 1949 op onderhavige locatie gevestigd. Ontstaan in 1949 op huidige locatie 
- Het betreft een familiaal bedrijf, dat overgegaan is van vader op zoon.  
- De activiteit van het bedrijf heeft steeds het slachten van varkens omvat. Sinds halfweg de jaren ’90 werd het 

bedrijf De Coster en de versnijderij Langeraet gesplitst in twee afzonderlijke activiteiten.  
- De n.v. Exportslachthuis De Coster en de b.v.b.a. Langeraet, stellen samen ca. 90 personen te werk (cijfers 

2002).  
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Gerealiseerde omzet van het Exportslachthuis De Coster: 
- 1995:  4.154.723 € 
- 1996:  2.846.233 € 
- 1997:  3.553.823 € 
- 1998:  2.748.251 € 
- 1999:  3.414.775 € 
- 2000:  4.048.181 € 
- 2001:  5.027.382 € 
 
Geïnvesteerde kapitaal van het Exportslachthuis De Coster: 
Het in het bedrijf geïnvesteerde kapitaal kan als volgt worden weergegeven: 
- gebouwen en inrichting: 2.599.654,41 
- machines:   7.154.742,60 
- meubilair, rollend materieel: 303.183,31 
- totaal:    10.057.580,32 
- investeringen 2000 – 2002: 367.474,43 
 
Bouwvergunningen: 
Volgende bouwvergunningen werden afgeleverd (toestand na regelgeving stedenbouwwet 1970 (aangevuld tot 
2002)): 

 11-04-1949: bouw slachthuis 
 02-05-1961: verbouwing slachthuis 
 16-07-1964: uitbreiding slachthuis 
 25-03-1965: slopen bestaand woonhuis + oprichting nieuw woonhuis 
 29-12-1966: bouw versnijderij 
 25-09-1970: uitbreiding slachthuis 
 23-10-1970: bouw autobergplaats 
 26-10-1972: uitbreiding slachthuis 
 22-06-1976: bouw vrieskamer 
 15-02-1977: uitbreiding werkplaats, snijzaal, frigo’s, bureel, kleedkamer, toiletten en eetkamer 
 23-08-1977: uitbreiden slachthuis 
 28-10-1980: bouw sociale gebouwen bij het slachthuis 
 30-06-1981: verbouwen bestaande gebouwen tot frigo’s 
 11-05-1982: verbouwen en uitbreiding woning 
 30-08-1983: bouw ven een vriesopslagruimte 
 08-05-1984: bouw van een opslagplaats 
 25-09-1984: bouw van een opslagruimte – verpakking (uitbreiding) 
 04-12-1984: uitbreiding frigo’s 
 30-12-1985: uitbreiding van burelen, bloedopslag en sociaal gebouw 
 09-08-1988: bouw waterzuiveringsinstallatie 
 07-03-1989: uitbreiding slachthuis 
 22-01-1991: uitbreiding slachthuis met snijplaatsen, frigo’s en burelen (regularisatie) 
 24-11-1992: uitbreiding slachthuis 
 20-12-1994: bouw wasplaats vrachtwagens 
 16-01-1995: aanleg nieuwe toegangsweg 
 06-11-1995: bouw frigoruimtes 
 11-05-1998: optrekken van bestaande muren tot het bekomen van 2 volwaardige volumes 
 07-11-2002: plaatsen van een bureelcontainer, die dienst moet doen als voorlopig bureel voor de 

dierenartsen 
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Milieuvergunningen: 
 10-02-1950: uitbatingsvergunning voor de oprichting van een privaat slachthuis 
 04-10-1962: ondergrondse mazoutdepot 
 30-12-1965: 2 koelgroepen, propaagasopslag 
 01-06-1967: propaangasopslag, koelinstallatie en vleesversnijderij 
 05-12-1969: stoomketel 
 09-11-1972: stoomketel 
 21-02-1974: versnijderij en vleeskoeling, electriciteitscabine, propaangashouder 
 18-05-1978: nieuwe slachtlijn en versnijzaal, nieuwe varkensstallen, nieuwe koelruimten met 

compressoren, nieuwe stookplaats 
 03-03-1988: uitbreiding met gasolieopslagplaats en 3 propaangashouders 
 10-12-1990: verder exploiteren en het uitbreiden van de inrichting met een waterzuivering en 

versnijderij 
 14-05-1993: omvorming en uitbreiding 
 04-05-2000: vernietigingsarrest 
 21-10-2000: nieuwe milieuvergunning 
 29-05-2002: schorsing door de Raad van State 

 
Andere vergunningen: 

 04-11-1980: vergunning voor het winnen van grondwater 
 16-06-1987: vergunning voor het winnen van grondwater 
 05-05-1987: lozingsvergunning 

 
Vervoersbewegingen: 
In het kader van het mobiliteitsplan, waarbij momenteel de oriëntatienota is opgemaakt, is er op 19-11-2002 een 
telling van het vrachtverkeer gehouden, die onderhavige bedrijfssite aandoet. Deze gegevens werden verwerkt in 
deze toelichtingsnota 11. 
 
