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Geacht College,
Bovenvermeid RUP werd door de deputatie goedgekeurd.
Overeenkomstig artikel 2.2.15 van de Viaamse Codex Ruimteiijke
Ordening wordt u hierbij een afschrift van dit goedkeuringsbesiuit toegezonden.
Ais bijiage vindt u de door de deputatie geviseerde piannen.
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Gelet op het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van
de ruimtelijke ordening, zoals meermaals gew~zigd;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoaTs vastgesteld
bi] besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering, houdende coôrdinatie
van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening;
Gelet op het KB van 7 november 1978 houdende de vaststelling van
het gewestplan Dendermonde, gewijzigd bi] latere besluiten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997
houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen,
het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende
definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen, en het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010
houdende definitieve vaststelling van de tweede herziening van het Ruimtelijk
Structuurplan Viaanderen, bekrachtigd, voor wat de bindende bepalingen
betreft, bij decreten van respectievelijk 17 decèmber 1997, 19 maart 2004 en
l6februari 2011;
Gelet op het besluit van de deputatie van 24 januari 2008 houdende de
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtehjk structuurplan Berlare;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 februari 2004 houdende de
goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen, en
het ministerieel besluit van 25 augustus 2009 houdende de goedkeuring van
de gedeeltelijke herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan
Oost-Vlaanderen toevoegen provinciaal beleidskader windturbines;
—
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Gelet op het op 24 oktober 2011 op het provinciehuis ontvangen
dossier betreffende het gemeentelljk RUP ‘Lokaal bedrijventerrein Overmere te
Berlare omvattende het collegebesluit van 30 juni 2009 houdende de
principiéle beslissing tot opmaak van het RUP ‘Lokaal bedrijventerrein
Overmere’, de uitnodigingen voor de plenaire vergadering van 9 september
2010 over het voorontwerp RUP ‘Lokaal bedrijventerrein Overmere’, het
gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2011 houdende de voorlopige
vaststelling van het RUP ‘Lokaal bedrUventerrein Overmere’, de stukken van
het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 1 maart 2011 tot en met
29 april 2011, het advies van de gecoro van 8 juni 2011 nopens de bezwaren
en adviezen uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP
‘Lokaal bedrijventerrein Overmere’,
het gemeenteraadsbesluit van
21 september 2011 houdende de definitieve vaststelling van het RUP ‘Lokaal
bedrijventerrein Overmere’, de stukken van dit ruimtelijk uitvoeringsplan en de
overige procedurestukken;
Gelet op de plenaire vergadering van 9 september 2010 over het
voorontwerp van het gemeentelijk RUP en de verleende adviezen;
Overwegende dat uit de stukken blijkt dat bij de opmaak van dit RUP
de formele procedure zoals bepaald in het decreet werd nageleefd;
Overwegende dat het RUP uit twee deelplannen bestaat, beiden
gelegen in de kern van Overmere,
dat het eerste deelplan ca 5 ha groot is en gelegen is ten noorden van
de Baron Tibbautstraat (N445), aansluitend aan de kern van Overmere,
volgens het gewestplan voor het grootste deel gelegen in agrarisch gebied en
voor een beperkt deel in woongebied, dat het RUP ertoe strekt op deze Iocatie
een nieuw Iokaal bedrijventerrein met vrachtwagenparking te kunnen
realiseren,
dat het tweede deelplan een kleine achterhaalde KMO zone betreft van
ca 2300 m2, gelegen Iangs de Broekstraat en het Wilgenpark, in de kern van
Overmere en omsloten door (gerealiseerd) woongebied, dat het RUP voorziet
in een herbestemming van deze KMO zone naar woongebied;
Qverwegend~ dat het planopzet gekaderd wordt binnen de opties
genomen in het CR3, dat de beleidsoptie om een Iokaal bedrijventerrein en
