UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
van: 28.02.2019

Aanwezig:
Tom Aelbrecht, voorzitter van de gemeenteraad
Eric De Vriendt, burgemeester
Patrick Moreels, Peter Van Den Haute, Francia Neirinck, Bruno Tuybens, schepenen
Jozef Van den Bulcke, Pascale Adriaens, Mario Baert, Emmy Herregodts, Werner Baudewijn, Johan De Bleecker,
Guido De Temmerman, Johan Duprez, Louis Ide, Matthijs Verschraegen, Angélique De Clercq, Sabine Meerschaut,
Anke Thuy, raadsleden
Philip Lefever, algemeen directeur
Dagorde 03

Voorlopige vaststelling van het ontwerp gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven
versie oktober 2018 (oude RUP-procedure)
Overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 (art. 27) verlaat burgemeester Eric
De Vriendt de vergaderzaal gedurende de behandeling van dit onderwerp.

Beknopte omschrijving

De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde
bedrijven versie oktober 2018, zoals opgemaakt door Adoplan bvba, voorlopig vast zodat het
college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek kan organiseren.
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Inleiding

Francia Neirinck, schepen
Bart Willaert van Adoplan geeft een toelichting

Voorwerp
en motivering

Gemeentelijk dossiernummer: 2.14_2_1 zonevreemde bedrijven
De gemeenteraad heeft in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zwalm
in zitting van 27.01.2009 (zie bijlage 1) beslist een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(GRUP) op te maken voor meerdere zonevreemde bedrijven op haar grondgebied met het
oog op het aanreiken van een ruimtelijke oplossing en het geven van rechtszekerheid aan
deze bedrijven.
Voorafgaand aan dit RUP werd er een uitgebreid onderzoek gevoerd naar de bedrijven die
kunnen worden opgenomen in dit RUP. In een structureel vooroverleg dat doorging met de
provincie en Ruimte Vlaanderen in april 2016, werden 10 bedrijven weerhouden.
Na de plenaire vergadering die doorging in juli 2017 met de adviserende en goedkeurende
instanties werden er nog 8 bedrijven weerhouden (zie bijlage 2). Deze 8 geselecteerde
zonevreemde bedrijven liggen verspreid over het grondgebied van de gemeente Zwalm.
Een overzicht:
Deel-RUP 1: De Pauw Begrafenissen, Beerlegemsebaan 45:
De site staat in functie van de activiteiten van een begrafenisondernemer. De site situeert
zich in noorden van de gemeente Zwalm aansluitend op een woonconcentratie ten zuiden
van de landelijke kern Beerlegem. Het bedrijfsperceel betreft een restperceel in
herbevestigd agrarisch gebied aansluitend bij een bestaand woonlint. Via onderhavig RUP
wenst de gemeente dit agrarisch gebied om te vormen naar een zone waarin
uitbreidingsmogelijkheden gecreëerd worden voor de begrafenisondernemer.
Deel-RUP 2: De Muynck en zonen, Latemdreef 43:
Dit bedrijf is gespecialiseerd in de aankoop, verkoop en het herstellen van land- en
tuinbouwmachines. Het bedrijf bevindt zich in het noorden van de gemeente Zwalm binnen
de landelijke kern Sint-Maria-Latem. De eerste 50 m van de bedrijfssite bevindt zich binnen
een woongebied met landelijk karakter terwijl het overig deel van de bedrijfssite zich bevindt
binnen een herbevestigd agrarisch gebied. Via onderhavig RUP wenst de gemeente dit
woongebied met landelijk karakter en het agrarisch gebied om te vormen naar een zone