Hinderlijke aspecten van het bedrijf: 
 Geurstudie 

Het Exportslachthuis De Coster liet eind 1998 een sensorische studie uitvoeren door de Vakgroep Organische 
Chemie van de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen van de Universiteit Gent.  
 
Uit deze geurstudie bleek dat in een straal van 239 meter rond de bedrijfssite de geur van het bedrijf gedurende 
gemiddeld slechts 2% van het jaar (dit is 7 op 365 dagen) waargenomen kon worden.  
 
Na de uitvoering van deze studie werden er nog aanzienlijke investeringen gedaan, dit met het oog op de verdere 
voorkoming van geurhinder: 

- de plaatsing van actief-koolfilters (bvb. Op de bloedtank), terwijl ook de ophaalwagens van 
Rendac met actief-koolfilters zijn uitgerust. 

- De preventieve behandeling en koeling van het slachtafval: het onbruikbaar slachtafval wordt 
via een pneumatische leiding in een destructiesilo opgevangen, die – om geurhinder te 
vermijden – wordt gekoeld; ook afvalwater met varkenshaar wordt pneumatisch afgevoerd naar 
de haarcontainer, die om dezelfde redenen wordt gekoeld; ook andere bloedtanks en 
opslaglokalen worden gekoeld (zo onder meer de container met het varkenshaar, die 
overeenkomstig een op 11 mei 1998 afgeleverde bouwvergunning – in een apart, gesloten en 
gekoeld lokaal worden ondergebracht), 

- De ophalingen door Rendac vinden met grotere frequentie plaats, terwijl de vrachtwagens van 
Rendac intussen met een hydraulisch luik (i.p.v. een dekzeil) zijn uitgerust, 

- Het darmslijm wordt in een gesloten tank opgevangen en wordt wekelijks afgehaald, 
 

                                                           
11 Zie pg. 20, 2.1.4. Mobiliteitsplan,  Verkeerstellingen Bruggestraat 19/11/2002 
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- De mestopslag is helemaal achteraan het bedrijfsterrein ingeplant. De mestopslagplaats wordt 
op zeer regelmatige basis gereinigd. De mestopslagplaats werd volledig overdekt 
(bouwvergunning dd. 11-05-1998). De drogere en koelere opslag leidt tot minder geurvorming 
evenals tot een beperking van de uitvloeiing van vloeibare mest naar de waterzuivering 

 
 Waterverontreiniging 

- De kwaliteit van het effluent van de waterzuiveringsinstallatie wordt wekelijks gecontroleerd. Uit 
de analyses blijkt dat alle normen voor het lozen van bedrijfsafvalwater worden gehaald. 

- De waterzuivering werd van een bijkomende beluchtingscapaciteit voorzien, hetgeen leidt tot 
een effluent dat beter is dan de lozingsnorm. Door de afbouw van de fysico-chemische 
zuivering, is het verbruik van chemicaliën in het zuiveringsproces aanzienlijk gedaald, evenals 
de opslag van gevaarlijke stoffen.  

- De plaatsing van een slibindikkingsinstallatie aan de waterzuivering zorgt voor een beperking 
van de slibproductie met 50%. Hierdoor is het slibtransport in dezelfde grootorde gedaald. 

 
 Verkeersoverlast 

- De verkeersontsluiting werd conform het advies dd. 26-11-1997 van AROHM ingrijpend 
gewijzigd. De vroegere oprit naar het slachthuis, die zich in de Bruggestraat, doch meer richting 
centrum van Ruiselede bevond, werd afgeschaft en voor alle verkeer ontoegankelijk gemaakt, 
met een belangrijke daling van verkeersoverlast in de dorpskom tot gevolg. De nieuwe oprit 
werd naar het einde van de huizengroep langsheen de Bruggestraat verplaatst, terwijl de 
nieuwe toegangsweg verder doorgaat van de woningen weg en de afstand van de Bruggestraat 
via die weg tot aan het (achteraan op het terrein gelegen) slachthuis meer dan 200 meter 
bedraagt. De omwonenden hebben op die manier geen hinder van stilstaande vrachtwagens, nu 
deze onmiddellijk naar het centrum van het bedrijfsterrein kunnen doorrijden.  

- Door de plaatsing van een bijkomende poort zorgde de exploitant ervoor dat de vrachtwagens 
zich niet meer op de openbare weg dienen te stationeren.  

 
Overzicht klachten 
De afgelopen jaren werden - op één uitzondering na - geen klachten meer geregistreerd. Die ene uitzondering 
hield verband met een éénmalig gebrek aan ophaling van het slachtafval door Rendac (juni 1999), die zich 
ingevolge de dioxinecrisis voor een ophalingsachterstand zag geplaatst. Het euvel werd echter op zeer korte 
termijn geremedieerd. Verder werden geen klachten meer ontvangen.  
 
