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9.

Definitieve vaststeilinci RUP Lokaai bedriiventerrein Overmere met onteipeninaspian
DE RAAD,
• Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden;
• Gelet meerbepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
• Gelet op het KB van 07/11/1978 houdende vaststeliing van het gewestplan Dendermonde;
• Gelet op het decreet van 18 mel 1999, betreffende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, zoals meermaals gewijzigd;
• Gelet op de Vlaamse Codex RuimteliJke Ordening, in werking getreden op 01/09/2009 en
latere wijzigingen;
• Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11/04/2008 tot vaststelling van nadere
regels met betrekking tot de vorm en inhoud van de ruimtehjke uitvoeringsplannen;
• Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 8/04/2008, gewijzigd op 19/06/2009,
betreffende het integratiespoor voor de milieueffectenrapportage over een ruimtelijk
uitvoeri ngspian;
• Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22/1 0/2007 waarin het gemeentelijk ruimtehjk
structuurplan definitief werd vastgesteld;
• Gelet op de beslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 24/01/2008,
waarin het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd goedgekeurd;
• Overwegende dat in het gemeentelijk structuurplan na onderzoek van de mogelijkheden
duideluk de noodzaak en de Iocatie van het bedrijventerrein is vastgelegd binnen de
geldende normen;
• Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30/06/2009
houdende de principièle beslissing tot de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Lokaal
bedrijventerrein Overmere;
• Gelet op het voorontwerp Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Lokaal Bedrijventerrein
Overmere’ dat zich tot doel stelt om (deelplan 1) een nieuw Iokaal bedrijventerrein te
realiseren en (deelplan 2) een herbestemming van KMO- naar woonzone te realiseren.
• Gelet op het feit dat het ontwerp werd opgemaakt door Kristof Van Peteghem, gemeentelijk
stedenbouwkundige ambtenaar en Michael De Keulenaer, deskundigen ruimtelijke ordening

•
•

opgenomen in het register van ruimtelijke planners;
Overwegende het ontwerp gemeentelijk ruimtehjk uitvoeringspian Lokaal bedrijventerrein
Overmere bestaande uit een verordenend grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften,
toelichtingsnota, kaartenbundel en onteigeningspian;
Overwegende dat in de toelichtingsnota (Bijlage lii a blz 33/63) duidelijk wordt gemotiveerd
waarom
het bedruventerrein op deze locatie enkel kan gerealiseerd worden via een RUP
de realisatie van het bedrijventerrein van aigemeen belang is en dient gerealiseerd door
de gemeente (onder meer wegens de groenbuffers, bufferbekken voor hemeiwater en
-

•

nieuw traject voor de waterioop en de parking voor vrachtwagens om de overlast ervan in
het centrum van Overmere te vermijden)
Overwegende dat in de toelichtingsnota (bijiage lii a blz 34/61) bovendien ook de dringende
verwerving wordt gemotiveerd ni.: om de toekomstmogelijkheden van bestaande bedrijven
(heriokalistie uit woonkernen of startende bedrUven(voor wie het zeer moeilijk is om op

•

grotere industrieterreinen een piaats te verwerven) niet in het gedrang te brengen en dus niet
kan gewacht worden op spontaan initiatief van de betrokken eigenaars;
Gelet op de wet van 26/07/1 962 betreffende de rechtspieging bij hoogdringende
omstandigheden inzake onteigening ten aigemene nutte;
Gelet op de pienaire zitting dd. 9 september 2010;

•
•

Gelet op het gemeenteraadsbesiuit van 23 februari 2011 waarbij het plan voorlopig werd

vastgesteld;

