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1 INLEIDING
Dit document bevat een onderzoek tot milieueffectrapportage. Dit is het initiatief van het provinciebestuur van de provincie
West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.
In een eerste deel wordt het project, waarbij de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk is,
beschreven en verduidelijkt.
Hierop aansluitend worden de mogelijke milieueffecten van het plan beschreven en ingeschat.
In een laatste deel wordt de conclusie van dit onderzoek geformuleerd.
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2 VERZOEK TOT RAADPLEGING
2.1 DABM VAN TOEPASSING
Het RUP vormt het kader voor het toekennen van steenbouwkundige vergunningen. Het RUP valt dus onder de definitie van
een plan of programma en onder het toepassingsgebied zoals gedefinieerd in het Decreet houdende de Algemene Bepalingen
inzake Milieubeleid (DABM).

2.2 PLANMERPLICHT
Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage I, II of III van het
project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004.
Onderhavig RUP kan namelijk een kader vormen voor project uit bijlage II van het project-m.e.r.-besluit, namelijk voor rubriek
1d ‘Eerste bebossing voor zover de oppervlakte 10ha of meer bedraagt’.
Het RUP houdt echter een kleine wijziging in t.a.v. de huidige situatie en is dus screeningsgerechtigd. Onderhavig plan
beoogd namelijk een omzetting van landbouwgebied (dat zich niet in HAG bevindt) naar een andere zachte bestemming.

2.3 NOODZAAK TOT PASSENDE BEOORDELING1
Artikel 36§ter van het natuurdecreet vereist dat een vergunningplichtige activiteit, plan of project die een betekenisvolle
aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone (SBZ) kan veroorzaken, onderworpen
wordt aan een passende beoordeling.
Aan de hand van een voortoets kan de initiatiefnemer nagaan of er een waarschijnlijkheid of een risico bestaat op een
betekenisvolle aantasting van de actuele en potentieel te realiseren habitats (en in een verdere fase van de uitwerking ook
soorten) die voorkomen in de SBZ. Geeft de voortoets aan dat er géén risico op een betekenisvolle aantasting te verwachte
is dan moet de initiatiefnemer geen passende beoordeling opmaken. Is er wel een waarschijnlijkheid of een risico dan is
verder onderzoek door de initiatiefnemer of overleg met ANB aangewezen om te bepalen of er een betekenisvolle aantasting
kan zijn. Hieruit blijkt dan of een passende beoordeling is vereist.

1

Zie ook: Voortoets PRUP Kemmelberg in bijlage bij deze screeningsnota

3

Voor onderhavig RUP werd een voortoets opgesteld (die in bijlage bij dit document werd gevoegd) waarin nagegaan werd of
er een waarschijnlijkheid of een risico bestaat op een betekenisvolle aantasting van de actuele en potentieel te realiseren
habitats die voorkomen in de SBZ.
Uit deze voortoets kan er geconcludeerd worden dat er geen waarschijnlijkheid of risico bestaat op een betekenisvolle
aantasting aan de actuele en potentieel te realiseren habitats die voorkomen in deze speciale beschermingszone.
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3 BESCHRIJVING EN VERDUIDELIJKING VAN HET PLAN
3.1 SITUERING EN BESCHRIJVING VAN HET PLANGEBIED
Situering plangebied
De Kemmelberg is een getuigenheuvel gelegen in de gemeente Heuvelland, ten westen van de dorpskern Kemmel.
Deze strategische heuvel heeft historisch op verschillende tijdstippen een strategische rol vervuld en draagt dan ook vele
verschillende verhalen met zich mee.
Kenmerken van het plangebied
De Kemmelberg wordt op heden als waardevol natuurgebied beheerd en uitgebouwd met aandacht voor de erfgoedwaarden
in het gebied. Als natuurkerngebied is het een heel belangrijk gebied als habitat voor talrijke planten en diersoorten. Er zijn
nog heel wat erfgoedelementen aanwezig die verwijzen naar de rijke geschiedenis van de Kemmelberg.
De Kemmelberg is ook nog steeds een belangrijke toeristisch-recreatieve attractiepool. Op en rond de Kemmelberg is een
uitgebreid wandelnetwerk aanwezig. De grote landschapsdiversiteit op en rond de Kemmelberg en de vele mooie zichten
zorgen voor een unieke wandelervaring. Daarnaast zijn ook vele fietsroutes in de onmiddellijke omgeving, die omwille van
het reliëf vaak een uitdaging zijn. De Kemmelberg is in verschillende wielerwedstrijden een hoogtepunt, maar ook in
plaatselijke rallywedstrijden behoort de Kemmelberg tot het parcours.
Verschillende horecazaken, op en rond de Kemmelberg en in de dorpen spelen in op de toeristisch-recreatieve attractiviteit
van de Kemmelberg. Binnen het plangebied zijn zeven horecazaken gelegen: Den Ekster, Monteberg, Hollemeersch, Den
Alverman, De Belvédère, de Hostellerie Kemmelberg en Au Chalet. In het oosten van het plangebied is het jeugd- en
groepsverblijfscentrum De Lork gevestigd.
Vanaf de flanken van de Kemmelberg maken we de overgang naar vruchtbare leemplateaus, waar aan intensieve
grondgebonden landbouw wordt gedaan, in hoofdzaak gaat het om akkerbouw. Op een deel van de zuidflank van de
Kemmelberg wordt aan wijnbouw gedaan.
Op en rond de Kemmelberg is verspreide bebouwing aanwezig. Veelal gaat het om particuliere woningen die al lange tijd
aanwezig zijn (voor het inwerking treden van het gewestplan).
Op vraag van defensie werd er een kleine zone militair domein uit de plancontour gesloten.

5

Provinciaal RUP 'Kemmelberg' te Heuvelland
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Provinciaal RUP 'Kemmelberg' te Heuvelland
Situering op de orthofoto (2014)
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3.2 DOELSTELLING VAN HET PLAN
Het eerste uitgangspunt van het RUP is een goede stedenbouwkundige basis te leggen voor de kwalitatieve uitbouw van het
provinciaal domein. Daarnaast is het belangrijk om ook voor alle gebruikers in het gebied duidelijke stedenbouwkundige
spelregels vast te leggen inzake mogelijke activiteiten, beheer en inrichting.
Het plan kent volgende specifieke doelstellingen:
1) Grenzen vastleggen tussen natuurbestemming en landbouwbestemming
Deze doelstelling staat in functie van een (lange termijn) visie op de uitbouw van het provinciaal domein Kemmelberg.
Deze begrenzing moet ook duidelijkheid en rechtszekerheid bieden aan de binnen het plan gelegen
landbouwbedrijfszetels. Deze doelstelling kadert ook binnen het AGNAS-proces op Vlaams niveau en dient ook te
beantwoorden aan de binnen dit proces gestelde globale doelstellingen.
2) Uitwerken ruimtelijk relevante erfgoedelementen
Tweede doelstelling wordt ingegeven vanuit de definitieve aanduiding van ankerplaats die de plan opmakende
overheid verplicht om deze ankerplaats via het RUP te vertalen naar een erfgoedlandschap. Doelstelling is om de
ruimtelijk relevante erfgoedelementen te verankeren in het RUP.
3) Planologisch afweging van de aanwezige horeca
Derde doelstelling is om met het RUP rechtszekerheid te bieden aan de aanwezige, al dan niet zonevreemde horeca.
Deze doelstelling wordt in nauw overleg met de gemeente aangepakt. Aandachtspunt hierbij is hoe deze
rechtszekerheid kan gekoppeld worden aan structurele kwaliteitsverbetering, vb. inzake waterzuivering, integratie en
herinrichting parking,…
4) Rechtszekerheid / duidelijkheid bieden voor de zonevreemde woningen
De mogelijkheden van de zonevreemde woningen zijn op heden voldoende uitgewerkt. Doelstelling is om duidelijk
aan te geven dat het RUP geen impact heeft op de rechtszekerheid van de zonevreemde woningen.
5) Een duurzame mobiliteitsstrategie voor de Kemmelberg
De vijfde doelstelling is om, in overleg met de betrokken partners, duidelijkheid te bieden omtrent een duurzame
strategie voor onthaal en ontsluiting van de Kemmelberg en onmiddellijke omgeving. De ruimtelijk relevante
elementen uit deze mobiliteitsstrategie zullen worden verankerd in het RUP.
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3.3 PLANVISIE
1) Grens natuur – landbouw
De belangrijkste krachtlijnen van de visie m.b.t. de grens natuur – landbouw zijn de volgende:
-

Een robuuste samenhangende kern op de toppen en hellingen van de Kemmelberg en Monteberg met een
natuurbestemming;
Noordelijke uitlopers met een natuurbestemming t.h.v. Lettenberg, bronzones Kleine Kemmelbeek;
Zuidelijke uitlopers met een natuurbestemming t.h.v. Voorbos en omgeving;
Valleigebied van de Lindebeek;
Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden op de overgang helling naar zandleemplateaus, in functie van
grondgebonden landbouw, mede ter ondersteuning van de openheid. Het gaat hier om een aanzienlijk deel die
de landbouwbestemming vanuit het gewestplan behoudt, maar ook een deel die van agrarisch gebied met
ecologisch belang naar agrarisch gebied gaat.
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2) Erfgoedlandschap
Binnen het plan krijgen de erfgoedsites een aangepaste bestemming en/of indicatieve aanduiding in functie van het
behoud en opwaarderen van het aanwezige erfgoed. Ook besteed het plan aandacht aan een aantal belangrijke
zichten / zichtassen binnen het plangebied.
Dit wordt als volgt vertaald in het RUP:
-

Bij de te behouden zichten worden de zichtpunten indicatief op het plan aangeduid. Deze geven aan vanaf welk
panoramapunt het zicht van belang is;
De begraafplaatsen worden opgenomen binnen de bestemming gemeenschapsvoorzieningen;
De andere beschermde monumenten worden met een asterisk aangeduid op het grafisch plan;
De zichtas tussen Engel en Ossuaire wordt indicatief weergegeven.
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3) Horeca
In het plangebied van het RUP zijn zeven horecazaken gelegen. Het gaat om Den Ekster, Monteberg, Hollemeersch,
Den Alverman, De belvédère, Hostellerie Kemmelberg, Au Chalet.

a) Den Ekster
Synthese en vertaling naar het RUP:
De recazaak wordt bestendigd op de huidige locatie en krijgt aldus meer
rechtszekerheid. Er dienen garanties te worden gebonden naar het zich in regel stellen
met het behandelen van het afvalwater.
Bij heraanleg van de parking kan deze efficiënter worden ingericht, waardoor er minder
ruimte dient te worden aangesneden. Het aantal parkeergelegenheden wordt op een
60-tal vastgelegd, met een maximale oppervlakte van 1.500 m². Deze dient bovendien
te worden ingericht als kwalitatieve groene parking, met aandacht om zich te integreren
in het omliggende kleinschalig landschap.
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b) Monteberg
Synthese en vertaling naar het RUP:
De recazaak wordt bestendigd op deze locatie en krijgt meer rechtszekerheid. Bij
heraanleg van de parking wordt gevraag deze een groene inrichting te geven. Ook de
scheiding tussen de weg en de parking moet eenduidiger worden aangepakt.

c) Hollemeersch
Synthese en vertaling naar het RUP:
De horecazaak wordt bestendigd in het RUP in functie van de huidige activiteiten. Er is
geen uitbreidingsvraag inzake bebouwing en verharding.
De horecazaak heeft een grote parkeerdruk op piekmomenten die niet volledig op eigen
terrein kan opgevangen worden. Lokaal zijn er geen uitbreidingsalternatieven mogelijk
omwille van het reliëf en het landschap. Wel is het aangewezen de bestaande parking
voor de horecazaak meer efficiënt en eenduidig in te richten. Daarnaast wordt gewezen
op de publieke parking achter de militaire bunker die op piekmomenten ook een deel
van deze druk kan opvangen. De horecazaak is dan via het te realiseren wandelpad heel
vlot bereikbaar.
Bij een heraanleg van de verharding vooraan wordt gevraagd om meer aandacht te
hebben voor een groene inrichting en een leesbare scheiding tussen weg en parking.
Daarnaast kan de woning naast de horecazaak herbouwd worden in functie van
vakantiewoning of bed & breakfast.
De bestaande zonevreemde woning die ook volgens het gewestplan opgenomen is in
de zone voor recreatie, krijgt de bestemming parkgebied in functie van het bestendigen
van de woonfunctie.
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d) Belvedere
Synthese en vertaling naar het RUP:
De recazaak kan worden bestendigd (conform de vergunningstoestand). Er is geen
uitbreidingsvraag.
De toren is een beschermd monument en wordt als dusdanig aangeduid op het plan.
Hier blijven de mogelijkheden conform het beschermingsstatuut uiteraard onverminderd
gelden.

e) Alverman
Synthese en vertaling naar het RUP:
De recazaak kan worden bestendigd conform de vergunningstoestand. Er zijn een aantal
bouwkundige overtredingen die dienen te worden teruggedrongen omwille van een
vanuit landschappelijk en natuurlijk oogpunt kwetsbare omgeving. Dit betekent dat een
deel van het terras vooraan dient te worden teruggedrongen. Ook de parkeerstrook
vooraan wordt niet weerhouden.
In functie van reca-activiteiten kan een beperkte parking (ca. 15 plaatsen) achter de
recazaak worden behouden.
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f)

Hostellerie
Synthese en vertaling naar het RUP:

-

-

-

De horecazaak kan worden bestendigd en krijgt beperkte uitbreidingsmogelijkheden in
functie van de huidige activiteiten, zonder capaciteitsverhoging. Het gaat om:
Een uitbreiding van de bebouwing, aansluitend aan de oostelijke vleugel (één bouwlaag)
in functie van wellness-voorzieningen. Deze ruimte mag niet worden aangewend voor
capaciteitsverhoging. Deze mogelijkheid wordt gemotiveerd vanuit het feit dat de nuttige
gebruiksruimte in het gebouw zelf relatief beperkt is en de mogelijke uitbreiding compact
kan gebeuren en weinig impact heeft op het voorkomen van het gebouw in het
landschap;
Een herinrichting en beperkte uitbreiding van de huidige parking met een vijftien tal
parkeerplaatsen. Deze uitbreiding dient onmiddellijk aan te sluiten aan de bestaande
toerit. Deze uitbreiding is gemotiveerd vanuit het verdwijnen van de parking aan Den
engel, waardoor een actueel tekort aan parking voor cliënteel ontstaat. Rekening
houdend met de terreinsituatie zal, ongeacht de gekozen plaats, een nivellering of
afgraving van het terrein noodzakelijk zijn. Deze optie dient nog worden afgetoetst op
een verenigbaarheid met de natuurwaarden (passende beoordeling) en voor zover
landschappelijk aanvaardbaar (overeenstemming met beschermd landschap).
Ook technische haalbaarheid speelt een rol.
De mogelijkheid om het dak op te trekken in functie van dakisolatie en het comfort van
de kamers op de 2de verdieping. Ook dit heeft geen capaciteitsverhoging tot gevolg;
Daarnaast wordt de lager gelegen verharding (diensttoegang) verwijderd en krijgt dit
deel een meer tuingerichte invulling. Ook wordt aandacht besteed aan een kwalitatieve
inrichting en beheer van de niet bebouwde en niet-verharde ruimte rond het hotel. Hier
wordt gemikt op een ecologisch en landschappelijk verantwoorde aanleg, met
mogelijkheden van zachte recreatie voor de hotelgasten.
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g) Au Chalet
Synthese en vertaling naar het RUP:
De recazaak kan worden bestendigd (conform de vergunningstoestand). Bij eventuele
verbouwingen / herbouw wordt gevraagd rekening te houden met de zichtlocatie en de
impact van de bebouwing op de beleving van de Ossuaire.
De parking van de horecazaak behoudt zijn bestemming gemeenschapsvoorzieningen.
Het is wenselijk om deze parking te valideren in functie van dubbel gebruik (horecazaak
en bezoekers Ossuaire / Engel). De achterliggende overloopparking kan behouden
blijven als exclusieve parking voor de horecazaak.
Praktische afspraken zullen hiervoor noodzakelijk zijn. Bij herinrichting dient de parking
een kwalitatieve groene inrichting te krijgen.

4) Overige verblijfsrecreatie
Er zijn binnen het plangebied nog twee zones gelegen die volgens het gewestplan een
recreatieve bestemming hebben. Deze recreatiebestemming wordt overgenomen in het
RUP maar wordt verder verfijnd in functie van de huidige activiteiten en de lokale context.
-

De Lork
Het Centrum voor Jeugdtoerisme ‘De Lork’ is gelegen ten oosten van het studiegebied,
langsheen de Bergstraat. De ingang is te bereiken langs de Kattekerkhofstraat, alwaar
een twintigtal parkeergelegenheden zijn voorzien. Ten noordoosten van de verblijfsplaats
ligt Domein De Warande. Aan de overkant van de Kattekerkhofstraat bevinden zich vier
woningen met erachter uitgestrekte akkerlanden.
De bestemming van deze zone wordt voorzien in functie van het behoud en kwalitatieve
uitbating van het bestaande verblijfscentrum. Er wordt een generieke mogelijkheid
geboden om de parking beperkt uit te breiden in functie van de eigen noden. Hiervoor
dient wel nog te worden voldaan aan eventuele gestelde randvoorwaarden vanuit het
beschermd landschap.
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-

Vakantiewoning Monteberg
De bestemming van de bestaande vakantiewoning in de Montebergstraat wordt
behouden. Wel wordt deze verfijnd in functie van de huidige activiteiten, met name
vakantiewoning en/of bed & breakfast. Het voorzien van nieuwe, andere recreatieve
bestemmingen, zoals restaurant, hotel, etc. wordt op deze locatie niet wenselijk geacht.