4. 3. 2.  Het belang van het behoud van het Exportslachthuis De Coster en de b.v.b.a. Langeraet in het 

kader van het gemeentelijk ruimtelijk beleid en i.f.v. het socio-economische belang 
Het slachthuis is hier reeds gevestigd sinds 1949 en geleidelijk aan gegroeid. Omtrent het economisch belang van 
de n.v. Exportslachthuis De Coster en de b.v.b.a. Langeraet wordt vastgesteld dat zij permanent ongeveer 90 
personen tewerkstellen.  
De bedrijfsgebouwen en de erin opgenomen activiteiten werden steeds vergund. Steeds werden op voorwaarde 
dat het bedrijf voldoende inspanningen leverde, hetgeen het geval is/was, alle nodige vergunningen gevraagd en 
bekomen, zodat het bedrijf zich op deze locatie heeft kunnen ontwikkelen. Opname van het bedrijf in onderhavig  
BPA, stelt niet tot doel de regularisatie van een onvergund bedrijf, maar tot het ‘restaureren’ van een reeds bij de 
opmaak van het gewestplan Roeselare – Tielt gedeeltelijk achterhaalde planologische gebiedsbestemming, meer 
specifiek de gedeeltelijke ligging van het bedrijf in agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
en woongebied.  
 
Er is de dwingende noodzaak om spoedig een oplossing te creëren voor onderhavige bedrijfssite, gelet op het feit 
dat de tenuitvoerlegging van de door de minister afgeleverde milieuvergunning is geschorst en een vernietiging 
van die beslissing binnen afzienbare tijd dreigt. Het zou financieel niet haalbaar zijn een nieuw slachthuis te 
bouwen in een industriezone. Voor de gemeente zou het verdwijnen van het slachthuis een sociaal-economisch 
verlies betekenen. Het thans bestaande planologisch knelpunt, meer specifiek dat de bedrijfssite in de jaren ’70 in 
drie bestemmingsgebieden werd ondergebracht, gaf de aanleiding tot schorsing van de milieuvergunning. Dus de 



32 BPA BRUGGESTRAAT - MEMORIE VAN TOELICHTING  WVI - APRIL 2003 

vergunning werd niet omwille van milieuhygiënische redenen geschorst , maar omwille van een planologische 
aangelegenheid.   
 
Aangezien aan het Exportslachthuis De Coster en de b.v.b.a. Langeraert, noch in de directe omgeving, noch in 
Ruiselede in het bijzonder, op heden een andere potentiële locatie kan gegeven worden, kan worden gesteld dat 
het vooropgestelde bpa beantwoordt aan de op dat ogenblik planologische noden en mogelijkheden van de 
gemeente. 
 
De gemeente legt daarenboven de nadruk op de intentie om het algemeen belang te dienen, vanwege zijn 
belangrijke impact op de werkgelegenheid in de gemeente. Ook een groot deel van de leveranciers (lokale 
landbouwers) bevinden zich in de regio.  
 
 
4. 4.  Zone voor private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen: motivering 

tot afwijking t.o.v. het gewestplan 

- Oppervlakte van de zone die afwijkt van het gewestplan:  01 ha 21 a 77 ca 
 
- Binnen onderhavige zone is de bestaande, vergunde verharding gelegen. Deze werd bijgevolg ingetekend 

volgens de bestaande toestand, waarbij specifieke stedenbouwkundige voorschriften werden geformuleerd.  
 
 
4. 5.  Zone voor milieutechnische gebouwen en constructies: motivering tot 

afwijking t.o.v. het gewestplan 

- Oppervlakte van de zone:  00 ha 33 a 29 ca 
 
- Binnen onderhavige zone wordt de inplanting van een zuiveringsconstructie voorzien, ingekleed in een ruime 

groene buffer naar het aanpalend landschappelijk waardevol agrarisch gebied toe. Een gedetailleerde 
beschrijving wordt opgesteld, door middel van stedenbouwkundige voorschriften, waardoor de ruimtelijke 
inrichting en randvoorwaarden van deze zone vastliggen. 

 
 
4. 6.  Bufferzone: motivering tot afwijking/verfijning t.o.v. het gewestplan 

- Oppervlakte van de zone die afwijkt van het gewestplan:  01 ha 65 a 93 ca 
 
- Het specifiëren van de reeds grotendeels verwezenlijkte bufferzones rond de bedrijven ten aanzien van het 

aanpalend agrarisch gebied en de directe woonomgeving worden voorzien binnen onderhavig BPA. 
 
- De meerwaarde binnen dit BPA wordt voorzien in de expliciete voorziening van een groene buffer rond de 

bedrijven in geval van uitbreiding en/of nieuwbouw, waardoor een betere integratie wordt bekomen van deze 
bedrijven in hun omgeving, mede doordat de gebouwen niet meer tot op de perceelsgrens mogen ingeplant 
worden. Het bedrijf heeft reeds grote inspanningen geleverd om een groene buffer aan te leggen, op 
sommige plaatsen dient er, volgens de zonering binnen onderhavig BPA, nog een uitbreiding van deze buffer 
verwezenlijkt te worden.  
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4. 7.  Ruimtebalans 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 03-06-2000 werd de beslissing genomen tot opmaak van onderhavig BPA. 
Het BPA heeft een totale oppervlakte van 11 ha 38 are 32 ca en is gelegen ten noordwesten van de kern van 
Ruiselede. Het BPA omvat een gebied voor milieubelastende industrie, landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied, agrarisch gebied en woongebied volgens het gewestplan Roeselare - Tielt (KB 17.12.1979 en herziening 
MB 15.12.1998). 
 