waarin uitbreidingsmogelijkheden gecreëerd worden voor het desbetreffend bedrijf
gespecialiseerd in de aankoop, verkoop en het herstellen van land- en tuinbouwmachines.
Deel-RUP 3: Glorieus Patrick, Hundelgemsebaan 80:
Dit bedrijf is gespecialiseerd in elektro, verwarming en automatisatie. Het bedrijf bevindt zich
in het noorden van de gemeente Zwalm, binnen de woonkern Hundelgem. De eerste 50 m
van de bedrijfssite bevindt zich binnen een woongebied met landelijk karakter terwijl het
overig deel van de bedrijfssite zich bevindt binnen een herbevestigd agrarisch gebied. Via
onderhavig RUP wenst de gemeente dit woongebied met landelijk karakter en het agrarisch
gebied om te vormen naar een zone waarin uitbreidingsmogelijkheden gecreëerd worden
voor het desbetreffend bedrijf gespecialiseerd in elektro, verwarming en automatisatie.
Deel-RUP 4: Cressana bvba, Borstekouterstraat 66:
Cressana bvba betreft een modern en professioneel familiebedrijf, gespecialiseerd in de teelt
en de verwerking van biologische waterkers tot hoogwaardige voedingssuppletie. Het bedrijf
situeert zich in de zuidoostelijke hoek van Zwalm, aansluitend bij de landelijke dorpskom van
Roborst. Het bedrijf verkreeg een voorwaardelijk positief planologisch attest waar
onderhavig deel-RUP een verdere planologische vertaling van is.
Deel-RUP 5: Debo nv, Zottegemsesteenweg 40:
Debo nv betreft een vleesverwerkend bedrijf. Het bedrijf situeert zich in de zuidoostelijke
hoek van de gemeente Zwalm, aansluitend op een woonlint langsheen de
Zottegemsesteenweg. De eerste 50 m van het rechterdeel van de bedrijfssite (40 m breed)
bevindt zich binnen een woongebied met landelijk karakter terwijl het overig deel van de
bedrijfssite zich bevindt binnen een herbevestigd agrarisch gebied. Via onderhavig RUP
wenst de gemeente dit woongebied met landelijk karakter en het agrarisch gebied om te
vormen naar een zone waarin uitbreidingsmogelijkheden gecreëerd worden voor het
vleesverwerkend bedrijf.
Deel-RUP 6: Jan De Vriendt, Machelgemstraat 54:
Het bedrijf betreft een rundveehouderij met voornamelijk melkvee. Het bedrijf situeert zich in
de zuidoostelijke hoek van de gemeente Zwalm. De bedrijfssite bevindt zich zowel in een
gebied voor dagrecreatie, een landschappelijk waardevol agrarisch gebied en in een zone
voor agrarisch gebied met landschappelijke (of ‘bijzondere’) waarde (vallei of brongebieden).
Het agrarisch gebied is gedeeltelijk herbevestigd. Via onderhavig RUP wenst de gemeente
dit gebied voor dagrecreatie, het landschappelijk waardevol agrarisch gebied en de zone
voor agrarisch gebied met landschappelijke (of ‘bijzondere’) waarde (vallei of brongebieden)
om te zetten naar een zone waarin uitbreidingsmogelijkheden gecreëerd worden voor de
rundveehouderij.
Deel-RUP 7: Garage Van Twembeke, Boekelbaan 2:
De garage betreft een Renault-garage waarvoor er reeds een planologisch attest werd
opgesteld. Het bedrijf bevindt zich in de zuidelijke helft van de gemeente Zwalm (SintBlasius-Boekel) en situeert zich vlakbij het kruispunt ‘Den Os’ die de verbinding vormt van de
gewestwegen N454 en N415. Het RUP betreft een verdere planologische vertaling van het
voorwaardelijk positief planologisch attest. Doch de concrete visie zoals verwoord in het
planologisch attest kan niet verwezenlijkt worden. De grond links van het bestaande
bedrijfsperceel, waarvoor er een verkoopcompromis bestond, kon uiteindelijk niet
aangekocht worden. Hierdoor kan ook het achterliggende bedrijfsgebouw niet naar links
verder uitbreiden zoals voorzien was in dit planologisch attest.
Deel-RUP 8: Danny Mievis & co, Boekelbaan 113:
Danny Mievis & co betreft een schrijnwerkersbedrijf dat gespecialiseerd is in de montage en
plaatsing van buitenschrijnwerk. Het bedrijf bevindt zich langsheen de Boekelbaan, in de
zuidelijke helft van de gemeente Zwalm (Sint Blasius Boekel). De eerste 50 m van de
bedrijfssite bevindt zich binnen een woongebied met landelijk karakter terwijl het overig deel
van de bedrijfssite zich bevindt binnen een niet herbevestigd agrarisch gebied. Via
onderhavig RUP wenst de gemeente dit woongebied met landelijk karakter en het agrarisch
gebied om te vormen naar een zone waarin uitbreidingsmogelijkheden gecreëerd worden
voor het schrijnwerkersbedrijf.
Het bedrijf Ecofinity bvba Astridstraat 15 te Munkzwalm en het jeugdverblijf Oud Klooster
Brouwerijstraat 4 te Dikkele werden uit het RUP gehaald. Voor wat betreft Ecofinity bvba
bleek immers dat zowel de provincie als het Departement Omgeving van mening waren dat
het hier om een recent opgericht bedrijf gaat. De planopties waren in strijd met het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen (RSV). De bedrijvigheid kan enkel op deze locatie ontwikkeld
worden indien dit geclusterd verloopt met meerdere bedrijven op een aldaar gevestigd lokaal