-

Woning naast Hollemeersch
Uit gesprekken met de eigenaar van Hollemeersch blijkt dat er al vergevorderde plannen
zijn om deze woning om te vormen tot een woning met bijhorende bed & breakfast.
Hiervoor zou herbouw op een gewijzigde plaats noodzakelijk zijn.
Deze ontwikkeling past volledig binnen de huidige bestemming zone voor recreatie
volgens het gewestplan.
Deze mogelijkheid wordt bijgevolg doorvertaald naar het provinciaal RUP. De
bestemming recreatiegebied wordt hier dus verfijnd: een omvorming naar een meer
dynamische recreatieve activiteit zoals restaurant of café wordt hiermee uitgesloten.
Ongeacht de voorschriften van het RUP zal bij het herbouwen rekening moeten worden
gehouden met de direct werkende normen, met name de ligging binnen het beschermde
landschap.
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5) Zonevreemde woningen
Vertaling naar het RUP:
Het RUP heeft geen invloed op de stedenbouwkundige mogelijkheden voor zonevreemde
woningen.
De huidige mogelijkheden van de zonevreemde woningen worden geregeld door het
onderliggend gewestplan. Refererend naar deze onderliggende gewestplanbestemming
regelt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de stedenbouwkundige mogelijkheden
voor de woning. Specifiek voor (delen van) het plangebied komen hierbij nog
randvoorwaarden vanuit een ligging binnen een habitatrichtlijngebied en ligging binnen
een beschermd landschap. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet bovendien
in een afwijkingsmogelijkheid van de voorschriften van de geldende voorschriften
(gewestplan of RUP) in functie van het beschermd landschap.
Het toetsen van een stedenbouwkundige vergunning verloopt dan ook eenvoudig gesteld
via het schema hiernaast.
Zoals hiernaast gesteld zal het RUP geen invloed hebben op de huidige mogelijkheden.
Om hieraan tegemoet te kunnen komen, dient de bestemming van de woning in het
RUP eenzelfde betekenis te hebben in het kader van de zonevreemde wetgeving als
bestemming van het gewestplan die nu van toepassing is. De randvoorwaarden vanuit
het habitatrichtlijngebied en het beschermd landschap zijn sectoraal geregeld en blijven
dus van toepassing.
De tabel geeft weer welke toekomstige bestemming voor zonevreemde woningen
dezelfde mogelijkheden biedt als de huidige gewestplanbestemming.
De meeste van deze bestemmingswijzigingen spreken voor zicht: een natuurbestemming
in het gewestplan kan worden gelijkgesteld met een natuurbestemming in het RUP, een
landbouwbestemming in het gewestplan komt overeen met een landbouwbestemming
in het RUP.
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-

-

Een tweetal categorieën vereisen wat meer uitleg:
De categorie agrarisch gebied met ecologisch belang in het gewestplan is een buitenbeentje. De huidige wettelijke
mogelijkheden komen hier quasi volledig overeen met de mogelijkheden in natuurgebied volgens het gewestplan.
Er is echter één miniem verschil. In geval van heirkracht kunnen deze woningen herbouwd worden tot een
maximaal volume van 1.000 m³. Voor woningen in natuurgebied is het herbouwen van woningen in geval van
heirkracht beperkt tot het bestaande vergunde volume. Voor de woningen in dit specifieke geval wordt een
indicatieve aanduiding op het plan gemaakt met een rode asterisk, die dan via de voorschriften van het RUP deze
mogelijkheid behouden. Op deze manier wijzigt er niets aan de stedenbouwkundige mogelijkheden van deze
zonevreemde woningen.
Één woning in het plangebied (ter hoogte van Hollemeesrsch) is geleigen in recreatiegebied. Deze woning was
echter al aanwezig voor de inwerkingtreding van het gewestplan. Een recreatieve bestemming is hier niet aan de
orde. Een meer actuele bestemming voor deze woning, die analoge bouwkundige mogelijkheden biedt, is
parkgebied.
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6) Duurzame mobiliteitsstrategie
a) Parkeerstrategie
Het ruimtelijk beleid omtrent onthaalvoorzieningen op en rond het provinciaal domein vertrekt van een
‘drietrapstrategie’:
1) Centraal onthaal in de dorpen
Primair in de strategie is het voorzien van kwalitatief centraal onthaal in de dorpen, in eerste plaats in Kemmel
en in tweede instantie in Dranouter. Deze dorpen dienen de hoofdstroom van bezoekers te kunnen opvangen.
In Kemmel dient dit onthaal te beantwoorden aan volgende principes:
- Vlotte afwikkeling via hoger wegennet;
- Ontlasten van parkeren op de Dries;
- Bereikbaarheid bezoekerscentrum / horeca en bereikbaarheid Kemmelberg;
- Bundeling van parkeervoorzieningen;
- Ruimte voor auto’s en bussen (gescheiden voorzieningen);
- Instappunt / informeren bezoeker.
Het dorp Dranouter kan door zijn bestaand parkeeraanbod (in eerste instantie het kerkplein, en secundair
aan het Folkcentrum) een complementaire rol spelen t.a.v. Kemmel voor de bezoekers van de Kemmelberg,
meer gericht op actieve wandelaars en fietsers. Het realiseren van één of meerdere trage wegverbindingen
vanuit het dorp, die aantakken op het provinciaal wandelnetwerk is een belangrijk aandachtspunt om dit
onthaalpunt verder op te laden.
2) Verdwijnen van publieke parkeervoorzieningen op de top
De parkeergelegenheden ter hoogte van het monument De Engel zullen verdwijnen bij de herinrichting in
functie van de WOI-herdenking. Hierdoor zal de belevingswaarde van deze trekpleister sterk toenemen. Enkel
met het oog op het bereikbaar houden van de top voor mindervaliden wordt ingezet op het behouden van
een beperkt publiek parkeeraanbod voor deze doelgroep.

17

3) Bestaand aanbod aan voet Kemmelberg optimaliseren
In een derde stap is het de bedoeling om het bestaande (verspreide) parkeeraanbod aan de voet van het
domein te optimaliseren. Aan de voet van de Kemmelberg zijn verschillende bestaande parkings aanwezig.
Het is geenszins de bedoeling om hier een capaciteitsverhoging na te streven, maar enkel om te kijken hoe
het bestaande aanbod kan worden geoptimaliseerd, in functie van verkeersveiligheid, landschappelijke
meerwaarde en efficiënt/dubbel gebruik (privaat / publiek). Er wordt ook onderzocht naar het voorzien van
publieke parkeerplaatsen aan de voet van de Kemmelberg, ter compensatie van het verdwijnen van de
publieke parking op de top van de Kemmelberg.
Volgende principes gelden hierbij:
- Verbeteren verkeersveiligheid;
- Landschappelijke integratie / verbetering;
- Geen capaciteitsverhoging: geen bijkomende druk op de verkeersluwe wegen;
- Dubbel gebruik (indien functioneel voor provinciaal domein), voorzien van recreatieve meerwaarde:
speelweefsel, picknickzone, bebording.
b) Fiets en wandelnetwerk
De Kemmelberg speelt een belangrijke rol in het toeristisch-recreatieve feits- en wandelnetwerk. Naast de
verschillende fiets- en wandelroutes die delen van de Kemmelberg aandoen zijn er ook specifieke wandelingen
in functie van de Kemmelberg voorzien. Naast de bestaande wegen met verkeersluw karakter zijn ook vele
onverharde wandelpaden voorzien.
De provincie heeft de ambitie om dit netwerk te versterken en verder uit te bouwen in functie van kwaliteitsvolle
wandelingen in een ecologisch waardevol en sterk afwisselend landschap. Één van de doelstellingen is om een
wandelpad te realiseren die de volledige lus maakt rond de top van de Kemmelberg. In functie hiervan zijn er
nog een aantal missing links in het wandelnetwerk.

-

Het gaat onder meer om:
Verbinding op noordflank tussen Montebergstraat en wandelpad ten zuiden van de Godtschalkstraat;
Verbinding wandelpad achter Hollemeersch over site achter de commandobunker richting De Lork;
Verbinding vanaf Lettingstraat langs de Lindebeek en dan doorsteek naar de Smijterstraat;
Verbinding Lettenberg tussen Lokerstraat en Terrierstraat.
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Bestaande en nog te realiseren wandelpaden worden in functie van aanleg, inrichting en beheer indicatief
aangeduid op het grafisch plan. Bij de nog te realiseren wandelpaden heeft de indicatieve aanduiding aan wat
dient te worden verbonden. Van het specifieke te volgen tracé kan afgeweken worden in functie van de best
ruimtelijke keuze.
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4 RELATIE MET DE STRUCTUURPLANNEN
4.1 RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN
Het plangebied is onderdeel van het buitengebied.
Volgend beleid wordt voor de structuren van het buitengebied in het RSV vooropgesteld:
a) Natuurlijke structuur
De ruimtelijke natuurlijke structuur is een samenhangend geheel van rivier- en beekvalleien, reliëfcomponenten,
complexen van natuur en lijnvormige verbindingselementen. Deze structuur bevat meer dan de huidige intrinsieke
natuurwaarden. Ook menselijke activiteiten zoals beroepslandbouw, recreatie, bedrijvigheid, enz. komen in deze
ruimten voor.
Vanuit het RSV wordt een beleid voor een duurzame natuurlijke structuur voorgedragen. Dit beleid is slechts mogelijk
wanneer het fysische systeem als uitgangspunt wordt genomen. Het fysische systeem is het geheel van eigenschappen,
processen en onderlinge relaties van klimaat, lucht, bodem en water. De natuurlijke structuur op zich is niet enkel
bepalend voor de natuur maar ook voor andere activiteiten.
De natuurlijke structuur is de resultante van het fysische systeem zoals reliëfovergangen maar ook van biotische
elementen zoals boscomplexen. Deze natuurlijke structuur vormt dus de basis voor allerlei activiteiten zoals landbouw
en recreatie.
Het RSV zorgt ook voor een provinciale taakstelling terzake. Het Vlaamse Gewest duidt de grote eenheden natuur
(GEN), de grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO) en de natuurverwevingsgebieden aan (voor het plangebied
betreft het hier ondermeer de natuuraandachtszone West-Vlaamse Heuvels). De Provincie heeft de taak deze gebieden
te verbinden met natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. Hierdoor ontstaat
een netwerk met Vlaamse elementen waarin natuur een hoofd- of nevenfunctie vervult en provinciale elementen waar
de natuur een ondergeschikte functie heeft.
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b) Landschappelijke structuur
Het RSV geeft aan dat het landschap als afweging bij ruimtelijke ingrepen moet meegenomen worden. Wil men de
karakteristieken van het landschap behouden en versterken, dan moet men bij de ruimtelijke afweging van functies
immers rekening houden met de ruimtelijke randvoorwaarden die het landschap stelt. Met een beter zicht op en een
degelijke kennis van de karakteristieke elementen en componenten, zullen er randvoorwaarden worden opgelegd
aan de ontwikkeling van functies en activiteiten. Toch komen de ontwikkelingsmogelijkheden van de
structuurbepalende functies daardoor niet in het gedrang.
Het RSV geeft een aantal specifieke doelstellingen weer voor het landschap. De indicatieve selectie en het bepalen
van gedifferentieerde ontwikkelingsperspectieven voor de structurerende landschapselementen en -componenten zijn
twee taken die de Provincie toegeschoven krijgt. Het PRS-WV krijgt dus de taak om specifiek aandacht te besteden
aan het landschap.
c) Agrarische structuur
Het RSV bepaalt geen specifieke taakstellingen omtrent landbouw voor de provincie. Wel kan de provincie de
agrarische structuur verder verfijnen. Het Vlaams Gewest duidt de te herbevestigen agrarische gebieden aan. Binnen
deze zones is het beleid gericht op het behoud en de verdere ontwikkeling van het agrarisch ruimtegebruik. Dit vormt
dan ook het uitgangspunt voor structuurondersteunende maatregelen vanuit het ruimtelijk en het sectoraal beleid.
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse Overheid in 2008 een ruimtelijke visie
op voor landbouw, natuur en bos voor de regio Westhoek. Op 31 maart 2006 nam de Vlaamse Regering kennis van
deze visie en keurde ze de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 95.200 ha
agrarisch gebied én een operationeel uitvoeringsprogramma goed.
d) Toerisme en recreatie
De Vlaamse overheid staat voor het volgende te voeren beleid inzake toerisme en recreatie (meer bepaald het
buitengebied):
-

De bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur optimaal benutten;
Het toeristisch-recreatief aanbod in het buitengebied verbinden met het aanbod in de stedelijke gebieden;
Strikte locatie- en uitbreidingsvoorwaarden voor bestaande hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur
in het buitengebied . Enkel de infrastructuur gelegen in toeristisch-recreatieve knooppunten of netwerken van
primair belang krijgen ontwikkelingsmogelijkheden.
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-

Recreatief medegebruik in het buitengebied kwalitatief ontwikkelen, rekening houdende met de ruimtelijke
draagkracht.
Nieuwe hoogdynamische infrastructuur kan enkel voorzien worden binnen de randvoorwaarden van de
structuurbepalende functies van het buitengebied (bv. natuur en landbouw) en enkel in toeristisch- recreatieve
knooppunten of netwerken van primair belang.

Het Vlaamse Gewest bedeelt de Provincie een belangrijke rol toe bij het uitwerken van een ruimtelijk beleid voor
toerisme en recreatie. De Provincie selecteert namelijk de toeristisch-recreatieve knooppunten, de netwerken van
primair belang en werkt ook een gebiedsgerichte visie uit. Het RSV bepaalt ook dat de Provincie de opdracht heeft
om een visie en uitvoering te geven aan de ontwikkelingen van openlucht recreatieve verblijven.
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4.2 PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WEST-VLAANDEREN
Het PRS West-Vlaanderen werd op 6 maart 2002 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het PRS vormt de basis voor het
provinciaal ruimtelijk beleid in West-Vlaanderen. De globale gewenste ruimtelijke structuur is weergegeven op op
onderstaande figuur.
Het addendum PRS-WV werd goedgekeurd op 11 februari 2014. In het addendum werden een aantal toevoegingen gemaakt
ten aanzien van het PRS. Voor het plangebied zijn voornamelijk een verdere verfijning van het ruimtelijk beleid voor openlucht
recreatieve groene domeinen van belang, maar ook de ontwikkelingsmogelijkheden voor zonevreemde recazaken.
Deelruimte Heuvel-Ijzerruimte
Het plangebied behoort volgens het PRS-WV tot de Heuvel-Ijzerruimte.
De Ijzerhandzamevallei en de West-Vlaamse Heuvels worden vanuit toeristisch-recreatief oogpunt
grensoverschrijdend onderzocht met Frankrijk. Hierbij moet de bosstructuur bestendigd en versterkt worden. De
impact van de Eerste Wereldoorlog is in deze streek nog duidelijk aanwezig (bv. IJzertoren, militaire kerkhoven)
en is een potentie voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Het aantrekkelijke landschap met relatief geringe
bebouwing, golvend karakter en kleine landschapselementen wordt in deze deelruimte dan ook bij voorkeur
benadrukt. De aanduiding van bouwvrije zones ondersteunt optimaal de grondgebonden landbouw. Omwille
van de visuele zichten is een kwalitatieve en gerichte inpassing van nieuwe (landbouw)infrastructuur immers
vereist.
Omwille van de kwaliteiten van deze deelruimte moet ook worden ingezet op een beperkte dynamische
toeristisch-recreatieve infrastructuur in het buitengebied. Een aantal hiervan wordt gebundeld in toeristischrecreatieve knooppunten. De provinciale domeinen Kemmelberg en Palingbeek krijgen een beleid van
openluchtrecreatieve groene domeinen.
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Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur
In deze deelstructuur wordt het landschap specifiek bekeken vanuit zijn verschijningsvorm en zijn cultuurhistorische waarde.
Hiertoe worden volgende beleidsdoelstellingen uitgewerkt:
-

De diversiteit en herkenbaarheid van West-Vlaamse landschappen behouden en versterken;
Landschappen met een duidelijke culturele erfgoedwaarde vrijwaren;
Nieuwe ingrepen ruimtelijk sturen.

Deze beleidsdoelstellingen kennen hun specifieke doorvertaling binnen de op provinciaal aangeduide landschapseenheden
en structurerende elementen en componenten.
Selecties landschap:
-

Structurerende reliëfcomponent: West-Vlaamse Heuvels;
Gaaf landschap: Centrale heuvelrij van de West-Vlaamse Heuvels;
Ankerplaats Kemmelberg en Monteberg.

Voor het voorliggende PRUP is de selectie van de ankerplaats Kemmelberg en Monteberg, de aanduiding van het gaaf
landschap Centrale heuvelrij van de West-Vlaamse Heuvels, en de geselecteerde structurerende reliëfcomponent WestVlaamse Heuvels, van belang. Deze geselecteerde gebieden worden algemeen naar voor geschoven als de meest
waardevolle landschappelijke plaatsen. Het beleid is dan ook gericht op het behoud en het versterken van de traditionele
kenmerken. Dit impliceert niet dat nieuwe ingrepen uitgesloten worden maar wel dat er een verhoogde aandacht moet zijn
naar de wijze waarop ingrepen worden gepland.
Ook op vlak van natuurwaarde is het plangebied van groot belang. De bos- en natuurelementen van de West-Vlaamse
heuvels worden in het provinciaal structuurplan aangeduid als natuuraandachtszone. Het is evenwel de taak van het Vlaamse
Gewest om deze gebieden af te bakenen. Een eerste fase van de afbakening van het VEN is afgerond.
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Gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie
 Openluchtrecreatieve groene domeinen
De Kemmelberg is volgens het PRS-WV geselecteerd als openluchtrecreatief groen domein. Openluchtrecreatieve
groene domeinen bieden de bezoeker nauw contact met de natuur. Aanvullend op de natuurfunctie is ook zachte
recreatie toegelaten. Binnen de recreatiezones op de bestemmingsplannen komen naast zachte recreatie ook andere
vormen van recreatie in aanmerking. Welke kunnen ondergebracht worden in het openluchtrecreatief groen domein,
dient per domein onderzocht te worden. Dit in functie van de aanwezige natuur- en landschappelijke waarden. Het
is immers niet de bedoeling om, naast wandelen en fietsen, alle recreatievormen in elk domein toe te laten. Naast de
visie op het domein zelf, dient het openluchtrecreatief groen domein ook in zijn omgevingscontext geplaatst te worden
en dient het aanbod aan recreatie in de regio in rekening te worden gebracht.
Openluchtrecreatieve groene domeinen kunnen uitbreiden. Deze domeinen zijn op diverse locaties ingeplant en
bieden de mogelijkheid tot kwalitatieve vrijetijdsbesteding dicht bij huis. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer
is essentieel. De openluchtrecreatieve groene domeinen kunnen uitgebreid worden voor natuur of recreatie. Welke
functie in de uitbreiding ondergeschikt is, dient per domein bekeken te worden, op basis van de aanwezige natuuren landschappelijke kwaliteiten.
De aanleg van nieuwe infrastructuur in en rond deze domeinen is mogelijk, op voorwaarde dat die infrastructuur zorgt
voor de begeleiding en de spreiding van de bezoekers en dat deze in relatie staat met de aanwezige recreatieve
vormen binnen het openluchtrecreatief groen domein en geen afbreuk doet aan de intrinsieke landschapswaarden,
in het bijzonder wat de beschermde landschappen betreft. Autonome ontwikkelingen zijn niet toegelaten. Hierbij kan
volgende infrastructuur overwogen worden: aangepaste wegenis, een tracé voor toegankelijkheid voor personen met
een beperking, een cafetaria, sanitair, parking, een bezoekerscentrum, een uitkijktoren. Er dient hierbij in de eerste
plaats bekeken te worden of bestaande bebouwing kan ingezet worden voor deze functies. In het bijzonder omwille
van de impact op de omgeving dient er bijzondere aandacht te zijn voor de waterzuivering binnen het domein.
Bovendien dient er gezorgd voor voldoende parking zodat wild parkeren wordt vermeden.
Delen van de openluchtrecreatieve groene domeinen kunnen aangeduid worden om de rol als speelbos op te nemen.
In het kader van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kunnen eveneens nieuwe speelbossen aangegeven worden.
Om het bestaande aanbod en de mogelijke potenties zo goed mogelijk te gebruiken, om toeristisch-recreatieve
ontwikkelingen te sturen op basis van de eigenheid van de streek en om mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding dicht
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bij huis te voorzien, worden openluchrecreatieve groene domeinen op provinciaal niveau opgenomen als
structuurbepalende elementen in de toeristisch-recreatieve structuur.
 Specifieke dagtoeristische knooppunten
De Ossuaire francais op de Kemmelberg is geselecteerd als dagtoeristisch knooppunt.
Specifieke dagtoeristische knooppunten zijn bezienswaardigheden die de attractie op zich vormen en niet
kerngebonden zijn. De bezienswaardigheid vormt geen onderwerp voor uitbreiding, maar de infrastructuur gekoppeld
aan de bezienswaardigheid kan in aanmerking komen voor verbetering. Voorbeelden zijn: het voorzien van
onthaalinfrastructuur, het aanleggen van een parking,…
Als er op de site historische gebouwen aanwezig zijn, kan een hergebruik ervan voor toerisme en recreatie overwogen
worden, dit met het oog op het behoud van de erfgoedwaarde. Ook kunnen voor de nieuwe functie noodzakelijke
bijgebouwen ondergeschikt overwogen worden.
De ingrepen dienen bij concrete vragen verder afgewogen te worden rekening houdend met de volgende criteria:
-

Ontsluiting;
Landschappelijke impact;
Impact op de natuurlijke en de agrarische structuur;
Te verwachten hinder;
Specificaties van de gebouwen (rekening houdend met de erfgoedwaarde).