Bestemmingen volgens het gewestplan van gronden binnen onderhavig BPA : 
 
Bestemming gewestplan oppervlakte 
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 03 ha 47 a 55 ca 
Agrarisch gebied 01 ha 84 a 05 ca 
Woongebied 04 ha 76 a 53 ca 
Gebied voor milieubelastende industrie 01 ha 30 a 19 ca 
Totaal 11 ha 38 a 32 ca 
 
Gezien hun bestemmingen binnen onderhavig bpa zijn de percelen gelegen binnen het agrarisch gebied, het 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied en deels binnen het woongebied, afwijkend t.o.v. het gewestplan. 
 
Hierna worden de benaderende oppervlaktes en oppervlaktes afwijkend t.o.v. gewestplan weergegeven: 
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Afwijkingen en detailleringen volgens het gewestplan 

zone Bestemming in het BPA Oppervlakte Landschappelijk 
waardevol agrarisch 

gebied 
Agrarisch gebied Woongebied 

Gebied voor 
milieubelastende 

industrie 
zone 1 Zone voor open bebouwing 00 ha 82 a 45 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 00 a 65 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 00 a 00 ca 

 Deelzone  00 ha 12 a 09 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 00 a 00 ca 

zone 2 Zone voor halfopen en - of 
gesloten bebouwing 

01 ha 73 a 97 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 11 a 01 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 00 a 00 ca 

 Deelzone  00 ha 36 a 20 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 00 a 00 ca 

zone 3 Zone voor voortuinstrook 00 ha 19 a 02 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 19 a 02 ca 00 ha 00 a 00 ca 

zone 4 Bouwvrije zone 00 ha 71 a 74 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 00 a 00 ca 

zone 5 Ambachtelijke en kmo zone 00 ha 57 a 32 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 41 a 74 ca 00 ha 15 a 58 ca 00 ha 00 a 00 ca 

zone 6 Slachthuiszone deelzone A 01 ha 32 a 86 ca 00 ha 42 a 74 ca 00 ha 01 a 15 ca 00 ha 15 a 10 ca 00 ha 73 a 90 ca 

 Slachthuiszone deelzone B 01 ha 25a 58 ca 00 ha 22 a 19 ca 00 ha 19 a 56 ca 00 ha 41 a 55 ca 00 ha 42 a 30 ca 

zone 7 Zone voor private parkeer-
plaatsen, toeritten, laad- en 
losplaatsen 

01 ha 47 a 44 ca 00 ha 67 a 96 ca 00 ha 53 a 81 ca 00 ha 11 a 53 ca 00 ha 14 a 14 ca 

zone 8 Zone voor milieutechnische 
gebouwen en constructies 

00 ha 33 a 29 ca 00 ha 33 a 29 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 00 a 00 ca 

zone 9 Bufferzone 0 2 ha 13 a 46 ca 01 ha 12 a 07 ca 00 ha 53 a 86 ca 00 ha 47 a 53 ca 00 ha 00 a 00 ca 

zone 10 Zone voor wegen en daarbij 
horende vrije ruimten 

00 ha 32 a 90 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 00 a 00 ca 00 ha 00 a 00 ca 

Totaal  11 ha 38a 32 ca - 02 ha 78 a 25 ca -01 ha 81 a 78 ca - 00 ha 15 a 10 ca - 01 ha 30 a 34 ca 
Vet: afwijkend 
Normaal: detaillering / verfijning 
Het BPA is voor een deel afwijkend ten opzichte van het gewestplan, waarbij er wordt overgegaan van de “zachte” zones ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’ en ‘ agrarisch 
gebied’ naar de “hardere” zones “Slachthuiszone” en “zone voor private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen” ,van ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’ naar “zone 
voor milieutechnische gebouwen en constructies” en “bufferzone” ,van ‘agrarisch gebied’ naar “zone voor open bebouwing” , “zone voor halfopen en-of gesloten bebouwing”, 
“Ambachtelijke en kmo zone” en “bufferzone” , en van ‘woongebied’ naar “Slachthuiszone”.  
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4. 8.  Het decreet van 18.05.1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening 

Een BPA dat afwijkt van het gewestplan moet voldoen aan de bepalingen van art. 165 van het decreet van 
18.05.1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Volgens artikel 165 van dit decreet, kan in 
aanvulling op artikel 14 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, 
gedurende een periode van vijf jaar na de inwerkingtreding van bovenvermelde bepaling, het bijzonder plan van 
aanleg afwijken van de voorschriften van het gewestplan wanneer de gemeente beslist heeft tot het opmaken van 
een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, en op voorwaarde dat een ruimtelijke afweging gebeurt mede op basis 
van de principes van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. 
 
Het gemeentebestuur heeft beslist tot de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) dd. 03-
07-2000. 



38 BPA BRUGGESTRAAT - MEMORIE VAN TOELICHTING  WVI – APRIL 2003 

5.  PROCEDURE 
 
 
5. 1.  Voorontwerp 

Het plan werd besproken op een plenaire vergadering dd. 17 december 2002 waarvan een verslag in bijlage. 
 
