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Inleiding

1. Beslissing tot opmaak

In de zitting van 19 juni 2008 heeft het schepencollege 
van Ruiselede haar principiële goedkeuring verleend 
voor de opmaak van het RUP voor de inplanting van 
een lokaal bedrijventerrein gelegen ter hoogte van de 
Kapellestraat / Bundingstraat / N37. Er werd aan de 
WVI gevraagd om hiervoor het RUP op te stellen.

2. Motivering tot opmaak

Het onderhavig gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
wordt opgemaakt in functie van de uitvoering van de 
bindende bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan Ruiselede (goedkeuring Bestendige De-
putatie 17 april 2008). Hierin werd vastgelegd dat er 
bijkomend aanbod lokaal bedrijventerrein wordt voor-
zien door de uitbreiding van de ambachtelijke zone ten 
zuiden van Ruiselede-centrum.

Feitelijke ruimtelijke context

1. Situering

Het plangebied ligt in het zuidoosten van de kern van 
Ruiselede en heeft een oppervlakte van ongeveer 
15,5ha. Ongeveer 5 ha daarvan is volgens het ge-
westplan ingekleurd als KMO-gebied.
Concreet wordt de volgende begrenzing voorgesteld:

 � Noorden: Kapellestraat - tuinen van woningen 
langsheen de Poekestraat

 � Oosten: landbouwpercelen (binnen Ring N37)
 � Zuiden: de Ring N37
 � Westen: Bundingstraat

Ten oosten van de Bundingstraat bevindt zich, volgens 
het gewestplan, een gebied voor ambachtelijke bedrij-
ven of KMO’s. Momenteel bevinden zich op de hoek 
Bundingsstraat - Kapellestraat een groot gebouw dat 
opgedeeld is verschillende kleinere bedrijfsentiteiten. 
Dit geheel neemt ruim 2,5 van de 5ha in. Daarnaast 
ligt er in de hoek Bundingstraat - N37 nog een land-
bouwbedrijf. 
Langs de Kapellestraat is er nog een beperkt gedeelte 
vrijliggend woongebied aansluitend op de bestaande 
bebouwing in de Poekestraat, het betreft een uitgerust 
perceel langsheen de Kapellestraat en een achterlig-
gend terrein dat aansluit bij de bestaande bedrijven. 
Het achterliggende gebied - tussen de bestaande wo-
ningen en de N37 - wordt grotendeels gebruikt voor 
agrarische doeleinden. Enkel is er centraal in het ge-
bied nog een woning aanwezig. Het perceel is mooi in 
het groen ingekleed. Behalve de toegang naar deze 
centrale woning via de Poekestraat is het gebied niet 
toegankelijk.

Situering plangebied

i
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2. Bestaande ruimtelijke 
structuur

De bestaande ruimtelijke structuur wordt in eerste 
plaats beschreven aan de hand van de deelstructuren. 
De conclusies worden dan samengevat in een samen-
vatting van de ruimtelijke conclusies. Deze conclusies 
vormen de basis voor de inrichting van het plangebied.

2.1. Verkeersstructuur

Het gebied is gesitueerd tussen de ring van Ruiselede 
(N37) en het centrum van Ruiselede (tegen de straten 
Bundingstraat, Kapellestraat en Poekestraat).
De N37 werd op Vlaams niveau geselecteerd als pri-
maire weg type II. Ter hoogte van het plangebied zijn 
er momenteel drie aansluiting op de N37:

 � Kruising N37 - Tieltstraat (N37a): via dit volwaardig 
kruispunt geeft de Tieltstraat toegang tot het cen-
trum van Ruiselede. Om het plangebied te berei-
ken is het noodzakelijk om eerst ongeveer 500m 
langsheen de woonstraat Tieltstraat te begeven om 
dan de tweede straat rechts de Kapellestraat in te 
draaien.

 � Kruising N37 Bundingstraat: via dit (gevaarlijk) 
kruispunt is het mogelijk om rechtstreeks op de 
Bundingstraat aan te sluiten. Aan de westzijde van 
deze weg zijn er woningen aanwezig.

 � Kruising N37 - Poekestraat: dit volwaardig kruis-
punt geeft tevens toegang tot de ventwegen in 
noordelijke en zuidelijke richting. De Poekestraat is 
overwegend een woonstraat.

Binnen het plangebied zijn er geen wegen aanwezig. 
Er is enkel voor de woning, centraal in het plangebied, 
een private toegang voorzien vanaf de Poekestraat.

De Bundingstraat, Kapellestraat en de Poekestraat  
zijn lokale wegen type III.
Er bestaat volgens de atlas der buurtwegen nog een 
voetweg achter de bebouwing langsheen de Poekes-
traat maar in praktijk is deze nog maar gedeeltelijk 
aanwezig (zie ook juridische structuur).
De woongebieden zijn gebieden waar de verblijfsfunc-
tie en dus de verkeersleefbaarheid primeert op de ver-
keersfunctie van wegen. De bedrijventerreinen wor-
den niet aangeduid als verblijfsgebieden. Secundaire 
wegen zijn niet aanwezig in Ruiselede.

2.2. Natuurlijke en landschappelijke 
structuur

Het plangebied heeft een overwegend vlak karakter. 
Landschappelijk sluit het gebied aan bij het open land-
bouwgebied ten zuiden van het centrum van Ruise-
lede maar de aansluiting wordt onderbroken door de 
aanwezigheid van de ring N37. 

Biologische waarderingkaart
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Volgens de biologische waarderingskaart is de biolo-
gische waarde van het plangebied eerder beperkt. De 
centraal in het gebied gelegen woning met tuin werd 
ingekleurd als een complex van biologische minder 
waardevolle en waardevolle elementen (loofhoutaan-
plant). 
Langsheen de N37 zijn er langsheen beide zijden een 
bomenrijen aanwezig (Linde).
Volgens de landschapsatlas zijn er in of aansluitend 
op het plangebied geen lijnrelicten, ankerplaatsen of 
relictzones aanwezig. De kerk van Ruiselede is aan-
geduid als puntrelict.

2.3. Nederzettingsstructuur

Het plangebied sluit aan bij het centrum van Ruise-
lede. De kernbebouwing situeert zich rond de straten 
die aansluiten op de kerk en het gemeentehuis. Het 
plangebied bevindt zich op amper 250m van de kerk.
Ruiselede centrum vormt duidelijk de hoofdkern bin-
nen de gemeente, mede door de strategische lig-
ging langs de belangrijkste verbindingsweg door de 
gemeente, de N37. De kern kent de hoogste bebou-
wingsdichtheid binnen de gemeente en is het grootst 
qua oppervlakte.

2.3.1. Bouwkundig erfgoed

Het volledige plangebied wordt door het Agentschap 
Ruimte en Erfgoed beschouwd als een zogenaamde 
“knipperlichtzone”, maw is de kans zeer reëel dat er 
archeologische vondsten zullen worden gevonden bij 
de realisatie van het plangebied.
Op de inventaris van het bouwkundig erfgoed zijn er 
binnen het centrum van Ruiselede meerdere gebou-
wen opgenomen, binnen het plangebied twee gebou-
wen, namelijk: 

 � Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen, 
zogenaamd “Grooten Eeckhoute”

 � Pijlerkapel “Grooten Eeckhoute”

Bouwkundig erfgoed

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen, 
zogenaamd “Grooten Eeckhoute”
Bron beschrijving: inventaris van het bouwkundig erfgoed

Beschrijving
Bundingstraat nr. 1. Achterin gelegen hoeve met losse 
bestanddelen, zogenaamd “GROOTEN EECKHOU-
TE” cf. houten opschrift links van de oprit. Ook nog 
“Hallaerts hof” genoemd naar de bewoners. De hoeve 
paalt aan de Pannemeersen in de vallei van de Bun-
dingbeek.
Historiek
Opklimmend tot de 18de eeuw maar met 19de-eeuws 
uitzicht. De naamgeving komt pas in voege in de loop 
van de 20ste eeuw en verwijst naar het voormalige 
“heerschap van Eekhoute”, een ten zuiden van de 
kerk gelegen leen van Ooigem, waarin de hoeve is ge-

legen. De hoeve kan echter niet beschouwd worden 
als het foncier van de heerlijkheid, aangezien het gaat 
om een z.g. vliegend leen, d.w.z. zonder foncier. De 
heerlijkheid heeft, samen met nog een vijftal achterle-
nen, tijdens het ancien régime een eigen rechtspraak 
met galg en wordt door een baljuw bestuurd. 
Volgens De Flou gaat de eerste vermelding van het 
leen …”theerscip van Eechoutte” terug tot 1566. Op 
de “Grenskaart tussen de kasselrijen Kortrijk en de 
Oudburg” van 1627, geschilderd door landmeter Lode-
wijk de Bersacques is reeds bebouwing afgebeeld. In 
het landboek van 1662 wordt Jan van Craeyenbrouck 
(cf. Kraaienbroekdreef nr. 1) aangeduid als eigenaar 
van de hoeve. Deze schenkt de “behuisde hofstede” 
in 1684 aan Pieter Rotty, zoon van Secias Rotty en 
Jacoba van Craeyenbrouck. In het landboek van 1699 
staat Pieter Rotty als eigenaar geregistreerd. In 1710 
overlijdt de ongehuwde Pieter, nadat hij de hoeve 
verkoopt aan Livinus Verhaeghe. Diens dochter, Pe-
tronella, huwt in 1715 met Jan Huybrecht, die in het 
landboek der gebruikers van 1726 als pachter van de 
hoeve wordt vermeld. Zo komt de hoeve gedurende 
meer dan 150 jaar in handen van de familie Huy-
brecht. Naar verluidt krijgt Joannes Huybrecht in 1841 
de toelating om op zijn hoeve een steenbakkerij op te 
richten. Het kadaster maakt hier echter geen melding 
van. Het kadaster geeft in 1850 wel een vergroting van 
het woonhuis weer, dit gelijktijdig met het oprichten 
van twee kleine landgebouwen en het volledig herbou-
wen van de schuur. Vermoedelijk krijgt het woonhuis 
in dat jaar het huidige uitzicht. Op de Vandermaelen-
kaart (ca. 1850) aangeduid als “Ferme Huybrecht”. 
Tot 1885 wordt de hoeve uitgebaat door Jan en Louis 
Huybrecht, ongehuwde broers. Na hun overlijden ver-
kopen de kinderen van hun zus de hoeve aan brouwer 
Joannes Franciscus Van Oost (cf. Bruggestraat nr. 
22). Ca. 1886 worden volgens de kadastergegevens 
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de twee kleine landgebouwen van ca. 1850 opnieuw 
afgebroken en naast het woonhuis een “stookerij” op-
gericht. Vanaf het einde van de 19de eeuw staat de 
hoeve bekend voor zijn paardenloopwedstrijden. 
In 1909 verwerft de familie Faict (cf. Kasteelstraat nr. 
7) de hoeve. De familie Hallaert is pachter en vanaf 
1982 eigenaar. De gebouwen worden in de jaren 1980 
en begin van de jaren 1990 gerenoveerd. De pijlerka-
pel (cf. infra) aan de ingang vervangt in 1950 een oude 
hekpijler met beeldnis.
Beschrijving
Toegankelijk via een onverharde oprit. Met grint be-
dekt erf met centraal een replica van “Hostens Molen” 
(cf. Kruiswegestraat z.nr.) in een met klimop begroeid 
plantsoen. Een tweede toegang bevindt zich aan de 
oostkant volgens het primitief kadaster (ca 1830) lei-
dend naar een (nu verdwenen) veldwegel. Smeedijze-
ren hekken gevat in overhoeks geplaatste, vierkante 
bruinbakstenen pijlers met arduinen dekplaten. 
Gebouwen in rode, verankerde baksteen onder zadel-
daken (Vlaamse en mechanische pannen) met uitzicht 
grosso modo van rond 1850.
Woonhuis ten noorden van het erf met gecementeerde 
linkerzijgevel. Licht getoogde, beluikte muuropenin-
gen, vernieuwd schrijnwerk naar oud model. Uiterst 
rechts een dichtgemetselde deuropening, en een lage 
deuropening wellicht van een halfondergrondse aard-
appelkelder. Dakruitertje onder kegeldak. Stoep met 
rood gebakken tegels.
Links van het huis de stokerij van 1886. Brede seg-
mentboogvormige muuropeningen, met deels bewaard 
schrijnwerk. De verbindingsmuur tussen woonhuis en 
stokerij met groot karrenwiel en rondboogpoortje is 
waarschijnlijk recent (eind 20ste eeuw) toegevoegd.
Monumentale dwarsschuur ten zuiden van het erf 
met wagenhuis en geïncorporeerde stalling. Zadeldak 
(Vlaamse pannen) met wolfseind aan de oostkant, 

twee dakkapellen. Stalling aan de oostkant. Interieur. 
Woonhuis met 18de-eeuwse kern cf. bewaarde moer- 
en kinderbalken en schouw in gesinterde baksteen.

“Grooten Eeckhoute”
Pijlerkapel “Grooten Eeckhoute”
Bron beschrijving: inventaris van het bouwkundig erfgoed

Beschrijving
Bundingstraat z.nr. Pijlerkapel “Grooten Eeckhout”, 
rechts van de oprit naar Bundingstraat nr. 1. In 1950 
gebouwd ter vervanging van een oude hekpijler met 
beeldnis. Rode baksteen met bruinbakstenen zijkan-
ten op betonnen sokkel en onder zadeldakje (zwarte 
mechanische pannen). Spitsboognis met bruinbak-
stenen omlijsting en kruis. Beeld van O.-L.-Vrouw met 
Kind achter smeedijzeren tralies.

Pijlerkapel “Grooten Eeckhoute”

2.3.2.  Woonvernieuwingsgebied
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Het woongebied langsheen de Kapellestraat is gesi-
tueerd een woonvernieuwingsgebied. Het volgens het 
gewestplan vrijliggende woongebied dat in het plange-
bied loopt is niet mee opgenomen.

Woonvernieuwingsgebieden 

2.4. Economische structuur

De grootste ambachtelijke zone van Ruiselede is gele-
gen tussen de Aalterstraat en de Ring. In deze zone zijn 
reeds heel wat bedrijven aanwezig (ongeveer 30). De 
zone werd uitgebreid via een BPA  (MB 17/01/1994).  
Ook de uitbreiding is  volledig volgebouwd. Deze zone 
is direct op de N37 ontsloten, wat de overlast voor het 
centrum tot een minimum beperkt en een vlotte aan-
sluiting op de autoweg E40 mogelijk maakt.

Binnen het plangebied zijn er wat bedrijvigheid betreft 
enerzijds een bedrijfsgebouw (Claeys en Clavan), op-
gedeeld in kleinere entiteiten (negen units), en ander-
zijds ligt er een landbouwbedrijf tegen de N37 aan. Dit 
gebied, ongeveer 5ha, is volgens het gewestplan in-
gekleurd als een gebied voor ambachtelijke bedrijven 
of KMO’s. 

2.5. Agrarische structuur

Het plangebied is op het gewestplan niet opgenomen 
als agrarisch gebied (zie juridische structuur) maar 
wordt momenteel wel voor een groot deel voor agrari-
sche doeleinden gebruikt.
Volgens de landbouwtyperingskaart ligt het gebied in 
niet-agrarisch gebied met een matige waardering.

Landbouwtyperingskaart

Binnen de gewenste agrarische structuur (GAS) is het 
studiegebied niet mee opgenomen. Het leunt wel aan 
bij de agrarische structuur maar de N37 ligt ertussen.

GAS-kaart (gewenste agrarische structuur)

2.6. Toeristische - recreatieve struc-
tuur

Binnen het plangebied is er momenteel geen toerisme 
of recreatie aanwezig. Wel zijn er elders in de ge-
meente tal van potenties tot recreatief medegebruik, 
zoals de aansluiting met het provinciedomein Lip-
pensgoed-Bulskampveld, een aantal grote kasteeldo-
meinen, het stroomgebied van de Poekebeek, tal van 
wandel- en fietsroutes,... . Bovendien zijn er tal van 
ontspanningsmogelijkheden zoals een sportcomplex, 
gemeenschapscentrum, trainingspiste, voetbalterrein, 
jeugdvoorzieningen, verblijfsvoorzieningen,... .