bedrijventerrein. Voor wat betreft het jeugdverblijf Oud Klooster dienden de milieu-effecten
opnieuw te worden afgetoetst (naast de eerder verkregen ontheffing in functie van het
planologisch attest) waardoor dit deel-RUP de nieuwe RUP-procedure dient te volgen. Het
deel-RUP jeugdverblijf Oud Klooster zal bijgevolg een oplossing krijgen via de opmaak van
het RUP zonevreemde activiteiten waarin het samen wordt opgenomen met het
begeleidingstehuis Ruyskensveld – Campus Zwalm en basisschool Het Groene Lilare te
Sint-Maria-Latem.
Op basis van het voorontwerp GRUP werd een onderzoek tot milieu-effectenrapportage
opgemaakt. In februari 2017 concludeerde de dienst milieu-effectenrapportagebeheer
(dienst MER) dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER bijgevolg niet nodig is (zie bijlage 3).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit ontwerp van GRUP voorlopig vast te stellen met
het oog op de organisatie van een openbaar onderzoek door het college van burgemeester
en schepenen.
Verwijzingen

Gemeentelijk dossiernummer: 2.14_2_1 zonevreemde bedrijven
Bijlage 1: gemeenteraadsbesluit van 27.01.2009 aanneming opdracht opmaak GRUP
zonevreemde bedrijven
Bijlage 2: verslag plenaire vergadering van 07.07.2017 met ontvangen adviezen
Bijlage 3: Ontheffingsbeslissing plan-MER van 03.02.2017

Regelgeving

Tussenkomsten

Besluit van de Vlaamse Regering van 11.05.2001 tot aanwijzing van de instellingen en
administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen
Artikelen 2.2.13 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017
Raadslid Johan De Bleecker stelt vraag waarom het containerpark niet meegenomen is
gezien dit in gelijkaardige toestand zit (brongebied) als het landbouwbedrijf.
Schepen Francia Neirinck stelt dat er nu geen nieuw dossier kan mee ingereden worden
omdat de procedure die reeds 3 jaar geleden werd ingezet, dan moet stopgezet worden en
van vooraf aan dient herbegonnen.

Stemming

Bij unanimiteit van stemmen over het voorliggend ontwerp van besluit, conform het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Besluit

Art. 1 – De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
zonevreemde bedrijven versie oktober 2018 bestaande, zoals opgemaakt door Adoplan bvba,
voorlopig vast.
Art. 2 – Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven het openbaar
onderzoek te organiseren.
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de algemeen directeur
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