Adviesronde 
Het voorontwerp plan werd voor advies overgemaakt aan de  
volgende besturen: advies in bijlage: 
• ROHM -Afdeling Ruimtelijke Planning geen schriftelijk advies ontvangen 12 
• ROHM - Afdeling West-Vlaanderen 18/12/2002 
• GOM – West-Vlaanderen 17/12/2002 
• Provinciebestuur MIRONA 17/12/2002 
• Provinciebestuur Milieudienst – afdeling vergunningen geen advies ontvangen 
• AMINAL afdeling milieuvergunningen geen advies ontvangen 
• AMINAL afdeling land geen advies ontvangen 
 
 
Het voorontwerp werd aangepast aan de opmerkingen van de adviezen en voorgelegd aan de 
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) 
Behandeling in zitting van:………… 
Advies:……….. 
 
 
5. 2.  Ontwerp 

Voorlopige aanvaarding gemeenteraad: 
.................................... 
 
Openbaar onderzoek: 
Het plan ligt ter inzage van........................ tot ................................ 
 
Behandeling bezwaren in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
Behandeling in zitting van ................................. 
Advies: 
 
Definitieve aanvaarding gemeenteraad:  
.......................... 
 

                                                           
12 Zie voorgaand schriftelijk advies dd. Juli 2001 op een voorontwerp “BPA Slachthuis” 
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6.   ADVIEZEN 
 
Hieronder volgt een bespreking van de ingewonnen adviezen (de adviezen zelf vindt u terug in bijlage). 
De adviezen van besturen die niet binnen de vooropgestelde termijn advies uitbrachten, worden als positief 
beschouwd. 
 
6. 1.  ROHM; afdeling Ruimtelijke Planning 

 ARP heeft op de plenaire vergadering dd. 17-12-2002 zijn advies gegeven. Gevraagd werd om het advies 
dd. 03-07-2001 als bijlage toe te voegen aan onderhavig dossier, aangezien er wordt vastgesteld dat aan de 
opmerkingen die indertijd geformuleerd werden op voorgaande voorstellen, in onderhavig voorontwerp BPA 
Bruggestraat tegemoet gekomen wordt.  

 Door de heer Verbruggen werden tijdens de plenaire vergadering opmerkingen en suggesties tot aanpassing 
naar voren gebracht.  
Met deze opmerkingen werd rekening gehouden en voorliggend bpa is aangepast conform deze 
opmerkingen.  

 
6. 2.  ROHM; afdeling West-Vlaanderen 

 Omtrent de stedenbouwkundige voorschriften werden een aantal opmerkingen geformuleerd. De 
aanpassingen werd conform het advies aangebracht.  

 Als besluit stelt de cel ruimtelijke ordening West-Vlaanderen dat er geen bezwaar is tegen de verderzetting 
van het plan.  

 
6. 3.  GOM West-Vlaanderen 

 Positief advies. 
 
6. 4.  Provinciebestuur MIRONA 

 Er wordt vastgesteld dat er geen strijdigheden zijn tussen de planopties van onderhavig bpa en het PRS. 
Het provinciebestuur heeft geen bezwaren met de hantering van de evaluatiecriteria omschreven in het RSV 
aangezien wat betreft het bedrijf De Coster de eigenlijke bedrijfsuitbreiding beperkt te noemen is en zich 
opdringt in het kader van een reorganisatie om aan de milieunormering te voldoen.  

 Opgemerkt wordt dat indien er later een vraag zou komen voor een verdere uitbreiding in het open 
ruimtegebied, dit niet zal toegelaten worden gezien de situering van de vallei van de Poekebeek, 
geselecteerd als natuurverbindingsgebied in het PRS.  

 Mobiliteitsaspect dient bekeken: 
Op 19-11-2002 werd een verkeerstelling uitgevoerd. De gegevens met bijhorende conclusies van deze telling 
werden verwerkt in de memorie van toelichting. 

 De opmerkingen geformuleerd op de overlegvergadering dd. 02-10-2002 blijken te zijn aangepast in 
voorliggend voorontwerp zodat geen principiële bezwaren bestaan tegen voorliggend voorontwerp.  

 Het voorontwerp wordt gunstig geadviseerd.  
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7.  BIJLAGEN 
 
• Verslag overlegvergadering dd. 02-10-2002. 
• Ingewonnen adviezen en het verslag van de plenaire vergadering dd. 17-12-2002. 
• Advies dd. 03-07-2001 ROHM Afdeling ruimtelijke planning op een voorgaand voorontwerp “BPA 

Slachthuis” dd. juni 2001, dat zich beperkte tot de site van het slachthuis.  
• Uittreksel op schaal 1/1500 van het voorontwerp “BPA Slachthuis” dd. juni 2001.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEENTE RUISELEDE BPA Bruggestraat 
Verslag overlegvergadering dd. 02-10-2002  
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Aanwezig: Burgemeester: Etienne Biebuyck, Schepen voor Ruimtelijke Ordening: Greet Coens-De Roo, 
Secretaris: De Leersnyder Luc, Technische dienst Ruiselede: Linda Orbie, Gom: Veronique Demets, Provincie 
Milieuvergunningen: Bettina Bouckaert, ROHM W-Vl cel RO: Willy De Vadder, Studiebureau Verschave: Leen 
Coorevits, wvi: Mark Geldof, Ilse Verstraeten. 
 