•
•

Gelet op het advies van de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar bu Ruimte en Erfgoed
Oost-Vlaanderen van 11/03/2011, dat gunstig was aangaande deeipian 1 (bedrijventerrein)
en ongunstig inzake deeipian 2 (de herbestemming van de KMO-zone naar woonzone);
Overwegende dat het ontwerp-RUP binnen de dertig dagen na de vooriopige vaststeiling en
het openbaar onderzoek werd aangekondigd:
op de gemeentehjke website
in vier dagbiaden die in de provincie werden verspreid, ni.: De Morgen, Het Laatste
Nieuws, Het Nieuwsbiad en De Standaard
in het Staatsbiad
gemeentelijk informatiebiad infogem
aanpiakking op de gemeentelijke aanpiakpiaats
Gelet op het openbaar onderzoek van 1/03/2011 tot 29/04/2011, waarbu het ontwerp RUP,
na de bekendmaking ter inzage werd geiegd gedurende een termijn van 60 dagen;
Gelet op het feit dat het begin en het einde van deze termijn in de aankondiging was
vermeid;
Geiet op het proces-verbaai van de siuiting van het openbaar onderzoek van 2/05/2011
waaruit blijkt dat er 10 ingediende bezwaarschriften zijn (waaronder één collectief en één
dubbei ingestuurd) en 3 adviezen;
Gelet op het schruven van de stad Dendermonde van 22/03/201 1 dat zu geen bedenkingen
heeft bu het RUP;
Geiet op het voorwaardehjk gunstig advies van de deputatie van 8/04/2011;
Geiet op artikei 2.2.1 4~5 VCRO weike bepaait dat de gemeentelijke commissie ruimtehjke
ordening aile adviezen, opmerkingen en bezwaren bundeit en coôrdineert en binnen de 90
dagen na het einde van het openbaar onderzoek een gemotiveerd advies uitbrengt bu de
gemeenteraad;
Gelet op de bespreking van de GECORO van 10/06/2011, waarin de uitgebrachte adviezen,
opmerkingen en bezwaren worden gebundeid en besproken en behandeid;
Gelet op het advies van 10/06/2011 van de GECORO, waarbu het ontwerp-RUP gunstig wordt
geadviseerd mits het aanbrengen van de aanpassingen ais vermeld bu de respectievelijke
beoordeiing van de bezwaren en adviezen;
Overwegende dat overeenkomstig artikei 2.2.14 §6 VCRO siechts wijzigingen kunnen worden
aangebracht bu het definitieve vaststelien van het plan, ten opzichte van het vooriopig
vastgestelde plan, die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijden s het openbaar
onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen of de adviezen uitgebracht door de
aangeduide administraties en overheden of het advies van de GECORO;
Overwegende dat het ontwerp-RUP b~ huidige definitieve vaststeiiingen enkei wuzigingen
ondergaat, die rechtstreeks voortvloeien uit de in het openbaar onderzoek geformuleerde
bezwaren en opmerkingen of de geformuleerde adviezen;
Overwegende dat de raad het ontwerp-RUP de adviezen van de GECORO voigt en tot de zijne
neemt, en hieraan nog het navolgende wenst toe te voegen:
1. Behoefte aan deelplan 1: iokaai bedrijventerrein
-

-

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Het Agentschap Ruimte en Erfgoed steit dat het Qntwerp-RLJP voldoende verantwoording
verleent omtrent de toepassing van de Omzendbrief RO 201 0/01 en de uitzondering op
het aigemeen principe van het herstel van het planologisch evenwicht, van de omvorming
van het herbevestigd agrarisch gebied afdoende verduidelijkt is in de toelichtingsnota. De
gemeenteraad sluit zich hierbij aan.
Het Agentschap Ruimte en Erfgoed geeft aan dat in het licht van de onderbouwing van het
onteigeningsplan, de behoefte aan het Iokaai bedruventerrein concreet dient te worden
toegeiicht. Nochtans geeft de deputatie uitdrukkeiijk in haar advies aan de onteigening
noodzakehjk is om de voorziene bestemming en ontwikkeiing van het terrein met
vrachtwagenparking ook effectief te realiseren, en onteigening hoogdringend is gezien de
acute nood aan 5 hectare extra iokaal bedrijventerrein.
De gemeenteraad verwijst wat dit betreft naar de raming van de behoeftestudie naar de
herlokalisatie van terreinen voor KMO uitjanuari 2008 die in het informatief gedeelte van
het GRS van Berlare op pag. 93-94 is verwerkt en waaruit gebleken is dat een
vermeerdering van een bedhjventerrein voor een goeie 5 ha vereist zou zun. Bij de
opmaak van het GRS is gebleken dat het terrein in één lokaai bedruventerrein kon worden
gewerkt met maximale aansluiting b~ het hoofddorp en derhalve dat de planoptie
rechtstreeks uit het GRS voortvloeit en kernversterkend werkt.
Toelichtinpsnota p. 6-7
Aan de toelichtingsnota dient roegevoegd: “Die behoefte blUkt ook ide de enquête die de
gemeente afnam bu bedruven uit te buurt. De enquête geeft ook weer dat een kleinschalig
bedrgventerrein het beste past bu de vraag, de gemiddelde gevraagde oppervlakte is
immers ongeveer 2000m2”.
2. Behoud deelplan 2: omzetting kmo-zone naar wonen