2.7. Lijninfrastructuur

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

 � Wegenis: het plangebied is gesitueerd tegen 
de N37 (primaire weg type II). Vanaf de N37 zijn 
er momenteel drie knooppunten met wegen die 
naar het plangebied leiden, namelijk knooppun-
ten met de Tieltstraat, de Poekestraat en met de 
Bundingstraat. Ter hoogte van het knooppunt met 
de Bundingstraat is het verboden voor +3,5t om 
de Bundingstraat in te draaien (geen afslagstro-
ken aanwezig). De twee andere zijn ingericht met 
afslagstroken. De Bundingstraat, de Kapellestraat 
en de Poekestraat zijn woonstraten. Vanuit de Poe-
kestraat blijft het gevaarlijk om links af te slaan daar 
de zichtbaarheid - door de aanwezigheid van een 
bocht in de N37 - eerder beperkt is.
In het plangebied zijn geen wegen aanwezig.
Er bestaat volgens de atlas der buurtwegen nog 
een voetweg achter de bebouwing langsheen de 
Poekestraat maar in praktijk is deze nog maar ge-
deeltelijk aanwezig 

 � Bebouwing: het plangebied leunt aan bij het cen-
trum van Ruiselede. De woningen grenzen aan het 
gebied. Eén woning ligt centraal in het gebied.
Binnen het plangebied zijn er wat bedrijvigheid be-
treft enerzijds een bedrijfsgebouw (Claeys en Cla-
van), opgedeeld in kleinere entiteiten (negen units), 
en anderzijds ligt er een landbouwbedrijf tegen de 
N37 aan, namelijk de hoeve Grooten Eeckhoute.
Deze heeft zijn graasweiden zowel in het plange-
bied als ten zuiden van de N37.
Zowel de bedrijven als het landbouwbedrijf (en het 
tussenliggende terrein) zijn volgens het gewestplan 
bestemd als een gebied voor ambachtelijke bedrij-
ven of KMO’s.

Bestaande  ruimtelijke structuur

 � Open ruimte structuur: het plangebied sluit aan bij 
het hoofdzakelijk vlakke open ruimte gebied ten zui-
den van Ruiselede. Wel worden de landbouwgron-
den in het plangebied ruimtelijk afgesloten door de 
aanwezigheid van de N37. 
In het gebied is het aantal bomen eerder beperkt 
op een aantal bomenrijen tegen de bebouwing van 
de Poekestraat na. De groenvoorziening rondom 
de woning centraal in het studiegebied is wel do-
minerend. 
In het plangebied zijn er geen waterlopen aanwe-
zig. Ten zuiden van de N37 loopt wel de Bundings-
beek.
Het volledige plangebied is potentieel gevoelig voor 
archeologie (zogenaamde “knipperlichtzone”).
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Juridische ruimtelijke struc-
tuur

1. Juridisch kader

Binnen het juridisch kader worden het gewestplan, 
BPA’s - RUP’s, Atlas der Buurtwegen en verordenin-
gen bekeken.

1.1.  Gewestplan

Binnen het plangebied zijn er volgens het gewest-
plan drie zones aanwezig. De grootste oppervlakte 
wordt ingenomen door woonuitbreidingsgebied. De 
bestaande bedrijven en het landbouwbedrijf zijn ge-

situeerd in een zone voor ambachtelijke bedrijven en 
KMO’s. Tegen de Kapellestraat aan liggen de wonin-
gen in woongebied. Dit woongebied loopt gedeeltelijk 
in het plangebied, langsheen de ambachtelijke zone. 
Dit stuk woongebied is momenteel niet ingenomen 
door woningen. 
Volgens het gewestplan is ten zuiden van de ring N37 
agrarisch gebied aanwezig. Het noordelijk deel sluit 
aan bij het woongebied van het centrum van Ruise-
lede. Ten noorden van de Poekestraat is er eveneens 
een groot vrijliggend woonuitbreidingsgebied aanwe-
zig.

Gewestplan

1.2.  BPA’s - RUP’s

Binnen het plangebied zijn 
er geen BPA’s of RUP’s 
aanwezig. Aansluitend de 
Bundingstraat is wel het 
BPA nr.3 “Centrum Zuid-
west” aanwezig.

BPA’s - RUP’s

1.3.  Atlas der Buurtwegen

Op de atlas van de buurtwegen is er achter de wonin-
gen langsheen de Poekestraat een voetweg aanwezig 
(voetweg nr.55). Deze is echter in werkelijkheid enkel 
nog bestaande voor een gedeelte aansluitend te tui-
nen van de woningen langsheen de Poekestraat. Ten 
zuiden van de N37 werd deze voetweg verplaatst.

Atlas de Buurtwegen
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1.4.  Verordeningen

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening in-
zake hemelwaterputten, buffer- en infiltratievoorzie-
ningen en de gescheiden afvoer van afvalwater en 
hemelwater legt op dat het opgevangen hemelwater 
in eerste instantie nuttig moet toegepast worden (he-
melwaterput) en indien dit niet kan, ter plaatse geïnfi 
ltreerd of als laatste keuze gebufferd en vertraagd af-
gevoerd.

1.5. Andere

In het plangebied en in de directe omgeving zijn de 
volgende aspecten niet van toepassing:

 � Onteigeningsplannen
 � Habitat-, vogelrichtlijngebieden
 � Ramsar
 � Duinendecreetgebieden
 � Beschermde monumenten, landschappen en 

dorpsgezichten (het centrum van Ruiselede is ge-
klasseerd als beschermd dorpsgezicht “Onze-Lie-
ve-Vrouwkerk met gemeentehuis, park met hoog-
stammig groen en onmiddellijke omgeving”)

 � VEN- en IVON-gebieden
 � Waterwingebieden.

2. Vergunningen

Het hoofdstuk mbt vergunningen wordt onderverdeeld 
in stedenbouwkundige, milieu-, socio-economische en 
verkavelingsvergunningen.

2.1. Stedenbouwkundige vergunnin-
gen

De twee bedrijven Claeys en Clavan hebben een 
bouwvergunning verkregen voor het inrichten van klei-
nere entiteiten.

2.2. Milieuvergunningen

 � In het plangebied zijn geen bedrijven of activiteiten 
gevestigd onderworpen aan de milieuvergunnings-
plicht klasse 1 en waarvoor OVAM adviesbevoegd-
heid heeft.

 � Er zijn bij de gemeentediensten geen gegevens be-
kend over gronden binnen het plangebied die zijn 
opgenomen in het register van verontreinigde gron-
den of het Gronden- en Informatieregister

2.3.  Socio-economische vergunnin-
gen

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

2.4.  Verkavelingsvergunningen

Binnen het plangebied is volgende verkaveling gele-
gen:

 � 5.00/37012/1102.2-dd.29/10/2009
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Planningscontext

Binnen de planningscontext worden de plannen op 
vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau - die van 
toepassing zijn op het studiegebied - aangehaald.

1. Op Vlaams niveau

Op Vlaams niveau worden de volgende studies be-
sproken:

 � Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
 � Herbevestiging agrarische structuur
 � Atlas van de woonuitbreidingsgebieden

1.1.  Ruimtelijk Structuurplan Vlaan-
deren (RSV)

Het RSV is vastgesteld door de Vlaamse Regering op 
23 september 1997.
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor Vlaan-
deren aangegeven voor de vier structuurbepalende 
elementen op Vlaams niveau: stedelijke gebieden en 
netwerken, buitengebied, economische activiteiten en 
lijninfrastructuur. Het RSV vormt het kader voor de 
provinciale en gemeentelijke structuurplannen.
Elementen die van toepassing zijn voor de opmaak 
van de ambachtelijke zone Bundingstraat zijn:

 � Ruiselede is binnen het RSV gecategoriseerd als 
buitengebied. Het is gelegen naast het structuur-
ondersteunend kleinstedelijk gebied Tielt. Op het 
niveau van Vlaanderen is het buitengebied,  het 
gebied waarin de open, onbebouwde ruimte , over-
weegt. Dit betekent het bundelen van wonen en 
werken in de kernen om het te vrijwaren voor de 
essentiële functies (landbouw, natuur en bos, wo-

nen en werken). Voor de nederzettingsstructuur be-
tekent dit het voorzien van lokale bedrijventerreinen 
die aansluiten bij het hoofddorp.

 � Binnen de gemeente Ruiselede zijn geen hoofdwe-
gen en geen primaire wegen categorie I. De N37 
in de onmiddellijke omgeving van het plangebied 
wordt als primaire weg II geselecteerd (N37 van 
aansluiting  A10 (Aalter) tot N35/37 (Tielt). Hier 
gelden volgende ontwikkelingsperspectieven: regu-
lering van het verkeer op alle ‘kruispunten’, geen 
nieuwe rechtstreekse toegang tot het particulier ter-
rein, bouw- en gebruiksvrije zone als erfdienstbaar-
heid buiten de stedelijke gebieden.

 � In Ruiselede komen geen hoofdspoorwegen voor.  
Het hoofdspoorwegennet voor het goederenver-
voer loopt eveneens niet door Ruiselede.

1.2.  Herbevestiging agrarische struc-
tuur

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-
ren heeft de Vlaamse administratie, in overleg met ge-
meenten, provincies en belangengroepen, een ruim-
telijke visie opgesteld voor de regio Leiestreek. Hierin 
geeft de overheid aan hoe zij de open ruimte in deze 
regio de komende jaren ruimtelijk wil zien ontwikkelen 
en welke acties ondernomen kunnen worden om dit te 
realiseren. Op basis van de eindnota van de gewenste 
ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma (maart 
2008) en de adviezen van de betrokken gemeenten, 
provincies en belangengroepen, nam de Vlaamse 
regering op 24 oktober 2008 een beslissing over de 
herbevestiging van de agrarische gebieden en het 
operationeel uitvoeringsprogramma, mits “technisch 
nazicht”. Na technisch nazicht kwam er een medede-
ling met een aantal aangepaste documenten op de 
Regering op 14 november 2008.

Het plangebied is momenteel gedeeltelijk binnen en 
gedeeltelijk buiten de afbakening gesitueerd. Zo is de  
huidige zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s 
mee opgenomen binnen de herbevestiging van de 
agrarische structuur.

Herbevestiging agrarische structuur 
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1.3.  Atlas van woonuitbreidingsge-
bieden

De Atlas van de woonuitbreidingsgebieden geeft voor 
elk WUG in Vlaanderen aan of het vanuit beleidsmatig 
en planologisch oogpunt kan ontwikkeld worden voor 
woningbouw. De Atlas is een beleidsdocument en een 
consultatieinstrument zonder juridische waarde die 
enkel de Vlaamse overheid helpen bij het beoordelen 
van dossiers.

 Atlas van woonuitbreidingsgebieden

Het plangebied is grotendeels binnen een WUG gesi-
tueerd waarvoor het volgende werd voorgesteld:

 � Rood: is reeds ontwikkeld - reeds bebouwd.
 � Roze: kan ontwikkeld worden - goedgekeurde niet-

vervallen verkaveling.
 � Geel-groen: momenteel geen uitspraak - optie vol-

gens goedgekeurd GRS.

2. Op provinciaal niveau

Op provinciaal niveau worden de volgende studies be-
sproken:

 � Provinciaal Ruimtelijke Structuurplan West-Vlaan-
deren

 � Provinciaal fietsroutenetwerk

2.1. Provinciaal Ruimtelijke Struc-
tuurplan West-Vlaanderen (PRS-
WV)

Het PRS-WV is goedgekeurd bij Ministrieel Besluit van 
6 maart 2002.
De volgende selecties zijn van toepassing op het stu-
diegebied: 

 � Ruiselede werd geselecteerd als structuuronder-
steunend hoofddorp. De rol die Ruiselede centrum 
als structuurondersteunend hoofddorp krijgt is ge-
richt op wonen en werken in het buitengebied en 
een bovenlokaal verzorgende rol.

 � Mogelijkheid van bijkomende voorzieningen zijn: 
Opvang van de eigen groei van huishoudens op 
niveau van de kern, aangroei huishoudens die niet 
kerngebonden zijn, mogelijkheid eigen groei huis-
houdens van andere geselecteerde kernen in het 
buitengebied.

 � Ruiselede behoort deels tot het landelijk toeristisch-
recreatief netwerk. Het is de bedoeling om binnen 
een netwerk een samenhangend beleid te voeren 
en zo complementaire en geïntegreerde ontwikke-
lingen te sturen.

 � In Ruiselede werden geen secundaire wegen ge-
selecteerd

 � Het regionaal spoorwegennetwerk loopt niet door 
Ruiselede.

 � De gemeente is verantwoordelijk voor de klein-
handel in de kernen en overige woonconcentraties 
en voor de overige kleinhandel in de open ruimte.  
Kleinhandel die voorkomt op bedrijventerreinen 
moet in het GRS geëvalueerd worden en kan even-
tueel als kleinhandelszone aangeduid worden.

 � Mogelijke lokale bedrijvigheid in verwevenheid 
met het wonen en de mogelijkheid voor een lokaal 
bedrijventerrein van 5 ha met de mogelijkheid tot 
uitbreiding tijdens de planperiode. Het vastleggen 
gebeurd in gemeentelijke uitvoeringsplannen. Ook 
het aangeven van ontwikkelingsmogelijkheden 
voor bestaande bedrijven van lokaal niveau buiten 
bedrijventerreinen gelegen, behoort tot de taak van 
de gemeente.

2.2.  Provinciaal fietsroutenetwerk

Binnen het provinciaal fietsroutenetwerk is de route 
langsheen de Poekestraat geselecteerd als functio-
nele fietsroute.
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3. Op gemeentelijk niveau

Op gemeentelijk niveau worden de volgende studies 
besproken:

 � Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan Ruiselede 
(GRS Ruiselede)

 � Mobiliteitsplan Ruiselede

3.1.  Gemeentelijk Ruimtelijk Struc-
tuurplan Ruiselede 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Ruise-
lede is goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 
17 april 2008. De volgende elementen zijn van toepas-
sing voor het studiegebied:

Richtinggevend gedeelte

Gewenste landschappelijke structuur:
Uitbouw kwalitatief bedrijvenlandschap: de bedrijven-
zones langs de N37 dienen een eigen identiteit op te 
roepen. Dit betekent minstens een inkleding van de 
bedrijven met streekeigen groen en een kwalitatieve 
randafwerking. Een eigen identiteit betekend ook uni-
forme wegaanleg, uniformiteit van de beplanting, uni-
forme bewegwijzering,... .

Gewenste nederzettingsstructuur
Het woonuitbreidingsgebied in het studiegebied wordt 
gedeeltelijk herbestemd als lokale ambachtelijke zone 
en gedeeltelijk gereserveerd voor ontwikkeling van 
wonen op lange termijn (mogelijks te ontwikkelen in 
de periodes na 2012, indien behoefte wordt aange-
toond). De gemeente geeft de voorkeur aan het WUG 
ten noorden van de Poekestraat voor mogelijke ont-
wikkelingen op korte en middellange termijn.

Gewenste economische structuur:
De gemeente opteert voor een beperkte uitbreiding 
van de zone ten oosten van de Bundingsstraat richting 
Poekestraat. Ze sluit aan op de bestaande bedrijfssi-
tes van Claeys en Clavan en sluit aan bij de kern. Mo-
menteel grenst ze enkel in het noorden aan woningen 
en ze is langs de N37 gelegen waardoor een vlotte 
ontsluiting via deze weg mogelijk is en overlast in het 
centrum wordt vermeden. Daarnaast zijn de ontwik-
kelingsperspectieven van de landbouw binnen de ring 
beperkt. De relatie van het gebied met de omgevende
open ruimte is verloren gegaan door de aanleg van 
de ring. Het ziet er wel niet naar uit dat het aanwezige 
landbouwbedrijf binnen enkele jaren zal uitdoven. De 
gemeente wenst hier echter niet in te grijpen.
Voor de behoefte in de periode tot 2007 zal maximaal 
5 ha gerealiseerd worden aansluitend op de bestaan-
de ambachtelijke zone. Bijkomend zal in de periode 
2007-2012 4,25ha ontwikkeld worden. Op lange ter-
mijn zal de gemeente, afhankelijk van de behoeften, 
de rest van het WU3 (zie kaart) een bestemming ge-
ven in functie van wonen of bedrijvigheid. Het reste-
rende gebied wordt dus aangeduid als zoekzone voor 
de opvang van mogelijke behoeftes van wonen en/of 
werken op lange termijn. Dit laat toe eventuele bijko-
mende behoefte na 2007 hier verder op te vangen en 
aldus de bedrijvigheid te bundelen binnen de ring.
Voor de uitbreiding kan een RUP opgemaakt worden 
op basis van volgende richtlijnen:

 � De zone is prioritair bedoeld om bedrijven van Rui-
selede, die wensen te herlokaliseren, een alter-
natieve vestingplaats te kunnen bieden alsook ter 
ondersteuning van lokale economische activiteiten.