 Toeristisch-recreatieve regio Westhoek: valoriseren van landschappelijke kenmerken en erfgoed
Deze regio is bekend omwille van zijn talrijke getuigenissen van zijn WOI-verleden en van het aantrekkelijk platteland
met de typische Westhoekstadjes. Deze typische kenmerken moeten toeristisch gevaloriseerd worden. Het vlakke
polderlandschap in het noorden is open en dooraderd met talloze vaarten en kanalen. Verspreid in de open ruimte
liggen kleine kernen en aantrekkelijke hoevegebouwen met een sterke streekgebonden uitstraling. De Heuvelstreek
in het zuiden biedt een heuvelachtig landschap met de typische hoppe- en tabaksteelt. Het genieten van deze
landschappen is een belangrijk onderdeel van de aantrekkingskracht van deze toeristische regio. Daarnaast geeft het
netwerk van sites en relicten uit WOI over gans de Westhoek een heel speciale inhoud aan de beleving van deze
regio. Deze sites vragen soms beperkte ontwikkelingsmogelijkheden om het steeds stijgend aantal bezoekers op te
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vangen. De typische Westhoekstadjes Ieper, Diksmuide, Veurne en Poperinge vormen een belangrijke onderbouw
voor meer dynamische toeristische ontwikkelingen. Het kleinschalig plattelandslogies is hier een belrangrijke drager
van het toerisme waarbij aandacht moet gaan naar het niet overschrijden van de draagkracht in kwetsbare gebieden.
 Beleid voor bestaande recazaken in open ruimte
De herziening van het PRS-WV biedt een kader om beperkte ontwikkelingsmogelijkheden te geven aan vergunde of
vergund geachte zonevreemde recazaken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen basisontwikkeling en bijkomende
ontwikkelingsmogelijkheden.
-

-

Er wordt vertrokken van een basisontwikkeling die inhoudt dat recazaken minstens bestendigd kunnen worden
en functioneel kunnen uitbreiden om te voldoen aan randvoorwaarden vanuit sectorale wetgeving (zonder
capaciteitsverhoging), vb. in functie van veiligheid. De horecazaak moet tevens voldoen aan de milieuwetgeving
(o.a. op lozing van afvalwater). Daarnaast is er een mogelijkheid om een open buitenterras te voorzien beperkt
tot maximaal 100 m² en kan de nood aan bijkomende parkeermogelijkheden per situatie worden bekeken. Bij
een nieuwe aanleg, of bij het vernieuwen van een bestaande parking, moet het gaan om een groene parking.
Bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden worden voorzien voor die recazaken in het buitengebied die
meerwaarde kunnen betekenen voor de bestaande toeristisch-recreatieve structuren. Deze recazaken moeten
hiervoor een toeristische meerwaarde betekenen voor de omgeving en een goede bestaande ontsluiting kennen.
Dergelijke recazaken kunnen de mogelijkheid krijgen voor een capaciteitsuitbreiding tot maximaal 50% en tot
een volume van maximum 1.000 m³ al dan niet met woning inbegrepen. Deze uitbreiding moet ervoor zorgen
dat de recazaak zich beter integreert in zijn directe omgeving. Hierbij staat een kwaliteitsvolle inplanting in de
natuurlijke, landschappelijke en agrarische structuur voorop. De architecturale kwaliteit van het gebouw en een
goede buitenaanleg is van groot belang. Op deze manier kan na het stopzetten van de recazaak het gebouw
een volwaardige woonbestemming opnemen. De schaal van deze gebouwen is immers gelijkaardig aan de
maximale mogelijkheden van de woningen in het buitengebied.
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4.3 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN HEUVELLAND
Het GRS Heuvelland werd goedgekeurd op 19/10/2006. Hierbij worden volgende basisconcepten voor de gewenste
ruimtelijke structuur naar voor geschoven:
-

Groene heuveltoppen op centrale heuvelrug als vertrekpunt van groene aders;
Landbouw geeft vorm aan drie noord-zuid gerichte corridors op de heuvelrug;
Zuidelijke heuvelkam als scheiding tussen twee valleien;
8 kernen: eenheid in verscheidenheid;
Een recreatief kerngebied met Kemmel en Westouter als concentratiepunten;
Uitbouw van een hiërarchische wegenstructuur.

 Gewenste open ruimte structuur
Binnen de gewenste open ruimte structuur worden volgende doelstellingen naar voor geschoven:
- Gebiedsspecifiek ondersteunen van de dynamische ontwikkeling van de landbouw in de open ruimte;
- Ondersteunen van de natuurlijke structuur door de uitbouw van de ecologische infrastructuur;
- Behoud en versterken van de landschappelijke kwaliteiten en eigenheid;
- Sturend beleid op het gebied van toerisme en recreatie;
- Specifiek beleid voor de overige functies in de open ruimte;
- Gebiedsgerichte uitwerking.
Dikkebusvijver wordt beschouwd als bovenlokaal. Binnen de gewenste natuurlijke structuur is de Dikkebusbeek
opgenomen als lokale natte ecologische structuur.
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 Gewenste structuur deelruimte ‘centrale heuvelrij tussen Loker en Kemmel’
In het gebied gaat aandacht uit naar het versterken van de natuurwaarden op de beboste heuveltoppen
in combinatie met het behoud van de samenhang en de hoge landschappelijke waarde van de
tussenliggende ‘landbouwzadels’. Een groot deel van deze deelruimte werd als landschap beschermd.
De aanwezige natuur- en landschapswaarden maken deze gebieden van bovenlokaal belang.
Onderstaande visie is dan ook te beschouwen als suggestie aan de hogere overheid.
Beboste heuveltoppen
De beboste heuveltoppen van Kemmelberg – Monteberg, Scherpenberg en Zavelaar behoren tot de
ecologisch hoogwaardige gebieden van de gemeente. In deze gebieden is het beleid gericht op het
behoud en het versterken van de aanwezige natuurwaarden. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat het
gebied zijn typerend abiotische milieu behoudt. De abiotische kenmerken (reliëf, bodem) bepalen immers
in belangrijke mate de ecologische waarde van het gebied. In deze gebieden kan een beperkt recreatief
medegebruik toegelaten worden (wandelen). Daarnaast wordt een deel van het bos opengesteld als
speelbos.
Landbouwkamers rond beboste heuveltoppen
Op de flanken van de beboste heuveltoppen wordt een gordel van diverse landschapstypes voorzien.
Het reliëf in combinatie met een dens vlechtwerk van groenelementen deelt de ruimte op in een aantal
landbouwkamers. Dit halfgesloten landschap creëert een unieke overgang tussen de beslotenheid van
de beboste heuveltoppen en de openheid van de omringende landbouwruimten.
Het beleid richt zich op het behoud van de typische reliëfelementen en het accentueren van lijnvormige
elementen in het landschap zoals wegen, steilranden en kleine waterlopen via gerichte
groenaanplantingen. In dit groen vlechtwerk rond de landbouwruimten staat natuurgericht beheer
voorop.
Brongebied en bronbeken
Net als in de omgeving van Rodeberg – Zwarteberg draagt het gebied een belangrijke functie als
brongebied. Het effect op de waterhuishouding zal dan ook een belangrijke toetssteen vormen bij
ingrepen in het ganse gebied. Bronbeken als de Scherpenbergbeek, Kemmelbeek, Kleine Kemmelbeek,
Lindebeek en Hellebeek stellen de ecologisch hoogwaardige gebieden van de heuveltoppen in
verbinding met natuurcomplexen in de lager gelegen gebieden. De ecologische kwaliteit van de
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waterloop en zijn oevers worden behouden en verder versterkt. Beekbegeleidende boscomplexen
betekenen een belangrijke ondersteuning voor de natuurverbindingsfunctie.
Horeca en recreatie op de Kemmelberg
Voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de bossen op de Kemmelberg zijn de natuurlijke en
landschappelijke kwaliteiten richtinggevend. Voor de overige activiteiten is maatvoering vereist.
Ontsluiting van het gebied
We opteren ervoor om de Kemmelberg zoveel mogelijk autoluw te houden. Het toeristische verkeer wordt
zoveel mogelijk opgevangen in de dorpskern van Kemmel. Daarnaast worden aan de rand van het bos
een beperkt aantal parkeerplaatsen voorzien. Parkeervoorzieningen dienen hierbij zoveel mogelijk
gebundeld en voldoende landschappelijk geïntegreerd te worden.

Camping Ypra
Camping Ypra kan zich verder ontwikkelen binnen het recreatiegebied (juridisch aanbod). Verdere
uitbreiding is niet gewenst gezien de ecologische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied.
Landbouwzadels
De ‘Zadels’ tussen de beboste heuveltoppen worden versterkt als samenhangend landbouwgebied met
vooral de grondgebonden agrarische structuur als drager. Het gebied blijft dan ook gehandhaafd als
bouwvrije zone. Gezien de hoge landschapswaarde blijven de mogelijkheden voor hergebruik van de
agrarische bedrijfsgebouwen beperkt tot laagdynamische activiteiten. De ligging in het recreatief
kerngebied opent perspectieven voor het hergebruik van bestaande landbouwbedrijfsgebouwen in functie
van aan recreatie verwante activiteiten.
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 Beleidskader niet-agrarische functies in de open ruimte
Binnen dit beleidskader voor niet-agrarische functies in de open ruimte worden volgende uitgangspunten naar voor
geschoven:
- Ontwikkeling van niet – agrarische functies is enkel mogelijk op bestaande landbouwbedrijfszetels Het
ontwikkelen van nieuwe sites buiten de bestaande bedrijfskavels is niet verenigbaar met de vooropgestelde
beleidsdoelen rond de open ruimte;
- De ontwikkelingsmogelijkheden voor niet-agrarische functies worden gebiedsgericht afgewogen op basis van de
gewenste ruimtelijke structuur;
- Functiewijzigingen worden gekoppeld aan randvoorwaarden om te komen tot ruimtelijke kwaliteitswinst.
De aan recreatie verwante activiteiten hebben betrekking op het recreatief medegebruik van het landelijk gebied.
Het gaat hierbij zowel om horeca en verblijfstoerisme (plattelandstoerisme) als om specifieke, recreatieve activiteiten
zoals een natuureducatief centrum, fietsenverhuurcentrum, paardenpension of manege.
De opmaak van het gemeentelijk beleidskader gebeurt in drie stappen:
-

Bepalen van het draagvlak van elke deelruimte voor niet-agrarische functies;
Onderzoek naar de verenigbaarheid van de functie met zijn concrete omgeving;
Vastleggen van de voorwaarden die moeten vervuld zijn om een economische drager op een concrete plaats toe
te laten.

Het plangebied behoort tot de deelruimte ‘Centrale heuvelrij tussen Loker en Kemmel’.
Voor het plangebied zijn volgende relevante bepalingen van toepassing:
-

-

Woningen gelegen in een natuuraandachtsgebied die gelegen zijn langs een uitgeruste weg kunnen verbouwd
en herbouwd worden in bepaalde situaties. Bij bijzondere kleine woningen kan een beperkte uitbreiding
toegelaten worden, indien deze de totstandkoming van een leefbare woning betreft. Op huiskavels die niet
gelegen zijn aan een uitgeruste weg kunnen gebouwen enkel binnen hun bestaand volume verbouwd worden.
Het herbouwen is niet mogelijk, met uitzondering van enkele te bepalen situaties (bvb. overmacht);
Op hoeves in natuuraandachtsgebied kan, na stopzetting van de agrarische functie, de woonfunctie behouden
blijven;
Wat activiteiten betreft met betrekking tot landbouwverbreding kunnen activiteiten toegelaten worden die de
functies landbouw, natuur en recreatie integreren. Landbouw verwante activiteiten zijn niet verenigbaar met de
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-

-

landschap- en natuurwaarden. Buiten natuuraandachtsgebied kunnen landbouwverbreding of
landbouwverwante activiteiten toegelaten worden;
Gezien de potenties van het gebied op vlak van toerisme en recreatie zijn nieuwe, aan de recreatie verwante
activiteiten op voormalige landbouwbedrijfszetels toegestaan. Bestaande activiteiten kunnen behouden blijven,
zolang ze verenigbaar zijn met hun onmiddellijke omgeving. Daarnaast kunnen ze beperkt uitbreiden in functie
van de leefbaarheid van de activiteit en om te voldoen aan de hedendaagse normen;
Andere economische activiteiten zijn in natuuraandachtsgebied niet toegestaan. Bestaande activiteiten in
natuuraandachtsgebied kunnen verbouwen of herbouwen indien verenigbaar met hun onmiddellijke omgeving.
Uitbreiding is niet toegelaten. Buiten natuuraandachtsgebied kunnen bestaande activiteiten verbouwen of
herbouwen indien verenigbaar met de onmiddellijke omgeving. Uitbreiding is niet toegelaten, tenzij kan
aangetoond worden dat deze uitbreiding plaats vindt in versnipperd landschap.
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5 METHODIEK VOOR DE BEOORDELING VAN MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN
5.1 WERKWIJZE
De beoordeling van de milieueffecten gebeurt per discipline. De relevante disciplines staan beschreven onder punt 5.2.
Per discipline gebeurt er een bespreking van de bestaande toestand, het nulalternatief, de verwachte effecten en een
opsomming van milderende maatregelen.
In dit geval houdt het nulalternatief in dat de geplande bestemmingswijziging niet doorgaat en dat de huidige
gewestplanbestemmingen van kracht blijven. Er kan aangenomen worden dat bij het nulalternatief de bestaande toestand in
de toekomst te weinig zal wijzigen. Daarom wordt de bestaande toestand als referentiesituatie genomen.
De toekomstige activiteiten, ingrepen en maatregelen kunnen zowel positieve als negatieve effecten hebben op het milieu.
Bij de beschrijving van de te verwachten effecten op het milieu wordt een vergelijking gemaakt tussen de referentietoestand
en de toekomstige situatie.
Indien er negatieve effecten optreden worden milderende maatregelen voorgesteld. Op basis van deze milderende
maatregelen worden de aanbevelingen voor het Provinciaal RUP beschreven. De aanbevelingen kunnen een bijsturing van
de bestemmingszones of de stedenbouwkundige voorschriften inhouden.

5.2 RELEVANTE DISCIPLINES
Gezien de doelstellingen van het PRUP en de aard van de voorziene activiteiten zijn er effecten op het milieu te verwachten
in de volgende disciplines:
1) Ruimtelijke ordening / Mens-Ruimtelijke aspecten;
2) Fauna, flora en biodiversiteit;
3) Bodem;
4) Water;
5) Geluid;
6) Licht;
7) Landschap;
8) Cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed;
9) Mobiliteit;
10) Landbouw.
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Voor de disciplines energie- en grondstoffenvoorraden en atmosfeer & klimatologische factoren zijn geen effecten op het
milieu te verwachten. Ze worden niet verder onderzocht.
Tevens zijn er binnen het plangebied en binnen een straal van 2km zijn geen SEVESO-inrichtingen aanwezig. Het plangebied
omvat geen aandachtsgebied. Het plangebied geeft geen aanleiding tot nieuwe aandachtsgebieden of nieuwe SEVESOinrichtingen. Bijgevolg wordt tevens de discipline gezondheid en veiligheid van de mens niet verder onderzocht.
De disciplines die wel worden onderzocht hebben onderlinge relaties en zijn niet onafhankelijk van elkaar. De samenhang
van verschillende milieueffecten en van de milderende maatregelen is daarom van groot belang.
De volgende disciplines worden omwille van de sterke samenhang en omwille van het vermijden van herhalingen, samen
genomen:
1.
2.

Geluid en Licht;
Landschap en cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed.

Bijgevolg worden volgende disciplines besproken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ruimtelijke ordening / Mens-Ruimtelijke aspecten;
Fauna, Flora en Biodiversiteit;
Bodem;
Water;
Geluid en Licht;
Landschap en cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed;
Mobiliteit;
Landbouw.
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6 BESCHRIJVING VAN MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN
6.1 RUIMTELIJKE ORDENING / MENS-RUIMTELIJKE ASPECTEN
6.1.1 Referentiesituatie
Het plangebied is gelegen binnen het gewestplan Ieper-Poperinge (K.B. 14.08.1979).
Volgende gewestplanbestemmingen zijn in het plangebied aanwezig:
- Natuurgebieden;
- Natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten;
- Agrarische gebieden met ecologisch belang;
- Landschappelijk waardevol agrarisch gebieden;
- Parkgebieden;
- Gebieden voor verblijfsrecreatie;
- Militaire gebieden;
- Reservegebieden voor recreatie;
- Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.
Binnen het plangebied werd het agrarisch gebied niet herbevestigd.
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Provinciaal RUP 'Kemmelberg' te Heuvelland
Situering op het gewestplan
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6.1.2 Mogelijke effecten
Het plan voorziet in een herbestemming waarbij voornamelijk landbouwgebied wordt herbestemd naar groengebieden of
parkzones.
Wandelinfrastructuren, zichtrelaties, zonevreemde woningen, zichtpunten en erfgoedelementen zijn aangeduid met behulp
van een indicatieve aanduiding.
De decretale regelgeving rond planbaten en planschade is van toepassing.
De ruimteboekhouding voorziet voornamelijk een toename in bestemmingscategorie groen ten nadele van de
bestemmingscategorie landbouw. Met name met betrekking tot het GEN en het habitatrichtlijngebied worden
herbestemmingen voorzien naar groene bestemmingen die beter aansluiten bij de bestaande toestand en die de bescherming
van deze beschermde gebieden op vlak van ruimtelijke ordening moeten garanderen.
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Hinder en belevingswaarde t.a.v. omwonenden en recreanten
Gezien de omzetting van voornamelijk landbouwgebied naar groengebieden of parkzones is de mogelijke hinder zeer
beperkt.
Wandelinfrastructuren, zichtrelaties, zonevreemde woningen, zichtpunten en erfgoedelementen zijn aangeduid met behulp
van een indicatieve aanduiding. Door het beter toegankelijk maken voor de recreant wordt de belevingswaarde van het
gebied verhoogd en aangenamer gemaakt. Het verkeersluwe karakter van het gebied blijft behouden en het aantal
horecazaken blijft beperkt. Tevens behouden de zonevreemde woningen hun basisrechten zoals geregeld in de VCRO.
Er ontstaat geen significant effect t.a.v. de omwonenden en recreanten van het gebied.