Verontschuldigd: Aminal afd. Land, Arohm ARP, PPD. 

 
Inleiding: 
De heer burgemeester opent de vergadering. De ontwerper schetst de historiek van voorliggend dossier: 
 
 Het bij M.B. van 17-01-1994 goedgekeurde BPA werd vernietigd door de Raad van State in 1995; nl. op grond 

van de afwijkingen ten aanzien van het gewestplan. 
 Op 05-02-1998 verleende de minister een nieuwe milieuvergunning. Na beroep vernietigde de Raad van State 

dit vergunningsbesluit (arrest d.d. 04-05- 2000), op basis van een stedenbouwkundige problematiek. 
Ingevolge dit vernietigingsarrest waarin het vergunningsbesluit d.d. 05-02- 1998 een motiveringsgebrek werd 
tegengeworpen, nam de minister een nieuwe beslissing. Op 21-10-2000 werd uiteindelijk door de minister de 
vergunning verleend. 

 Een in 2000 nieuw opgestart BPA, beperkt tot de site van het slachthuis, werd stopgezet na deze toekenning 
van milieuvergunning d.d. 21-10-2000 voor het Exportslachthuis De Coster. Deze milieuvergunning werd 
echter terug geschorst door de Raad van State op 29-05-2002, op basis van planologische redenen. 

 
Bijgevolg heeft de gemeente Ruiselede beslist tot de opmaak van een BPA ingevolge de schorsing van deze 
milieuvergunning.  
 
De beslissing tot opmaak van een nieuw BPA ‘Bruggestraat’ wordt ondersteund door volgende aspecten:  
 de gemeente draagt de eindverantwoordelijkheid voor de plaatselijke ruimtelijke ordening en kan de 

plaatselijke situatie beter beoordelen; 
 het openbaar onderzoek gebeurt op gemeentelijk niveau, wat een grotere betrokkenheid garandeert; 
 de afwijking is kleiner dan 5 ha; 
 de verankering van het bedrijf in de bestaande structuur kan gedetailleerd worden vastgelegd; 
 het BPA kan in relatie worden gebracht met het in opmaak zijnde GRS en het mobiliteitsplan, het is de 

neerslag van een beleidsvisie; 
 de voorwaarden m.b.t. de afwijkingsaspecten cfr. Raad van State vervallen, maar het plan dient conform te 

zijn aan de visie van het RSV. 
 
Bij het vooroverleg omtrent de startnota van het GRS, werd aangehaald dat het bedrijf als een lokaal bedrijf 
beschouwd kan worden, en bijgevolg via een BPA geregeld kan worden.  
 
De afdeling ROHM W.-Vl. stelt eveneens dat deze aangelegenheid op gemeentelijk niveau geregeld kan worden, 
op voorwaarde dat er geen bijkomende uitbreiding van het bedrijf komt.  
 
Op de site zijn 2 bedrijven gevestigd; nl. de n.v. Exportslachthuis De Coster en de b.v.b.a.. Langeraet, een 
versnijderij. De bedrijven hebben niet de intentie om uit te breiden inzake capaciteit, maar evenwel dient men 
rekening te houden met het feit dat door wijzigende reglementering met betrekking tot de milieunormen, er zich 
een bepaalde reorganisatie en/of uitbreiding opdringt. Zeker in deze sector is men vaak onderhevig aan 
verstrenging van de milieunormeringen. Indien men met dit feit geen rekening houdt, is een herziening van 
onderhavig in opmaak zijnde BPA, binnen x-aantal jaar terug een noodzaak.  
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Algemene bemerkingen: 
Met betrekking tot het opgemaakte voorstel inzake bestemmingsplan met bijhorende voorschriften, werden 
volgende opmerkingen geformuleerd: 
 De percelen die deels vervat zitten in de eigendom van het bedrijf en die momenteel een gebruik kennen als 

landbouwgrond en in voorliggend voorstel gedeeltelijk ingetekend zijn als zone 3: zone voor ambachtelijke 
bedrijfsgebouwen en gedeeltelijk als zone 9: bufferzone, zullen de bestemming van het gewestplan blijven 
behouden, zijnde agrarisch gebied. 

 Het smalle perceel dat in het voorstel ingetekend is als zone 9: bufferzone, is een toegangsweg tot de 
achterliggende woning en schrijnwerkerij en dient bijgevolg ook als wegenis bestemd te worden. 

 De schrijnwerkerij is volgens het voorstel van bestemmingsplan gezoneerd in zone 3: zone voor ambachtelijke 
bedrijfsgebouwen maar er wordt hier geopteerd om dit op te nemen in woongebied met een specifieke 
aanduiding en bijhorende voorschriften. 

 Met betrekking tot het bedrijf Vaneenooghe, gevestigd aan de Bruggestraat 120, stelt zich wel een probleem 
daar dit bedrijf deels in agrarisch gebied gelegen is, bijgevolg dringt zich hier een wijziging van het gewestplan 
wel op. Naast dit bedrijf is het bedrijf De Paepe gelegen, hier wordt de bestemming ook gedetailleerd, maar 
voor beide bedrijven wordt de wijziging beperkt tot de bestaande ingebruikname van het terrein voor 
bedrijfsdoeleinden, een uitbreiding wordt niet voorzien. De nabestemming zone 4, verdwijnt. 