in het CR5 wordt de keuze gemaakt dat de kieine ambachtehjke zone in de Broekstraat dient
omgevormd naar woongebied zodat deze site zich beter kan integreren in de
woonomgeving voorai ook omdat een KMO bestemming minder aangewezen is rekening
houdend met de ligging van de percelen. Niettegenstaande het ongunstig advies van het
Agentschap Ruimte en Erfgoed Viaanderen wenst de gemeenteraad deze omvorming te
verdedigen en aan te houden omdat dit ruimtehjk ter piaatse een goed opiossing biedt.
-

3. Archeoiogisch detectie onderzoek
De gemeenteraad neemt de in het advies van de deputatie gesuggereerde toevoeging van het
archeoiogisch voorschrift in het iicht van de beieidsvisie van het Provinciaal ruimtelijk
structuurpian tot het hare.
De stedenbouwkundige voorschriften worden ais voigt aangevuid:
“Voorafgaand aan de ontwikkeling van het gebied, wordt met het oog op het identificeren
van de potentieei waardevoiie zones, een archeoiogisch detectie-onderzoek uitgevoerd. Dit
detectieonderzoek wordt verricht aan de hand van boringen en proefsieuven, die op
statistisch relevante wuze verspreid worden over de gehele zone, waarbjj 70% van de
oppervlakte effectief verkend wordt.
80 aanwezigheid van archeologische sporen worden op de zones die ais archeologisch
waarde vol worden aangeduid, b(jkomende archeoiogische opgravingen uitgevoerd.”
4. Materiêie vergissingen en aanvuilingen
De materiéie vergissingen inzake het graflsch register en de ruimtebaians, en de aanvuiiing
voor de stedenbouwkundige vergunning inzake het geiijktijdig karakter van de realisatie
voor de omgevingsaanieg neemt de gemeente tot de hare.
4.1 Verduidelijking van de voorschriften
*
Het advies van de GECORO bu bezwaarschrift tien geeft aan dat verschiiliende zaken
duideiuker verwoord kunnen worden. Het gaat onder meer 0m groottes en afmetingen.
Naar aanieidingen van dit advies worden onduideiijkheden herschikt of
geherformuieerd ten einde de voorschriften heiderder te maken.
*
Ter verduideiijking van het bedrijfsverzameigebouw wordt voigende definitie
toegevoegd: in een bedrijfsverzameigebouw kunnen verschiiliende bedruven samen
maar toch in aparte modules worden gehuisvest. De formule is voorai geschikt voor
kieinschahge iokale bedhjven, die anders moeihjk een geschikte vestigingslocatie
vinden. In een bedrijfsverzameigebouw kunnen ze een of meer modules aankopen,
met een oppervlakte die varieert van 100 tot 500 m2.
4.2 Bedrijfsverzameigebouw
De GECORO vraagt dat de reaiisatie van het bedrijfsverzameigebouw verzekerd wordt in de
voorschriften. Het volgende wordt aangepast om dat te bekomen:
Artikel 3
Bestemming
Wordt geschrapt:
indien er geen nood is aan bedrijfsverzameigebouwen kunnen binnen deze zone en onder
dezelfde voorschriften ook bedrijfsgebouwen voor lokale bedrijvigheid worden opgericht.
4.3 Kenmerken van het bedrijventerrein
Op aangeven van de GECORO worden de gewenste kenmerken van het bedruventerrein met
aandacht voor duurzaamheid en de omgeving, duidelijker vastgeiegd in de voorschriften
met de volgende wijziging:
Artikei 2
Kenmerken
Het gebied wordt ingericht ais een bedruventerrein voor iokaie bedrijvigheid. Voigende
kenmerken worden benadrukt: een kieinschalige bedr~vigheid, nadruk op kwaliteit en
duurzaamheid, geringe milieubelasting, een zuinig ruimtegebruik en een eenvormige
architecturale uitstraiing.
B~ eike aanvraag van stedenbouwkundige vergunning wordt aangetoond en gemotiveerd
dat de gepiande werken en activiteiten in overeenstemming z~ti met de bovengenoemde
kenmerken.
Toehchtinci
Kieinschalige bedrijvigheid wii zeggen dat enkel bedruven met een beperkte grootte en een
verzorgend karak ter voor de omgeving hier thuis horen. De perceelopperviakte wordt
daartoe beperkt tot maximum 4 500m2.
Kwa!iteit en duurzaamheid moet zowel in het ontwerp van de bebouwing ais in de
invuliing en het beheer in acht genomen worden.
De eenvormige architecturale uitstraiing moet het bedrijventerrein een duideiijke identiteit
geven die een positief beeid schept.