6.1.3 Milderende maatregelen
Het plan heeft geen negatief effect door de beperkte wijziging van het grafisch plan en de voorschriften naar bestemming en
inrichting zodat milderende maatregelen zich niet opdringen.

6.1.4 Conclusie
Er kan gesteld worden dat het plan geen significante effecten heeft voor wat betreft de ruimtelijke ordening / Mens –
Ruimtelijke aspecten.
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6.2 FAUNA, FLORA EN BIODIVERSITEIT
6.2.1 Referentiesituatie
Biologische waardering
De biologische waarderingskaart geeft op perceelsniveau een overzicht van de op het moment van opmeting aanwezige
natuurwaarden. Grote delen van de toppen en het voorbos worden als biologisch zeer waardevol aangeduid. Andere delen
zijn biologisch waardevol of vormen complexen met biologische waardevolle elementen.
Faunistisch belangrijk gebied
Grote delen van de Kemmelberg en Monteberg worden aangeduid met een belangrijke faunistische waarde.
Natura 2000
Binnen het plangebied is het habitatrichtlijngebied BE2500003 ‘Westvlaams Heuvelland’ gelegen.
Binnen het plangebied wordt het habitatrichtlijngebied “Westvlaams Heuvelland” gekenmerkt door volgende habitats:
- Habitat 3150: Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydocharition;
- Habitat 6510: Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Saguisorba officinalis)
- Habitat 9120: Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
- Habitat 9130: Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
- Habitat 91E0: Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae)
Grote delen van het habitatrichtlijngebied ‘Westvlaams Heuvelland’ zijn vandaag bestemd als natuurgebied, doch evenzeer
zijn grote gebieden vandaag bestemd als agrarisch gebied met ecologisch belang, landschappelijk waardevol agrarisch
gebied of militair gebied. Deze (agrarische) gebieden zijn vandaag echter gekenmerkt door een sterke aanwezigheid van
boscomplexen en graslanden.
Binnen dit habitatrichtlijngebied ‘Westvlaams Heuvelland’ is de Grote Eenheid Natuur ‘Het West-Vlaams Heuvelland’ en de
Grote Eenheid Natuur in Ontwikkeling ‘Het West-Vlaams Heuvelland’ gelegen. In deze zone zijn de belangrijkste
concentraties aan natuurwaarden en habitats van het habitatrichtlijngebied geconcentreerd. De GEN en GENO is vandaag
grotendeels bestemd als natuurgebied volgens het gewestplan en bestaat voornamelijk uit boscomplexen van beuk.
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Provinciaal RUP 'Kemmelberg' te Heuvelland
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6.2.2 Mogelijke effecten
Het volledige GEN & GENO-gebied verkrijgt een bestemming als natuurgebied. Ingrepen binnen het GEN & GENO-gebied
zijn in hoofdzaak beperkt tot de aanleg en onderhoud van wandelpaden aangelegd in duurzame natuurlijke materialen.
Het beheer en onderhoud van het GEN & GENO-gebied zelf valt onder de bevoegdheid van de parkbeheerder in overleg
met het Agentschap Natuur en Bos. Het gebied zal voornamelijk een bosgericht beheer verkrijgen.
Het habitatrichtlijngebied zelf wordt in hoofdzaak herbestemd naar de bestemmingscategorieën natuurgebied en agrarisch
gebied met ecologisch belang.
Volgende planopties hebben een effect op het habitatrichtlijngebied:
Herbestemming landbouw-natuur
 Binnen het plangebied wordt 169 ha van agrarische bestemming omgezet naar natuurgebied. Hierdoor stijgt het
aandeel natuurgebied van 71 ha naar ca. 240 ha. De herbestemming zorgt voor een betere bescherming van het
habitatrichtlijngebied. De mogelijkheid tot aantasting van het habitatrichtlijngebied wordt sterk ingeperkt.
Grootschalige agrarische constructies zijn niet meer mogelijk. Dit heeft een positief effect op de fauna, flora en
biodiversiteit.
 De ondersteunende ingrepen worden voorzien conform de richtlijnen van het Agentschap Natuur en Bos die zich
voornamelijk op beheervlak zullen uiten. Dit betekent onder meer maximaal gebruik van waterdoorlatende en
duurzame natuurlijke materialen bij de uitvoering van vereiste infrastructuur zoals wandelpaden, infoborden, …..
 Het natuurdecreet is van toepassing in de nieuw aangeduide natuurgebieden met onderhavig RUP. Dit wil o.a. zeggen
dat het artikel 25 bis § 3 van kracht blijft (regeling betreffende het gebruik van bestrijdingsmiddelen in een VEN).
 Via dit RUP wordt er 56,4 ha agrarisch gebied met ecologisch belang (cfr het gewestplan) omgezet naar agrarisch
gebied. Dit betekent dat er 56,4 ha wordt omgezet van ruimtelijk kwetsbaar gebied naar niet-kwetsbaar gebied. De
agrarische gebieden die worden herbevestigd bevatten vandaag geen boscomplexen zodat hier impact of wijziging
ten opzichte van de bestaande natuurlijke toestand te verwachten is. Deze open landbouwgebieden benadrukken de
aanwezigheid van de meer biologisch waardevolle natuurgebieden bestaande uit boscomplexen.
Zonevreemde gebouwen en functies


Bestaande gebouwen en functies worden bestendigd zonder dat er een significante uitbreiding van de activiteiten
worden toegestaan. Hierdoor zijn er geen effecten te verwachten op het habitatrichtlijngebied. De bestaande
horecabedrijven die gelegen zijn in een VEN of SBZ (Hostellerie, Belvedere, Alverman) zullen met onderhavig plan
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bestemd worden naar een zone met de categorie parkgebied waardoor er geen conflict ontstaat met de aanduiding
van VEN.
Parkeren




Het parkeren wordt gebundeld in twee parkeergelegenheden aan de voet van de Kemmelberg met name t.h.v.
Ossuaire/ Au Chalet en t.h.v. het kruispunt Lettingstraat/Kemmelbergweg. T.h.v. Ossuaire/Au Chalet betreft het het
regelen van het publiek gebruik van een bestaande parking bij een horecazaak. Bijgevolg zijn hier geen bijkomende
effecten te verwachten. T.h.v. het kruispunt Lettingstraat/Kemmebergstraat betreft het een nieuwe parking van 60
wagens. Deze wordt aangelegd binnen een akkerland waardoor geen waardevol gebied aangetast wordt. Door de
aanleg van deze parking kunnen een aantal kleinere versnipperde parkings binnen het habitatrichtlijngebied
gesupprimeerd worden. Dit heeft een positief effect. Bovendien wordt op die manier de wagens aan de voet van de
Kemmelberg opgevangen en wordt het verkeer op de Kemmelberg door het ontbreken van parkeerplaatsen op de
Kemmelberg ontmoedigd. Dit heeft eveneens een positief effect en heeft een gunstig gevolg voor de
kwaliteitsverbering van de actuele habitats.
De bestaande (bvb. bij horecazaken) en de nieuwe parkeerzones moeten ingericht zijn als groene parkingsmet
waterdoorlatende materialen.

6.2.3 Milderende maatregelen
Het plan heeft geen significant negatief effect op de fauna, flora en biodiversiteit waardoor milderende maatregelen zich niet
opdringen.

6.2.4 Conclusie
Er kan gesteld worden dat het plan geen significante effecten heeft op de disciplines fauna, flora en biodiversiteit.
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6.3 BODEM
6.3.1 Referentiesituatie
De bodem van de heuvels binnen het plangebied zijn opgebouwd uit opeenvolgende lagen van zand en klei.
De kleilagen, op 120m en op 85m, zijn ondoorlaatbaar. Regenwater dat door de zandige lagen sijpelt, geraakt er niet door
en zoekt een uitweg in horizontale richting. Dit water komt uiteindelijk als bronwater aan de oppervlakte. Deze bronnen
kunnen zich plaatselijk tot beekjes verenigen en deze schuren de heuvelflank uit en vormen amfitheatervormige bronvalleitjes
of dalhoofden. Op dergelijke plaatsen zijn veelal bronbosjes met een typische eigen flora terug te vinden.
Het plangebied bevat geen waardevolle bodems volgens de Databank Ondergrond Vlaanderen.
Cfr. het geoloket van OVAM bevindt er zich op de hoek van de Lettingstraag en de Montebergstraat een perceel alwaar er
in 2003 een oriënterend bodemonderzoek plaatsvond (dossiernr 11540).
De percelen in het plangebied hebben een zeer lage tot zeer hoge waardering in de landbouwtyperingskaarten.
De agrarische gebieden binnen het plangebied zijn niet herbevestigd door de Vlaamse Regering. Grote delen met vandaag
een agrarische bestemming binnen het habitatrichtlijngebied worden aangewend als akkerland en weiland. Deze percelen
worden bij tijd geploegd waardoor bij hevige regenval afspoeling van grond kan plaatsgrijpen.
Bij detectie van verontreinigde bodems is de VLAREBO-wetgeving van toepassing.

6.3.2 Mogelijke effecten
Het programma is niet van die aard dat het de bodem of ondergrond kan aantasten of verontreinigen.
De voorziene inrichting als park en natuur zal zorgen voor een minder erosief bodemgebruik. Met name door het voorzien
van een constante begroeiing zal de bodem een sterkere cohesie verkrijgen. Binnen deze gebieden zijn enkel kleinere
gebouwen mogelijk in aansluiting op de reeds bestaande gebouwen en in ondersteuning van de parkwerking (binnen de
gebieden bestemd als parkgebied). Eventuele verhardingen dienen worden aangelegd in waterdoorlatende materialen en bij
voorkeur in duurzame natuurlijke materialen.
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De parking is aan de voet van de Kemmelberg ter compensatie van het verdwijnen van de publieke parking op de top van
de Kemmelberg zal worden aangelegd als groene parking met waterdoorlatende materialen.
Eventuele verontreinigde bodems die worden gedetecteerd zullen conform de vigerende VLAREBO-wetgeving worden
gesaneerd.
Het plan voorziet geen grootschalige bebouwing of verhardingen.

6.3.3 Milderende maatregelen
Met betrekking tot het aspect bodem wordt de volgende milderende maatregel voorzien als suggestie om het plan meer
milieuvriendelijk te maken:
-

De verhardingen die worden gerealiseerd dienen maximaal worden ingericht in waterdoorlatende materialen behalve
indien anders opgelegd door sectorale wetgeving (bv. VLAREM) en bij voorkeur met duurzame natuurlijke materialen
(zeker voor de aanleg van wandelpaden).

Deze aangehaalde milderende maatregel is echter niet noodzakelijk om te vermijden dat het plan een aanzienlijk negatief
effect kan hebben.

6.3.4 Conclusie
Er kan gesteld worden dat het plan geen significante effecten heeft op de bodem.
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6.4 WATER
6.4.1 Referentiesituatie
Het plangebied ligt in hoofdzaak binnen het Leiebekken (deelbeken 05-01), doch het noordoostelijk deel van het plangebied
is gelegen in het Ijzerbekken (deelbekken 01-05). In het plangebied zijn verschillende bronzones gelegen.
Binnen het plangebied komen geen bevaarbare waterlopen voor.
Volgende waterlopen komen voor in het plangebied:
- In het noorden van het plangebied ontstaan 3 niet - geklasseerde waterlopen die noordwaarts afvloeien. Het betreffen
de Kleine Kemmelbeek en 2 naamloze waterlopen. Deze 3 niet-geklasseerde waterlopen vloeien noordwaarts af in 2
waterlopen van derde categorie (de Kleine Kemmelbeek en de Willebeek);
- Ook in het zuiden van het plangebied bevinden zich 3 niet-geklasseerde waterlopen, zij vloeien alle 3 zuidwaarts af. Het
betreffen 3 naamloze waterlopen. Deze 3 niet-geklasseerde waterlopen vloeien zuidwaarts af in de Douvebeek (tweede
categorie);
- Ten slotte vinden we in het westen nog een niet-geklasseerde waterloop die nog binnen het plangebied overvloeit en een
waterloop van tweede categorie. Het betreft de Lindebeek. De Lindebeek vloeit zuidwaarts af.
De verschillende watertoetskaarten zijn afgewogen voor het plangebied:
- Overstromingsgevoelige gebieden:
De Lindebeek en bovenlopen, de Douvebeek en bovenlopen, en de bovenlopen van de Kemmelbeek zijn aangeduid als
mogelijk overstromingsgevoelig. Er is geen effectief overstromingsgevoelig gebied aangeduid in het plangebied.
- Grondwaterstromingsgevoelige gebieden:
De bronzones en, bovenlopen van beken en beekvalleien in het plangebied zijn aangeduid als zeer gevoelig voor
grondwaterstroming. (vb. voorbos, bronzones Lindebeek, bronzones (Kleine) Kemmelbeek).
- Infiltratiegevoelige bodems:
Delen van de hellingen van de Kemmelberg en delen van de Monteberg worden aangeduid als infiltratiegevoelig.
- Erosiegevoelige gebieden:
Het plangebied is nagenoeg volledig erosiegevoelig.
- Hellingenkaart:
Voornamelijk de topzones van de Kemmelberg en Monteberg kennen een uitgesproken reliëf. In het noordwesten en
zuiden van het plangebied is het reliëf minder uitgesproken.
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-

Winterbedkaart:
Niet relevant voor het plangebied.

De percelen binnen het plangebied zijn in hoofdzaak aangeduid als individueel te optimaliseren buitengebied volgens het
zoneringsplan van de VMM. De niet ingedeelde percelen en de percelen aangeduid als individueel te optimaliseren
buitengebied dienen te voorzien in een eigen zuivering van het afvalwater (door middel van een IBA).

Zoneringskaart VMM
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6.4.2 Mogelijke effecten
Het RUP laat beperkte bijkomende bebouwing en verhardingen toe behalve in de bestemmingen natuurgebied en bosgebied.
In het parkgebied is dit te aanzien in functie van de parkwerking en is het nodige voorbehoud van toepassing. De controle
hiertoe is voorzien op vergunningsniveau.
In uitvoering van het PRUP worden geen concrete bouwwerkzaamheden voorzien behalve de aanleg van een nieuwe parking
aan de voet van de Kemmelberg in waterdoorlatende materialen (ter compensatie van het verdwijnen van de publieke parking
op de top van de Kemmelberg). Overige verhardingen in functie van wandelpaden zijn voorzien in duurzame natuurlijke en
waterdoorlatende materialen. Ondersteunende elementen zoals infoborden worden bv. voorzien in FSC gekeurd hout.
Er worden geen grootschalige ondergrondse constructies voorzien. De ondergrondse constructies zijn beperkt tot de
gebruikelijke diepte voor funderingen, kelders en hemelwaterputten zodat er geen effecten op de grondwaterstroming te
verwachten zijn.
Het plan zal voornamelijk een minder dynamisch grondgebruik toelaten binnen het plangebied. De bijkomende bebouwingen
en verhardingen in het park- en natuurgebied is veeleer beperkt en zal gerealiseerd worden conform de principes van het
integraal waterbeheer. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake is afdoende om de effecten op de
waterhuishouding op te vangen. Dit betekent prioriteit voor opvang, hergebruik en infiltratie van hemelwater boven buffering
met vertraagde afvoer én het maximaal toepassen van waterdoorlatende materialen. Het afvalwater dient worden
afgekoppeld van het hemelwater en conform de zoneringsplannen ofwel gescheiden worden afgevoerd naar een collectieve
waterzuivering ofwel individueel ter plaatse worden gezuiverd alvorens het af te voeren.

6.4.3 Milderende maatregelen
Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld aangezien er geen mogelijke significante negatieve effecten zijn voor
wat betreft de discipline water.

6.4.4 Conclusie
Er kan gesteld worden dat het plan geen significante effecten heeft op het water.
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6.5 GELUID EN LICHT
6.5.1 Referentiesituatie
Het plangebied bevat diverse natuurgebieden, kleinere landbouwbedrijven, verspreide (ho)recazaken, zonevreemde
woningen en elementen van (wereldoorlog)erfgoed. Het habitatrichtlijngebied, het GEN en het GENO vraagt een rustige
omgeving met beperkte geluidshinder en lichtvervuiling.
De belangrijkste elementen binnen deze gebieden die vandaag hinder kunnen veroorzaken zijn niet gevat binnen het
habitatrichtlijngebied of GEN.

6.5.2 Mogelijke effecten
Het plan voorziet in de realisatie van een natuur- en landschapspark. Het voorzien wandelnetwerk wordt niet ingericht met
publieke verlichting. Ter hoogte van de bebouwing wordt de plaatsing van verlichting met sterke terughouding behandeld.
Aan het oorlogserfgoed binnen de natuurgebieden en habitatgebieden zoals bunkers, begraafplaatsen wordt geen verlichting
voorzien.

6.5.3 Milderende maatregelen
Met betrekking tot het aspect geluid en licht wordt de volgende milderende maatregel voorzien als suggestie om het plan
meer milieuvriendelijk te maken:
-

Binnen het plangebied wordt het voorzien van publieke verlichting maximaal beperkt.

Deze aangehaalde milderende maatregel is echter niet noodzakelijk om te vermijden dat het plan een aanzienlijk negatief
effect kan hebben.

6.5.4 Conclusie
Er kan gesteld worden dat het plan geen significante effecten heeft op het geluid en licht.
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6.6 LANDSCHAP

EN CULTUREEL ERFGOED MET INBEGRIP VAN HET ARCHITECTONISCH EN
ARCHEOLOGISCH ERFGOED

6.6.1 Referentiesituatie


Beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten
Binnen het plangebied situeert zich het beschermd landschap ‘De Kemmelberg – Monteberg’ (OW000574).
Binnen het plangebied komen de volgende beschermde monumenten voor:
- Franse ‘Ossuaire’ en gedenkteken ‘Den Engel’ d.d. 12/11/2008;
- Vier Britse militaire posten (W.O. I) Lettenberg d.d. 10/12/2012;
- Lindenhoek Chalet Military Cemetry d.d. 22/01/2009;
- Uitkijktoren Belvédère d.d. 09/06/2004.
Binnen het plangebied zijn geen beschermde stads-of dorpsgezichten gelegen.



Landschapsatlas
Het plangebied is nagenoeg volledig gelegen in de relictzone ‘Centrale heuvelrij van de West-Vlaamse Heuvels’ (R30076),
het uiterste zuidwesten van het plangebied situeert zich binnen de relictzone ‘Douvevallei (R30077). Het volledige plangebied
is tevens gelegen in de ankerplaats ‘Dikkebusvijver – Kemmelberg – Scherpenberg – Zwarte Molenhoek’ (A30037). Binnen
het plangebied komen geen lijnrelicten noch puntrelicten voor.