 Er wordt geopteerd om geen onderscheid te maken tussen zone 1: zone aaneengesloten bebouwing en zone 
2: zone open bebouwing. Er zal één zone voorzien worden, waarbij open, halfopen en gesloten bebouwing 
mogelijk is. 

 Met betrekking tot de gebouwen die volgens de milieuvergunning buiten gebruik gesteld zijn (diegene die het 
dichtst bij het woongebied gelegen zijn langs de Bruggestraat), wordt gesteld dat hier zeker geen productie 
meer mag geschieden, dus dienen deze ondergebracht in een specifieke zone waarbij productieactiviteiten 
uitgesloten worden. Opslag, kantoren, sanitaire voorzieningen,… zijn hier wel een mogelijkheid.  

 Het bedrijf is van plan om een bijkomende biologische waterzuiveringsinstallatie gebaseerd op het principe 
van bodembeluchting te plaatsen, deze wordt ondergebracht in zone 6: zone voor milieutechnische gebouwen 
en constructies. 

 Een nieuwe gekoelde bloedtank wordt over x-aantal jaren voorzien in zone 5: zone voor nijverheidsgebouwen; 
 De voorschriften met betrekking tot de zone voor ambachtelijke bedrijfsgebouwen, is tamelijk vaag wat betreft 

de versnijderij. Er wordt voorgesteld om een specifieke zone met bijhorende voorschriften te voorzien voor de 
versnijderij.  

 Door de adviserende overheden wordt zeer veel belang gehecht aan het mobiliteitsaspect. De telling 
uitgevoerd door het slachthuis zelf, kan hierbij niet gebruikt worden. Een telling in het kader van het 
mobiliteitsplan moet georganiseerd worden. 

 
Verdere afspraken in verband met het aanleveren van documenten: 
Het plan bestaande toestand dient geactualiseerd. 
 
In het kader van het mobiliteitsplan zal er een telling gebeuren met betrekking tot het vrachtverkeer dat het 
slachthuis aandoet. Het studiebureau dat bezig is met de opmaak van het mobiliteitsplan, zal deze telling 
uitvoeren. De problematiek dient meegenomen in de scenario’s van de synthesenota. Een beleidsvisie vanuit 
mobiliteit dient aangereikt voor het BPA. 
 
Van de bedrijven Vaneenooghe en De Paepe wordt door de gemeente nog een socio-economische 
verantwoording aangevraagd, om deze gegevens te kunnen verwerken in de memorie van toelichting. Een 
gesprek met de bedrijfsleiders is wenselijk m.b.t. de precieze zonering. Ook hier is een beleidsvisie vanuit het 
GRS gewenst.  
 
Er wordt vooropgesteld om in december een plenaire vergadering te houden omtrent dit dossier.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEENTE RUISELEDE BPA Bruggestraat 
Verslag plenaire vergadering dd. 17-12-2002 
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Aanwezig: Burgemeester: Etienne Biebuyck, Schepen voor Ruimtelijke Ordening: Greet Coens-De Roo, 
Secretaris: De Leersnyder Luc, Technische dienst Ruiselede: Linda Orbie, Gom: Veronique Demets, ROHM W-Vl 
cel RO: Willy De Vadder, Arohm ARP Cyriel Verbruggen, wvi: Mark Geldof, Ilse Verstraeten. 
 
Verontschuldigd: Aminal afd. Land, Provinciebestuur W-Vl Mirona. 

 
Inleiding: 
De ontwerper schetst de historiek van voorliggend voorontwerp BPA Bruggestraat en licht de wijzigingen ten 
opzichte van het schetsontwerp, dat besproken werd in een overlegvergadering dd. 02-10-2002, toe. Schriftelijke 
adviezen werden tot nu toe ontvangen van GOM West-Vlaanderen en Provinciebestuur W-Vl Mirona. 
 
Er is rekening gehouden met de opmerkingen die geformuleerd werden op de overlegvergadering dd. 02-10-2002: 

 Het plan bestaande toestand werd geactualiseerd. 
 Aan de bedrijven De Paepe, Vaneenooghe en Duyck, werd een socio-economische verantwoording 

aangevraagd. De bedrijven Vaneenooghe en De Paepe werden ondergebracht in een ambachtelijke 
en kmo zone, het bedrijf Duyck werd ondergebracht in een deelzone voor bestaande gebouwen 
gebruikt voor ambachtelijke activiteiten en/of opslag binnen de zone voor open bebouwing.  

 De percelen die in eigendom zijn van het Exportslachthuis De Coster en die momenteel een gebruik 
kennen als landbouwgrond, zijn in onderhavig voorontwerp eveneens bestemd als landbouwgebied13. 

 De Akkerweg is ingetekend als zone voor wegen en daarbij horende vrije ruimten. 
 De verkaveling gelegen langsheen de Bruggestraat is ingetekend als een zone voor open bebouwing, 

de overige bebouwing langsheen de Bruggestraat is ondergebracht in een zone voor halfopen en-of 
gesloten bebouwing.  