 � De ambachtelijke zone dient de overgang van de 
ring naar de woonfunctie op te vangen, waarbij 
langs de woonzijde niet storende bedrijven komen 
en de meest hinderlijke bedrijven langs de zijde 

met de ring komen. Daarenboven is een afdoende 
buffering naar de woningen van de Kapellestraat – 
Poekestraat nodig, in te vullen als een substantiële 
groenbuffer.

 � Aanvullend kunnen vanuit ruimtelijke inpassing en 
kwaliteitsoverwegingen normen opgelegd worden 
betreffende de inkleding van de zone en de uiter-
lijke verschijningsvorm van de bedrijfsactiviteit, met 
name: aantal bouwlagen, bouwhoogte, inplanting 
van gebouwen, materiaalkeuze, architectuur van 
de openbare ruimte binnen het bedrijventerrein, …;

 � De zone dient via een toegangsweg in de Bun-
dingsstraat, aan te sluiten op het kruispunt Ring-
laan/Bundingsstraat.

 � Het huidige bedrijf dient mee opgenomen in de 
plannen en moet ingekleed worden, aansluitend bij 
de nieuwe bedrijvenzone.

Er dient steeds gestreefd te worden naar een goede 
ruimtelijke ordening van bedrijventerreinen. Volgende 
principes staan hierbij voorop:

 � Een zuinig ruimtegebruik (gemeenschappelijke 
voorzieningen, hoge dichtheden, …) en een gefa-
seerd aansnijding.

 � Vast te leggen inrichtingsprincipes voor gans het 
terrein, (een gedeeltelijke opvulling van een bedrij-
venterrein kan slechts mits een globale structuur 
van het volledige gebied (Ad hoc invullingen en we-
gentracés zijn niet toegelaten).

 � Kaveloppervlakte afstemmen op lokale bedrijven, 
beperken van reserve in eigendom van bedrijven: 
de reserve afstemmen op de omvang en de ontwik-
kelingsperspectieven van het bedrijf.

 � Aandacht voor interne en externe ruimtelijke kwali-
teit: er dienen normen opgelegd te worden betref-
fende de uiterlijke verschijningsvorm van de bedrij-
ven, de architectuur van de openbare ruimte binnen 
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het bedrijventerrein en een optimale ruimtelijke in-
passing in de omgeving;

Gewenste verkeers- en vervoersstructuur:
De Poekestraat werd geselecteerd als lokale weg type 
II, de Bundingstraat en de Kapellestraat zijn lokale we-
gen type III. 
Lokale wegen type II zorgen voor de ontsluiting van 
de verschillende centra in de gemeenten alsook in de 
naburige centra van de buurgemeenten. Doorgaand 
verkeer kan niet en extra aandacht gaat hier naar vei-
lige fietsvoorzieningen.
De hoofdfunctie van lokale wegen type III is “verblij-
ven” en “toegang verlenen tot de aanpalende perce-
len”. De weg kent enkel bestemmingsverkeer, het ove-
rige verkeer wordt zoveel mogelijk geweerd. Het gaat 
hier zowel om landelijke wegen als om wegen in het 
verblijfsgebied.

Bindend gedeelte
Onder acties (BD p 8) is het opmaken van het “RUP 
Ambachtelijke zone Bundingstraat” ingeschreven als 
op te maken RUP in functie van een kwalitatieve uit-
breiding in oostelijke richting.

Synthese gewenste ruimtelijke structuur (GRS Ruiselede)
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Gewenste ruimtelijke structuur van Ruiselede-centrum
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3.2. Mobiliteitsplan Ruiselede

Het mobilteitsplan van Ruiselede werd op 22 april 
2009  conform verklaard. Het plan geeft een sugges-
tie voor het uitwerken van het streefbeeld van de N37 
inzake ontsluiting ambachtelijke zones. Deze sugges-
tie baseert zich op het bestaande streefbeeld voor de 
N37 tussen Aardooi en Tielt:

De kruispunten met de invalswegen van en naar Rui-
selede-centrum (Tieltstraat en Poekestraat) worden 
als zeer onveilig ervaren door de inwoners van Rui-
selede. Door de hoge snelheid op de N37 zorgt het 
afslaan of het oprijden van de N37 in veel gevallen 
voor gevaarlijke situaties. Ter hoogte van de Poekes-
traat vinden ook veel dwarsende voertuigbewegin-
gen plaats. Dit probleem stelt zich minder ter hoogte 
van de Aalterstraat en de Tieltstraat. De gemeente is 
vragende partij om het kruispunt met de Poekestraat 
verkeersveiliger in te richten, en denkt hierbij ook aan 
een fietstunnel. Ter hoogte van de Poekestraat werd 
de snelheid op de N37 al teruggebracht tot 70km/u. De 
gemeente vindt het wenselijk dit ook ter hoogte van de 
Tieltstraat en de Aalterstraat te doen. Het snelheids-
verloop zal echter in het streefbeeld definitief bepaald 
worden.

Om een aantal gevaarlijke situaties te beperken kan 
de rechtstreekse ontsluiting van het bedrijventerrein 
afgesloten worden. Het bedrijventerrein is bereik-
baar via de Aalterstraat. Daarbij moet er niet door een 
woonomgeving gepasseerd worden.

De ontsluiting van het containerpark in de Bamburgs-
traat verliep tot voor kort eveneens via de N37. Deze 
gevaarlijke situatie werd aangepakt door een recht-

streekse ontsluiting vanuit Ruiselede-centrum aan te 
leggen. Dit project werd begin juli 2007 gefinaliseerd.

Een laatste aandachtspunt betreft de uitbreiding van 
het bedrijventerrein ter hoogte van de Bundingstraat. 
Momenteel is hier nog een rechtstreekse ontsluiting 
op de N37. In het kader van het streefbeeld dient 
bekeken worden of deze aansluiting behouden blijft. 
Momenteel is de Bundingstraat en het kruispunt met 
de N37 niet afgestemd op veelvuldig gebruik door 
vrachtverkeer: een aantal aanpassingen zijn nood-
zakelijk. Indien ervoor geopteerd wordt de ontsluiting 
van het bedrijventerrein niet via de Bundingstraat uit 

te bouwen, dient allicht een ventweg aangelegd tus-
sen Poekstraat en Tieltstraat. In dat geval moet het 
kruispunt van de Poekestraat met de N37 en Tielstraat 
in ieder geval verkeersveiliger worden ingericht. Deze 
kruispunten fungeren eveneens als keerpunt. In prin-
cipe ligt te de ventweg binnen de bouwvrije zone van 
30m ten opzichte van de as van de weg.

Volgens de visie van het gemeentebestuur van Ruise-
lede is een ventweg tot de Poekestraat niet haalbaar. 
Hun voorstel is om de toegang tot de Bundingstraat af 
te sluiten en een nieuwe ontsluiting te realiseren op 
de N37.
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Gewenste ruimtelijke struc-
tuur

Vanuit het onderzoek van de bestaande structuur en 
de juridische en beleidscontext kan er overgegaan 
worden naar de gewenste ruimtelijke structuur voor 
het studiegebied: De wordt als volgt opgebouwd:

 � Ontsluitingsscenario’s: afwegen van beste ont-
sluitingsmogelijkheden.

 � Concepten: het opstellen van een aantal basisuit-
gangspunten voor de inrichting van het lokale be-
drijventerrein.

 � Gewenste ruimtelijke structuur: het voorstellen 
van de meest geschikte oplossing.

1. Ontsluitingsscenario’s

Momenteel is het nog onduidelijk welke soort bedrijven 
er zich gaan vestigen op het nieuwe bedrijventerrein. 
Wat wel geweten is dat het een lokaal bedrijventerrein 
is. Het betreft bedrijven die gericht zijn op oa het cen-
trum van Ruiselede, zowel wat betreft de afzetmarkt 
als de aantrekking van personeel. 
Concreet wil dit zeggen dat de bedrijven in harmonie 
leven met de woonstructuur maar die enkel geconcen-
treerd worden op een gezamenlijk terrein omdat ze 
de noodzakelijke ruimte binnen de woonstructuur niet 
meer vinden. De intensiteit van grote vrachtwagens 
binnen dit gebied is dan ook eerder beperkt, het zou 
hier meer gaan over bestelwagens.
De ontwikkeling van het bedrijventerrein valt of staat 
met de ontsluiting van het terrein op de N37. In af-
wachting van de opmaak en realisatie van het streef-
beeld voor de N37 tussen Tielt en Aalter worden er 
oplossingen voorgesteld op korte en lange termijn. 

1.1.  Mogelijke ontsluiting

Wanneer het plangebied nauwer wordt bekeken zijn er 
vijf mogelijkheden om het nieuwe lokale bedrijventer-
rein te ontsluiten:

1.1.1.  Via knooppunt N37a - N37

Vanaf dit knooppunt zou het verkeer voor zowel het 
centrum als het bedrijventerrein vanaf de N37 ontslo-
ten kunnen worden, zonder dat er bijkomende infra-
structuurwerken worden uitgevoerd.
Het voordeel is dat er geen bijkomende infrastructuur 
moet voorzien worden. Het nadeel is dat het verkeer 
vanaf de N37 dat bestemd is voor het bedrijventerrein 
- dus ook vrachtwagens - via woonstraten het terrein 
moet bereiken. Bovendien is de Tieltstraat recent inge-
richt met asverschuivingen.
Wanneer het huidige knooppunt met de Tieltstraat 
(N37a) niet wordt aangepakt, blijft het een gevaarlijke 
situatie.

1.1.2. Via knooppunt Tieltstraat - N37 
maar met ventweg 

In dit voorstel wordt al het verkeer (voor zowel centrum 
als bedrijventerrein) via het bestaande knooppunt met 
de Tieltstraat verbonden met de N37. Maar voor de 
ontsluiting van het bedrijventerrein wordt er via het vrij-
liggende perceel een nieuwe ventweg langsheen de 
N37 voorgesteld. Het probleem hier is dat er voor het 
lokaal bedrijventerrein te bereiken langsheen ofwel de 
Bundingstraat ofwel achter het landbouwbedrijf moet 
gegaan worden. Indien het de Bundingstraat zou zijn, 
moet deze verbreed worden én is het belastend voor 
de bestaande woningen.

Ook hier blijft het huidige knooppunt met de Tieltstraat 
een gevaarlijke situatie indien deze niet wordt herin-
gericht.

1.1.3.  Via knooppunt Bundingstr. - N37

In het GRS Ruiselede wordt er voorgesteld om dit 
knooppunt te gebruiken om het bedrijventerrein te ont-
wikkelen. Wanneer dit zou gebeuren moet het knoop-
punt wel een aantal verbeteringen doorvoeren. Zo 
zijn er op de N37 geen afslagstroken voorzien. Ook 
de Bundingstraat zelf zou heringericht moeten worden 
(verbreden,...).
Ook hier blijft de belasting voor de bestaande wonin-
gen door het ontsluitingsverkeer voor het bedrijventer-
rein.

1.1.4. Via nieuw knooppunt - N37

Er kan overwogen worden om een nieuw knooppunt 
te creëren voor de ontsluiting van het bedrijventerrein. 
Hier moeten er wel maatregelen genomen worden om 
het verkeer op een veilige manier linksaf bewegingen 
te laten maken vanaf de N37.
Het voordeel hier is dat er geen belasting is voor be-
staande woningen.

1.1.5. Via knooppunt Poekestraat - N37

Vanaf dit knooppunt zou er via de heraanleg van het 
bestaande straatje (deel Pannemeersstraat) een vent-
weg kan aangelegd worden langsheen de N37.
Het nadeel is dat er nog steeds een aantal woningen 
belast worden met ontsluitingsverkeer voor het bedrij-
venterrein. Bovendien blijft het knooppunt Poekestraat 
- N37 een gevaarlijke situatie indien deze niet wordt 
heraangelegd. Ook is het de bedoeling dat de eerste 
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uitbreiding van het bedrijventerrein aansluit bij de het 
bestaande bedrijventerrein, dit wil zeggen dat de af-
stand tussen het knooppunt en de nieuwe bedrijven 
zeer groot is.

Ontsluitingsmogelijkheden

1.2.  Korte termijn

De korte termijn moet onmiddellijk een antwoord bie-
den voor de ontsluiting van het bedrijventerrein. Er 
wordt op korte termijn voorgesteld om een een-
voudig nieuw knooppunt met afslagstroken te re-
aliseren op ongeveer een gelijke afstand van de twee 
andere knooppunten (Tieltstraat en Poekestraat). 
Het knooppunt met de Bundingstraat zal dan wel af-
gesloten worden. Bovendien zal een interne ontslui-
tingsweg evenwijdig met de N37 worden gerealiseerd. 
Deze weg kan op lange termijn deel uitmaken van een 
ventweg langsheen de N37.

De mogelijkheid wordt wel geboden om tussen het 
bedrijventerrein en de Bundingstraat een verbinding 
te voorzien om de link tussen het bedrijventerrein en 
het centrum van de Ruiselede te versterken. Om geen 
overlast te bezorgen wordt vrachtverkeer langsheen 
deze verbinding uitgesloten.

De volgende verantwoording wordt voorgesteld:

 � De intensiteiten gegenereerd door de toekomstige 
zone zijn eerder beperkt.

 � Het voorstel vanuit het GRS om de Bundingstraat te 
gebruiken als ontsluitingsweg, zal dezelfde kosten 
met zich meebrengen als de aanleg van een nieuw 
knooppunt.

 

 � Geen hinder voor bestaande woningen.
 � De afstand tot realisatie van het bedrijventerrein is 

beperkt.
 � De Tieltstraat en de Poekestraat blijven hun functie 

als ontsluitingsweg van het centrum bewaren.
 � De ontsluiting via Tieltstraat of Poekestraat zou 

steeds een tijdelijke oplossing zijn omdat de beide 
knooppunten in zijn geheel zouden moeten aange-
pakt worden om niet enkel een aansluiting te maken 
maar om ook de verkeersveiligheid te garanderen.

 � Voor de woningen langsheen de Bundingstraat be-
tekent dit niet echt een omweg 

Ontsluiting korte termijn
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1.3. Lange termijn 

Binnen de streefbeeldstudie zal een voorstel worden 
uitgewerkt, de volgende suggestie wordt gegeven. Op 
lange termijn moeten de knooppunten met de Tielt-
straat (N37a) en de Poekestraat heringericht wor-
den met keerpunten voor een ventweg. Er wordt - in 
tegenstelling tot het voorstel in het mobiliteitsplan - wel 
enkel een ventweg aan de noordzijde voorgesteld. De 
ventweg aan de zuidzijde van de N37 wordt niet uitge-
sloten maar het moet verder onderzocht worden in de 
streefbeeldstudie of dat noodzakelijk is: de aanwezige 
woningen en landbouwgronden kunnen op een vrij 
eenvoudige manier langsheen bijvoorbeeld de knoop-
punten met de Tielststraat en de Poekestraat bereikt 
worden.

De volgende verantwoording wordt voorgesteld:

 � Wanneer de knooppunten van zowel de Tieltstraat 
als de Poekestraat worden heringericht kan er een 
voorstel uitgewerkt worden die niet belastend zijn 
van de bestaande woningen: de ventweg vanaf de 
Tieltstraat zou rechtstreeks op het knooppunt kun-
nen aansluiten en niet via onbebouwd perceel. De 
ventweg vanaf de Poekestraat zou dan ook niet via 
het bestaande straatje (Pannemeerstraat) moeten 
verlopen.

 � Langsheen het centrum van Ruiselede zouden er 
dan drie knooppunten komen (Tieltstraat, Poeke-
weg en Aalterstraat) op ongeveer een zelfde af-
stand van elkaar.

 � Tegen de realisatie van de ventweg zal het be-
drijventerrein gerealiseerd zijn (totaal ongeveer 
9,25ha). Bovendien zouden behoeftenstudies kun-
nen uitwijzen of het gedeelte ten oosten van het be-

drijventerrein al dan niet met wonen of bedrijvigheid 
zou kunnen worden ingevuld.

 � Niet enkel het bedrijventerrein kan aangesloten 
worden op de ventweg maar ook de Bundingstraat 
zou hierop kunnen aansluiten.

 � Geen hinder voor bestaande woningen.
 � De Tieltstraat en de Poekestraat blijven hun functie 

als ontsluitingsweg van het centrum bewaren.

Ontsluiting lange termijn
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2. Concepten

Er worden drie concepten opgesteld die als basisuit-
gangspunten voor de inrichting van het lokale bedrij-
venterrein.

2.1. C1 - Lokale bedrijvigheid als 
overgang N37-woonfunctie Rui-
selede-centrum

Het gebied vormt de overgang tussen de Ring N37 en 
het centrum van Ruiselede. 
Het bestaande landbouwbedrijf en de centrale woning 
worden geïntegreerd in het nieuwe bedrijventerrein 
met als nabestemming bedrijventerrein.
Het woongebied langsheen de Kapellestraat wordt af-
gewerkt. Volgens het gewestplan is er nog een insteek 
van woongebied maar deze wordt omgezet naar be-
drijventerrein.