Definitief aangeduide ankerplaats ‘West-Vlaamse Heuvels en omgeving’
Het volledige plangebied behoort tot het deelgebied ‘Getuigenheuvels Vidaigneberg – Rodeberg – Scherpenberg –
Monteberg – Kemmelberg’ van de definitief aangeduide ankerplaats ‘West-Vlaamse Heuvels en omgeving’.
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Inventaris Wereldoorlogerfgoed
Naam
2 betonconstructies Monteberg (Dranouter - WOI)
Obelisk Fransen Ossuaire (Loker - WOI)
Ossuaire Kemmelberg (Loker - WOI)
Gedenkzuil Den Engel Kemmelberg (Loker - WOI)
Voorbos Kemmelberg (Dranouter - WOI)
4 Britse schuilplaatsen Lettenberg (Kemmel - WOI)
Oorlogslandschap Kattekerkhofstraat 1 (Kemmel - WOI)
Toegang tot ondergrondse installatie (Kemmel - WOI)
Lindenhoek Chalet Military Cemetery (Kemmel - WOI)



Relict ID
1712
187
143
149
2122
1317
2056
1685
115

Inventaris bouwkundig erfgoed
In deze lijst zijn enkel de elementen opgenomen in het plangebied die niet in de bovenstaande lijst van wereldoorlogerfgoed.
Naam
Herberg De Monteberg
De uitkijktoren-Belvédère
Hoeve
Tweegezinswoning
De groene Linde, dubbelhuis

Straat
Montebergstraat
Kemmelbergweg
Gremmerslinde
Kemmelstraat
Kemmelstraat

Huisnummer
8
38
21
68-70
56

Relict ID
32684
32615
32658
32642
32641



Centraal Archeologische Inventaris
Binnen de databank van de centraal archeologische inventaris zijn verscheidene vondsten in het plangebied aangegeven.
Deze vondsten situeren zich voornamelijk op en rond de Kemmelberg. Gezien de historische ontwikkelingen die zich in het
plangebied hebben afgespeeld zijn nieuwe vondsten hoogst waarschijnlijk.



Conclusie
Het plangebied is een site met hoog landschappelijk en erfgoedkundig belang. De historische ontwikkelingen hebben in
sterke mate het landschap gevormd. Dit vertaalt zich in een hoog aantal relicten en historische landschappelijke structuren.
Ook in de ondergrond zijn nog vele sporen aanwezig van het verleden.
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6.6.2 Mogelijke effecten
Het RUP is gericht op het behoud en herwaarderen van het landschappelijk en erfgoedkundig belang van de site.
Met name het wereldoorlogerfgoed krijgt een prominente plaats waarbij de historische context van de toenmalige veldslagen
opnieuw wordt hersteld. Hierbij komt het globale landschappelijk en historisch verhaal tot uiting. Dit wordt gerealiseerd door
het bouwvrij houden van agrarische gebieden waardoor de oorspronkelijke vista’s worden hersteld.
Door middel van een waterdoorlatend wandelpad uitgevoerd in duurzame natuurlijke materialen worden de verschillende
erfgoedsites met elkaar in relatie gebracht.
Met uitzondering van de aanleg van een nieuwe parking aan de voet van de Kemmelberg in waterdoorlatende materialen
(ter compensatie van het verdwijnen van de publieke parking op de top van de Kemmelberg) zijn er geen grote infrastructurele
ingrepen gepland.
Bij het uitvoeren van werkzaamheden blijft de vondstmeldplicht van toepassing.
Het plan is gericht op het behoud van de erfgoedkundig en landschappelijk belangrijke waarden.

6.6.3 Milderende maatregelen
Met betrekking tot het aspect landschap en cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed
wordt de volgende milderende maatregelen voorzien als suggestie om het plan meer milieuvriendelijk te maken:
-

De infrastructurele ingrepen zijn beperkt gezien grote delen van het gebied bouwvrij worden gehouden;
Betreffende het geïnventariseerd erfgoed stelt het RUP een behoud van de bestaande elementen voorop.

Deze aangehaalde milderende maatregelen zijn echter niet noodzakelijk om te vermijden dat het plan een aanzienlijk negatief
effect kan hebben.

6.6.4 Conclusie
Er kan gesteld worden dat het plan geen significante effecten heeft op het Landschap en het cultureel erfgoed met inbegrip
van het architectonisch en archeologisch erfgoed.
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6.7 MOBILITEIT
6.7.1 Referentiesituatie
De wegen doorheen het plangebied betreffen lokale wegen en zijn hoofdzakelijk autoluw.
De hoofdparking van het provinciaal domein is gelegen aan de Bergstraat.
De verschillende erfgoedsites zijn vandaag slecht met elkaar verbonden.

6.7.2 Mogelijke effecten
Het plan voorziet in ingrijpende maatregelen om de interne mobiliteit met name voor trage weggebruikers (voetgangers) te
verbeteren. Dit houdt met name in het voorzien van een wandeltracé die de verschillende erfgoedsites met elkaar in relatie
brengt.
De bestaande parkings in het plangebied blijven behouden met hun huidige capaciteit. De bestaande parking aan de top
van de Kemmelberg t.h.v. het monument ‘De Engel’ zal verdwijnen. Hierdoor zal de belevingswaarde van deze trekpleister
sterk toenemen.
Ter compensatie van het verdwijnen van de publieke parking op de top van de Kemmelberg (parking aan De Engel: 23
plaatsen) wordt er een nieuwe parking aan de voet van de Kemmelberg aangelegd in waterdoorlatende materialen (60
plaatsen). Op deze manier wordt het parkeren op de openbare weg vermeden én een oplossing geboden zowel voor
gemotoriseerd verkeer als voor fietsers.
Deze nieuwe parking zal geen bijkomend parkeeraanbod creëren, gezien dit afbreuk zou doen aan het principe van
verkeersluwe wegen. Ter hoogte van de nieuwe parking aan de Gremmerslinde is er momenteel al een bestaand aanbod:
ter hoogte van de militaire bunker (20pp), ter hoogte van het kunstwerk (12pp) en ter hoogte van de Alverman (10pp). Een
betere bundeling, landschappelijke inkleding en het verbeteren van de verkeersveiligheid dringen zich op. De huidige
verspreide parkeervoorzieningen aan deze zijde van de Kemmelberg worden gebundeld in een nieuw aan te leggen parking.
Bijgevolg zal het gaan om een parking van een 30-tal parkeerplaatsen met bijkomend een overloopmogelijkheid van een
30-tal plaatsen. Op deze manier worden de te verdwijnen plaatsen gecompenseerd zonder een bijkomend parkeeraanbod
te creëren.
In het kader van specifieke vieringen worden mogelijkheden naar mobiliteit op basis van openbaar vervoer (De Lijn)
onderzocht. Deze parking wordt voorzien met voldoende buffering naar het omliggende landschap.
50

Het tracé van de trage verbindingen is gericht op een recreatieve hoofdas die algemeen verbindend werkt én waarop zijtakken
zijn voorzien die het contact verzorgen met de diverse elementen van erfgoed. Op deze wijze wordt ook de serene sfeer aan
de begraafplaatsen behouden.

6.7.3 Milderende maatregelen
Aangezien het plan een positief effect voorziet op de mobiliteit, zijn er geen milderende maatregelen voorzien.

6.7.4 Conclusie
Er kan gesteld worden dat het plan geen significante effecten heeft op de mobiliteit.
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6.8 LANDBOUW
6.8.1 Referentiesituatie
Binnen het plangebied komt er cfr het huidige gewestplan ca. 332,4 ha landbouwgebied voor. Dit agrarisch gebied is niet
herbevestigd. Volgens de landbouwtyperingskaart kreeg het agrarisch gebied een zeer lage tot zeer hoge waardering. Voor
het volledige plangebied werd een landbouwimpactstudie opgemaakt. De landbouwimpactkaart maakt een klassering van
de landbouwpercelen uit de landbouwaangifte en het agrarisch gebied in functie van de maximale impact op het
landbouwgebruik.

6.8.2 Mogelijke effecten
Met onderhavig plan wordt er ca. 169 ha landbouwgebied omgezet naar natuurgebied. Hiervan is er 97 ha op heden
agrarisch gebied met ecologisch belang en 73 ha landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Al een aanzienlijk deel van
deze 169 ha agrarisch gebied is in eigendom en beheer van de provincie West-Vlaanderen (92 ha). Indien deze percelen uit
de berekening worden gehaald dan komen we op een totaal van 78 ha niet-provinciale eigendom die van agrarische
bestemming wordt omgezet naar natuurgebied.
Hiervan is er 42 ha agrarisch gebied met ecologisch belang en 36ha landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Na aftrek
van de gronden die geen landbouwgebruikspercelen zijn schiet hier nog 46ha landbouwgebruikspercelen over die van
landbouwbestemming naar een natuurbestemming gaan. Hiervan is er 18 ha agrarisch gebied met ecologisch belang en
28ha landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Dit natuurgebied zal echter gefaseerd ontwikkeld worden waardoor bijgevolg de landbouwgronden gefaseerd aangesneden
zullen worden. Het plan voorziet tevens in een eventuele grondenruil voor de gronden die met onderhavig RUP als
natuurgebied bestemd worden. Onderhavig plan voorziet tevens dat er billijke vergoedingen voor verwerving en
pachtuittreding voorzien worden en dat er in overleg met de getroffen landbouwbedrijven gezocht wordt naar oplossingen
die de impact van het RUP kunnen milderen. Een deel van het plangebied kan aanleiding geven tot
gebruikerschadecompensatie / kapitaalschadecompensatie, door het omzetten van een landbouwbestemming naar een
natuurbestemming.
Bijkomend kan ook nog worden vermeld dat door middel van het RUP ongeveer 56 ha agrarisch gebied met ecologische
belang wordt omgezet als agrarisch gebied (zonder ecologisch belang). Deze gronden zijn dan niet langer ruimtelijk kwetsbaar
gebied volgend de VCRO.
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De geïsoleerde ‘landbouweilandjes’ in natuurgebied -cfr. het grafisch plan- zijn te verklaren vanuit de doelstelling omtrent
zonevreemde woningen. Er worden namelijk geen wijzigingen voorzien in de mogelijkheden van de aanwezige zonevreemde
woningen, behalve voor heel kleine woningen in kwetsbaar gebied. De huidige mogelijkheden van de zonevreemde woningen
worden geregeld door het onderliggende gewestplan en de VCRO. Daarom dient de bestemming van de woningen in het
RUP eenzelfde betekenis te hebben in het kader van de zonevreemde wetgeving als de bestemming van het gewestplan die
nu van kracht is. Meer specifiek wordt de landbouwbestemming bijgevolg overgenomen voor een aantal zonevreemde
woningen. Op het plan lijken dit nu ‘landbouweilandjes’, maar hier is geen landbouwfunctie aanwezig.

6.8.3 Milderende maatregelen
Aangezien het plan geen aanzienlijke effecten teweegbrengt betreffende de landbouw, zijn er geen bijkomende milderende
maatregelen voorzien.

6.8.4 Conclusie
Er kan gesteld worden dat het plan geen significante effecten heeft op de landbouw.
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6.9 GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN
De situering van het plangebied en het programma is van dien aard dat de effecten beperkt blijven. Deze effecten hebben
geen grensoverschrijdend karakter.
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7 SAMENVATTING

VAN MOGELIJKE
MILDERENDE MAATREGELEN

NEGATIEVE

MILIEUEFFECTEN

EN

Samenvattende tabel:
mogelijk effect

milderende maatregel

Het plan voorziet in een herbestemming waarbij voornamelijk
landbouwgebied wordt herbestemd naar groengebieden of parkzones.

Het plan heeft geen negatief effect door de beperkte wijziging van het
grafisch plan en de voorschriften naar bestemming en inrichting zodat
milderende maatregelen zich niet opdringen.

Discipline Ruimtelijke ordening / Mens-Ruimtelijke aspecten

Wandelinfrastructuren, zichtrelaties, zonevreemde woningen, zichtpunten en
erfgoedelementen zijn aangeduid met behulp van een indicatieve
aanduiding.
De decretale regelgeving rond planbaten en planschade is van toepassing.
De ruimteboekhouding voorziet voornamelijk een toename in
bestemmingscategorie groen ten nadele van de bestemmingscategorie
landbouw. Met name met betrekking tot het GEN en het
habitatrichtlijngebied worden herbestemmingen voorzien naar groene
bestemmingen die beter aansluiten bij de bestaande toestand en die de
bescherming van deze beschermde gebieden op vlak van ruimtelijke
ordening moeten garanderen.
Hinder en belevingswaarde t.a.v. omwonenden en recreanten
Gezien de omzetting van voornamelijk landbouwgebied
groengebieden of parkzones is de mogelijke hinder zeer beperkt.

naar

Wandelinfrastructuren, zichtrelaties, zonevreemde woningen, zichtpunten en
erfgoedelementen zijn aangeduid met behulp van een indicatieve
aanduiding. Door het beter toegankelijk maken voor de recreant wordt de
belevingswaarde van het gebied verhoogd en aangenamer gemaakt. Het
verkeersluwe karakter van het gebied blijft behouden en het aantal
horecazaken blijft beperkt. Tevens behouden de zonevreemde woningen
hun basisrechten zoals geregeld in de VCRO.
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In relatie tot de bestaande toestand betekent dit dat binnen dit gebied de
nadruk op natuurbehoud, bosbouw en landschapszorg komt te liggen.

Het plan heeft geen negatief effect op de fauna, flora en biodiversiteit
waardoor milderende maatregelen zich niet opdringen.

Discipline Fauna, flora en biodiversiteit

Via dit RUP wordt er 56,4 ha agrarisch gebied met ecologisch belang (cfr
het gewestplan) omgezet naar agrarisch gebied. Dit betekent dat er 56,4
ha wordt omgezet van ruimtelijk kwetsbaar gebied naar niet-kwetsbaar
gebied. De agrarische gebieden die worden herbevestigd bevatten vandaag
geen boscomplexen zodat hier impact of wijziging ten opzichte van de
bestaande natuurlijke toestand te verwachten is. Deze open
landbouwgebieden benadrukken de aanwezigheid van de meer biologisch
waardevolle natuurgebieden bestaande uit boscomplexen.
Het natuurdecreet is van toepassing in de nieuw aangeduide
natuurgebieden met onderhavig RUP. Dit wil zeggen dat in de nieuw
aangeduide natuurgebieden dat o.a. het artikel 25 bis § 3 van kracht blijft
(regeling betreffende het gebruik van bestrijdingsmiddelen in een VEN).
Het plan heeft een positief effect op de werking van het GEN en het
habitatrichtlijngebied. Het plan doet geen afbreuk aan de zorgplicht.
Door middel van herbestemming van het habitatrichtlijngebied naar
strengere bestemmingen zoals park- en natuurgebied en de totale
herbestemming van de GEN naar natuurgebied wordt de instandhouding
van de natuurlijke waarden versterkt binnen de mogelijkheden van de
ruimtelijke ordening.
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Het programma is niet van die aard dat het de bodem of ondergrond kan
aantasten of verontreinigen.

Met betrekking tot het aspect bodem wordt de volgende milderende
maatregel voorzien als suggestie om het plan meer milieuvriendelijk te
maken:

De voorziene inrichting als park en natuur zal zorgen voor een minder
erosief bodemgebruik. Met name door het voorzien van een constante
begroeiing zal de bodem een sterkere cohesie verkrijgen. Binnen deze
gebieden zijn enkel kleinere gebouwen mogelijk in aansluiting op de reeds
bestaande gebouwen en in ondersteuning van de parkwerking (binnen de
gebieden bestemd als parkgebied). Eventuele verhardingen dienen worden
aangelegd in waterdoorlatende materialen en bij voorkeur in duurzame
natuurlijke materialen.

-

De verhardingen die worden gerealiseerd dienen maximaal worden
ingericht in waterdoorlatende materialen behalve indien anders
opgelegd door sectorale wetgeving (bv. VLAREM) en bij voorkeur met
duurzame natuurlijke materialen (zeker voor de aanleg van
wandelpaden).

Deze aangehaalde milderende maatregel is echter niet noodzakelijk om
te vermijden dat het plan een aanzienlijk negatief effect kan hebben.

Discipline Bodem

De parking is aan de voet van de Kemmelberg ter compensatie van het
verdwijnen van de publieke parking op de top van de Kemmelberg zal
worden aangelegd als groene parking met waterdoorlatende materialen.
Eventuele verontreinigde bodems die worden gedetecteerd zullen conform
de vigerende VLAREBO-wetgeving worden gesaneerd.
Het plan voorziet geen grootschalige bebouwing of verhardingen.
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Het RUP laat bijkomende bebouwing en verhardingen toe behalve in de
bestemmingen natuurgebied en bosgebied.
In het parkgebied is dit te aanzien in functie van de parkwerking en is het
nodige voorbehoud van toepassing. De controle hiertoe is voorzien op
vergunningsniveau.

Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld aangezien er geen
mogelijke significante negatieve effecten zijn voor wat betreft de
discipline water.

Discipline Geluid en Licht

Discipline Water

In uitvoering van het PRUP worden geen concrete bouwwerkzaamheden
voorzien behalve de aanleg van een nieuwe parking aan de voet van de
Kemmelberg in waterdoorlatende materialen (ter compensatie van het
verdwijnen van de publieke parking op de top van de Kemmelberg).
Overige verhardingen in functie van wandelpaden zijn voorzien in duurzame
natuurlijke en waterdoorlatende materialen. Ondersteunende elementen
zoals infoborden worden bv. voorzien in FSC gekeurd hout.
Er worden geen grootschalige ondergrondse constructies voorzien. De
ondergrondse constructies zijn beperkt tot de gebruikelijke diepte voor
funderingen, kelders en hemelwaterputten zodat er geen effecten op de
grondwaterstroming te verwachten zijn.
Het plan voorziet in de realisatie van een natuur- en landschapspark. Het
voorzien wandelnetwerk wordt niet ingericht met publieke verlichting. Ter
hoogte van de bebouwing wordt de plaatsing van verlichting met sterke
terughouding behandeld. Aan het oorlogserfgoed binnen de
natuurgebieden en habitatgebieden zoals bunkers, begraafplaatsen wordt
geen verlichting voorzien.

Met betrekking tot het aspect geluid en licht wordt de volgende
milderende maatregel voorzien als suggestie om het plan meer
milieuvriendelijk te maken:
-

Binnen het plangebied wordt het voorzien van publieke verlichting
maximaal beperkt.

Deze aangehaalde milderende maatregel is echter niet noodzakelijk om
te vermijden dat het plan een aanzienlijk negatief effect kan hebben.
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Discipline Landschap en Cultureel erfgoed met inbegrip van
het architectonisch en archeologisch erfgoed.

Het plan is gericht op het behoud en van de erfgoedkundig en
landschappelijk belangrijke waarden.

Met betrekking tot het aspect landschap en cultureel erfgoed met inbegrip van
het architectonisch en archeologisch erfgoed wordt de volgende milderende
maatregelen voorzien als suggestie om het plan meer milieuvriendelijk te maken:
-

De infrastructurele ingrepen zijn beperkt gezien grote delen van het gebied
bouwvrij worden gehouden;
Betreffende het geïnventariseerd erfgoed stelt het RUP een behoud van de
bestaande elementen voorop.