4.4 Bedrijventerreinbeheer
De GECORO vraagt dat bedrijventerreinbeheer wordt verankerd in de voorschriften. De
gemeente ziet de noodzaak in van een kwalitatief bedrijventerreinbeheer. Het spreekt
voor zich dat de gemeente het bedrijventerreinbeheer mee zai helpen verzorgen.
Volgende aanvullingen worden gemaakt:
Artikel 2
Beheer
De gemeente Berlare is partner in een op te richten beheerscomité. Het beheerscomité
staat in voor de ontwikke!ingsfase van het bedrjjventerrein. De belangrukste taken z~jn
het toewijzen van de bedrIjfspercelen, het inrichten van het terrein en zorgen voor een
duurzaam en consequent beheer. (1?)
Voor het dagelIjks beheer wordt een beheersvenootschap samengesteld uit
geinteresseerde bedrljven op het terrein, een representatieve vertegenwoordiger van de
economische sector, ha gemeentebestuur en de gemeentelffke stedenbouwkundige
ambtenaar of z(fn afgevaardigde. Het beheersvenootschap neemt de taken ais beheerder
over van het beheerscomité na de ontwikkelingsfase. (12)

Toelichtinci
I I.Een duurzaam bedruventerrein vereist een permanente gemeenschappel~ke planning
en beheer. Het ontwerp van de gemeenschappelgke delen, de conceptvorming rond
pubticiteit en de kwahteitsbewaking van elk bedr~f op zich z~n deel van een permanente
zorg en een samenhangend beheer. De gemeente Beriare zal in samenwerking met
moge~ke partners het beheer verzekeren tot de ontwikkelingsfase afgerond is. Mogefljke
partners zUn b(jvoorbeeld een ontwikkelingsmaatschappjj, een vertegenwoordiger van de
economische sector of een studiebureau.
12.80 het dagel(jks beheer is het beiangr~k dat ook de aanwezige bedr,Jven een stem
krljgen in de verdere ontwikkeling en het beheer.

Artikel 3
Beheer
De beheerder van het bedrijventerrein organiseert de genieenschappelijke diensten en
voorzieningen. Daarbjj hoort ook de zorg voor het bedrufsverzameigebouw.

3.5 Ontsluiting
De stedenbouwkundige voorschriften wordt op basis van het tweede bezwaar (Regie der
gebouwen) aangevuld ais volgt:
Artikel 10
Bestemming
het bestemmingsverkeer van 4 achteriiggende woningen...
De weg kan enkel door motorvoertuigen gebruikt worden voor de ontsluiting van de
achteriiggende woningen, zonder verbinding te maken met het bedr(jventerrein.

Toelichting
Vier vroegere rj,ikswachterswoningen in tweede bouwljjn. (percelen Y Afd. 51e. D nrs.
64882, 684C2, 648D2 en 648E2)

4.6 Geen oprichiing lokale grondenbank
De GECORO suggereert bu de behandeling van het 5e bezwaarschrift, om desgevallend, naar
voorbeeld van de gewestelijke grondenbank, ook op gemeenteiijk niveau een dergelijke
formule op te zetten. De suggestie van de GECORO overstijgt het doel van de huidige RUP
doelsteliing, mede gezien de door de GECORO zeif erkende beperkte inname van
landbouwgronden bu de huidige vormgeving en invulling van het RUP. De gemeente kan
het voorstei desgevallend later meenemen inzake een ruimere beleidsvisie, die evenwel
niet aan de orde is binnen het kader van het huidig RUP. De gemeenteraad spreekt zich in
het licht van de opmaak van het RUP (nog) niet uit over de noodzaak of wensehjkheid
hiervan en sluit zich inhoudehjk bu de weerlegging van het 5e bezwaar aan, stellend dat
de inname in de toelichtingsnota afdoende wordt verantwoord en bijzonder beperkt te
noemen is, zodat er geen noemenswaardige beïnvloeding op het iandbouwareaal op de
gemeente is. De compensaties ingeval van planbaten en/of onteigening kunnen via de
daartoe geéigende regelgeving worden voorzien.
4.7 lnrichting groenbuffer
De GECORO vraagt in haar advies bij het bezwaarschrift zes om een meer concrete invulling
van de groenbuffer en deze ook meer concreet te defini~ren in de inrichting en de
concrete aanleg meer afdwingbaar te stellen.
In het derde bezwaarschrift wordt gevraagd om het perceei nr. 636 van ontsiuiting te
verzekeren.
Hiertoe worden de stedenbouwkundige voorschriften ais voigt aangepast:

