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Openbare vergadering
RUP Zevergem Scheldedorp - Voorlopige vaststelling van het ontwerp
De gemeenteraad
Feiten en context
Bij arrest van de Raad van State (RvSt) van 5 oktober 2018 werd het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “Zevergem- Scheldedorp” (hierna RUP) vernietigd.
Op basis van het juridisch advies van 22 november 2018 van Mr Staelens werd het volgende
aan het gemeentebestuur aanbevolen:
- het is aangewezen en noodzakelijk om de gehele procedure met het oog op de definitieve
vaststelling van het RUP vanaf het begin te hernemen, daarbij rekening houdende met de
nieuwe procedureregels ingegeven door VCRO, titel II, hoofdstuk II, Afdeling 4, artikelen
2.2.18 - 2.2.21;
- de reeds eerder in het raam van het vernietigde RUP gemaakte keuzes, plannen en
documenten verder aan te houden, doch minstens geactualiseerd, zeker als deze keuzes al
hebben geleid tot bepaalde gevolgbeslissingen (bv. vergunningen die op basis daarvan
werden afgeleverd) waarbij het finale eindresultaat – het thans vernietigde RUP – niet zomaar
moet worden genegeerd maar als basis kan dienen voor de nieuwe ‘startnota’.
Volgend uit bovenstaande werd besloten dat:
 binnen redelijke termijn een nieuw RUP voor Zevergem-Scheldedorp diende
opgemaakt;
 in de lijn van eerder gemaakte beleidskeuzes maar geactualiseerd en volgens het
huidig van toepassing zijnde juridisch-planologisch kader.
In navolging van de gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2019 waarbij goedkeuring
werd gegeven aan het bestek houdende het aanstellen van een ontwerper voor de opmaak
van het RUP werd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 24 april
2020 beslist de opdracht toe te vertrouwen aan het studiebureau Antea en werd het planteam
samengesteld.
Inhoud en situering van het RUP:
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (hierna GRS) van De Pinte werd goedgekeurd door
de bestendige deputatie in zitting van 9 november 2006, in het bijzonder de bindende
bepaling in artikel 11 met betrekking tot het creëren van bijkomend en gevarieerd
woonaanbod in de eerste plaats gericht op kleinere gezinnen en de expliciete taakstelling dat
de ruimte voor een dergelijk project dient te worden gezocht binnen het kader van een RUP “
Scheldedorp” (Zevergem), binnen het woongebied volgens het gewestplan.
Ruimtelijke speerpunten van het RUP:
De gemeente De Pinte wenst voor de kern Zevergem, in uitvoering van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan, een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken dat de toekomstige
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ontwikkelingen in de kern stuurt en de meervoudige planologische problematieken in deze
cultuurhistorisch waardevolle kern aanpakt:
 Gebrek aan samenhang;
 Opwaarderen van de link tussen de woonkern en de Scheldevallei;
 Optimaliseren van het doelgroepenbeleid en het gedifferentieerd woonaanbod;
 Garanderen van kwalitatieve woonprojecten op maat van de kern;
 Opwaarderen van het publiek domein.
Procedureverloop:
Het RUP moet - conform het geïntegreerde planproces voor de opmaak van ruimtelijke
uitvoeringsplannen zoals aangegeven in artikelen 2.2.18 - 2.2.21 van de VCRO, titel II,
hoofdstuk II, Afdeling 4 - de volgende 5 producten leveren:
 Startnota – Procesnota
 Scopingsnota
 Voorontwerp RUP
 Ontwerp-RUP
 Definitief RUP
Op 14 augustus 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen de start- en
procesnota van het RUP goed, de basis en de start van de eerste publieke inspraak- en
adviesronde. De start- en procesnota werd bijgevolg gedurende 60 dagen, van 15 september
2020 tot en met 13 november 2020, ter inzage gelegd. De stukken lagen op papier op de
dienst Bouwen in het gemeentehuis ter inzage en digitaal, via de gemeentelijke website op
https://www.depinte.be/rupzevergem. Deze site blijft toegankelijk en wordt na elke
procedurestap geactualiseerd zodat het opmaakproces op een zo breed mogelijke manier en
transparant verloopt. Gedurende de publieke raadpleging werd op 23 september een fysiek
infomoment met infomarkt op de basisschool in Zevergem Dorp georganiseerd.
Daaropvolgend kon het publiek gedurende twee dagen, op afspraak, het planteam nog verder
bevragen over de start- en procesnota. Alle reacties en adviezen waaronder de decretaal
verplichte, het advies van de GECORO en van de andere gemeentelijke adviesraden
(mobiliteit, milieu- en natuur en erfgoed) werden verzameld en verwerkt in de scopingsnota.
De scopingsnota is het verlengstuk van de startnota waarbij de reacties en adviezen
weloverwogen worden en vormt de basis van het grafisch bestemmingsplan met bijhorende
stedenbouwkundige voorschriften. Het college keurde in zitting van 7 mei 2021 de
scopingsnota goed. Daarna werden het grafisch plan en de bijhorende stedenbouwkundige
voorschriften verder geconcretiseerd in het voorontwerp en samen met het uitgevoerde
onderzoek tot milieueffectrapportage voorgelegd aan de dienst MER met de vraag of er een
plan-MER nodig was. Op datum van 13 juli 2021 beslist het directiehoofd van de Afdeling
Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten van het Departement Omgeving dat
op basis van het advies van Team MER dat er geen plan-MER dient opgesteld te worden voor
het voorliggende ontwerp-RUP.
Na de voorlopige vaststelling zal het ontwerp RUP worden onderworpen aan een openbaar
onderzoek gedurende 60 dagen en vervolgens komt het aan de GECORO toe om de eventuele
bezwaren en opmerkingen te behandelen. Daarna zal het RUP aan de gemeenteraad voor
definitieve aanvaarding worden voorgelegd.
Het ontwerp-RUP met alle hierboven opgesomde documenten worden nu voor voorlopige
vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
Hogere regelgeving