Deze aangehaalde milderende maatregelen zijn echter niet noodzakelijk om te
vermijden dat het plan een aanzienlijk negatief effect kan hebben.
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Het plan voorziet in ingrijpende maatregelen om de interne
mobiliteit met name voor trage weggebruikers (voetgangers) te
verbeteren. Dit houdt met name in het voorzien van een
wandeltracé die de verschillende erfgoedsites met elkaar in relatie
brengt.

Aangezien het plan een positief effect voorziet op de mobiliteit, zijn er geen
milderende maatregelen voorzien.

Discipline Mobiliteit

De bestaande parkings in het plangebied blijven behouden met
hun huidige capaciteit met uitzondering van de bestaande parking
aan de top van de Kemmelberg t.h.v. het monument ‘De Engel’.
Hierdoor zal de belevingswaarde van deze trekpleister sterk
toenemen.
Ter compensatie van het verdwijnen van de publieke parking op de
top van de Kemmelberg (parking aan De Engel: 23 plaatsen) wordt
er een nieuwe parking aan de voet van de Kemmelberg aangelegd
in waterdoorlatende materialen (60 plaatsen). Op deze manier
wordt het parkeren op de openbare weg vermeden én een
oplossing geboden zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor
fietsers.
Deze nieuwe parking zal geen bijkomend parkeeraanbod creëren,
gezien dit afbreuk zou doen aan het principe van verkeersluwe
wegen. Ter hoogte van de nieuwe parking aan de Gremmerslinde
is er momenteel al een bestaand aanbod: ter hoogte van de
militaire bunker (20pp), ter hoogte van het kunstwerk (12pp) en ter
hoogte van de Alverman (10pp). Een betere bundeling,
landschappelijke inkleding en het verbeteren van de
verkeersveiligheid dringen zich op. De huidige verspreide
parkeervoorzieningen aan deze zijde van de Kemmelberg worden
gebundeld in een nieuw aan te leggen parking. Bijgevolg zal het
gaan om een parking van een 30-tal parkeerplaatsen met
bijkomend een overloopmogelijkheid van een 30-tal plaatsen. Op
deze manier worden de te verdwijnen plaatsen gecompenseerd
zonder een bijkomend parkeeraanbod te creëren.
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Discipline Landbouw

Met onderhavig plan wordt er ca. 169 ha landbouwgebied
omgezet naar natuurgebied. Hiervan is er 97 ha op heden
agrarisch gebied met ecologisch belang en 73 ha landschappelijk
waardevol agrarisch gebied. Al een aanzienlijk deel van deze 169
ha agrarisch gebied is in eigendom en beheer van de provincie
West-Vlaanderen (92 ha). Indien deze percelen uit de berekening
worden gehaald dan komen we op een totaal van 78 ha nietprovinciale eigendom die van agrarische bestemming wordt
omgezet naar natuurgebied.
Hiervan is er 42 ha agrarisch gebied met ecologisch belang en
36ha landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Na aftrek van
de gronden die geen landbouwgebruikspercelen zijn schiet hier nog
46ha
landbouwgebruikspercelen
over
die
van
landbouwbestemming naar een natuurbestemming gaan. Hiervan
is er 18 ha agrarisch gebied met ecologisch belang en 28ha
landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Aangezien het plan geen aanzienlijke effecten teweegbrengt betreffende de
landbouw, zijn er geen bijkomende milderende maatregelen voorzien.

Dit natuurgebied zal echter gefaseerd ontwikkeld worden waardoor
bijgevolg de landbouwgronden gefaseerd aangesneden zullen
worden. Het plan voorziet tevens in een eventuele grondenruil voor
de gronden die met onderhavig RUP als natuurgebied bestemd
worden. Onderhavig plan voorziet tevens dat er billijke
vergoedingen voor verwerving en pachtuittreding voorzien worden
en dat er in overleg met de getroffen landbouwbedrijven gezocht
wordt naar oplossingen die de impact van het RUP kunnen
milderen. Een deel van het plangebied kan aanleiding geven tot
gebruikerschadecompensatie / kapitaalschadecompensatie, door
het omzetten van een landbouwbestemming naar een
natuurbestemming.
Bijkomend kan ook nog worden vermeld dat door middel van het
RUP ongeveer 56 ha agrarisch gebied met ecologische belang
wordt omgezet als agrarisch gebied (zonder ecologisch belang).
Deze gronden zijn dan niet langer ruimtelijk kwetsbaar gebied
volgend de VCRO.
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De geïsoleerde ‘landbouweilandjes’ in natuurgebied -cfr. het
grafisch plan- zijn te verklaren vanuit de doelstelling omtrent
zonevreemde woningen. Er worden namelijk geen wijzigingen
voorzien in de mogelijkheden van de aanwezige zonevreemde
woningen, behalve voor heel kleine woningen in kwetsbaar gebied.
De huidige mogelijkheden van de zonevreemde woningen worden
geregeld door het onderliggende gewestplan en de VCRO.
Daarom dient de bestemming van de woningen in het RUP
eenzelfde betekenis te hebben in het kader van de zonevreemde
wetgeving als de bestemming van het gewestplan die nu van kracht
is. Meer specifiek wordt de landbouwbestemming bijgevolg
overgenomen voor een aantal zonevreemde woningen. Op het
plan lijken dit nu ‘landbouweilandjes’, maar hier is geen
landbouwfunctie aanwezig.
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8 CONCLUSIE
Gezien het RUP ‘Kemmelberg’ te Heuvelland:
 Conform het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van
projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, een kader vormt voor projecten zoals bepaald in bijlage I, II of III
van het besluit (zijnde een project opgesomd in rubriek 1d van bijlage II), doch het RUP echter een kleine wijziging
inhoudt t.a.v. de huidige situatie;
 Conform de opgestelde voortoets blijkt dat er geen waarschijnlijkheid of risico bestaat op een betekenisvolle aantasting
van de actuele en potentieel te realiseren habitats die voorkomen in de speciale beschermingszone, en dus een passende
beoordeling niet nodig is;
 Geen aanzienlijke milieueffecten teweeg brengt zoals omschreven in hoofdstuk 7 waarbij telkens in ditzelfde hoofdstuk
–als suggestie- milderende maatregelen omschreven werden om het plan meer milieuvriendelijk te maken.
Kan geoordeeld worden dat de opmaak van een plan-MER redelijkerwijze dan ook geen bijkomende informatie kan
opleveren.

63

9 BIJLAGEN
9.1 BIJLAGE 1: VOORTOETS

64

voortoets

Artikel 36§ter van het natuurdecreet vereist dat een vergunningsplichtige activiteit, plan
of project die een betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van
een speciale beschermingszone (SBZ) kan veroorzaken, onderworpen wordt aan een
passende beoordeling.
Aan de hand van een voortoets kan de initiatiefnemer nagaan of er een waarschijnlijkheid
of een risico bestaat op een betekenisvolle aantasting van de actuele en potentieel te realiseren habitats (en in een verdere fase van de uitwerking ook soorten) die voorkomen
in de SBZ. Geeft de voortoets aan dat er géén risico op een betekenisvolle aantasting te
verwachten is: dan moet de initiatiefnemer geen passende beoordeling opmaken. Is er
wel een waarschijnlijkheid of een risico: dan is verder onderzoek door de initiatiefnemer
of overleg met het ANB aangewezen om te bepalen of er een betekenisvolle aantasting
kan zijn. Hieruit blijkt dan of een passende beoordeling is vereist.
Met deze voortoets wordt nagegaan of er een waarschijnlijkheid of een risico bestaat
op een betekenisvolle aantasting van de actuele en potentieel te realiseren habitats die
voorkomen in deze SBZ.
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1.

1.1.

Inleiding

Situering

Een aanzienlijk deel van het RUP is gelegen
binnen een speciale beschermingszone, met
name het habitatrichtlijngebied West-Vlaamse-Heuvels. Het besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2500003 West-Vlaams
Heuvelland’ en tot definitieve vaststelling van
de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen
en prioriteiten dateert van 23/04/2014.
Het RUP zelf heeft geen rechtstreekse gevolgen die een betekenisvolle aantasting van de
instandhoudingsdoelstellingen veroorzaken.
Wel kunnen door het RUP bepaalde stedenbouwkundige
ontwikkelingsmogelijkheden
worden geboden, die mogelijk kunnen leiden tot vergunningsaanvragen die voor het
RUP niet mogelijk waren. Dit betekent echter
geenszins een vrijgeleide voor deze ontwikkelingen.
Steeds zal op niveau van de vergunningsaanvraag een voortoets / eventueel passende beoordeling moeten gebeuren, ten einde
geen betekenisvolle aantasting van de SBZ
te veroorzaken, ongeacht het feit dat deze
elementen stedenbouwkundig mogelijk zijn
volgens het RUP.
1.2.

aan de lidstaten hun medewerking moeten
verlenen. Deze gebieden worden speciale beschermingszones genoemd (SBZ) en worden
onderverdeeld in habitatrichtlijngebieden
(SBZ-H) en vogelrichtlijngebieden (SBZ-V).
Deze gebieden worden beschermd in functie van het behouden en verbeteren van de
natuurwaarden. Specifieke natuurdoelstellingen worden bepaald door het opstellen van
instandhoudingsdoelstellingen, eerst voor
heel Vlaanderen (G-IHD’s) en daarna specifiek voor iedere speciale beschermingszone
(S-IHD’s).
Een aanzienlijk deel van het plangebied is
gelegen binnen het Europees Natura2000
netwerk als habitatrichtlijngebied. Voor de

gebieden binnen Natura 2000 worden instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd.
1.3.

Vlaams ecologisch netwerk

Het VEN behoort tot het gebiedsgericht natuurbeleid op Vlaams niveau. Het VEN is een
samenhangend en georganiseerd geheel van
gebieden van de open ruimte waarin een specifiek beleid inzake het natuurbehoud wordt
gevoerd. Dit beleid is gebaseerd op de kenmerken en elementen van het natuurlijk milieu, de onderlinge samenhang tussen de gebieden van de open ruimte en de aanwezige
en potentiële natuurwaarden. Binnen deze
gebieden gelden specifiek bepalingen op

Natura 2000: habitatrichtlijngebied

Natura 2000 is het Europees netwerk van
natuurcomplexen die kaderen binnen het
Europees gebiedsgericht milieubeleid waar2
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het bevorderen van natuurgerichte bosbouw en instellen van bosreservaten
 ecologisch waterbeheer
 bescherming infiltratiegebieden
 behoud/herstellen microreliëf en landschapsstructuur
 recreatief en agrarisch medegebruik
 beheer natuurwaarden tijdens of na economische activiteiten (GENO)
Binnen het plangebied zijn gebieden gelegen die behoren tot het Vlaams ecologisch netwerk. Deze werden aangeduid op
30/10/2003, meerbepaald is dit VEN aangeduid als ‘het Westvlaams Heuvelland’. Het
gaat overwegend om “grote eenheden natuur” en in mindere mate “grote eenheid natuur in ontwikkeling”.
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1.4.

Instandhoudingsdoelstellingen:
S-IHD-rapport 14 -West-Vlaams
Heuvelland

In uitvoering van de aanduiding als habitatrichtlijngebied binnen het Natura 2000
netwerk worden insthoudingsdoelstellingen
geformuleerd in functie van de typerende
habitats en doelsoorten.
Het besluit van de Vlaamse Regering (dd.
23/04/2015) tot aanwijzing van de speciale
beschermingszone en tot definitieve vaststelling van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten stelt o.a. dat
het West-Vlaams Heuvelland wordt gekenmerkt door een gevarieerd landschap met
talrijke bossen (met een belangrijk aandeel
oud bos), bronnen, beekvalleien (met relicten van halfnatuurlijke graslanden), relicten

van droge en natte heide en veel kleine landschapselementen (poelen, oude bomenrijen
en houtkanten, ...)
De oppervlakte van de gehele speciale beschermingszone bedraagt 1.878 ha en bestaat uit acht deelgebieden. Het RUP omvat
gedeeltelijk deelgebied BE2500003-1.
Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van bijlage I van het Natuurdecreet:
3150 - van eutrofere meren met vegetatie
van het type Magnopotamion of Hydrocharition
4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met
Erica tetralix
4030 - Droge Europese heide
6230 - soortenrijke heischrale graslanden
op arme bodems van berggebieden (en van
submontane gebieden in het binnenland van
Europa)
6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion)
6430 - Voedselrijke zoomvormenden ruigten
van het laagland, en van de montane en alpiene zones
6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de
ondergroei (Quercion robori-petraeae of IliciFagenion)
9130 - Beukenbossen van het type AsperuloFagetum
91E0 - Alluviale bossen met Alnus glutinosa
en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicon albae)
3

Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de Kamsalamander.
Het SBZ-H West-Vlaams Heuvelland is essentieel voor de insthouding van het habitattype
9130 - Beukenbossen en zeer belangrijk voor
de insthouding van de habitattypes 91E0 Alluviale bossen en 9120 - zuurminnende
beukenbossen.
Er worden vier types van maatregelen onderscheiden voor de doelstellingen voor de
bossen:
1. kwaliteitsverbetering op vlak van structuur (dikke bomen, dood hout, gevarieerde
randen).
Het voorzien van overgangssituaties aan de
randen en zomen op de rijkere natte bodemtypes evenals meer habitattypische soorten
van lichtrijke natte bossen is in voorliggend
deelgebied van belang.
2. realisatie van kwalitatief degelijke grote
boshabitatkernen (9120 & 9130).
De zone Kemmelberg-Monteberg-Rodeberg
komt in aanmerking tot een realisatie van
een grote boskern van 300 ha. Hiervoor zal
deels een omvorming van ‘niet habitatwaardige bossen’ (bv naaldbossen) dienen te gebeuren. Anderzijds zal een effectieve bosuitbreiding nodig zijn.
3. degelijk bufferen van de kernen en het
verbinden van deze grote kernen met kleinere kernen die satellietpopulaties vormen.
4. plaatselijk de hydrologie herstellen
De S-IHD’s voor Heuvelland zijn dus in eerste instantie gericht op het versterken van
de aanwezige loofbossen, met name zure ei4

ken-beukenbossen op de armere zand(leem)
gronden, beukenbossen met boshyacint op
de rijkere gronden en alluviale bossen in
beekvalleien, inclusief bronbossen. Naast
een aangepast beheer in functie van de beschermde biotopen (vb. verbeteren structuurkwaliteit, omvormen naaldbossen naar
inheems loofhout, ...) staat hier ook een effectieve bosuitbreiding voorop om een grote
boshabitatkern te realiseren.
Er dient ook aandacht te worden besteed aan
het degelijk bufferen van de kernen en het
verbinden van deze grote kernen met kleinere kernen die satellietpopulaties vormen.
Andere voor het plangebied belangrijke doelstellingen zijn:
 herstel bocagelandschap i.f.v. verbeteren
kwaliteit habitat van kamsalamander en
vleermuissoorten
 verbeteren waterkwaliteit beken en bronnen
1.5.

Wetgeving in habitatrichtlijngebied

In habitatrichtlijngebied is een natuurvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen (indien niet verboden) en
voor wijzigingen aan vegetaties verplicht,
onafhankelijk van de bestemming. Hier bestaan wel uitzonderingen voor huiskavels.

2.

2.1.

Planopties in het habitatrichtlijngebied

Overzicht planopties

Met voorliggend PRUP worden een aantal
herbestemmingen beoogd. Deze worden hier,
voor wat betreft het plangebied binnen het
habitatrichtlijngebied, verder overlopen. Per
bestemmingswijziging, of behoud van de bestemming, wordt kort beargumenteerd wat
de effecten op de SBZ zullen / kunnen zijn.
De huidige bestemmingen in het habitatrichtlijngebied, zoals voorzien op het gewestplan
zijn:
 Natuurgebied
 Natuurgebied met wetenschappelijke
waarde
 Parkgebied
 Landschappelijk waardevol agrarisch
gebied
 Agrarisch gebied met ecologisch belang
 Militair gebied
De twee zones voor verblijfsrecreatie die
centraal in het plangebied liggen, zijn buiten
de contour van het habitatrichtlijngebied gelegen.
Volgende bestemmingen worden behouden:
 parkgebied (volledig)
 natuurgebied (grotendeels)
 agrarisch gebied met ecologisch belang
(gedeeltelijk)
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En uitendelijk wordt een klein gedeelte landschappelijk waardevol agrarisch gebied herbestemd naar ‘landbouwgebied’.
Er zijn tevens nog enkele algemene planologische aanpassingen in verband met:
 het erfgoedlandschap
 aanduiding zichtassen
 zonevreemde woningen
De impact op het habitatrichtlijngebied van
deze algemene planologische aanpassingen
wordt eveneens besproken in de voorliggende voortoets.

In de volgende hoofdstukken worden de verschillende planopties besproken. Eerst worden de verschillende bestemmingswijzigingen gesitueerd.

Volgende bestemmingen worden herbestemd
naar ‘natuurgebied’:
 agrarisch gebied met ecologisch belang
(gedeeltelijk)
 natuurgebied met wetenschappelijke
waarde
 militair domein (gedeeltelijk)
 landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Volgende bestemmingen worden herbestemd
naar ‘parkgebied’:
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natuurgebied (gedeeltelijk)
militair domein (gedeeltelijk)

Volgende bestemmingen worden herbestemd
naar ‘gemeenschapsvoorzieningen’:
 natuurgebied (klein perceel)


Volgende bestemmingen worden herbestemd
naar ‘recreatiegebied’:
 landschappelijk waardevol gebied (klein
gedeelte van een perceel)
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2.2.

Behoud natuurgebied + herbestemming natuurgebied met
wetenschappelijk waarde naar
natuurgebied

Zoals reeds aangegeven in de toelichtingsnota van het PRUP wordt minimaal een standstill principe toegepast waarbij het logisch is
om de gronden met reeds een bestemming
natuurgebied op het gewestplan als natuurgebied te behouden. Deze gronden komen in
grote mate overeen met de gronden die werden afgebakend in het VEN-netwerk.
Vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos
kwam volgende opmerking:
“Volgens het Mestdecreet art.41bis, §1 geldt
de nulbemesting in natuurgebieden aangewezen op gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Er wordt in het mestdecreet
geen verwijzing gemaakt naar natuurgebieden die aangewezen zijn via provinciale
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dit betekent
dat via dit plan geen mestbeperkingen van
kracht worden op de nieuw aangeduide natuurgebieden. Dit impliceert echter ook dat
de mestbeperkingen, die vandaag van toepassing zijn via de huidige gewestplanbestemming op bepaalde percelen, zullen vervallen wanneer dit RUP rechtsgeldig wordt.
Zowel het niet in werking treden van, als het
vervallen van, de mestbeperkingen kunnen
betekenisvolle aantasting van de instanhoudingsdoelstellingen impliceren.”
Voor wat betreft de percelen die momenteel
reeds bestemd zijn als natuurgebied op het
gewestplan blijkt dat het overgrote deel eigendom van de provincie is. Voor deze percelen heeft de provincie geen intentie om de
8

nulbemesting op te heffen. (De percelen in
eigendom zijn de groene percelen.)
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Voor wat betreft de percelen die niet in eigendom zijn van de provincie werd nagegaan
waar ze effectief in landbouwgebruik zijn.
Uit de figuur blijkt dat slechts een zeer beperkt aandeel van de percelen binnen het
natuurgebied een landbouwgebruik kennen
(paarse arcering op de kaart). Enkel op deze
percelen zou - volgens de redenering uit het
advies van ANB - het verdwijnen van de nulbemesting directe gevolgen hebben.