Definities bestemminpscategorieên
Streekeigen struiken en bonien: Beuk, Bittere wiIg, Boswilg, Fenstijiige meidoorn, Europese
vogeikers, Gelderse roos, Geoorde wiIg, Gewone es, Gladde iep, Grauwe wilg, Haagbeuk,
Hazelaar, Hondsroos, Hulst, Kraakwilg, Ratelpopuller, Rode kornoelje, Ruwe berk, Ruwe
iep, Schietwilg, Sleedoorn, Sporkehout, Tweestglige meidoorn, WiIde kardinaalsniuts, Wllde
Iijsterbes, Winterlinde, Zachte berk, Zoete kers, Zomereik, Zomerlinde, Zwarte els.
Vari~teiten van deze soorten met afw~kende groeivorm (bv. treurvormen),afrvykende
bladvorm en -kieur (bv. bon tb!adige varièteiten) worden niet rot de streekeigen soorten
gerekend.

Artikei 7
Bestemminci
Voor de ontsluiting van perceel 3e Afd. 51e. D nr. 636 wordt een doorgang doorheen de
buffer voorzien.

inrichtinp
Wordt geschrapt voor de duidel(jkheid te verbeteren:
voor ten minste 50%...”

Wordt toegevoegd:
De buffer moet zodanig worden ingericht dat een zo goed mogelj,ike afscherming wordt
gerealiseerd.
buffer aangelegd en beplant zLjn uitgezonderd waar bestaande gebouwen aanwezig
luit
Bu afbraak van een bestaand gebouw moet de groenbuffer afgewerkt te worden.

Toelichtinp
De combinatie van struiken en hoogstammige bomen met een trapsgew~ze opbouw geeft
veelal de beste afscherming. Integratie van de waterloop in de bufferzone is wenseiUk.

4.8 Bezwaar Landexpio
De gemeenteraad steit vast dat de GECORO voorbu gaat aan de bezwaren van Landexpio,
aangezien deze over iouterjuridische bemerkingen handeien.
Vooreerst moet vastgesteid worden dat dit bezwaren namens ‘de Consoorten Gregoire’, de
famiiie De Caluwe en de famiiie De Bruycker iouterjuridische aiwegingen betreft, die op
zich weinig inhoudelijke reievantie hebben voor het ontwerp-RUP.
Bovendien heeft de famiiie De Caluwe D’hont zeif in eigen naam samen met een petitie ook
zeif eigenhandig bezwaar ingediend. 1-lierin wordt enkel naar de verkeersstroom en
natuurwaarde verwezen. Het bezwaar namens de famiiie De Caiuwe D’hont van
Landexpio voert geheei andere eiementen aan.
Voor zover het bezwaar nr. 6 (in eigen naam) derhalve ais vervangen mag beschouwd
worden, door het latere bezwaar nr. 9, is het bezwaar nr. 6 ais niet bestaande te
beschouwen. Minstens heeft de GECORO er afdoende antwoord op gegeven.
—