 Wat betreft de site van de bedrijven Exportslachthuis De Coster en het bedrijf Langeraet, werden er 2 
deelzones voorzien waarbij in deelzone A de effectieve slachthuisactiviteiten ondergebracht zijn en in 
deelzone B de randactiviteiten met betrekking tot de slachtactiviteiten ondergebracht zijn. Voor deze 
deelzones werden specifieke voorschriften opgesteld.  

 De bufferzones werden verder uitgebreid.  
 
Mevr. Orbie licht de gegevens met betrekking tot de uitgevoerde verkeerstelling dd. 19-11-2002 toe. De gegevens 
met bijhorende conclusies van deze telling zullen toegevoegd worden aan de memorie van toelichting.  
 
Vervolgens lichten de aanwezige besturen hun opmerkingen met betrekking tot voorliggend voorontwerp toe: 

 Arohm arp vraagt om het advies dd. Juli 2000 aan de motiveringsnota in bijlage toe te voegen. 
 Er wordt gesteld dat vooraleer het plan ter aanvaarding voorgelegd wordt, er binnen het GRS een 

concept aangereikt dient te worden voor onderhavige site. Momenteel wordt in de memorie van 
toelichting (pg. 17) enkel vermeld dat de gemeente gestart is met de opmaak van het GRS aangezien 
er momenteel nog geen concept uitgewerkt is voor onderhavige site.  

 ARP vraagt om de afwijkingen, in tabelvorm op pg. 29 aangehaald, eveneens te situeren op een plan.  
 De vraag wordt gesteld of het wenselijk is dat de verkaveling gelegen binnen het bpa opgeheven 

wordt of of ze behouden wordt. Men beslist om de voorschriften van de verkaveling te behouden.  
 
 

                                                           
13 In het schetsontwerp waren deze als ambachtelijke en kmo zone gezoneerd 
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Algemene bemerkingen: 
Met betrekking tot het opgemaakte voorstel inzake bestemmingsplan met bijhorende voorschriften, werden 
volgende opmerkingen geformuleerd: 
 
Zone 1: 
 De schrijnwerkerij Duyck, werd ondergebracht in een deelzone voor bestaande gebouwen gebruikt voor 

ambachtelijke activiteiten en/of opslag binnen Zone 1. Hierbij werd ook voorgeschreven dat bij stopzetting van 
de activiteiten of bij verkoop van het perceel of het goed, er binnen deze deelzone geen ambachtelijke 
activiteit en/of opslagactiviteit meer plaats kan vinden. Men opteert om dit uitdovend karakter uiteindelijk niet 
voor te schrijven en het bedrijf toch beperkte uitbreidingsmogelijkheden te geven.  

 Een maximum nokhoogte dient opgelegd bij de toegelaten bouwhoogtes van de hoofdgebouwen.  
 
Zone 2: 
 Er wordt voorgesteld om binnen de zone 2, zone voor halfopen en – of gesloten bebouwing te werken met 

deelzones om de bouwdieptes te kunnen specifiëren.  
 De toegelaten bouwhoogten voor de hoofdgebouwen kunnen een beperkte hogere kroonlijst- en nokhoogte 

hebben. 
 Bij de toegelaten dakvorm voor de hoofdgebouwen dient een overwegend hellend karakter voorgeschreven 

te worden.  
 Er dient bekeken of er geen mogelijkheden voor gegroepeerde garages moeten voorzien worden.  

 
Zone 3: 
 De voorgestelde hoogte van de afsluiting (2,00 meter) wordt best beperkt. 
 Er wordt voorgesteld om de voortuinstrook ook over enkele andere percelen in de zone voor halfopen en – of 

gesloten bebouwing te specifiëren.  
 
Zone 4: 
 Er wordt voorgesteld om een andere naam te gebruiken voor onderhavige zone, bv. bouwvrije zone.  
 Het bebouwingsvoorschrift inzake schuilhokken dient eenvoudiger geformuleerd.  

 
Zone 5: 

 De toegelaten bouwhoogte voor de gebouwen binnen deze zone wordt het best beperkt tot een max. 
kroonlijsthoogte van 4,00 meter en een max. nokhoogte van 6,00 meter. 

 Voorgesteld wordt om deze zone te vergroten en het bezettingspercentage lager te nemen.  
 
Zone 6: 
 De bestemmingsvoorschriften inzake deelzone A en B dienen eenvoudiger geformuleerd.  
 Het bebouwingspercentage kan volgens advies van Arohm arp voor de deelzone B 100% bedragen wanneer 

de capaciteit niet verhoogt. 
 
Zone 7: 
 Stapelruimtes dienen uitgesloten te worden binnen onderhavige zone. 

 
Zone 8: 
 Voor de omschrijving inzake toegelaten (bouw)hoogtes van gebouwen en constructies binnen onderhavige 

zone, wordt beter verwezen naar de bouwhoogte van de constructies binnen de deelzone A.  
 
Zone 9: 
 De controleput dient aangeduid te worden op het plan bestaande toestand.  
 Er dient verwezen te worden naar het globaal inrichtingsplan.  

 

 













 













 