2.2. C2 - Gescheiden verkeersstelsel

Zoals in de ontsluitingsscenario’s voorgesteld wordt 
er op korte termijn voorgesteld om een eenvoudig 
nieuw knooppunt op de N37 met afslagstroken te re-
aliseren op ongeveer een gelijke afstand van de twee 
andere knooppunten (Tieltstraat en Poekestraat). De 
Bundingstraat wordt afgesloten. Er wordt een verbin-
dingsweg tussen het centrum van Ruiselede en het 
bedrijventerrein ingericht maar deze weg moet zo aan-
gelegd worden dat het niet gebruikt wordt als sluip-
route én is geen doorgang voor vrachtverkeer tussen 
de Bundingstraat en het bedrijventerrein toegestaan.
Er wordt voorgesteld om de voetweg nr.55 (evenwijdig 
met Poekestraat) opnieuw in gebruik te nemen. Deze 
kan aansluiten op de interne fiets- en wandelroutes 
van het bedrijventerrein (aansluitend op Bunding- en 
Poekestraat). Deze voetweg zou eveneens gedeelte-
lijk de grens van het bedrijventerrein vormen.

2.3.  C3 - Duidelijke groenstructuur

Er wordt enerzijds een buffer voorzien tussen het 
bedrijventerrein en de aanpalende bestaande wonin-
gen. Anderzijds worden er een aantal structurerende 
bomenrijen voorzien in het bedrijventerrein. Het is de 
bedoeling dat deze bomen als volwaardige domine-
rende bomenrijen moeten kunnen uitgroeien, waar-
voor de nodige ruimte wordt voorzien. Deze bomen-
rijen en bijhorende groene ruimte liggen langsheen de 
interne ontsluitingswegen.  De bomenrijen worden zo 
georiënteerd dat ze een ruimtelijke verbinding vormen 
tussen het centrum van Ruiselede en de Ring. Het is 
eveneens de bedoeling om de waterbuffering van het 
bedrijventerrein langsheen deze assen te organise-
ren. Dit heeft als voordeel dat ze enerzijds een meer-
waarde zijn voor de groene inrichting van het bedrij-
venterrein (inbreng met wadi’s ed) en anderzijds kan 
de waterbuffering in de groenbuffers (tussen woningen 
en bedrijven) of bedrijfspercelen tot een minimum be-
perkt worden.
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3. Gewenste ruimtelijke struc-
tuur

Binnen de gewenste ruimtelijke structuur wordt er een 
globale inrichtingsschets opgemaakt enerzijds aan de 
hand van voorgaand onderzoek en anderzijds op ba-
sis van de behoefteberekeningen.  

3.1.  Behoefteberekening

De volgende behoefteberekening voor bedrijvigheid 
wordt gevolgd:

Behoefte GRS Ruiselede 2002-2012

Binnen het GRS werden er twee fases op basis van  
een nettobehoefte voorgesteld:

 � Fase 1, voor periode 2002-2007: nettobehoefte 
4,9ha = brutobehoefte 5,6350ha (x1,15)

 � Fase 2, voor periode 2007-2012: nettobehoefte 
4,25ha = brutobehoefte 4,8875ha (x1,15)

 � Totaal periode 2002-2012: nettobehoefte 9,15ha = 
brutobehoefte 10,5225ha (x1,15)

Behoefteberekeningen 2012-2017

Behoefteberekeningen voor de periode 2012-2017 
werden niet opgenomen in het GRS van Ruiselede 
maar wanneer de trend wordt doorgetrokken geeft 
dit voor de periode van 5jaar een nettobehoefte van 
4,25ha = brutobehoefte van 4,8875ha (x1,15).

Aanbod GRS Ruiselede

Er is geen aanbod meer beschikbaar binnen de be-
staande lokale bedrijventerreinen, wel wordt er binnen 
de ambachtelijke zone Bundingstraat 2,0ha als niet re-

aliseerbaar aangeduid. Het betreft hier het bestaande 
landbouwbedrijf en aanpalende perceel. In het GRS 
wordt hier een oppervlakte van 2,0ha voor gegeven, 
in werkelijkheid bedraagt de oppervlakte van het land-
bouwperceel én het aanpalende perceel, gesitueerd 
binnen paarse zone op het gewestplan, 2,7ha.

Invulling in RUP 2002-2012

 � Fase 1, voor periode 2002-2007: netto-oppervlakte 
4,6549ha (/1,15) = bruto-oppervlakte 5,3532ha 

 � Fase 2, voor periode 2007-2012: nette-oppervlakte 
5,4838ha (/1,15) = bruto-oppervlakte 6,3064ha.

 � Totaal periode 2002-2012: netto-oppervlakte 
van 10,1387ha (/1,15) = bruto-oppervlakte van 
11,6596ha binnen het RUP.

Besluit

Er is een verschil in bruto-oppervlakte van 1,1371ha 
(11,6596ha - 10,5225ha) tussen die van de invulling 
in het RUP en die van het GRS. Dit heeft de volgende 
verklaring:

 � In tegenstelling tot het GRS Ruiselede wil de ge-
meente het landbouwbedrijf en het aanpalende 
perceel (2,0ha, momenteel bedrijvigheid volgens 
het gewestplan) op termijn toch opnemen als te re-
aliseren bedrijvigheid. Met die voorwaarde dat de 
erfgoedwaarde kan worden behouden en is maw 
het afbreken van het bouwkundig erfgoed en het 
opdelen in verschillende bedrijfspercelen niet aan 
de orde, het moet als geheel kunnen worden ont-
wikkeld. De voormalige hoevesite geeft een belang-
rijke meerwaarde aan haar omgeving maar verliest 
momenteel haar agrarische functie.

 � In overleg met de provincie West-Vlaanderen - 
Ruimtelijke planning (ref. verslag DVB/11/0279 ifv 

informeel overleg 15 maart 2011) werden er door 
de provincie twee opties voorgesteld:

 � De eerste optie is dat de hoeve én naastliggende 
weilanden mee worden opgenomen in het RUP 
en dit als onderdeel van fase 2 waarbinnen de 
hoevesite als een surplus wordt aangeboden in 
het aanbod onder de voorwaarde dat voor het 
hoeveperceel een deelzone wordt uitgewerkt 
die ruimere mogelijkheden voorziet voor kan-
toorachtigen en ondersteunende functies maar 
op vlak van producerende activiteiten beperkt 
wordt. Op deze manier worden mogelijkheden 
geschapen voor het erfgoed en kan de hoeve 
wel deel uitmaken van de ambachtelijke zone. 
Ook wordt een duidelijke keuze gemaakt over de 
toekomst van het bedrijf op relatief korte termijn.

 � De tweede optie is de hoeve en naastliggende 
weilanden te beschouwen als een volledig op 
zichzelf staand onderdeel binnen het RUP (of 
zelfs als een afzonderlijk later op te maken RUP) 
waarbij de basis de huidige gewestplanbestem-
ming is maar wel maatwerk wordt verricht op vlak 
van mogelijkheden en timing. Op deze manier 
kunnen de huidige landbouwactiviteiten gehand-
heefd worden met een uitdovend karakter. Op 
deze manier kan het bestuur het voortbestaan 
van de hoeve en zijn activiteiten bevestigen aan 
de eigenaar zolang deze hier actief zal zijn. Wan-
neer de activiteiten dan echt stoppen beschikt de 
gemeente hier nog over een uitbreiding van de 
ambachtelijke zone in een later stadium.

De keuze viel op de eerste optie. Er werd overeen-
gekomen om de hoevesite als een surplus in het 
aanbod op te nemen op voorwaarde dat voor het 
hoeveperceel een deelzone wordt uitgewerkt die 
ruimere mogelijkheden voorziet voor kantoorachti-
gen en ondersteunende functies maar op vlak van 
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producerende en verwerkende activiteiten beperkt 
wordt.

 � Concreet volgens het GRS geeft dit bruto voor fase 
twee 4,8875ha (4,25ha netto) + het hoeveperceel 
van 1,1698ha een totaal van 6,0573ha. Wanneer 
daar fase 1 wordt bijgerekend wordt volgens het 
GRS en in overleg een bruto-totaal van 11,6923ha 
(5,6350 + 6,0573ha) bekomen.

3.1. Probleemstelling omtrent be-
hoefteberekeningen

Tijdens de tweede plenaire vergadering werden er 
door de provincie vragen gesteld omtrent de bereke-
ningswijze van de oppervlakte van het bedrijventerrein 
zoals in punt 3.1. Behoefteberekening beschreven. 
Hoofdzakelijk gericht op welke manier de vrijgekomen 
bedrijfsruimte (ruimte van voormalig bedrijf Clavan) 
van het bestaande bedrijfsgebouw moet opgenomen 
worden binnen de behoefteberekeningen. Er werd be-
sloten dit dossierpunt nader te bestuderen en de resul-
taten hiervan als reactie op het verslag van de plenaire 
vergadering meer te geven.
Om een duidelijk overzicht te bewaren worden de  
verschillende elementen hieronder in chronologische 
volgorde, van gegevens in het GRS Ruiselede tot re-
actie van de provincie op het verslag van de plenaire 
vergadering, weergegeven:

Behoefteberekeningen volgens GRS 
Ruiselede (goedgekeurd17 april 2008)

• Aanbod: 2ha binnen ambachtelijke zone Bundings-
traat, aangeduid als niet realiseerbaar en maw niet 
opgenomen als beschikbaar aanbod. Het betreft het 
landbouwbedrijf met aanpalend perceel.

Informatief gedeelte p.69: “Ambachtelijke zone Bun-
dingsstraat: Ten oosten van de Bundingsstraat be-
vindt zich, volgens het gewestplan, een gebied voor 
ambachtelijke bedrijven of KMO’s. Momenteel bevin-
den zich twee bedrijven op de zone (Claeys en Cla-
van, uitdovend) die ruim 2,5 ha van de 5 ha innemen. 
Daarnaast ligt op het stuk aansluitend bij de ring mo-
menteel nog een dynamisch landbouwbedrijf. Het ziet 
er niet naar uit dat dit bedrijf binnen enkele jaren zal 
uitdoven. De gemeente wenst hier niet in te grijpen.”

Richtinggevend gedeelte p.47: “Het huidige bedrijf 
dient mee opgenomen in de plannen en moet inge-
kleed worden, aansluitend bij de nieuwe bedrijfszone.”

• Behoefte: 
 � Al de bijkomende behoefte wordt ten oosten van 

zone Bundingstraat opgevangen.

 � Periode 2002-2007: 4,90ha netto voor de oprich-
ting van nieuwe lokale bedrijven

 � Periode 2007-2012: 4,25ha netto voor de oprich-
ting van nieuwe lokale bedrijven

Dit geeft schematisch weergegeven het volgende:

Afwijking GRS omtrent landbouw-
hoeve (voorverleg 15/03/20011)

Na een vooroverleg tussen de het Vlaams Gewest, 
provincie en de gemeente op 15 maart 2001 werd er 
door de provincie een schriftelijk verslag overgemaakt 
op 25 mei 2011.
Tijdens het structuurplanningsproces was de gemeen-
te van mening dat het landbouwbedrijf (gesitueerd in 
KMO-gebied volgens gewestplan) haar landbouwfunc-
tie moest behouden. Tijdens de opmaak van het RUP 
werd toch besloten om deze op te nemen in het RUP 
als bedrijvenzone. Tijdens het vooroverleg werd over-
eengekomen om het landbouwbedrijf in een afzonder-



24 M e m o r i e  v a n  t o e l i c h t i n g  R U P  “A m b a c h t e l i j k e  Zo n e  B u n d i n g s t r a a t ”  t e  R u i s e l e d e  |  m e i  ‘ 1 2  |  w v i

lijke zone te situeren met speciale voorwaarden. Dit 
als een surplus op behoefteberekeningen. Het aan-
palende perceel werd wel in rekening gebracht, meer 
bepaald als deel van de 2de fase

Behoefteberekeningen zoals voor-
gesteld in het RUP (plenaire 08/09/2011)

Binnen het RUP werd er rekening gehouden om het 
perceel grenzend aan het perceel met het landbouw-
bedrijf binnen fase 2 te situeren.

Dit geeft schematisch weergegeven het volgende:

Behoefteberekeningen zoals voor-
gesteld door provincie (verslag 3/10/11)

De provincie stelt dat het bedrijf Claeys-Clavan in het 
GRS werd aangeduid als 2ha aanbod dat niet reali-
seerbaar was, naderhand werd dit gedeeltelijk wel 
aanbod (Clavan ging failliet – BS 13/09/2006) in de 
vorm van een bedrijfsverzamelgebouw. Op deze ma-

nier werd de site wel wezenlijk gebruikt als aanbod 
van bedrijfsgrond in tegenstelling wat het GRS aan-
gaf. Het betreft de helft van de site waarmee rekening 
moet mee gehouden als aanbod, namelijk ca. 1,5ha.

Conclusie: totaal te bestemmen oppervlakte in twee 
fasen bedraagt netto 10,5ha waarvan 1,5ha overlapt 
met de site Claeys-Clavan en 9ha te bestemmen naar 
lokale bedrijvigheid. De oude hoeve is zoals eerder 
meegedeeld een surplus die geen deel uitmaakt van 
deze berekening. Binnen het RUP moet deze opper-
vlakte terug te vinden zijn als absolute maxima, die 
zowel binnen de nota als het grafisch plan. Het schui-
ven met de oostelijke plangrens is hiervoor het meest 
aangewezen.

Dit geeft schematisch weergegeven het volgende:

 

3.1. Bijkomende motivatie na open-
baar onderzoek

Na het openbaar onderzoek kon de deputatie en RWO  
zich niet akkoord verklaren met een bijkomende in-
name van 1,5ha waarvan de behoefte niet is aange-
toond. Het RUP is aldus niet in overeenstemming met 
het GRS Ruiselede en dient hiermee in overeenstem-
ming gebracht te worden.

3.1.1. Advies Gecoro

Op advies van de gecoro is de gemeente Ruiselede 
van mening dat er geen enkele reden is om 1,5ha af 
te trekken van de behoefte-oppervlakte omdat de be-
hoefte aangetood voor de planperiodes 2002-2007 en 
2007-2012 niet is gewijzigd.

3.1.2. Bijkomende motivatie

Binnen het RUP werd reeds geargumenteerd dat het 
niet de bedoeling kan zijn dat bij uitvoering van het 
GRS door middel van de opmaak van een RUP, de 
behoefteramingen telkens opnieuw moeten worden 
geactualiseerd. Het kan toch niet dat bij elke opsplit-
sing, samenvoeging of herverdeling van industriegron-
den telkens een nieuwe behoeftestudie moet worden 
gemaakt. 

Op het ogenblik van de start van de opmaak en goed-
keuring van het GRS, was er geen sprake van een op-
splitsing van het bedrijf Claeys/Clavan. De site werd, 
na het failliet van Clavan (BS 13/09/2006), herverdeeld 
in 8 units en 1 handelspand. Enkel het handelspand is 
momenteel nog vrij (staat in het rood aangeduid in de 
toelichtingsnota p25). Het bedrijf Claeys en haar  zus-
terbedrijven Long Life Invest en Rinvest zijn heden ten 
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dage nog aanwezig en beschikken nog steeds over 
de helft van het volledige gebouw (totale oppervlakte 
gebouw ongeveer 9.000m²). Claeys bestaat reeds van 
1972, de zusterbedrijven sinds 2000. De bewering dat 
de volledige site zou zijn vrij gekomen, is dus onjuist.

Vier units zijn ingenomen in 2009 en 2010, namelijk 
door het bedrijf M-Level VOF afkomstig van Gent, het 
bedrijf Quadrowood afkomstig van Meulebeke, de 
nieuwe vennootschap Idea Interior Concepts BVBA 
waarvan de eigenaars afkomstig zijn  uit Brugge en 
N.V. ALUCI uit Gent. Dit zijn bedrijven die niet afkom-
stig zijn uit Ruiselede. Dit betekent dat deze bedrijven 
niet in rekening werden gebracht bij de behoeftebere-
kening. De behoefte tot herlocalisatie blijft dezelfde als 
vóór de herverdeling van Claeys/Clavan.

Op dit ogenblik staat er geen enkele unit leeg. Zelfs 
het handelspand wordt gebruikt als opslagruimte door 
N.V. Claeys. Het handelspand (1.250 m²) is momen-
teel inderdaad moeilijker te verkopen daar de optie 
wordt genomen om het woongebied om te zetten 
naar bedrijvenzone (momenteel insteek woongebied 
gewestplan). Deze beperkte oppervlakte van het han-
delspand, namelijk 1.250 m², functioneert perfect als 
frictieleegstand en verantwoordt bovendien absoluut 
niet de gevraagde in mindering te brengen behoefte-
oppervlakte van 1,5ha.