—

In het bezwaarschrift steit Landexpio dat zu het terrein van hun chênten en medecontracten,
die 54% van het geheel zouden bezitten, zeif wiiien ontwikkeien. De vraag in de zin van
artikei 2.4.3~2 aiinea 2 VCRO heeft geen reievantie voor het bezwaar en moet ais
vroegtijdig worden afgewezen. Daarenboven is het in eik gevai wensehjk dat, ios van
mogelijke samenwerking met de eigenaars of hun aangesteiden in het iicht van de
reaiisatie, een pianologisch initiatief wordt overgelaten aan de daartoe bevoegde overheid,
in functie van de aigemeenheid, neutraiiteit en éénvormigheid.
De gemeenteraad siuit zich aan bu de GECORO die de bezwaren iouterjuridische
bemerkingen acht.
De formeie motivering van een ontwerp-RUP met onteigeningsplan kan niet worden
aangevochten in een bezwaarschrift. [en ruimteiijk uitvoeringspian heeft een aigemeen
en geen individueei karakter, zodat het niet aan de formeie motiveringsverpiichting is
onderworpen.
Het onteigeningspian zeif vindt zun materiêie motieven in de nood aan reaiisatie van het
bedrijventerrein, zoais vervat in de toeiichtingsnota, die integraai deei uitmaakt van het
administratieve dossier.
Voiiedigheidshaive geeft de gemeenteraad het voigende mee:
Het onteigeningsbesiuit en het besluit tot definitieve vaststelhng evenais het
goedkeuringsbesluit van het RUP zUn voor vernietiging vatbaar b~ de daartoe bevoegde
instanties. De formeie motivering inzake de onteigeningsnoodzaak zit niet vervat in de
doelsteNing van een bezwaarperiode en het RUP op zich is geen individueie
rechts handei I ng.
5

De vrachtwagenparking is voorzien in het GRS; hoewei het uitgangspunt is dater parking is
op eigen terrein, biijkt er uit het GRS een nood is aan een openbare vrachtwagenparking.
Het ene siuit het andere niet uit, zoals ook biijkt uit de toeiichting bu het GRS ais door
bezwaarindiener zeif geciteerd. De vraag wie in zal gaan op de betaiing is niet aan de orde
in de pianningsfase en is geen overweging van ruimtehjke ordening.
Het verzoek tot particuiiere reaiisatie zai in casu, ongeacht de iater ten gepaste tude te
beantwoorden vraag daartoe, in eik geval amper 54 procent van het geheei betreffen,
zodat de reaiisatie van het geheei inzake zowei de pianoiogie ais de reaiisatie in handen
van de bevoegde overheid voor coôrdinatie kan zorgen.
Voiiedigheidshaive kan worden verwezen naar de citaten van de p. 8 uit het bezwaar van
Landexpio zeif, waarin de verantwoording voor de nood aan onteigening vervat zit. Het
ioutere feit dat na de vooriopige vaststeiling een private speier zich aandient voor
zeifreaiisatie kan dit niet in de weg staan.
in die zin kan de gemeenteraad zich niet akkoord verkiaren met de beschuidiging van
machtsafwending (of zoais verder verwoord: rechter en partij’). Het uitvoeren en
reaiiseren van een RUP op eigen terrein is een bevoegdheid die is ingeschreven in de
VCRO en een daartoe geêigend instrument. Het loutere feit dater een private speier op de
markt is die amper de heift van het terrein zou kunnen reaiiseren, zonder hiertoe enige
garantie te bieden in zijn bezwaar, geeft onvoidoende weer waarom er machtsafwending
zou zun.
• Gehoord de uitieg ter zitting gegeven door voorzitter Gabrièls;
• Gehoord de vragen van Raadsiid Baeyens:
over de modaliteiten van toewijzing,
over de iocatie en de verkeersdrukte door het bedhjventerrein aansluitend aan de kern
van Overmere en in de nabijheid van het rustoord
over de basis waarop de grootte van de bedrijven werd berekend
of de capaciteit van de vrachtwagenparking voidoet?
of het vaststeiien van het deei RUP in de Broekstraat bu niet aanvaarding geen rem zai
betekenen voor het goedkeuren van het deei RUP bedrijventerrein?
• Gehoord de antwoorden van de voorzitter nameiijk dat:
Toewijzingsmodaiiteiten pas iater zuiien worden bepaaid ais het terrein voiiedig is
uitgewerkt
De Iocatie van het bedrijventerrein werd bepaaid na onderzoek gevoerd in het
structuurplan Berlare maar ook rekening houdend met de opgeiegde eis dater diende
aangesioten aan de dorpskern.
Het bedrijventerrein hgt Iangs een gewestweg, niet zover van de autosneiweg Bovendien
gaat het hier niet om grote bedrijven maar om heriocalisatie van bedrijven, die ook nu
ontsluiten via gemeenteiijke wegen die vaak door de kernen iopen. in eik gevai zai deze
probiematiek worden opgevoigd en bekeken in het gemeenteiijk mobiiiteitsplan.
De grootte van de bedruven werd bepaaid enerzijds van uit de optie dat het om geen
grote bedruven mag gaan en uit de bevraging van de bedrijven die wiiien heriokaiiseren of
een nieuwe huisvesting zoeken en anderzuds vanuit iogische overwegingen van
terrei n in richti ng;
De capaciteit van de parking voor vrachtwagens dient voidoende te zijn om de huidige
problematiek in Overmere op te Iossen;
Bevraging bu de overheid heeft ons geieerd dat de goedkeuring van het deei-RUP
Broekstraat bu iatere niet goedkeuring geen beiemmering vormt voor het deei-RUP
bedruventerrein. Geiet op het feit dat wij dit echter een iogische ruimteiijke opiossing
biedt aan een probieem ter plaatse wordt behoud en vaststeiiing van dit deei-RUP ook
voorgesteid;
• Gehoord de vraag van raadsiid Van Maideren om de nodige controie in te bouwen 0m de
groenbuffer toch te reaiiseren,
• Gehoord het antwoord van de voorzitter dat de aanieg van groenbuffer meegenomen is in de
aigemene infrastructuuraanieg om dit te verzekeren;
• Gehoord de vraag van raadsiid Verhofstadt om de ontsiuiting van het bedruventerrein goed
aan te duiden en ook de parking niet betaiend te maken;
-