Het gaat, met uitzondering van een aantal
kadastrale snippers, ‘slechts’ om twee kleine
kavels in het noorden van het plangebied.
Deze hebben een oppervlakte van ongeveer
0,8 ha.
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De effectieve inrichting van de percelen binnen natuurgebied, die niet in eigendom van
de provincie zijn, is grotendeels een reeds
natuurlijke vegetatie.
De bebossingsgraad is eenvoudig te zien op
de meest recente orthofoto (2014).
Niet alle percelen zijn uiteraard bebost. Er situeren zich ook een aantal zonevreemde woningen of horecazaken in het natuurgebied
cfr. het gewestplan.
Om de beboste en begroeide percelen in
landbouwgebruik te nemen, dient - gezien de
ligging in habitatrichtlijngebied - een natuurvergunning aangevraagd te worden voor de
wijziging van de vegetatie.
Voor de huiskavels van de vergunde, zonevreemde woningen, gelegen binnen een
straal van 50 meter rond het gebouw, is
reeds een uitzondering voorzien in de wetgeving. Hier geldt de natuurvergunningsplicht
niet.
Er kan dus geconcludeerd worden dat een
opname van de percelen die reeds een bestemming natuurgebied hadden op het gewestplan en dat het behoud van de bestemmingscategorie geen negatieve impact zal
hebben op de bestaande of de te realiseren
habitats.
Gelet op het advies van ANB zou het plan
wel een beperkte negatieve impact kunnen
hebben voor wat betreft de kleine percelen
die in landbouwgebruik zijn. Dit wensen we
aan de hand van de vigerende wetgeving te
nuanceren:
10
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Het Mestdecreet, en meerbepaald artikel
41bis stelt dat:
§1 Met het oog op het behoud en de versterking van natuurwaarden is op landbouwgronden gelegen in gebieden, aangewezen
op gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en sorterend onder de categorie
van gebiedsaanduiding “bos” of “reservaat
en natuur”, definitief vastgesteld met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, elke vorm van bemesting verboden met uitzondering van bemesting door
rechtstreekse uitscheiding bij begrazing,
waarbij twee grootvee-eenheden (GVE) per
hectare op jaarbasis worden toegelaten. Dit
bemestingsverbod geldt :
1°in de voor 1 januari 2009 aangeduide
ruimtelijke gebieden, vanaf 1 januari 2009;
2°in de na 1 januari 2009 aangeduide ruimtelijke gebieden :
a)
als het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, een gefaseerde inwerkingtreding
voorziet, vanaf 1 januari van het jaar vanaf
wanneer de bestemming die sorteert onder
de categorie van gebiedsaanduiding “bos”
of “reservaat en natuur”, gerealiseerd moet
zijn;
b)
als het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, geen gefaseerde inwerkingtreding
voorziet, vanaf 1 januari van het jaar volgende op de datum van de definitieve vaststelling van het betrokken gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan.
Tot de vaststelling van natuurrichtplannen,
de managementplannen of de managementplannen Natura 2000, zoals bedoeld in
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§ 5 van dit artikel, kan in afwijking van het
eerste lid op de potentieel belangrijke graslanden een supplementaire bemesting van
maximaal 100 kg stikstof uit kunstmest per
ha per jaar toegestaan worden, op voorwaarde dat daarover een beheersovereenkomst
wordt afgesloten tussen de betrokken landbouwer en de Vlaamse Landmaatschappij, na
advies van het Agentschap Natuur en Bos.
Die beheersovereenkomst kan nog nadere
beperkingen specificeren omtrent de toedieningsperiode van de kunstmest.
[...]
§ 5. In natuurrichtplannen conform artikel
48 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu kan voor gebieden gelegen in het
VEN en voor natuurgebieden gelegen in IVON
of voor natuurgebieden gelegen in gebieden
afgebakend volgens of in uitvoering van internationale overeenkomsten of verdragen
betreffende het natuurbehoud of van akten
betreffende het natuurbehoud, met inbegrip van Europese richtlijnen, vastgesteld op
grond van internationale verdragen, in functie van het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu,
gemoduleerd ontheffing worden verleend
van het verbod op bemesting zoals bedoeld
in § 1 tot maximum de bemestingsnormen,
bedoeld in artikel 13 […], van het Mestdecreet van 22 december 2006.
In deze natuurrichtplannen kunnen voor
de in het eerste lid vermelde gebieden
de bemestingsnormen ter stimulering
van verdergaande stappen inzake het
behoud, het herstel en de ontwikkeling

van de natuur en het natuurlijk milieu
mits vergoeding van de inkomstenverliezen, gemoduleerd verstrengd worden.
In dit decreet wordt dus enkel verwezen naar
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Een provinciaal rup valt buiten deze bepalingen, waardoor er door het nieuw bestemde
natuurgebied geen nulbemesting van kracht
is.
De redenering dat dit ook zo het geval zou
zijn voor het natuurgebied dat reeds als dusdanig bestemd was op het gewestplan wensen wij toch te nuanceren / counteren.
In het decreet van 23 januari 1991 inzake
de bescherming van het leefmilieu tegen de
verontreiniging door meststoffen is (enkel)
volgend artikel terug te vinden: artikel 15ter:
§ 1. Met het oog op het behoud en de versterking van natuurwaarden is op landbouwgronden gelegen in natuurgebieden, natuurontwikkelingsgebieden of natuurreservaten,
zoals aangeduid op de plannen vastgesteld
met toepassing van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, vanaf 1 januari 2000 elke vorm van bemesting verboden
met uitzondering van bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing, waarbij
twee grootvee-eenheden (GVE) per ha op
jaarbasis worden toegelaten.
[...]
§ 6. In natuurrichtplannen, managementplannen of managementplannen Natura
2000 vastgesteld met toepassing van het
voormelde decreet van 21 oktober 1997 be11

treffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu kan voor gebieden gelegen in het
VEN en voor groengebieden gelegen in IVON
of voor groengebieden gelegen in gebieden
afgebakend volgens of in uitvoering van internationale overeenkomsten of verdragen
betreffende het natuurbehoud of van akten
betreffende het natuurbehoud, met inbegrip van Europese richtlijnen, vastgesteld op
grond van internationale verdragen, in functie van het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu,
gemoduleerd ontheffing worden verleend
van het verbod op bemesting zoals bedoeld
in §§ 1, 4 en 5, tot maximum de algemene
forfaitaire bemestingsnormen, bedoeld in artikel 13, §§ 1 tot en met 10, van het Mestdecreet van 22 december 2006.
In deze natuurrichtplannen, managementplannen of managementplannen
Natura 2000 kunnen voor de in het eerste lid vermelde gebieden de bemestingsnormen ter stimulering van verdergaande stappen inzake het behoud, het
herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu mits vergoeding van de inkomstenverliezen gemoduleerd verstrengd worden.
§ 11. Bij opeenvolgende wijzigingen van de
gewestplannen of bij wijziging van de gewestplannen door ruimtelijke uitvoeringsplannen met behoud van de in § 1 bedoelde bestemmingen waarbij landbouwgronden
met ontheffing van het verbod tot bemesten
betrokken zijn, blijft de bestaande ontheffing
12

met mogelijkheid van eenmalige overdracht
behouden met dien verstande dat ingeval de
overdracht nog niet gebeurde de bepalingen
van § 3 van dit artikel van toepassing zijn.
Dit decreet is grotendeels vervangen door
het mestdecreet. Het is echter wel gedeeltelijk blijven bestaan om de mestbeperking
voor de groene bestemmingen van het gewestplan te bepalen én tevens ook te stellen in welke gevallen men ontheffing van het
mestverbod kan bekomen (idem zoals het
mestdecreet).
Het laatste artikel, § 11 is voor ons RUP echter zeer interessant. Het stelt namelijk dat
indien er een ruimtelijk uitvoeringsplan het
gewestplan zou wijzigen, maar de groene bestemming wordt behouden, dat de bestaande
ontheffingen kunnen behouden blijven.
Dit impliceert dat door een wijziging van het
gewestplan, met een ruimtelijk uitvoeringsplan, met behoud van de groene bestemming, dat de mestbeperking ook behouden
blijft. Zonder het blijvende bestaan van het
mestverbod zou het overdragen van de ontheffing niet relevant zijn, en dus niet decretaal moeten geregeld worden.
Derhalve concluderen dwe at de gronden uit
ons plangebied, die momenteel een groene
bestemming hebben, zoals opgenomen in
het decreet van 1991 én in het mestdecreet,
die in voorliggend rup een gelijkaardige bestemming behouden, de nulbemesting behouden blijft.

2.3.

Behoud agrarisch gebied met
ecologisch belang + herbestemmen naar natuurgebied

Het minimaal stand-still principe wordt ook
toegepast op het agrarisch gebied met ecologisch belang (binnen de habitatcontour).
Deze bestemmingscategorie behoort tot de
kwetsbare gebieden en wordt voor een groot
gedeelte herbestemd naar natuurgebied. Niet
alle percelen vallen echter onder deze herbestemming. In sommige gevallen hebben
deze gronden nog een belangrijk landbouwgebruik, conform de huidige bestemming.
Een afweging tussen de landbouwwaarde en
natuurpotenties ging vooraf aan de officiële
procedure. Voor het merendeel van de percelen werd gekozen voor een herbestemming
naar natuurgebied.
Voor twee grote kavels werd echter besloten
de bestemming te behouden. Door het behoud van deze ‘kwetsbare’ bestemming, blijft
ook de natuurvergunningsplicht van kracht
(artikel 13 §4 en §5 van het natuurdecreet).
Volgende activiteiten blijven dus o.a. natuurvergunningsplichtig:
 afbranden van een vegetatie
 met mechanische of chemische middelen
een vegetatie vernietigen, beschadigen
of doen afsterven. Tenzij dit gebeurt op
percelen met cultuurgewassen.
 wijzigen reliëf met inbegrip van nivellering van het micro-reliëf
 wijzigen waterhuishouding door drainage,
ontwatering, dichten alsook het wijzigen
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van het overstromingsregime van vegetatie
wijzigen historisch permanente graslanden, met inbegrip van het daaraan
verbonden microreliëf en poelen

Voor de zuidoostelijke kavel die als agrarisch
gebied met ecologisch belang blijft behouden, leidt een kleine grenscorrectie tussen
het gewestplan en het kadaster tot een kleine herbestemming van natuurgebied naar
agrarisch gebied met ecologisch belang.
Tevens worden met de landbouwer van het
noordelijke perceel, vlak tegen de Ossuaire,
afspraken gemaakt omtrent een beheersovereenkomst met de VLM om een strook
van 9 meter aan de perceelsgrenzen met
het natuurgebied in te vullen als buffer (type
buffer is nog verder te bespreken).
De voorschriften voor het agrarisch gebied
met ecologisch belang laten geen nieuwe
landbouwbedrijfszetels toe, en de handelingen i.v.m. het landbouwgebruik zijn slechts
toegelaten voor zover de natuurwaarden van
het gebied in stand worden gehouden.
Via dit RUP wordt eveneens een 56-tal ha
agrarisch gebied met ecologisch belang omgezet naar agrarisch gebied. Hierdoor worden bepaalde activiteiten niet meer natuurvergunningsplichtig. Voor het wijzigen van
kleine landschapselementen blijft een natuurvergunning vereist.
Deze herbestemming bevindt zich niet binnen de contour van het habitatrichtlijngebied.
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Deze planopties laten een verdere realisatie
van de IHD’s toe en zullen geen negatieve
impact, maar voornamelijk een zeer positief
effect hebben op de bestaande of de te realiseren habitats.
2.4.

Behoud parkgebied

In het oosten van het plangebied wordt een
gedeelte parkgebied behouden. De voorschriften zijn geïnspireerd op de voorschriften van het gewestplan en houden geen extra bebouwingsmogelijkheden in.
In dit gebied zijn een 4-tal zonevreemde woningen gelegen. Met voorliggend RUP worden
geen extra mogelijkheden gegeven aan deze
woningen. De bestaande decretaal geregelde
basisrechten blijven behouden.
Deze planoptie laat een verdere realisatie
van de IHD’s toe en zal geen negatieve impact hebben op de bestaande of de te realiseren habitats.
2.5.

Landschappelijk waardevol
agrarisch gebied naar natuurgebied

Zoals reeds vermeld ging een afweging tussen de landbouwwaarde en natuurpotenties
vooraf aan de officiële planprocedure. Voor
een groot aandeel percelen landschappelijk
waardevol gebied wordt, binnen de habitatcontour, een herbestemming naar natuurgebied voorzien.
Deze herbestemming zal een positieve impact hebben op een verdere realisatie van de
IHD’s.

2.6.

Landschappelijk waardevol gebied naar agrarisch gebied

Deze ‘herbestemming’ is in feite niet echt
een herbestemming, maar een behoud van
de agrarische bestemming. Het landschappelijke aspect van de gewestplanbestemming
wordt met het voorliggend rup geregeld in
de aanduiding als erfgoedlandschap.
Voor wat betreft een aantal zonevreemde
woningen binnen het plangebied wordt de
agrarische bestemming behouden. Één van
de doelstellingen van het rup is namelijk ook
om met dit rup geen wijzigingen te voorzien
in de mogelijkheden van de aanwezige zonevreemde woningen.
In het oosten van het plangebied wordt ook
één grote akker, het perceel tussen de Gremmerslinde en Voorbos, behouden in de agrarische bestemming. Ook bij deze kavel werd
een grondige afweging gemaakt tussen de
huidige landbouwwaarde en de natuurpotentie. Deze akker heeft een natuurpotentie
om te bebossen, aansluitend bij het Voorbos.
Maar bijkomend werd op deze akker ook een
zichtas aangeduid (zie later hoofdstuk), omdat het zicht vanaf de nieuw te realiseren
parking als zeer waardevol wordt aanzien. De
aanduiding van dit zicht conflicteert met een
mogelijke bebossing. Daarom werd er gekozen om het perceel als agrarisch gebied te
behouden, met uitzondering van een strook
langsheen het Voorbos. Deze strook kan
dienst doen als buffer tussen het landbouwgebruik en het waardevolle, maar kwetsbare
ecosysteem van het Voorbos.
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Deze planoptie laat een verdere realisatie
van de IHD’s toe en zal geen negatieve impact hebben op de bestaande of de te realiseren habitats.
2.7.

Militair domein naar natuurgebied

In het plangebied zijn twee - conform het
gewestplan - militaire gebieden gelegen. De
westelijke zone wordt volledig herbestemd
naar natuurgebied.
De oostelijke zone wordt gedeeltelijk herbestemd naar natuurgebied.
Deze herbestemming zal een positieve impact hebben op een verdere realisatie van de
IHD’s.
2.8.

Militair domein naar parkgebied

De oostelijke militaire zone wordt gedeeltelijk bestemd naar natuurgebied (zie hiervoor)
maar ook gedeeltelijk als parkgebied. In dit
parkgebied wordt ruimte voor een groene
parking voorzien. Op heden is hier nog geen
actueel habitat aanwezig. De aanleg van
deze parking, en de achterliggende parkeerstrategie, bundelt het onthaal van de bezoekers aan de rand van het natuurkerngebied.
Men mag verwachten dat het autoverkeer op
de top zal dalen en de huidige versnipperde
parkeerdruk beter zal geleiden en concentreren, met een gunstig gevolg voor de kwaliteitsverbetering van de actuele habitats.
Binnen de bestemming militair gebied kunnen ontwikkelingen plaatsvinden waar enkel
defensie vat op heeft.
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Het omvormen naar parkgebied heeft een
positieve impact op de bestaande of de te
realiseren habitats.
Noot: centraal in het plangebied blijft een
kleine enclave militair gebied bestaan. Deze
zone is - op vraag van defensie - uit de contour van het rup gelaten.
2.9.

Natuurgebied naar parkgebied

In het plangebied zijn zeven (ho)recazaken
gelegen. Een ruimtelijke afweging van de
aanwezige horeca is één van de doelstellingen van het rup. Hiervoor werd een specifieke afwegingsmethodiek opgesteld: beschrijving - afweging - ontwikkelingsperspectieven
- synthese.
Drie van deze (ho)recazaken zijn momenteel
gelegen binnen de habitatcontour; binnen
VEN én hebben een bestemming als natuurgebied op het gewestplan.
Deze zaken: Hostellerie, Belvedere en Alverman liggen dus in VEN én SBZ. Voorliggend
rup wenst deze drie zaken in een meer correcte bestemming te situeren. Een herbestemming naar recreatie is echter niet mogelijk, recreatie is namelijk geen VEN-waardige
bestemming. Daarom wordt voor deze drie
zaken een herbestemming naar parkgebied
voorzien, met specifieke voorschriften voor
de (ho)recazaken.
Deze zijn gebaseerd op de bestaande vergunde toestand:
Belvedere - bestendiging conform de vergunningstoestand
Alverman - bestendiging conform de vergunningstoestand

Hostellerie - bestendiging én bijkomende beperkte uitbreidingsmogelijkheid zonder capaciteitsverhoging. Met name een zeer beperkte uitbreiding, een herinrichting en beperkte
uitbreiding van de parking, mogelijkheid om
het dak op te trekken voor isolatie. Een lager
gelegen verharding zal worden verwijderd.
Deze bestemming wordt gecombineerd met
de mogelijkheid om naar een hoofdfunctie
wonen te gaan.
De mogelijkheden zullen geen verregaande
en bijkomende ruimtelijke effecten hebben.
Voor de Hostellerie is er wel een beperkte
mogelijkheid tot uitbreiding van de parking
en beperkte uitbreiding van de gebouwen,
zonder capaciteitsverhoging. Voor deze mogelijkheid zal op vergunningsniveau via een
concreet voorstel moeten worden aangetoond dat deze geen negatieve impact op de
bestaande of de te realiseren habitats heeft.
Voor de zeven (ho)recazaken wordt in de
stedenbouwkundige voorschriften ook gewezen op de reeds bestaande verplichting tot
waterzuivering.
“Indien binnen deze bestemming een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd
voor handelingen of werken die niet mogelijk waren voor de inwerkingtreding van het
RUP, kan deze enkel worden verleend indien
de aanvrager kan bewijzen dat hij de nodige
maatregelen heeft genomen in functie van
de zuivering van het afvalwater.”
Aangezien het om bestaande, vergunde horecabedrijven gaat, zal het bestendigen van
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deze functie in parkgebied geen negatieve
impact hebben op de bestaande of de te realiseren habitats. De realisatie van een waterzuiveringsinstallatie door deze (ho)recazaken zal een positief effect hebben op de
bestaande habitats.

2.12. Aspecten omtrent zonevreemde
woningen

Zoals reeds vermeld is één van de doelstellingen van het rup om voor de zonevreemde
woningen alle mogelijkheden en beperkingen
die van toepassing waren voor de inwerkingtreding van het rup te behouden. Enkel heel
kleine woningen kunnen eenmalig beperkt
uitbreiden tot 550m³.
In het habitatrichtlijngebied zijn, naar schatting en op basis van CADMAP, ongeveer 11
zonevreemde woningen gelegen.
Het RUP zelf heeft hier bijgevolg geen betekenisvolle aantasting van de SBZ tot gevolg.