Er zullen altijd nieuwe opportuniteiten zijn zoals leeg-
stand, reconversie, stopzetting, overname, herverka-
veling,… Bovendien is het steeds noodzakelijk om 
over (tijdelijke) leegstand te beschikken, de zoge-
naamde frictieleegstand (de leegstand die noodzake-
lijk is om de markt naar behoren te doen functioneren, 
de frictieleegstand wordt gevormd door gebouwen die 

tijdelijk leegstaan als gevolg van verhuis, verkoop of 
verbouwing).

3.2. Conclusie behoefteberekeningen

Na evaluatie werd er beslist om niet in te gaan op de 
vraag tot aanpassing van het RUP zoals voorgesteld 
door de provincie. Dit omwille van volgende redene-
ring:

 � Het kan niet de bedoeling zijn bij uitvoering van het 
GRS door middel van de opmaak van een RUP, de 
behoefteramingen (wonen-bedrijvigheid) telkens te 
actualiseren. Er zullen altijd nieuwe opportunitei-
ten zijn zoals leegstand, reconversie, stopzetting, 
overname, herverkaveling,... . Bovendien is het 
steeds noodzakelijk om over (tijdelijke) leegstand te 
beschikken, zognaamde frictieleegstand (de leeg-
stand die noodzakelijk is om de markt naar beho-
ren te doen functioneren, de frictieleegstand wordt 
gevormd door gebouwen die tijdelijk leegstaan als 
gevolg van verhuis, verkoop of verbouwing.)

 � Er werd verkeerdelijk omgegaan met de netto en 
bruto becijfering. Daar de cijfers binnen het GRS 
in netto werden weergegeven, werd dit in de aan-
gepaste behoefte berekeningen naar bruto omge-
zet, meer bepaald van 9,15 (4,9 + 1,25) netto naar 
10,5 bruto. Bovendien rekent de provincie dat er 
11% wordt voorzien openbaar domein, de wvi 15%. 
Binnen een lokaal bedrijventerrein is 15% zelfs erg 
krap bekeken.

 � De planperiodes voorzien in het GRS zijn reeds 
(bijna) verlopen (tot 2012), hiervan is nog niets 
gerealiseerd. De vraag is of dat er niet reeds een 
derde fase moet worden voorzien. In het GRS werd 
hiervoor – op voorwaarde er behoefte wordt aange-
toond – ruimte voorzien ten oosten van de uitbrei-
ding met fase 1 en 2. Binnen de nota met betrek-
king tot de aangepaste behoefteberekeningen - en 
opgenome in onderhavig RUP - werden hiervoor de 
berekeningen uitgevoerd: voor de periode 2012-
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2017 zou dit een netto-behoefte opleveren van 
4,25ha (bruto 4,9ha).

 � Ivm de site Claeys-Clavan die werd hervekaveld: 
momenteel is er nog één unit te koop (begin okt. 
2011), het betreft een handelsgelijkvloers met op-
slagruimte (1.212m²), momenteel gesitueerd in het 
gedeelte woongebied dat binnen het RUP zal om-
gezet worden naar bedrijventerrein (rood omlijnd op 
plan).  Het geheel komt maw niet als nieuw aanbod 
op de markt bij de realisatie van het nieuwe bedrij-
venterrein.

Besluit: Daar het onmogelijk is om telkens de be-
hoefteberekeningen opnieuw te maken, moet er 
ergens gestart worden vanaf een vast standpunt. 
Dit zijn de cijfers die gehanteerd zijn bij de opmaak 
van het GRS Ruiselede. Hier werden twee fases 
voorgesteld voor de periodes 2002-2007 en 2007-
2012, met een behoefte van in totaal 9,15 ha netto 
(10,5 bruto). De oppervlakte van het landbouwbe-
drijf is een nieuw gegeven in de visievorming tij-

dens de opmaak van het GRS en de opmaak van 
het RUP. Dit was reeds ambachtelijke zone die als 
niet realiseerbaar werd beschouwd. De opnieuw te 
realiseren oppervlakte hiervan werd afgetrokken 
van de behoefteberekeningen.

3.3. Globale inrichtingsschets

Op basis van de voorgaande ontsluitingsscenario’s, 
concepten en behoefteberekeningen kan een inrich-
tingsschets worden voorgesteld. Deze visie geeft aan 
hoe enerzijds de huidige fasering kan uitgewerkt wor-
den maar dat er anderzijds ook rekening wordt gehou-
den met de speciale zone omtrent de hoevesite én 
naar een mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein 
in de toekomst (bedrijvigheid of wonen). De mogelijke 
uitbreiding wordt binnen het RUP niet opgenomen 
maar er moet wel rekening mee gehouden worden in 
de visievorming indien er een uitbreiding van bedrijvig-
heid zou zijn.

Fasering 

Fase 1: De oppervlakte tussen het bestaande bedrijf 
/ perceel naast de hoevesite en de bestaande woning 
wordt voorzien als fase 1. 
Fase 2: De oppervlakte ten oosten van fase 1 (inclu-
sief bestaande woning) en de hoevesite met directe 
omgeving worden voorzien als fase 2. De bedrijfsper-
celen zullen worden uitgegeven op het moment dat 
75% van fase 1 is verkocht.
Infrastructuur: om de wegenis (met leidingen ed) en 
de inrichting van het geheel efficiënt uit te voeren zul-
len de wegen, samen met de buffers, in één keer wor-
den aangelegd. De uitgifte zal wel in twee fases wor-
den uitgevoerd, namelijk nadat 75% van de percelen 
van fase 1 zijn verkocht.

Ontsluiting

Hoofdontsluiting: Vanaf een nieuw knooppunt op 
de N37, in de vorm van afslagstroken, wordt het nieu-
we bedrijventerrein ontsloten. Dit in combinatie met de 
afsluiting van het huidige knooppunt Bundingstraat-
N37. Er wordt maar één knooppunt vanaf de N37 - be-
drijventerrein voorzien. Dit voorstel werd ondersteund 
en goedgekeurd door de provinciale commissie ver-
keerveiligheid van 25 maart 2009.
Ontsluitingsweg / ventweg: Er wordt evenwijdig met 
de N37 een interne ontsluitingsweg voorzien. Deze 
wordt in eerste instantie gebruikt als ontsluitingsweg 
maar houdt de mogelijkheid nog open om in de toe-
komst een ventweg langsheen de N37 verder uit te 
werken (naar knooppunten N37/Poekestraat en N37/
N37a).
Ontsluitingspatroon fase 1: Dwars op de ontslui-
tingsweg / ventweg worden er twee wegen voorzien 
die samenlopen met de lineaire groenstructuur. Beide 
worden verbonden met elkaar zodat er een lus gecre-
eerd wordt. Bovendien kunnen er in deze rechthoek 
mooie rechthoekige bedrijfspercelen gevormd wor-
den én kunnen kleinere percelen tegen de woningen 
langsheen de Poekestraat worden gerealiseerd. Er 
wordt eveneens een weg voorzien evenwijdig met 
het bestaande bedrijfsgebouw die aansluiting maakt 
met de Bundingstraat1. Deze weg is momenteel ge-
realiseerd als interne ontsluiting van het bestaande 
bedrijfsgebouw. Bij de realisatie van het aanpalende 
bedrijventerrein zal deze worden aangesloten op de 
interne ontsluitingsinfrastructuur van het bedrijventer-

1 De weg ten zuiden van het bestaande bedrijfsgebouwen is mo-
menteel grotendeels gerealiseerd. Deze wordt echter niet op de 
grafische plannen aangeduid omdat deze enerzijds nog in gebruik 
is als ontsluiting (“oprit”) van het bestaande bedrijf (maw geen ont-
sluitingsweg bedrijventerrein) en anderzijds nog niet is aangeduid 
op de meest recente kadasterplannen (momenteel cadmap 2010 
in gebruik) 
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rein en fungeren als interne ontsluitingsweg. Op het 
knooppunt Bundingstraat - ontsluitingsweg  worden 
er maatregelen getroffen dat er geen vrachtverkeer 
langsheen kan. Dit is noodzakelijk om de omliggende 
woongebieden geen overlast van vrachtverkeer te ge-
ven maar dat het wel mogelijk is dat bestelwagens, 
auto’s, fietsers, voetgangers,... er door kunnen. 
Op de volgende schets wordt het voorstel van de ont-
sluitingsweg van het industriegebouw weergegeven:

Ontsluitingspatroon fase 2: De ontsluitingsweg / 
ventweg wordt eveneens voorzien voor fase 2. Ten 
zuiden van de bestaande woning wordt er nog een in-
steek voorzien. Deze insteek kan mogelijks in de toe-
komst - indien er een uitbreiding van het bedrijventer-
rein zou voorzien worden - worden doorgetrokken in 
een lus naar de ontsluitingsweg / ventweg.
De bestaande woning kan worden omgevormd tot be-
drijvenzone. Daar dit perceel momenteel groter is dan 
5.000m² (correct is ca. 5.761m²) zal deze in de toe-

komst moeten worden opgesplitst. Dit is tevens één 
van de argumenten waarom dit perceel mee opgeno-
men is in het onteigeningsplan.

Voormalige hoevesite

De huidige hoevesite zal in een afzonderlijke zone 
voor bedrijvigheid worden opgenomen om de moge-
lijkheid te geven om dit als een geheel (met het bouw-
kundig erfgoed) te ontwikkelen (>5.000m²). De zone 
krijgt ruimere mogelijkheden voor kantoorachtigen en 
ondersteunende functies maar wordt op vlak van pro-
ducerende en verwerkende activiteiten beperkt. Op 
deze manier worden mogelijkheden geschapen voor 
het erfgoed en kan de voormalige hoevesite deel uit-
maken voor de ambachtelijke zone.

Zichtlocaties

Evenwijdig en aansluitend met de N37 wordt er ter 
hoogte van het bedrijventerrein een ontsluitingsweg / 
ventweg voorzien. Vanaf de N37 zijn de bedrijven, die 
gericht zijn op deze ontsluitingsweg, mooie zichtloca-
ties. Door de combinatie weg / zichtlocatie wordt de 
grootste garantie geboden dat het bedrijventerrein een 
afwerkt en kwaliteitsvol beeld krijgt. Wanneer de ont-
sluitingsweg er niet zou zijn is de kans op “rommelige” 
achterkanten vanaf de N37 groter.
Er wordt geen extra groen langsheen deze weg voor-
zien, enkel de bestaande bomen langsheen de N37 
(Linden).

Collectieve bedrijfspercelen

Er wordt de mogelijkheid geboden om collectieve be-
drijspercelen te voorzien. Hierdoor wordt de mogelijk-
heid geboden om een aantal bedrijven, in onderling 

overleg, gezamenlijke infrastructuur te voorzien. Bij-
voorbeeld het voorzien van collectieve afvaldepots, of 
parkeerplaatsen,... . Dit heeft als voordeel dat niet elk 
bedrijf hiervoor op eigen perceel ruimte moet voorzien 
Wanneer er geen behoefte is kunnen de percelen ge-
woon als bedrijfsperceel worden ingenomen. 
Binnen de voorschriften wordt de mogelijkheid opge-
nomen dat niet alle percelen moeten bebouwd wor-
den.

Fiets- en voetgangersverbindingen

De bestaande voetweg achter de woningen langsheen 
de Poekestraat wordt opnieuw in ere hersteld. Toch 
wordt deze aangevuld om een optimale circulatie te 
realiseren met verbindingen naar de interne ontslui-
tingswegen.

Afwerking woongebied

Het woongebied langsheen de Kapellestraat wordt af-
gewerkt. De insteek van woongebied volgens het ge-
westplan wordt omgezet naar bedrijventerrein.

Lineaire groenstructuur / water- 
en groenbuffers 

Binnen het bedrijventerrein worden er drie vormen van 
groenvoorziening voorzien:

 � Tussen de bestaande woningen en het bedrijven-
terrein enerzijds en anderzijds tussen de ten oos-
ten van het plangebied gelegden open ruimte en 
het bedrijventerrein wordt er een groenbuffer voor-
zien die een optimale visuele buffer moet voorzien. 
Deze zal met andere woorden een zo dicht mogelijk 
visueel groenscherm vormen.
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 � Langsheen de noord-zuid gerichte ontsluitingswe-
gen worden lineaire groenstructuren voorzien: dit 
zijn bredere groenstroken waarbinnen enerzijds 
de waterbuffering wordt voorzien en anderzijds er 
ruimte is voor een dominante bomenrij. Om deze 
assen extra te benadrukken worden er op de rooilij-
nen leven hagen voorzien. Het principe is om langs-
heen één zijde van de rijweg een grasstrook met 
een levende haag te voorzien met een minimum-
breedte, juist voldoende ruimte voor leidingen ed. 
Langsheen de andere zijde wordt een brede strook 
voorzien die bestaat uit een gracht of een wadi, af-
hankelijk van de hoeveelheid water die moet opge-
vangen worden, met lage begroeiing  (oeverplan-
ten,...), een dominerende bomenrij en afgezoomd 
met een levende haag. Tussen de levende hagen 
en de bedrijfspercelen wordt een tussenruimte van 
0,5m voorzien, noodzakelijk voor het onderhoud 
van de haag. De breedte van de lineaire groenas 
bedraagt minimum 5m en maximum 8m al naarge-
lang de noodzakelijk ruimte voor de waterberging. 
Het aantal doorsteken voor in- en uitritten moet tot 
een minimum worden beperkt.

 � Om de lineaire groenstructuur optimaal tot uiting te 
laten komen wordt de groenvoorziening op de oost-
west-assen tot een minimum beperkt, enkel gras-
stroken langsheen beide zijde van de rijweg.
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3.1.  Nadere uitwerking

Op basis van de inrichtingsschets kunnen er nog 
enkele elementen voorgesteld worden die de duur-
zaamheid van het bedrijventerrein moeten waarbor-
gen. Deze facetten worden weergegeven volgens het 
draaiboek “Facetten van West-Vlaanderen - Duurza-
me kwaliteit voor bedrijventerreinen” (Provincie West-
Vlaanderen, WVI, WES - december 2006). De meeste 
elementen zijn reeds opgenomen binnen het ontwerp 
maar volgende elementen kunnen een meerwaarde 
geven aan het ontwerp:

Algemeen

De bedrijvenzone langs de N37 dient een eigen iden-
titeit op te roepen. Dit betekent minstens een inkle-
ding van de bedrijven met groen en een kwalitatieve 
randafwerking. Vooral de structurerende bomenrijen 
moeten het typerende beeld van het bedrijventerrein 
vormen. Een eigen identiteit betekent ook uniforme 
wegenaanleg, uniformiteit van de beplanting, uniforme 
bewegwijzering,...

Efficiënt ruimtegebruik

Collectief gebruik van bedrijfsfuncties: het betreft de 
samenwerking tussen verschillende bedrijven op één 
terrein voor de aanschaf, het gebruik en het onder-
houd van allerhande functies. Zo kan er binnen het 
ontwerp hiervoor ruimte gezocht worden. 
Naast gemeenschappelijke functies op een bepaald 
terrein kan er mogelijks ook gezocht worden naar 
ruimte voor een bedrijfsverzamelgebouw. Bij de invul-
ling van het bedrijventerrein kan gekeken worden of 
hier vraag voor is.

Stapelen van bedrijfsfuncties: binnen het ontwerp is 
het niet noodzakelijk dat de bedrijven maar één bouw-
laag hebben. Niet enkel in de hoogte maar ook in de 
diepte kunnen er voorzieningen worden gerealiseerd. 
Intensief ruimtegebruik: het is niet noodzakelijk dat elk 
bedrijf afzonderlijk en los van elkaar op een perceel 
wordt geplaatst. De mogelijkheid voor koppelbouw of 
meer bebouwbare ruimte door gezamenlijk gebruik 
van op- en afrit moet mogelijk zijn. 