-

-

-

BESLUiT: met 21 stemmen voor, Katja Gabri&s, Anne-Marie De Lausnay, René Kets, Juilen Wettinck,
Wim Arbun, Tom Tenimerman, Francky Verhofstadt, Carme Meyers, Marieen Zaman, jan De Paimenaer,
Tania Vis, Patrick Van Maideren, Freddy Schatteman, An Van Driessche, Steven Baeyens, Dion Landuyt,
Piet Vandooiaeghe, Raf Macs, Wiiiy De Coster, Erik Van Acker, Kris Maifliet, 2 afwezig, Luc Vercruyssen,
Michei Van der Haegen
ART. 1
Neemt kennis van het gemotiveerd advies van de GECORO zoais uitgebracht tijdens de
vergadering van 8juni 2011, bevattende de bundeling en coôrdinatie van de bezwaarschriften
en adviezen, ingediend tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp.
ART. 2
Behandeit het uitgebrachte advies van de GECORO en gaat akkoord met de aangebrachte
aanpassingen van het ontwerp, vastgesteid b~ ons besiuit van 23/01/2011, zoais omstandig
aangegeven in het overwegende gedeeite van dit besluit.

ART. 3
Steit het bu dit besluit gevoegde gemeenteiijk ruimteiijk uitvoeringspian Lokaai Bedrijventerrein
Overmere definitiefvast. Dit plan bestaat uit:
De normatieve deien van dit gemeentelijk uitvoeringspian bij dit besiuit gevoegd ais bijiagen I, ii
en IV.
bijiage I bevat het verordenend grafisch plan
bijiage N bevat de stedenbouwkundige voorschriften bu het grafisch plan
buiage iV bevat het onteigeningspian
De niet-normatieve deien van dit gemeentelijk ruimteiuk uitvoeringspian, meer bepaaid de
tekstueie toehchting en kaarten, bu dit besiuit gevoegd ais onderdeel van bijiage Nia en Nib.
ART. 4
Maakt het ontwerp gemeenteiijk ruimteiijk uitvoeringsplan Lokaai Bedrijventerrein Overmere ter
goedkeuring over aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1
9000 Gent.
ART. S
Het gemeenteiijk ruimteiijk uitvoeringspian Lokaal Bedruventerrein Overmere en een afschrift
van dit besiuit wordt voor verder gevoig gezonden aan:
Departement RWO, Ruimteiijke Planning, de deiegeerde planoiogisch ambtenaar, Koning
Aibert iI-Iaan 19 bus 11, 1210 Brussei
Afdeiing Ruimte en erfgoed Oost-Viaanderen, de gewesteiijk stedenbouwkundig
ambtenaar, Gebr. Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent
ART. 6
Steit het bu dit besiuit gevoegde onteigeningspian ten aigemene nutte definitief vast. De
gemeenteraad geeft hierbu ook de opdracht aan het coliege om het nodige te doen om het
onteigeningsplan te laten goedkeuren door de Vlaamse Regering en de onteigeningsmachtiging
te verkrijgen.
ART. 7
Van dit besiuit zai melding worden gegeven.
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