2.10. Landschappelijk waardevol
agrarisch gebied naar recreatie

Één van de recazaken, namelijk Restaurant
De Monteberg is gedeeltelijk binnen het habitatrichtlijngebied gelegen. Het betreft met
name de bestaande parking, zie bijgevoegde
figuur. De horecazaak en de functie worden
als hoofdzakelijk vergund beschouwd. De activiteiten zijn historisch al lang aanwezig. De
planopties betreffen een bestendiging comform de vergunningstoestand. Bij heraanleg
van de parking wordt gevraagd deze een
groene inrichting te geven. De oppervlakte van de parking moet beperkt blijven tot
700m². De verharding dient maximaal uitgevoerd te worden in kleinschalige, waterdoorlatende verharding.
Aangezien het om een bestaand, vergund
restaurant gaat, zal het bestendigen van de
reeds bestaande parking in recreatiegebied
geen negatieve impact hebben op de bestaande of de te realiseren habitats. De realisatie van een waterzuiveringsinstallatie door
ook deze recazaak (cfr. 2.9) zal een positief
effect hebben op de bestaande habitats.
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2.13. Aspecten omtrent erfgoedlandschap

2.11. Natuurgebied naar gemeenschapsvoorzieningen

Voor een bestaand waterreservoir in het
noorden van het plangebied wordt een herbestemming van natuurgebied naar gemeenschapsvoorzieningen voorzien. Het
waterreservoir zal worden behouden en
werkzaamheden voor het optimaal functioneren van deze infrastructuur is via deze bestemmingszone toegelaten.
Deze beperkte herbestemming zal geen negatieve impact hebben op een verdere realisatie van de IHD’s.

Het gebied is een erfgoedlandschap in de zin
van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg. De handelingen, zoals
bepaald in de voorschriften van de onderliggende bestemmingen zijn toegelaten voor
zover ze de waarden of de typische landschapskenmerken van het erfgoedlandschap
niet in het gedrang brengen. Dit betekent
concreet het behoud en herstel van:
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historische bebossing
wastinelandschap met omgeven kleine
bosjes, houtkanten en oude hakhoutstoven
 kleinschalig landschap van bosjes, weien hooilanden omrand door hagen, houtkanten en knotbomen, en holle wegen
 het trage wegenpatroon
 ...
Deze bepalingen zullen geen negatieve, maar
eerder een postieve impact hebben op de realisatie van de IHD’s.



Een ander erfgoed-aspect heeft betrekking
tot archeologie. In de voorschriften van het
ergoedlandschap zal volgende bepaling, op
vraag van het Agentschap voor Onroerend
Erfgoed, worden opgenomen:
- verordenend: “het maximaal conserveren
van het archeologisch erfgoed met inbegrip
van het ondergronds WO I erfgoed door bodemingrepen te vermijden”
- toelichtend: “Het erfgoedlandschap is in zijn
geheel een archeologisch waardevol gebied.
Voor elk project of aanvraag moet aangegeven worden wat de impact is op de bodem
en afgewogen worden of er alternatieven zijn
waarbij geen, minder of reeds verstoorde
grond geroerd wordt. Een archeologisch onderzoek is noodzakelijk indien archeologisch
erfgoed bedreigd is en indien behoud in situ
niet mogelijk blijkt. “

den door een habitatwaardig type bos. Dit zal
gepaard gaan met bodemingrepen.
Herbebossing heeft geen of nauwelijks bodemimpact indien:
 Aanplant van plantgoed door middel van
boringen of spontane bebossing
 Bosbeheer dat gericht is op het vermijden
van omwaaiende bomen
 Bosbeheer dat gericht is op minimale
bodemimpact (aangepaste rooimachines,
duidelijke sleeproutes, …)
De te vermijden impact is:
 Aanplant van bomen met grote wortelkluiten (vereist een put)
 Voorbereidende werken zoals afplaggen
 Stormschade (cascade-effect)
De bepaling houdt dus in dat bodemingrepen
algemeen moeten vermeden worden, niet dat
ze verboden zijn. Indien een bodemingreep
toch noodzakelijk is voor een herbebossing,
zullen de alternatieven (hierboven) moeten
afgewogen worden. De aspecten die eerder
te vermijden zijn, zijn bijgevolg niet verboden indien noodzakelijk.
Deze bepaling zal dus geen negatieve impact hebben op een verdere realisatie van de
IHD’s, en met name een nodige herbebossing.

Voor de realisaties van de IHD’s zal een gedeeltelijke herbebossing nodig zijn waarbij
niet-habitatwaardige bosjes vervangen wor-
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2.14. Aanduiding waardevolle zichten

In het plangebied worden een aantal waardevolle zichten indicatief aangeduid. Deze
overdrukken komen ook voor binnen de habitatcontour en binnen een natuurbestemming. In deze zones is een bebossing niet
vanzelfsprekend.
De kaarten hiernaast visualiseren waar deze
gelegen zijn. In de bovenste figuur wordt
aangetoond welke zichten zich binnen het
habitatrichtlijngebied bevinden.
De onderste figuur geeft weer welke zichten
zich in het natuurgebied bevinden.
Het gaat dus in feite over twee a drie zichten
die een invloed zullen hebben op de realisatie
van de SBZ.
Één zicht in het noorden overlapt gedeeltelijk
met het natuurgebied in SBZ. Dit betreft het
zicht vanaf de bunkers / bosrand Lettenberg
in westelijke richting. Dit kleinschalige zicht
is belangrijk vanuit de belevings- en narratieve waarde van de erfgoedsite.
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De twee zichten in het zuiden van het plangebied die in natuurgebied in SBZ worden
hiernaast duidelijker weergegeven.
Het betreft een zicht ten zuiden van de Hollemeersch in zuidelijke richting én een zicht
vanaf de kruising van de Klokhofweg / Berg
in zuidelijke richting.
(zicht 1) Ten zuiden van de Hollemeersch ligt
een wandelpad met daaraan een panorama
dat het waardevolle zicht richting Voorbos en
richting rug Nieuwkerke duidt. In het beheerplan kan gekozen worden voor een hooiland
en een boomgaard waardoor dit zicht op lange termijn gevrijwaard kan worden.

2
1

(zicht 2) Het zicht vanaf de Klokhofweg/Berg
is een relatief eng zicht. Het zicht kan wel
verbeteren indien een opgeschoten houtkant
gelegen net ten zuiden van de Lettingstraat
eerder in hakhout zou beheerd worden.

18
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Een derde zicht dat binnen habitatrichtlijngebied én binnen natuurgebied is gelegen, is
een zicht in het westen van het plangebied.
Dit zicht wordt eveneens hiernaast gesitueerd. Het gedeelte binnen het habitatrichtlijngebied omvat 1,9 ha.
Het is het zicht vanop de Monteberg aan de
kruising van wandelpaden. Dit zicht is gericht
naar Loker en de Rode Berg / Zwarte Berg en
biedt een goede blik op het bocagelandschap
op de flank van de Monteberg.
Deze zichten zullen inderdaad een gevolg
hebben op de mogelijke bebossing binnen
SBZ.
Toch zal dit - in vergelijking met het grote
plangebied waarin veel bebossing mogelijk
geworden is - een relatief kleine impact hebben op de realisatie van de IHD’s. Deze zichten bedekken een oppervlakte van 8,9 ha.
En bovendien blijkt uit het ministerieel besluit dat binnen deze zoekzone niet enkel in
boshabitat voorzien dient te worden.
In dit hele provinciale rup werd steeds een
grote afweging gemaakt tussen erfgoed natuur - landbouw. Waarbij deze zichten belangrijke landschappelijke erfgoedwaarden
trachten te verankeren in het plan.
De aanduiding van deze zichten zal geen negatieve impact hebben op een verdere realisatie van de IHD’s.
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3.

Conclusie

Binnen deze voortoets werden de verschillende planologische wijzigingen binnen de
habitatrichtlijn-contour en de bijhorende gevolgen overlopen.
Zoals blijkt zorgt dit planinitiatief voor een
substantiële herbestemming van agrarisch
gebied (al dan niet met ecologische waarde)
naar een natuurbestemming. Er mag dus
algemeen gesteld worden dat het RUP een
globaal significant positief effect heeft op de
instanhoudingsdoelstellingen.
Uit deze voortoets concluderen we dat er
geen waarschijnlijkheid of risico bestaat op
een betekenisvolle aantasting van de actuele
en potentieel te realiseren habitats die voorkomen in deze speciale beschermingszone.
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Aanvullende nota bij de aanvraag ontheffing plan - MERplicht voor het PRUP ‘Kemmelberg’
‘Kemmelberg’
te Heuvelland
Deze nota omvat een bijkomende verduidelijking en aanvulling naar aanleiding van de
adviesverlening bij de screening van de milieu - effecten van het PRUP ‘Kemmelberg’ te
Heuvelland.
Hierbij wordt verder ingegaan op het advies verleend door:
1) Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen;
2) Departement Landbouw en Visserij.
1) Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen
Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen concludeert het volgende in hun advies voor wat betreft de
diverse deeldisciplines:
‘Voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie kunnen we opmerken dat er
geen duidelijke effectbespreking wordt gegeven met betrekking tot de herbestemmingen, tot de
zonevreemde gebouwen en functies (meer bepaald in relatie tot de vigerende wetgeving voor
herbestemming van erfgoed) en tot de parkeerzone opgenomen in het plangebied. We verwijzen
hiervoor naar de effectbespreking van de discipline fauna, flora en biodiversiteit.’
Antwoord:
Verduidelijking effectbespreking landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Herbestemming landbouw-natuur
Binnen het plangebied wordt 169 ha van agrarische bestemming omgezet naar natuurgebied.
Hierdoor stijgt het aandeel natuurgebied van 71 ha naar ca. 240 ha. Grootschalige agrarische
constructies zijn hierbij niet meer mogelijk in het landschap. De agrarische gebieden worden
bouwvrij gehouden waardoor de oorspronkelijke vista’s worden hersteld. Door middel van een
waterdoorlatend wandelpad uitgevoerd in duurzame natuurlijke materialen worden de
verschillende erfgoedsites met elkaar in relatie gebracht.
Zonevreemde gebouwen en constructies
Bestaande gebouwen en functies worden bestendigd zonder dat er een significante uitbreiding van
de bebouwing en de activiteiten worden toegestaan.
Parkeren
Het parkeren wordt met onderhavig plan gebundeld in twee parkeergelegenheden aan de voet
van de Kemmelberg met name t.h.v. Ossuaire / Au Chalet en t.h.v. het kruispunt Lettingstraat /
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Kemmelbergweg. T.h.v. van het kruispunt Lettingstraat / Kemmelbergstraat betreft het een nieuwe
parking van 60 wagens. Deze wordt aangelegd binnen een akkerland. Door de aanleg van deze
parking kunnen een aantal kleinere versnipperde parkings gesupprimeerd worden. De bestaande
parkeerzones (bvb bij horecazaken) en de nieuwe parkeerzones moeten ingericht zijn als groene
parkings met waterdoorlatende materialen.
De infrastructurele ingrepen zijn beperkt gezien grote delen van het gebied bouwvrij worden
gehouden. Betreffende het geïnventariseerd erfgoed stelt het RUP een behoud van de bestaande
elementen voorop. Tevens is bij het uitvoeren van werkzaamheden de vondstmeldplicht van
toepassing.
Concluderend kan men stellen dat het plan geen significant negatief effect op het landschap en
het cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed.

2) Departement Landbouw en Visserij
Het departement Landbouw en Visserij stelt het volgende in hun advies:
1) Ruimtelijke ordening
‘Het landbouwbedrijf langsheen de Lettingstraat verliest een groot deel van zijn huiskavel als
mogelijke uitbreidingszone voor het bedrijf. De huiskavel van dit bedrijf, waarvan uit de
landbouwimpact studie van het departement landbouw en visserij blijkt dat dit perceel bij inname
een zeer grote impact heeft op het bedrijf, wordt hier bijna volledig opgenomen in
natuurbestemming. Er treden bijgevolg negatieve effecten op door het RUP.’
2) Landbouw
‘In de screening wordt vermeld dat er 56 ha agrarisch gebied met ecologisch belang wordt
omgezet naar agrarisch gebied. Woningen en landbouwbedrijven die binnen natuurgebied gelegen
zijn, worden allen uit het natuurgebied geknipt en krijgen de bestemming agrarisch gebied. Bij
Landbouw en Visserij is men geen voorstander van een dergelijk principe indien het over
zonevreemde woningen gaat. Op die manier creëert men vlekjes agrarisch gebied binnen
natuurgebied. Deze agrarische gebiedjes hebben geen meerwaarde voor landbouw, maar tellen
wel mee binnen de ruimtebalans als oppervlakte agrarisch gebied. Voor de landbouwbedrijven die
beperkt worden in uitbreidingsperimeter wordt er een negatief effect veroorzaakt, wat moeten
worden opgenomen in de screening.’
3) Mens-socio-organisatorische aspecten
a) ‘Binnen het RUP wordt een overdruk waardevolle graslanden bovenop de bestemming
agrarisch gebied voorzien. Het opleggen van een teeltkeuze kan echter niet gebeuren
binnen de voorschriften van het RUP. Het opnemen van deze voorschriften in het RUP heeft
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een negatieve impact op het landbouwgebruik en dient voldoende aandacht te krijgen
binnen de screening.’
b) ‘Er wordt gevraagd om de zuidelijke flanken die geschikt zijn voor landbouw te behouden
en ook de 3 aaneengesloten percelen die nu reeds gebruikt worden door een
wijnbouwbedrijf terug op te vormen tot agrarisch gebied. Volgens voorliggend RUP bestaat
het gevaar dat deze zuidelijke flanken op termijn binnen natuurontwikkeling vallen en
bijgevolg definitief verloren zijn voor de wijnbouw. Dit betreft een grote impact en dient
voldoende aandacht te krijgen binnen de screening.’
c) ‘Zowel langs de Kruisbelestraat als langs de Terrierstraat zijn telkens een 3-tal kadastrale
percelen aangeduid als natuurgebied, terwijl deze binnen het voorstel tot gewestelijk RUP
aangeduid waren als agrarisch gebeid met natuurverweving. Gezien deze gronden een
zware impact vertonen volgens de LIS en Landbouw en Visserij geen enkele reden ziet tot
de wijziging naar natuurgebied wordt er hier gevraagd om agrarisch gebied te voorzien.
Indien huidig planvoorstel wordt aangehouden kan hier toch wel gesproken worden van
een negatieve impact.’
Op basis van het advies van het Departement Landbouw en Visserij vond op 25/08/2015 een
overleg plaats tussen de dienst Ruimtelijke Planning van het provinciebestuur West-Vlaanderen en
het Departement Landbouw en Visserij. De conclusies uit dit overleg werden door het
Departement Landbouw en Visserij verwerkt in een aangepast advies dat per mail d.d.
28/08/2015 overgemaakt werd aan LNE Vlaanderen en het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Dit aangepast advies werd verwerkt in onderstaand antwoord.

Antwoord:
Het deelluik ‘landbouw’ werd in de screeningsnota uitvoerig besproken op pg. 52 en 53. Hierbij
werden onder de mogelijke effecten de gefaseerde aansnijding, de billijke vergoedingen, een
eventuele grondenruil, … besproken die onderhavig plan voorziet. Bij het opstellen van
onderhavig RUP werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgemaakte
landbouwimpactstudie. Tevens werden op pg. 53 de ‘geïsoleerde landbouweilandjes in
natuurgebied’ duidelijk omschreven in de milieuscreening.
Verdere verduidelijking:
1) Nieuwe landbouwbedrijven binnen de bestaande landbouwbedrijfszetels blijven
toegelaten. Hierdoor is er een duidelijke waarborg naar de bestaande
landbouwbedrijfszetels dat zij hun exploitatie kunnen verderzetten. Uit bijkomende info zou
blijken dat dit bovendien om een uitdovend landbouwbedrijf gaat dat gezien de ligging
op de grens met het SBZ geen toekomstgericht beleid meer kan voeren. Het Departement
Landbouw en Visserij geeft in hun mail d.d. 28/08/2015 aan dat ze akkoord kunnen
gaan met de natuurbestemming van de huiskavel rond de landbouwhoeve langs de
Lettingsestraat.
2) Het al dan niet categoriseren van woningen en landbouwbedrijven onder de categorie
‘landbouw’ of de categorie ‘natuur’ i.f.v. de ruimtebalans heeft geen invloed op de
beoordeling van de milieueffecten.
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3) Mens-socio-organisatorische aspecten
a. De opgelegde teeltkeuze wordt uit de stedenbouwkundige voorschriften van het
RUP geschrapt.
b. De percelen die momenteel in landbouwgebruik zijn (zoals de wijngaard) en die
herbestemd worden naar natuurgebied kunnen de bestaande activiteiten blijven
uitvoeren tot de natuurbestemming gerealiseerd wordt. In hun mail d.d.
28/08/2015 acht het departement Landbouw en Visserij dat er voldoende
garanties geboden worden naar verdere uitbating van de wijngaard door in het
PRUP bijkomend verordenend op te nemen dat de activiteiten behouden kunnen
blijven tot de stopzetting van de activiteiten door de landbouwer. Echter blijft het
departement Landbouw en Visserij wel bij haar standpunt i.k.v. het PRUP zelf dat
de agrarische bestemming behouden moet blijven (= planologische opmerking
die geen gevolgen heeft voor de screening plan-milieueffectrapportage).
c. De percelen gelegen langs de Kruisabeelstraat en Terrierstraat die momenteel in
landbouwgebruik zijn en die herbestemd worden naar natuurgebied kunnen de
bestaande activiteiten blijven uitvoeren tot de natuurbestemming gerealiseerd
wordt. Het departement Landbouw en Visserij blijft cfr. hun mail d.d. 28/08/2015
bij het standpunt dat deze percelen een zware impact hebben op het bedrijf bij het
wegvallen van de landbouwbestemming. De voorziene uittredingsvergoeding zoals
vermeld in de screeningsnota kan dit voor een groot deel opvangen. Hierdoor
blijft de impact op de mens-socio-organisatorische aspecten van de screening
plan-milieueffectrapportage beperkt. Vanuit planologisch standpunt blijft het
departement Landbouw en Visserij bij het standpunt om deze percelen te
behouden als agrarisch gebied, vooral de kadastrale percelen langs de
Terrierstraat gezien dit een huiskavel betreft van het naastliggend landbouwbedrijf.
Concluderend kan men stellen dat het plan geen significant negatief effect met zich
meebrengt voor wat betreft het deelluik ‘landbouw’.
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Conclusie
Er wordt geen significant negatief effect van het plan verwacht. De voorziene maatregelen zijn
voldoende.

Rekening houdend met deze opmerking wordt geacht dat het plan geen aanleiding zal geven tot
significante negatieve effecten en aldus een ontheffing tot de opmaak van een Plan-MER kan
worden bekomen.

Opgesteld 28 augustus 2015
Bart Willaert
planoloog Adoplan
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