Duurzame mobiliteit

Efficiënt gebruik van transportmiddelen: binnen het 
ontwerp werd er reeds duidelijk gemaakt waar vracht-
wagenvervoer wel mogelijk is en waar vrachtwagens 
geweerd worden. Toch kan de circulatie worden ge-
holpen door bijvoorbeeld het opstellen van bewegwij-
zeringsconcept. Bijvoorbeeld wordt er een verschil ge-
maakt tussen de inrichting van de wegenis langsheen 
de lineaire groenstructuur en de dwarsverbindingen.
Gebruik van hoogwaardig (collectief) personenver-
voer: hier moet er hoofdzakelijk gezorgd worden dat 
het bedrijventerrein bereikbaar is met het openbaar 
vervoer, en dan niet alleen op de aansluitende wegen 
maar ook intern.
Aansluiting op bovenlokaal fietsroutenetwerk: langs-
heen de Poeksestraat loopt een route die werd gese-
lecteerd als functionele fietsroute. Langsheen de fiets- 
en wandelroutes langsheen en tussen de bebouwing 
van de Poekestraat worden er verbindingen voorzien 
tussen het bedrijventerrein en de functionale fietsrou-
te.



32 M e m o r i e  v a n  t o e l i c h t i n g  R U P  “A m b a c h t e l i j k e  Zo n e  B u n d i n g s t r a a t ”  t e  R u i s e l e d e  |  m e i  ‘ 1 2  |  w v i

Toetsing

Het plangebied ondergaat de volgende toetsingen:
 � Watertoets
 � Trage wegentoets
 � Toetsing aan structuurplan
 � Landbouwtoets

1. Watertoets

Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 be-
paalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de watertoets moet 
gebeuren, nl. nagaan of het plan geen schadelijk ef-
fect heeft op het natuurlijk watersysteem.
Het plangebied is op de hellingenkaart aangeduid 
als een gebied met overwegend hellingen kleiner dan 
0,5% of tussen 0,5 en 5%. Enkel ter hoogte van de 
Bundingstraat zijn er zeer beperkte hellingen. Gecon-
cludeerd kan worden dat het plangebied vlak is.

Hellingenkaart
Binnen de zone zijn de stukken met de sterkste hel-
ling het meest erosiegevoelig op de erosiegevoe-
ligheidskaart. Daar het reliëf zeer beperkt is binnen 

het plangebied zijn er slechts kleine zones of smalle 
stroken gekarteerd. De “grootste” zones zijn terug te 
vinden ter hoogte van de centrale woning en op het 
weiland tussen de bestaande bedrijfsgebouwen en het 
landbouwbedrijf.

Erosiegevoeligheidskaart

Het plangebied behoort niet tot het winterbed van een 
grote rivier volgens de winterbedkaart. 

Winterbedkaart

Het plangebied is gecategoriseerd als infiltratiegevoe-
lig gebied op de infiltratiegevoeligheidskaart. Enkel 
het terrein tussen de bestaande bedrijfsgebouwen en 
het landbouwbedrijf is niet infiltratiegevoelig.

Infiltratiegevoeligheidskaart

Het plangebied is grotendeels weinig gevoelig voor 
grondwaterstroming (type 3) volgens de grondwater-
stromingsgevoeligheidskaart. De percelen langs-
heen de Poekestraat zijn matig gevoelig (type 2). Het 
vrijliggende terrein tussen de bestaande bedrijfsge-
bouwen en het landbouwbedrijf zijn zeer gevoelig voor 
grondwaterstroming.

 � Type 1 - zeer gevoelig: Indien er in een type 1 ge-
bied een ondergrondse constructie gebouwd wordt 
met een diepte van meer dan 3.0m of een horizon-
tale lengte van meer dan 50m dient advies aange-
vraagd te worden bij de bevoegde adviesinstantie.

 � Type 2 - matig gevoelig: Indien er in type 2 gebie-
den een ondergrondse constructie gebouwd wordt 
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met een diepte van meer dan 5.0m en een horizon-
tale lengte van meer dan 100 m dient advies aange-
vraagd te worden bij de bevoegde adviesinstantie.

 � Type 3 - weinig gevoelig: Indien er in type 3 ge-
bieden een ondergrondse constructie gebouwd 
wordt met een diepte van meer dan 10m en een 
horizontale lengte van meer dan 100m dient advies 
gevraagd te worden bij de bevoegde instanties.

Grondwaterstromingsgevoeligheidskaart

Het plangebied is niet gelegen in een effectief over-
stromingsgevoelig gebied volgens de overstromings-
gevoeligheidskaart2. Het perceel tussen het be-
staande bedrijfsgebouw en het landbouwbedrijf werd 
aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig.

2 Op 9 november 2011 heeft de Vlaamse Regering het waterbesluit 
gewijzigd met oa het noodzakelijk updaten vanaf 1 maart 2012 van 
de overstromingsgevoeligheidskaart. Tov de voorgaande kaart is 
het perceel tussen het bestaande bedrijfsgebouw en en het land-
bouwbedrijf mogelijk overstromingsgevoelig in het zuidelijk deel 
van het plangebied.

Overstromingsgevoeligheidskaart

2. Trage wegentoets

Op de atlas van de buurtwegen is er achter de wonin-
gen langsheen de Poekestraat een voetweg aanwezig 
(voetweg nr.55). Binnen het inrichtingsvoorstel werd 
de voetweg geïntegreerd in het ontwerp en verbonden 
met de interne ontsluitingstructuur van het bedrijven-
terrein.

3. Toetsing aan structuurplan 

De opmaak van onderhavig uitvoeringsplan kadert 
binnen de visie van het gemeentelijk ruimtelijk struc-
tuurplan Ruiselede.

4. Landbouwtoets

Het plangebied is momenteel grotendeels in gebruik 
als landbouwgebied. Drie landbouwers worden be-
trokken door het planologisch initiatief. De landbouwer 
die eveneens zijn bedrijf binnen het plangebied heeft, 
verliest in eerste instantie ongeveer 7,17ha grasland 
(ongeveer 26,7% van zijn totale gebruiksoppervlakte 
en na volledige uitvoering van het plan worden ook de 
gebouwen ingenomen. 

Het landbouwbedrijf en het bestaande bedrijfsgebouw 
zijn volgens het gewestplan opgenomen als bedrijven-
terrein, de huidige graasweiden kregen de bestem-
ming woonuitbreidingsgebied.

Volgens de herbevestiging van de agrarische gebie-
den (HAG) is de huidige afbakening van het bedrijven-
terrein volgens het gewestplan mee opgenomen. De 
aanpalende weilanden niet. Volgens de landbouwty-
peringskaart heeft het volledige plangebied een ma-
tige waardering en is bovendien aangeduid als niet-
agrarisch gebied.

Binnen het inrichtingsvoorstel / RUP werd er voor het 
bestaande landbouwbedrijf (met beperkte omliggende 
ruimte) een overgangsmaatregel voorgesteld (nabe-
stemming bedrijventerrein). Het lijkt niet opportuun om 
de agrarische functie binnen de ring te behouden om-
wille van volgende redenen:

 � De fysieke barrière van de N37 beperkt de aange-
slotenheid van de landbouwgebieden.

 � Op termijn is de uitbating van het landbouwbedrijf 
niet ideaal: moet momenteel met vee over de ring.

 � Aanwezigheid van een bestaand bedrijfsgebouw.
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 � Het voornemen van het GRS Ruiselede om het be-
staande bedrijventerrein uit te breiden binnen de 
ring.

Er wordt dan ook voorgesteld om de grens van de her-
bevestigde agrarische gebieden (HAG) langsheen de 
N37 te laten lopen ipv het huidige bedrijventerrein vol-
gens het gewestplan mee op te nemen.

Ruimtebalans | planschade | 
planbaten

Het RUP “Ambachtelijke Zone Bundingstraat” te Rui-
selede heeft een totale oppervlakte van ca.15ha 62a 
35ca.

Bestemmingen voorzien in het RUP “Ambachtelijke Zone Bundingstraat”
Bestemmingen voor inwerking-
treding van RUP (gewestplan)
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Artikel 1: Zone voor lokale bedrijvigheid 12ha 56a 44ca Bedrijvigheid 09ha 53a 99ca 03ha 02a 45ca

Artikel 2: Zone voor lokale bedrijvigheid met 
behoud bouwkundig erfgoed

01ha 16a 98ca Bedrijvigheid - 01ha 16a 98ca

Artikel 5: Bufferzone 00ha 85a 01ca Bedrijvigheid 00ha 49a 18ca 00ha 35a 83ca

Artikel 11: Zone voor eengezinswoning 00ha 70a 36ca Wonen 00ha 70a 36ca -

Artikel 12: Zone voor fiets- en voetgangers 
(trage weg)

00ha 33a 56ca Bedrijvigheid 00ha 31a 34ca 00ha 02a 22ca
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Planschade
In toepassing van art. 2.6.1 van de Codex R.O. kan 
onder bepaalde voorwaarden een planschadevergoe-
ding worden toegekend indien op basis van een goed-
gekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan een perceel niet in 
aanmerking komt voor het afleveren van een vergun-
ning tot bouwen of verkavelen, waar dat de dag voor 
de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
wel het geval was.

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

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

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

Bestemmingswijzigingscompensatie en/of gebrui-
kerscompensatie
In toepassing van art. 6.2.1. van het decreet grond- 
en pandenbeleid is onder bepaalde voorwaarden een 
compensatie van de kapitaalschade verschuldigd in-
dien een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan een 
zone, die onder de bestemmingcategorie ’landbouw’ 
valt, omzet naar een zone, die onder de categorie ‘re-
servaat en natuur’, ‘bos’ of ‘overig groen’ valt.

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

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

Beschermingsvoorschriftencompensatie en/of ge-
bruikerscompensatie
In toepassing van art. 6.3.1. van het decreet grond- 
en pandenbeleid is onder bepaalde voorwaarden een 
compensatie van de kapitaalschade verschuldigd in-
dien een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan op 
een zone, die onder de bestemmingcategorie ’land-
bouw’ valt,  via een overdruk betreffende ‘ecologisch 
belang’, ‘ecologische waarde’, ‘overstromingsgebied’, 
reservaat’, ‘valleigebied’ of een (door de Vlaamse 
overheid aangewezen) vergelijkbare overdruk, meer 
beperkingen op het vlak van economische aanwen-
ding oplegt dan redelijker wijze moeten geduld wor-
den.
Ingevolge het decreet inzake gebruikerscompensatie 
is er in dezelfde gevallen gebruikerscompensatie ver-
schuldigd, indien er geen andere compensatieregeling 
(compensatie van kapitaalschade, e.a.) van toepas-
sing is.

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

Op te heffen voorschriften

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

 � Gewestplan:
 � Woonuitbreidingsgebied
 � Woongebied
 � Ambachtelijke zone

 � Op te heffen verkavelingen:
 � Nihil
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Onteigeningsplan

1. Algemeen

Het RUP heeft als doel het realiseren van een lokaal 
bedrijventerrein zoals bepaald in het GRS van Ruise-
lede:

 � Uitbreiding van een bestaande bedrijvenzone bin-
nen de ring N37 van Ruiselede in oostelijke richting. 
Momenteel open ruimte en volgens het gewestplan 
woonuitbreidingsgebied.

 � Afwerking van het wonen.
 � Het creëren van een groenbuffer met fiets- en voet-

gangersfaciliteiten, teneinde een gedegen land-
schappelijke integratie van de gehele site te be-
werkstelligen.

Teneinde de percelen of delen ervan, op het bestem-
mingsplan gelegen binnen onderhavig RUP, als een 
geheel en bij hoogdringendheid te kunnen realiseren 
conform de stedenbouwkundige voorschriften, is er 
voor deze percelen een onteigeningsplan bijgevoegd.
De onteigenende overheid ter realisatie van het bedrij-
venterrein is de West-Vlaamse Intercommunale.
De eigenaars van gronden / goederen gelegen binnen 
de te onteigenen zone zullen per aangetekend schrij-
ven op de hoogte gebracht worden van deze onteige-
ningsbeslissing.

2. Motivering

Het verwerven bij hoogdringenheid van de in  het ont-
eigeningsplan begrepen gronden is enkel mogelijk 
hetzij via onderhandse overeenkomst, hetzij via ont-
eigeningsplan.

2.1.  Onteigening bij hoogdringend-
heid

De onderhavige procedure beoogt een lokaal bedrij-
venterrein in te richten in de gemeente Ruiselede. In 
het RUP is er veel aandacht besteed aan de ruimtelij-
ke inrichting en landschappelijke integratie. Deze dient 
volgens een globale aanpas inzake infrastructuur, buf-
fering, waterbeheersing en landscaping noodzakelijk 
aangepakt te worden. Echter is zulke globale aanpak 
niet mogelijk wanneer de gronden niet door een over-
heid, meer bepaald de West-Vlaamse Intercommunale 
(WVI), verworven kunnen worden. De WVI is gemach-
tigd om voor algemeen nut onroerende goederen te 
onteigenen voor het aanleggen van toegangswegen 
en bijkomende infrastructuur. Indien niet de totaliteit 
van de zone verworven kan worden is een globale 
aanpak en uitrusting niet mogelijk of wordt deze in elk 
geval erg bemoeilijkt en vertraagd. Bovendien kunnen 
sommige eigenaars om speculatieve redenen opteren 
hun grond in portefeuille te houden waardoor het be-
oogde doel, namelijk ruimte voorzien voor lokale be-
drijvigheid, niet - of met veel vertraging - kan worden 
gerealiseerd. Daar de berekende behoefte voor lokale 
bedrijfspercelen in het gemeentelijk ruimtelijk struc-
tuurplan van Ruiselede - die binnen dit RUP wordt 
opgelost - berekend is tot 2012, is het onaanvaard-
baar (economisch, op menselijk vlak,...) dat de kans 
bestaat dat deze gronden niet of met heel veel vertra-
ging worden gerealiseerd. Hierbij is de onteigening bij 
hoogdringendheid dan ook volledig verantwoord.

2.2.  Concrete percelen

De percelen 0192A, 0192B, 0240, 0241, 0245D, 0239, 
0250A, 0237B, 0238B en 0190E werden opgenomen 
binnen het onteigeningsplan. Het betreft enerzijds de 

vrijliggende percelen en anderzijds het perceel met de 
bestaande woning. 
De andere percelen zijn niet opgenomen binnen het 
onteigeningsplan omdat:

 � Deze reeds in eigendom zijn van WVI
 � Bestaande, ontsloten woonpercelen zijn
 � Bestaande bedrijvigheid is
 � Op langere termijn zal ontwikkelen als bedrijvigheid 

met speciale voorwaarden (bestaand landbouwbe-
drijf)
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Planproces

1. Ontheffing mer-plicht

De ontheffing tot opmaak van een plan-mer is toege-
kend op 25/01/2010.

2. Voorontwerp

Het voorontwerp, werd voor advies overgemaakt aan 
onderstaande instanties:

 � Agentschap RO-Vlaanderen, directie coördinatie-
werking

 � Agentschap ondernemen, ruimtelijke economie
 � Dienst Ruimtelijke Planning West-Vlaanderen
 � Agentschap ruimte en erfgoed, afdeling West-

Vlaanderen
 � Agentschap infrastructuur
 � GECORO
 � Dienst veiligheidsrapportage

2.1. Plenaire vergadering

De adviezen worden besproken op de plenaire ver-
gadering van 08/09/2011. Het verslag van de verga-
dering en de adviezen zullen bijgevoegd worden in 
bijlage.

2.2. Adviezen

De hoofdpunten van de verschillende adviezen wor-
den hier kort weergegeven. Het volledig verslag is in 
bijlage terug te vinden. Het advies van de provincie 
West-Vlaanderen wordt aangevuld met haar reactie 
op het verslag van de plenaire vergadering.

Dienst Ruimtelijke Planning 
West-Vlaanderen

De Dienst Ruimtelijke Planning van West-Vlaanderen 
geeft een voorwaardelijk gunstig advies voor het voor-
ontwerp gemeentelijk RUP Ambachtelijke Zone Bun-
dingstraat met volgende voorwaarden:

 � Het RUP moet verder afgetoetst worden aan de ju-
ridische vormvereisten, ihb voor wat betreft de aan-
wezige verkaveling in het plangebied.

 � Het RUP moet verder in overeenstemming gebracht 
te worden met het GRS Ruiselede voor wat betreft 
de geactualiseerde behoeftestudie en de integratie 
van de historische waardevolle hoeve.

 � De activering van ontwikkelingsfase 2 voor het lo-
kale bedrijventerrein moet gekoppeld worden aan 
een stedenbouwkundige vergunning en niet aan de 
verkoop van gronden.