Decreet over het lokaal bestuur, artikel 40-41
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, Titel II, Hoofdstuk II, Afdeling
4 ('Ruimtelijke Uitvoeringsplannen')
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde
planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage,
ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen.
Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing
van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
Koninklijk Besluit van 14 september 1977 houdende de vaststelling van het
gewestplan 'Gentse en Kanaalzone'.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende definitieve
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en latere wijzigingen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2004 houdende de goedkeuring van
het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Oost-Vlaanderen en latere
wijzigingen.
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Besluit van de bestendige deputatie van 9 november 2006 houdende de goedkeuring
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan De Pinte.

Vorige beslissingen









Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 houdende de goedkeuring bestek
overheidsopdracht "Aanstellen ontwerper voor de opmaak van een gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zevergem - Scheldedorp'" onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2018
houdende de herneming van het RUP Zevergem - Scheldedorp
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 april 2020 houdende
de aanstelling van de ontwerper RUP Zevergem - Scheldedorp
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 augustus 2020
houdende de goedkeuring start- en procesnota, organisatie publieke inspraakronde
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2021 houdende de
goedkeuring van de scopingsnota
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 juli 2021 houdende de
goedkeuring van het voorontwerp
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 oktober 2021 houdende
de goedkeuring van het ontwerp RUP

Plaats in meerjarenplan en budget


0610-01 - RUP Zevergem D-GRBPLAN

Motivatie stemgedrag
De fractie van Ruimte onthoudt zich omdat het cultuurhistorische aspect van de dorpskern te
weinig verankerd zit in het verordenende gedeelte, er onmiddellijk van sloop van de
dorpshuisjes in woonprojectzone 2 wordt uitgegaan, de sociale woningen geschrapt worden
en een aantal waardevolle adviezen rond erfgoed, openmaken waterloop achter de kerk en
groeninvulling niet gevolgd worden. Ze betreuren eveneens dat de optie om buurtweg 23
tussen de Molenstraat en Pont-Noord terug integraal open te maken en te herwaarderen niet
wordt overwogen.
De Open Vld-fractie onthoudt zich omdat het ontwerp nog een aantal pijnpunten bevat, waar
ze zich niet kunnen in vinden.
Met 13 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche,
Hannes Eechaute), 8 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard
Vermeyen, Christel Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)
Besluit:
Artikel 1
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Zevergem-Scheldedorp", zoals
gehecht in bijlage, wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt met de uitvoering van dit besluit belast.
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