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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
van: 07.1 1.2017
Aanweziq:

Karen De Colfmacker, burgemeester-voorzitter
Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Guido De Temmerman, schepenen
Pascale Adriaens, voorzitter OCMW/schepen
Philip Lefever, waarnemend gemeentesecretaris
Verontschuldiqd:
Eric De Vriendt, schepen

Dagorde 07

Proces- en startnota gemeentel¡jk RUP zonevreemde activiteiten fase I versie
november 2017. Goedkeuring.

BBC

Wonen en duurzame leefomgeving

Voorwerp
en motivering

De gemeentelijke dienst stedenbouw legt de proces- en startnota voor van het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde activiteiten fase I versie november 2017 met
het oog op het organiseren van een advies- en inspraakronde (periode december - januari).
Hierna een overzicht van de opgenomen zonevreemde activiteiten dewelke zullen worden
onderworpen aan de nieuwe RUP-procedure:

-

- ruimtelijke

planning - AP 73

jeugdverblijfcentrum Oud Klooster, Brouwerijstraat 4 te Dikkele;
begeleidingstehuis 'Huize ten Berg' + basisschool 'Het Groene Lilare', Latemdreef
77 te Sint-Maria-Latem.

Naar aanleiding van de plenaire vergadering georganiseerd op 0710712017 over het
gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase I is het volgende aan het licht gekomen:
Het jeugdverblijfcentrum Oud Klooster te Dikkele maakt deel uit van het gemeentelijk RUP
zonevreemde bedrijven. Voor het jeugdverblijfcentrum werd een voorwaardelijk positief
planologisch attest afgeleverd door de gemeente op 2710812015. ln het kader van het
planologisch attest werd een screening van de milieueffecten uitgevoerd. Op 1010312015
werd beslist dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. Gelet op het feit dat het
RUP een planologische vertaling is van het planologisch attest werd beslist om deze
ontheffingsbeslissing bij het RUP te voegen. Op de plenaire vergadering van het RUP
zonevreemde bedrijven op O7lO7l2O17 oordeelde het departement Omgeving dat dit niet
kan. ln de regelgeving wordt er niet voorzien in een van rechtswege vrijstelling van de planMER-plicht bij RUP's vanzodra er reeds een screening heeft plaatsgevonden in een vorige
fase. Bijgevolg ontstaat er een strijdigheid met artikel 2.2.2van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening (VCRO). Het departement Omgeving stelde daarom voor om contact
op te nemen met de dienst MER en om een nieuwe ontheffingsbeslissing aan te vragen,
zonder dat hierbij de volledige screeningsprocedure dient te worden doorlopen. Op
1210712017 werd de vraag gesteld aan de dienst MER. Op 1710712017 geeft de dienst MER
aan dat de suggestie die gegeven werd op de plenaire vergadering niet correct is en dat de
procedure van screening opnieuw moet uitgevoerd worden. Doordat sinds 01/0512017 het
"decreet van 0110712016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen
teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het
planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse
decreten" in werking is, kan geen aparte screening bij een RUP meer opgesteld worden
maar dient dit geTntegreerd te zitten in de RUP-procedure (= nieuwe procedure). Hierdoor
moet voor het jeugdverblijfcentrum Oud Klooster een aparte RUP-procedure opgestart
worden. Het is pas na de opmaak van een voorontwerp RUP voor het jeugdverblijfcentrum
Oud Klooster dat het RUP zonevreemde bedrijven voorlopig vastgesteld kan worden in de
gemeenteraad. Dit vloeit voort uit art. 4.4.26 van de VCRO dat stelt: "indien het planologisch
attest besluit dat het bedrijf behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is, al dan
niet met ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, en als dat behoud of die
ontwikkelingsmogelijkheden de opmaak of de wijziging van een ruimtelijk uitvoeringsplan of

een plan van aanleg veronderstellen, dan is het betrokken bestuursorgaan ertoe verplicht
om binnen het jaar na de afgifte van het planologisch attest een voorontwerp van ruimtelijk
uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg op te maken. lndien het betrokken
bestuursorgaan dat nalaat, dan wordt voor dat bestuursorgaan de mogelijkheid tot het
voorlopig vaststellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan of tot het voorlopig aannemen van
een plan van aanleg voor een ander bestaand bedrijf of voor een nieuw bedrijventerrein
opgeschort, totdat alsnog voldaan is aan de rechtsplicht, vermeld in het eerste lid, tenzij het
attest inmiddels vervallen is."
Door dit voormeld gegeven, dient te worden gewerkt in 2 sporen.

Spoor 't waarbij het jeugdverblijfcentrum Oud Klooster samen met het begeleidingstehuis
'Huize ten Berg' + Basisschool 'Het Groene Lilare'worden opgenomen in het gemeentelijk
RUP zonevreemde activiteiten fase I en behandeld overeenkomstig de nieuwe RUPprocedure.

Spoor 2waarbij De Pauw begrafenissen Beerlegemsebaan 45 te Beerlegem, De Muynck en
zonen Latemdreef 43 te Sint-Maria-Latem, Glorieus Patrick Hundelgemsebaan 80 te
Hundelgem, Cresssana bvba Borstekouterstraat 66 te Roborst, Debo nv
Zottegemsesteenweg 40 te Roborst, Jan De Vriendt Machelgemstraat 54 te Roborst,
Garage Van Twembeke Boekelbaan 2le Sint-Blasius-Boekel en Danny Mievis & co
Boekelbaan 1 13 worden opgenomen in het gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase I
en behandeld overeenkomstig de oude RUP-procedure. Het bedrijf Ecofinity bvba
Astridstraat 15 is in overleg met de ondernemer geschrapt uit het gemeentelijk RUP
zonevreemde bedrijven middels een ongunstig standpunt van het departement Omgeving
naar aanleiding van de plenaire vergadering.
Verwijzingen
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Visum

Niet van toepassing.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening

Besluit

Eniq artikel- De proces- en startnota van het gemeentelijk RUP zonevreemde activiteiten
fase I versie november 2017 wordt goedgekeurd met het oog op het organiseren van een
advies- en inspraakronde (periode december 2017 - januari 2018).
Namens het college van burgemeester en schepenen,

gemeentesecretaris
(get) P. Lefever
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(get) K. De Colfmacker

Voor eensluidend afschrift: 08.1 1.2017
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