Reactie op het verslag van de plenaire vergade-
ring:
De provincie stelt dat het bedrijf Claeys-Clavan in het 
GRS werd aangeduid als 2ha aanbod dat niet reali-
seerbaar was, naderhand werd dit gedeeltelijk wel 
aanbod (Clavan ging failliet – BS 13/09/2006) in de 
vorm van een bedrijfsverzamelgebouw. Op deze ma-
nier werd de site wel wezenlijk gebruikt als aanbod 
van bedrijfsgrond in tegenstelling wat het GRS aan-
gaf. Het betreft de helft van de site waarmee rekening 
moet mee gehouden als aanbod, namelijk ca. 1,5ha.
De totaal te bestemmen oppervlakte in twee fasen be-
draagt netto 10,5ha waarvan 1,5ha overlapt met de 
site Claeys-Clavan en 9ha te bestemmen naar lokale 
bedrijvigheid. De oude hoeve is zoals eerder meege-
deeld een surplus die geen deel uitmaakt van deze 
berekening. Binnen het RUP moet deze oppervlakte 
terug te vinden zijn als absolute maxima, die zowel 
binnen de nota als het grafisch plan. Het schuiven met 

de oostelijke plangrens is hiervoor het meest aange-
wezen.

 � Er wordt besloten om niet in te gaan op deze reac-
tie daar het onmogelijk is om telkens de behoefte-
berekeningen opnieuw te maken, moet er ergens 
gestart worden vanaf een vast standpunt. Dit zijn 
de cijfers die gehanteerd zijn bij de opmaak van het 
GRS Ruiselede. Hier werden twee fases voorge-
steld voor de periodes 2002-2007 en 2007-2012, 
met een behoefte van in totaal 9,15 ha netto (10,5 
bruto). De oppervlakte van het landbouwbedrijf is 
een nieuw gegeven in de visievorming tijdens de 
opmaak van het GRS en de opmaak van het RUP. 
Dit was reeds ambachtelijke zone die als niet reali-
seerbaar werd beschouwd. De opnieuw te realise-
ren oppervlakte hiervan werd afgetrokken van de 
behoefteberekeningen.

Agentschap RO-Vlaanderen, direc-
tie coördinatiewerking

Mits bijkomende motivatie inzake de behoeftebeper-
king en de afwijkingen ten opzichte van het GRS, kan 
het voorontwerp gunstig geadviseerd worden.

Agentschap Ruimte en Erfgoed, af-
deling West-Vlaanderen

Het Agentschap Ruimte en Erfgoed heeft geen schrif-
telijk advies maar geeft mondeling haar gunstig advies 
voor het voorontwerp.

Gecoro

Het RUP wordt gunstig geadviseerd mits rekening 
wordt gehouden met de opmerkingen.
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Vlaamse Overheid, LNE

Het departement LNE geeft een gunstig advies voor 
het voorontwerp RUP mits rekening wordt gehouden 
met haar opmerkingen.

Vlaamse Overheid, LNE, Dienst 
Veiligheidsrapportage

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

Vlaamse Overheid, Ruimtelijke 
Economie, Agentschap Ondernemen

Het Agentschap Ondernemen geeft positief advies 
over voorliggend voorontwerp.

Vlaamse Overheid, Agentschap 
Wegen en Verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft gunstig ad-
vies wat het mobiliteitsaspect betreft mbt het vooront-
werp RUP “Ambachtelijke Zone Bundingstraat”.

1. Ontwerp

Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad:
17/11/2011
Openbaar onderzoek:
Het plan lag ter inzage van 15/12/2011 tot en met 
14/02/2012.
Definitieve vaststelling gemeenteraad: 16/05/2012
Goedkeuring deputatie: …….

1.1. Advies Gecoro

Bezwaren adviezen behandeld in de GECORO van 
02/04/2012.
De Gecoro adviseert aan de gemeenteraad om alle 
bezwaarschriften ontvankelijk doch ongegrond te ver-
klaren mits de stedenbouwkundige voorschriften ivm 
de parkeervoorzieningen en de watertoets worden 
aangepast.

1.2. Bezwaarschriften 

 � Een bezwaarindiener vraagt om de bufferzone te 
verbreden van de voorgestelde 8m naar minstens 
15m.

 � Een bezwaarindiener uit zijn vrees dat het histori-
sche geheel van de landbouwhoeve en de aanpa-
lende weide verloren zal gaan en vraagt dan ook 
om deze te bewaren.

De bezwaarschriften werden ontvankelijk doch onge-
grond verklaard.

1.3. Adviezen

De hoofdpunten van de verschillende adviezen wor-
den hier kort weergegeven. De volledige adviezen zijn 
in bijlage terug te vinden. 

Dienst Ruimtelijke Planning 
West-Vlaanderen

De provincie geeft een ongunstig advies. Het RUP kan 
niet worden goedgekeurd als het vrijgekomen aanbod 
van 1,5ha niet in mindering wordt gebracht. 
De gemeente wenst hier niet op in te gaan en zal bin-
nen de toelichtingsnota bijkomend motiveren waarom 
de redenering van de deputatie niet kan worden ge-
volgd.

Voorts is het wenselijk rekening te houden met de ge-
formuleerde opmerkingen en aandachtspunten. 

 � Bij de toetsing van het RUP aan de juridische vorm-
vereisten werd opgemerkt dat bij de parkeervoor-
zieningen onder Art.2 een motivatie wordt gevraagd 
die door de aanvrager bij een stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag zal moeten worden toege-
voegd. Er dient expliciet in de voorschriften opge-
nomen te worden dat het gevraagde plan of de bij-
komende motivatie enkel een informatief document 
is voor de vergunningverlenende overheid met het 
oog op het beoordelen of de vergunningsaanvraag 
voldoet aan de vereisten van de goede ruimtelijke 
ordening.

 � Ivm de watertoets dient gebaseerd te worden op de 
nieuwe kaart van de overstromingsgevoelige gebie-
den.

Deze aandachtspunten en opmerkingen worden aan-
gevuld en aangepast.

RWO - West-Vlaanderen

Het ontwerp RUP is niet in overeenstemming met de 
opties van het hoger beleidskader inzake de behoef-
teberekeningen voor lokale bedrijventerreinen. Het 
wordt ongunstig geadviseerd.



39w v i  |  m e i  ‘ 1 2  |  M e m o r i e  v a n  t o e l i c h t i n g  R U P  “A m b a c h t e l i j k e  Zo n e  B u n d i n g s t r a a t ”  t e  R u i s e l e d e

De gemeente wenst hier niet op in te gaan en zal bin-
nen de toelichtingsnota bijkomend motiveren waarom 
de behoefteberekeningen wel correct zijn weergege-
ven.
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Verslag van de plenaire vergadering 

Ruiselede – Voorontwerp RUP Ambachtelijke Zone 

Datum: 08-09-2010 

Plaats: gemeentehuis Ruiselede 

Aanwezig:  
o Mevr. Greet De Roo, Burgemeester 
o Mr. Luc de Leersnyder, gemeente Secretaris, voorzitter Gecoro 
o Mevr. Linda Orbie, Stedenbouwkundig ambtenaar 
o Mr. Jan Vanderstraeten, Agentschap RO-Vlaanderen 
o Mr. Dries Vanbelleghem, dienst ruimtelijke planning provincie West-Vlaanderen 
o Mr. Koen Himpe, Ruimte en Erfgoed, Afd. West-Vlaanderen 
o Mevr. Wanda Van Soens, Ruimtelijk Planner, wvi 

Verontschuldigd: 
� Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, West-Vlaanderen 
� Vlaamse Overheid, LNE 
� Vlaamse Overheid, LNE, Dienst Veiligheidsrapportage 
� Vlaamse Overheid, Ruimtelijke Economie, Agentschap Ondernemen 

Verslaggever: 
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ADVIESVRAAG 

De volgende instanties werden om advies gevraagd: 

o Dienst Ruimtelijke Planning West-Vlaanderen 
o Agentschap RO-Vlaanderen, directie coördinatiewerking 
o Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling West-Vlaanderen 
o Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) 
o Vlaamse Overheid, LNE, Dienst Veiligheidsrapportage 
o Vlaamse Overheid, Ruimtelijke Economie, Agentschap Ondernemen 
o Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Exploitatie en Beheer West-Vlaanderen 
o Gecoro 

Adviezen van aanwezige besturen: 
o Dienst Ruimtelijke Planning West-Vlaanderen 
o Agentschap RO-Vlaanderen, directie coördinatiewerking 
o Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling West-Vlaanderen 
o Gecoro 

De binnengekomen adviezen van niet aanwezige besturen: 
o Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) 
o Vlaamse Overheid, LNE, Dienst Veiligheidsrapportage 
o Vlaamse Overheid, Ruimtelijke Economie, Agentschap Ondernemen 
o Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Exploitatie en Beheer West-Vlaanderen 

MONDELINGE EN SCHRIFTELIJKE ADVIEZEN VAN DE AANWEZIGE ADVIESORGANEN 

De krachtlijnen van de binnengekomen adviezen van aanwezige besturen. De krachtlijnen worden 
beknopt overlopen, dienst ruimtelijke planning provincie West-vlaanderen vertegenwoordigd door Mr. 
Dries Vanbelleghem en Agentschap RO-Vlaanderen vertegenwoordigd door Mr. Jan Vanderstraeten 
overhandigen hun schriftelijk advies. Ruimte en Erfgoed, vertegenwoordigd door Mr. Koen Himpe. De 
Gecoro wordt vertegenwoordigd door Mr. Luc de Leersnyder.

Dienst Ruimtelijke Planning West-Vlaanderen 
De Dienst Ruimtelijke Planning van West-Vlaanderen geeft een voorwaardelijk gunstig advies 
voor het voorontwerp gemeentelijk RUP Ambachtelijke Zone Bundingstraat met volgende 
voorwaarden: 

- Het RUP moet verder afgetoetst worden aan de juridische vormvereisten, ihb voor wat 
betreft de aanwezige verkaveling in het plangebied. 

- Het RUP moet verder in overeenstemming gebracht te worden met het GRS Ruiselede 
voor wat betreft de geactualiseerde behoeftestudie en de integratie van de historische 
waardevolle hoeve. 

- De activering van ontwikkelingsfase 2 voor het lokale bedrijventerrein moet gekoppeld 
worden aan een stedenbouwkundige vergunning en niet aan de verkoop van gronden. 

� Daar de verkaveling langsheen de Kapellestraat wordt volledig opgenomen in het plangebied, 
is het aangewezen deze verkaveling op heffen.

De verkavelingsvoorschriften en de stedenbouwkundige voorschriften zijn op elkaar afgestemd. De 
verkaveling blijft behouden. 
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� Overeenstemming met het PRS-WV en GRS Ruiselede – Bedrijvigheid: de bruto aangetoonde 
oppervlakte van 11,7ha (periode 2002-2012) in de toelichtingsnota van het RUP (p.22) sluit 
aan op zowel het GRS alsook de actualisatie van de behoeftestudie. Op basis van het 
bestemmingsplan alsook de ruimtebalans, wordt wel vastgesteld dat een bruto oppervlakte 
voor bedrijvigheid van om en bij de 14,5ha aangesneden wordt (totaal plangebied ca.15,6ha – 
ca.1ha is zone voor ééngezinswoningen). Het vastgestelde verschil van ruim 2ha dient 
gecorrigeerd te worden in het verdere verloop van de procedure om zo het RUP in 
overeenstemming te brengen met het GRS en de meest recente studies. 

Het totale plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 15,6ha. Hiervan is er ongeveer 14,6ha 
voorzien voor bedrijvigheid, bestaande uit volgende samenstelling: 
· Ongeveer 5,4ha voor de 1ste fase bijkomende bedrijvigheid (inclusief bufferzone) + ongeveer 

6,3ha voor de 2de fase bijkomende bedrijvigheid (inclusief ongeveer 1,2ha voor zone voor lokale 
activiteiten met behoud bouwkundig erfgoed en bufferzone) = 11,7ha 

· Ongeveer 2,9ha voor bestaande bedrijvigheid 
Maw is er geen verschil van ruim 2,0ha maar betreft het de bestaande bedrijvigheid en zijn er geen 
correcties noodzakelijk. De provincie wenst dit intern nogmaals te bekijken. 

� Overeenstemming met het PRS-WV en GRS Ruiselede – Hoeve met erfgoedwaarde: de 
gemeente heeft toch de keuze gemaakt om de hoeve mee op te nemen in het bedrijventerrein 
mits ruimere activiteiten mogelijk zijn. Ruimtelijke Planning gaat hiermee akkoord maar voor 
deze afwijking van het GRS moet een toereikende motivatie worden uitgewerkt dat ondermeer 
ingaat op de veranderde ruimtelijke behoefte en de erfgoedwaarde. De toelichtingsnota gaat 
niet in op deze afwijking van het GRS. 

De toereikende motivatie wordt aangevuld in de toelichtingsnota. 

� Inhoudelijke opmerkingen en aandachtspunten op niveau van het RUP – gefaseerde 
ontwikkeling: de faseringsaanduiding op het grafisch plan en de voorschriften moeten uitgaan 
van activering wanneer 75% van de percelen een stedenbouwkundige vergunning heeft voor 
de oprichting van een bedrijfsgebouw ipv een koppeling aan de verkoopsgegevens van de 
gronden (voorschriften artikel 7, p.32). Op deze manier worden grondspeculaties en lange 
braakliggende periodes effectief vermeden. 

De wvi, als ontwikkelaar van het bedrijventerrein, geeft aan dat door oa de economische 
expansiewet,… de bedrijven binnen 2 jaar na aankoop moeten beginnen met de ontwikkeling 
(vergunningen ed) anders wordt deze teruggekocht door de wvi. Dit wordt contractueel vastgelegd. 
Door deze regelingen worden lange braakliggende periodes vermeden. De provincie wenst echter een 
gelijke regelgeving voor al de bedrijven en wordt er besloten om de voorschriften aan te passen zoals 
de provincie voorstelt, meer bepaald activering van de 2de fase na 75% van de percelen van fase 1 
een stedenbouwkundige vergunning heeft. Dit wordt aangepast in de stedenbouwkundige
voorschriften. 

� Inhoudelijke opmerkingen en aandachtspunten op niveau van het RUP – ruime functies voor 
het erfgoed / nevenbestemming: het is aangewezen het artikel aangaande de 
nevenbestemming voor de zone met erfgoedwaarde verder aan te vullen met ‘horeca’. Daar 
ze volgens de huidige voorschriften in combinatie regels omtrent onroerend erfgoed horeca 
als hoofdbestemming kan krijgen, dit is echter niet gewenst in lijn van het industrieterrein.

Dit wordt aangepast in de stedenbouwkundige voorschriften. 

� Inhoudelijke opmerkingen en aandachtspunten op niveau van het RUP – Landschappelijke 
integratie: de provincie wenst een bijkomende bomenrij tussen de ring en de ventweg ipv 
enkel gras zoals de voorschriften (art.3 paragraaf 2.2. – p.26 expliciet vermelden) en vermeld 
op de in de toelichtingsnota meegegeven schetsen (p.25-26 toelichtingsnota). 

Daar er reeds bomenrijen aanwezig zijn aan beide zijden van de N37 (ring), is een bijkomende rij 
tussen de ventweg en de ring niet gewenst. De voorkeur wordt gegeven om de bomenrij langsheen de 
ring optimaal te laten uitgroeien. 

� Inhoudelijke opmerkingen en aandachtspunten op niveau van het RUP – onteigeningsplan. 
Het onteigeningsplan dient aangepast te worden aan de te wijzigen oostelijke grens (cf. GRS 
toetsing)

Niet meer van toepassing daar de oostelijke grens niet wordt aangepast. 
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� Inhoudelijke opmerkingen en aandachtspunten op niveau van het RUP – minimale vereiste 
woondichtheid. Het is wenselijk de minimaal vereiste woondichtheid van 15we/ha op te nemen 
in de voorschriften.

Is moeilijk haalbaar binnen de aanwezige oppervlakte. Er wordt besloten om de minimale vereiste 
woondichtheid van 15we/ha niet op te nemen in de voorschriften.  

� Digitale uitwisseling van ruimtelijke uitvoeringsplannen. De bestandsnamen 
RUP_37012_00001_0000bp.pdf zou RUP_37012_00001_0000gp.pdf moeten zijn, 
RUP_37012_00001_0000mvt-sv.pdf moet opgesplitst worden in 
RUP_37012_00001_0000tn.pdf en RUP_37012_00001_0000sv.pdf. De ruimtebalans moet 
verder worden aangevuld. 

De ruimtebalans wordt verder aangevuld in de toelichtingsnota, de bestandsnamen worden aangepast 
en/of opgesplitst. 

� Op p.16 van de voorschriften wordt er onder 2.2.9. Opslag van producten, grondstoffen en 
afvalstoffen vermeld dat de opslag van de goederen dienen afgeschermd te worden door 
middel van een esthetische scheiding die dezelfde hoogte zal hebben als de gestapelde 
goederen. De provincie vraagt hier een concrete en realistische hoogte aan te geven. 

Dit wordt aangepast in de stedenbouwkundige voorschriften. 

Agentschap RO-Vlaanderen, directie coördinatiewerking 
Mits bijkomende motivatie inzake de behoeftebeperking en de afwijkingen ten opzichte van het 
GRS, kan het voorontwerp gunstig geadviseerd worden. 

� De behoefte voor bijkomende bedrijvigheid moet aangetoond worden volgens de geldende 
afwegingskaders. Op de vorige plenaire vergadering werd aangehaald dat een actualisatie 
nodig was van het cijfermateriaal van het GRS, dit lijkt niet echt gebeurd te zijn. 

In een tussentijds vooroverleg tussen de gemeente, provincie en het gewest werd dit voorgesteld en 
na die vergadering concreet op papier naar de verschillende betrokken gemaild. De berekeningen 
werden echter niet opnieuw opgenomen in het RUP, dit wordt aangevuld in de toelichtingsnota alsook 
de conclusie van het daaropvolgende verslag van de provincie.  

� De inrichting van de N37 is een bevoegdheid van het Vlaamse niveau. Het is niet duidelijk of 
de voorgestelde ontsluiting kadert binnen een eventuele hertekening van de ontsluiting op 
deze weg. 

De ontsluiting van het bedrijventerrein op de N37 – dmv een nieuw knooppunt in combinatie met het 
afsluiten van de Bundingstraat – werd door de bevoegde instanties (Agentschap Wegen en Verkeer) – 
goedgekeurd. Dit wordt aangevuld in de toelichtingsnota.  

� Wat de beheersing van de waterproblematiek betreft is het gewest van oordeel dat nog veel 
aspecten doorverwezen worden naar de uitvoeringsfase, wat tot gemiste kansen kan leiden 
inzake het aanwenden van waterbuffering in functie van de inrichting van het bedrijventerrein 
als kwalitatieve werkomgeving. 

Binnen het RUP wordt er dmv de lineaire groenstructuren het regenwater opgevangen in wadi’s en 
grachten in brede groenstroken langsheen de interne ontsluitingsstructuur. Op deze manier vormt de 
opvang van het regenwater een meerwaarde voor een kwalitatieve werkomgeving. 
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Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling West-Vlaanderen 
Het Agentschap Ruimte en Erfgoed heeft geen schriftelijk advies maar geeft mondeling haar 
gunstig advies voor het voorontwerp. 

� Het Agentschap Ruimte en Erfgoed geeft een aantal inhoudelijke aanvulling aan binnen de 
toelichtingsnota, namelijk: 
· P.5: onder 2.2. Natuurlijke en landschappelijke structuur staat de markt van Ruiselede 

vermeld als een puntrelict. Het is de kerk die aangeduid is als puntrelict, niet de markt. 
· P.5: de tekst omtrent het bouwkundig erfgoed is rechtstreeks overgenomen uit de 

inventaris, graag een bronvermelding weergeven. 
· P.6: graag bij vermeld dat het plangebied voor Ruimte en Erfgoed een zogenaamde 

“knipperlichtzone” is. Maw de kans zeer reëel is dat er archeologische vondsten zullen 
worden gevonden bij de realisatie van het plangebied. 

· P.7: de kaartnaam van kaart 4 is fout, dit moet “Woonvernieuwingsgebieden” zijn ipv 
“Bouwkundig Erfgoed”. 

· P.8: bij “Bebouwing” de hoeve Grooten Eeckhoute vermelden (2de kolom). Bij “Open 
ruimte structuur” vermelden dat het gebied potentieel gevoelig is voor archeologie. 

· P.11: onder 1.5. Andere vermelden dat het centrum van Ruiselede is geklasseerd is als 
beschermd dorpsgezicht ipv enkel dorpsgezicht. 

· P.23: spreken over “voormalige” hoevesite ipv hoevesite. 
Dit wordt aangepast in de toelichtingsnota. 

� Er wordt de vraag gesteld waarom de dakvorm binnen Art.2 – zone voor lokale activiteiten met 
behoud bouwkundig erfgoed enkel plat of een sheddak mag zijn. 

Dit is omdat de bijkomende bebouwing binnen deze zone sterk contrasterend moet zijn tov de 
aanwezige erfgoed gebouwen die allen een zadeldak hebben. Hier wordt akkoord mee gegaan. 

� Op het plan van de bestaande en juridische toestand staat de hoeve Grooten Eeckhoute 
vermeld als monument, dit is geen monument maar bouwkundig erfgoed. 

Dit wordt aangepast op het plan van de bestaande en juridische toestand. 

� Waarom wordt de bestaande trage verbinding tussen de Tramstraat en de Kapellestraat niet 
doorgetrokken door de woonzone zo aansluitend de trage weg binnen het plangebied ? 

Er zijn twee mogelijkheden om op beperkte afstand van deze verbinding deze trage weg te bereiken. 
Een bijkomende verbinding door het woongebied is niet gewenst. 

Gecoro 
Het RUP wordt gunstig geadviseerd mits rekening wordt gehouden met de opmerkingen. 

� Betreft nieuw aan te leggen kruispunt. Wat gebeurt er met het kruispunt als de ventweg wordt 
doorgetrokken.

Wanneer het streefbeeld langsheen de N37 thv Ruiselede wordt opgemaakt zullen al de kruispunten 
worden bekeken, tot zolang is en een nieuw kruispunt thv het bedrijventerrein aanvaardbaar en 
goedgekeurd door de bevoegde diensten. Dit mits afsluiting van het kruispunt met de Bundingstraat. 

� Betreft het onteigeningsplan. Waarom zit de woning Poekestraat 24 in het onteigeninsplan en 
niet de hoeve Hallaert. 

De hoeve maakt deel uit van een zone met specifieke voorschriften om de volledige site als een 
geheel te ontwikkelen. Specifiek gericht om de huidige landbouwer een duidelijk toekomstperspectief 
te bieden in de vorm van toekomstige flexibele invullingsmogelijkheden van de historische bebouwing. 
De woning maakt deel uit van de uitbreiding van lokaal bedrijventerrein en zal in de toekomst een 
maximum oppervlakte van 5000m² mogen hebben, de opname op het onteigeningsplan is gericht op 
algemene meest geschikte perceelsindeling van het bedrijventerrein. De huidige eigenaar krijgt de 
garantie om daar een woonfunctie te behouden zoals omschreven binnen de algemene bepalingen 
van de voorschriften opgenomen bepalingen omtrent bestaande gebouwen. Deze gebouwen kunnen 
blijven bestaan tot wanneer er grondige verbouwingen, vervangingsbouw, nieuwbouw of 
nabestemming worden uitgevoerd, dan dienen de voorschriften van onderhavig plan te worden 
nageleefd. 
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� Betreft de nieuwe weg ter hoogte van de site Claeys. Waarom staat deze aangeduid als 
indicatieve weg ? De gecoro stelt voor om deze aan te duiden als bestaande weg. 

De bestaande weg zal op het plan worden aangeduid als bestaande weg maar wel als onderlegger. 
De indicatieve aanduiding op het bestemmingsplan blijft behouden. Dit omwille van constante 
wijzigingen tijdens de opmaak van het RUP wat tot nog andere wijzigingen zou moeten leiden 
(bijkomende bebouwing in omgeving,…), er wordt gekozen voor een momentopname. 

� Bufferzone Claeys. Op welke manier moet de buffer worden aangelegd op het terrein van 
Claeys. Hoe kan dit worden afgedwongen? De buffer loopt over bebouwing. Zijn er voor die 
site specifieke voorschriften op te maken (onderbrekingen voor opritten,…). 

Binnen het RUP wordt er enkel een bufferzone opgenomen, bij toekomstige vergunningen kan deze 
worden afgedwongen. Het is gewenst dat de site (in de toekomst) richt naar de interne 
ontsluitingswegen maw zijn onderbrekingen in opritten ed niet gewenst. De bestaande bebouwing die 
in de bufferstrook komt te liggen kunnen blijven bestaan tot wanneer er grondige verbouwingen, 
vervangingsbouw, nieuwbouw of nabestemming worden uitgevoerd, dan dienen de voorschriften van 
onderhavig plan te worden nageleefd. 

SCHRIFTELIJKE ADVIEZEN VAN DE NIET-AANWEZIGE ADVIESORGANEN 

De krachtlijnen van de binnengekomen adviezen van niet aanwezige besturen.  

Vlaamse Overheid, LNE 
Het departement LNE geeft een gunstig advies voor het voorontwerp RUP mits rekening wordt 
gehouden met haar opmerkingen. 

Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) 

� Mbt het aspect bodembescherming en ondergrond is het noodzakelijk dat de impact op de 
bodem beperkt dient te blijven waardoor de belangrijkste bodemfunctie van wateropvang en 
waterberging maximaal bewaard wordt.

De noodzakelijke voorschriften zijn opgenomen in het RUP. Deze aspecten worden tevens 
meegenomen in de uitvoeringsfase. 

� Mbt het aspect natuurlijke rijkdommen zijn er geen opmerkingen. 

Afdeling Milieu, Natuur en Energiebeleid 

� Is de volle 15,5 ha wel effectief nodig voor uitbreiding, er wordt een betere onderbouwing 
hiervoor gevraagd. 

Het betreft hier geen uitbreiding van 15,5 ha maar een uitbreiding van ongeveer 11,5ha (inclusief 
gedeelte met erfgoedwaarde). Het verschil van 4ha (15,5-11,5) wordt ingenomen door bestaande 
bedrijvigheid, wonen en een trage weg. De uitbreiding van 11,5ha werd opgenomen in het GRS 
Ruiselede, aangevuld met de speciale voorwaarden voor de zone in combinatie met bouwkundig 
erfgoed. Dit wordt verduidelijkt / aangevuld in de toelichtingsnota. 

� Waarom wordt de vrijliggende ruimte tussen het bestaande bedrijf Claeys en Clavan enerzijds 
en het bouwkundig erfgoed anderzijds niet aangewend voor de behoefte aan bijkomende 
bedrijvigheid, maw dat de oostelijke uitbreiding kan verminderd worden.  

De volledige oppervlakte is in eigendom van het bestaande bedrijf en wordt – zoals opgenomen in de 
berekeningen van het GRS Ruiselede – volledig als ingenomen bedrijfsoppervlakte gecategoriseerd. 

� Er wordt gevraagd om de oppervlakte voor de bedrijfs- of conciërgewoning bij Art.2 te willen 
beperken tot 200m², naar analogie met de bedrijfs- of conciërgewoning in Art.1. 

Er wordt vanuit gegaan dat deze zone een speciale invulling zal krijgen ifv lokale activiteiten in 
combinatie met bouwkundig erfgoed. Om de globale inrichting maximale kansen te geven wordt het 
nodig geacht om een ruimere woning te kunnen realiseren. 
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Departement LNE 

� LNE is voorstander om de huidige toegang via de Bundingstraat via een stedenbouwkundige 
bepalingen op te heven (met uitzondering voor langzaam verkeer) na de herinrichting van het 
knooppunt N37-N37a. 

Binnen de voorschriften werd opgenomen dat de verbinding met Bundingstraat niet toegankelijk is 
voor vrachtverkeer. Om de link met het centrum van Ruiselede niet te verliezen wordt de mogelijkheid 
voor de aansluiting met autoverkeer en bestelwagens wel behouden. 

� Volgens LNE zijn er geen garanties in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen van 
het tijdelijk voortbestaan van het bestaande landbouwbedrijf en woning, alhoewel er in de 
toelichtingsnota deze worden geïntegreerd met als nabestemming bedrijventerrein. 

Binnen de algemene bepalingen van de voorschriften zijn bepalingen omtrent bestaande gebouwen 
opgenomen. Deze gebouwen kunnen blijven bestaan tot wanneer er grondige verbouwingen, 
vervangingsbouw, nieuwbouw of nabestemming worden uitgevoerd, dan dienen de voorschriften van 
onderhavig plan te worden nageleefd. 

� LNE vraagt om de bestaande groenstructuur tussen de Tramstraat en de Kapellestraat te 
koppelen met de groenelementen binnen het bedrijventerrein. Concreet is het noodzakelijk om 
binnen Art.11 – zone voor eengezinswoning een bepaald voorschrift op te nemen die het 
groene karakter meer in de verf zetten. 

In de loop van het planningsproces is dit reeds voorgesteld geweest maar dit bleek niet haalbaar. Er 
werd gekozen voor een fiets- en wandelverbinding met groen langsheen het woongebied en langs de 
bestaande doorgang (huidige toegang naar centraal in het plangebied gelegen woning). 

� LNE stelt voor passiefbouw en het gebruik van ecologische materialen in de 
bouwvoorschriften te incorporeren, alsook fietsstallingen en gevelgroen. 

Dit wordt aangevuld in de stedenbouwkundige voorschriften, enerzijds voor de bouwvoorschriften in 
de toelichtende kolom onder “2.2.8. Materiaalgebruik” (Art.1,p.15) / “2.2.6. Materiaalgebruik” 
(Art.2,p.22) en anderzijds voor de fietsenstalling in de verordende kolom onder “2.3.3. 
Parkeervoorzieningen” (Art1 en 2, resp. p.17 en 24). 

� LNE vraagt om de GSM-masten uit voorzorg zo ver mogelijk van bewoning in te planten. 
Dit wordt aangevuld in de stedenbouwkundige voorschriften in de toelichtende kolom onder “3.6. 
Bepalingen omtrent zendmasten ed” (algemene bepalingen,p.8).  

� LNE vraagt om bij “3.7. Bepalingen omtrent waterhuishouding” (Algemene bepalingen,p.8) op 
te nemen dat bij realisatie van bebouwing ook hergebruik van hemelwater voorzien moet 
worden en dit prioritair aan infiltratie en buffering. 

Dit wordt aangevuld in de stedenbouwkundige voorschriften.

Vlaamse Overheid, LNE, Dienst Veiligheidsrapportage 
De dienst veiligheidsrapportage heeft beslist dat er geen veiligheidsrapport dient te worden 
opgemaakt, en er voor wat externe veiligheid betreft geen verdere actie ondernomen dient te 
worden. 

Vlaamse Overheid, Ruimtelijke Economie, Agentschap Ondernemen 
Het Agentschap Ondernemen geeft positief advies over voorliggend voorontwerp. 

� Het bestaande bedrijf zal qua inkleding moeten aansluiten bij de te ontwikkelen zone, het 
agentschap vraagt zich af hoe dit zal kunnen worden afgedwongen. 

Binnen het RUP kan dit niet worden opgenomen, wel bij toekomstige vergunningen. 
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Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Exploitatie en Beheer West-Vlaanderen 
Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft gunstig advies wat het mobiliteitsaspect betreft mbt 
het voorontwerp RUP “Ambachtelijke Zone Bundingstraat”. 

Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen 

� Geen opmerkingen. 

Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 

� De aBMV gaat akkoord met het creëren van een nieuw knooppunt op de N37 en het afsluiten 
van het knooppunt met de Bundingstraat. Deze afspraken werden ook bekrachtigd door de 
Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid van maart 2009 alsook door het mobiliteitsplan 
dat in 2009 conform verklaard werd. Concreet is dit binnen de toelichtingsnota op pagina 19 
als ontsluitingsmogelijkheid 4 opgenomen.  

� aBMV stelt de vraag naar de concrete inrichting van het nieuwe knooppunt. Overleg met AWV 
West-Vlaanderen en aBMV West-Vlaanderen zal nodig zijn. 

Deze aspecten worden meegenomen in de uitvoeringsfase.

� aBMV gaat akkoord met de gefaseerde voorstellen op pagina 25 en 26. Er worden enkel 
vragen gesteld mbt de verbinding tussen de Bundingstraat en de nieuwe wegenis ifv het 
weren van vrachtverkeer. Zijn er concrete voorstellen, zoals bvb. tonnagebeperking, verbod 
door infrastructurele ingrepen ? 

Binnen het RUP wordt enkel het verbod tot doorgang van vrachtverkeer opgenomen. De concrete 
uitwerking zal in de uitvoeringsfase uitgewerkt worden. 

� aBMV vraagt of de aansluiting van de fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk in de Poekestraat kan verduidelijkt worden mbt duurzame mobiliteit op p.27. 

Dit wordt aangevuld in de toelichtingsnota. 

OPVOLGING
o De wvi maakt het verslag en zend dit door naar de gemeente ter goedkeuring. 
o Na goedkeuring stuurt de gemeente binnen de 14 dagen na de plenaire vergadering het 

verslag op naar al de adviesverlenende besturen. 
o De schriftelijke adviezen worden in bijlage meegestuurd. 
o De genodigden die aanwezig waren op de vergadering kunnen binnen de 14 dagen na 

ontvangst van het verslag opmerkingen formuleren bij het verslag. 

Opgemaakt te Brugge, 09-09-2011 

Wanda Van Soens, WVI 


