vrachtwagenparking te realiseren ten westen aansluitend aan het hoofddorp
Overmere en ten noorden van de N445 opgenomen is in het GRS, dat in het
CR3 een Iocatie-onderzoek is opgenomen waarbij een aantal alternatieve
Iocaties onderzocht werden en waaruit deze Iocatie weerhouden werd,
dat bij de goedkeuring van het CR3 door de deputatie gesteld werd dat
akkoord kon gegaan worden met de realisatie van eén Iokaal bedrijventerrein
van ca 5 ha, dat uit het informatief deel van het GRS bleek dat hiervoor een
behoefte bestaat, en dat bij de verdere uitwerking van deze beleidsoptie op
perceelsniveau er zal moeten naar gestreefd worden het bedruventerrein
maximaal te laten aansluiten bij het hoofddorp,
dat de opmaak van een RUP voor een Iokaal bedrijventerrein en
vrachtwagenparking op deze Iocatie rechtstreeks volgt uit het GRS, dat de
plantopties van het eerste deelplan conform zijn met de bepalingen van het
CR3 en met het goedkeuringsbesluit van de deputatie,
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dat bij de gewenste ruimtelijke structuur van de kern Overmere in het
GRS aok opgenomen is dat de kleine ambachtelijke zones in de kern van
Overmere in de Molenstraat en de Broekstraat dienen omgevormd te worden
naar woongebied zodat deze sites zich beter kunnen integreren in deze
woonomgeving, dat een KMO bestemming minder aangewezen is rekening
houdend met de iigging van deze percelen, dat het tweede deelplan uitvoering
geeft aan deze beieidsoptie uit het GRS;
Overwegende dat het voorziene ickaal bedrijventerrein gelegen is
binnen het herbevestigd agrarisch gebied, dat de omzendbrief RO/201 0/01 van
7 mei 2010 betreffende het ruimteluk beieid binnen de agrarische gebieden
waarvoor de bestaande plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen
herbevestigd zijn aangeeft dat bestemmingswflzigingen op gemeenteiijk en
prcvinciaal niveau binnen HAG in beperkte mate mogelijk zijn, na grondige
afweging, dat een degelijk onderbouwde verantwoording of motivering deei
moet uitmaken van de toelichting bij deze gemeentelijke en provinciale
plannen, en dat de betrokken Vlaamse administraties in hun advisering zullen
beoordelen in hoeverre de verantwoording die de betrokken gemeente cf
provincie geeft afdoende is,
dat het advies van de gewestelijke stedênbouwkundige ambtenaar,
uitgebracht in het kader van. het openbaar onderzoek van het ontwerp RUP,
steit dat in de toelichting bij het RUP voldoende ingegaan is op de relatie met
de omzendbrief RO 2010/01, dat hieruit blijkt dat een afwijking op het principe
van planologische compensatie kan worden aanvaard en dat de betrokken
Iocatie (deelgebied 1) in aanmerking komt voor de ontwikkeling van een lokaal
bedrijventerrein;
Overwegende dat het advies van de gewestehjke stedenbouwkundige
ambtenaar, uitgebracht in het kader van het openbaar onderzoek van het
ontwerp RUP, ais aigemene conclusie steit dat de ontwikkeling van het Iokaal
bedrijventerrein (deelgebied 1) in overeenstemmig is met de principes van het
RSV, dat de herbestemming van de KMO-zone (deelgebied 2) naar zone voor
wonen niet in overeenstemming is met de principes van het RSV en dat een
uitsiuiting van deelgebied 2 zich opdringt,
dat de gemeenteraad bij de definitieve vaststelling van het RUP opteert
cm het deelgebied 2 toch te behouden, dat verwezen wordt naar het GRS
waarin de herbestemming van dit gebied exphciet was opgenomen en naar de
ruimtelijke motivering voor deze beleidsoptie die in het GRS is opgenomen;
Overwegende dat het tweede deelpian een kleine KMO-zone betreft
die geiegen is in het hoofddorp Overmere, en in een puur residentiéie
omgeving, dat het RUP het perceel herbestemt naar woonzone, dat evenwei
slechts heel beperkte mogehjkheden voor woningbouw voorzien worden, dat
de voorschriften enkel een open bebouwing toeiaten, dat de impact van deze
herbestemming op het globale woonaanbod en de woonbehoefte dan ook zeer
minimaal is, dat de voorgestelde herbestemming in elk geval de woonkwaliteit
van de omgevende woningen verzekert en tevens verantwoord kan worden
vanuit het kernversterkend karakter van de Iocatie en de ruimteluke visie die
uitgewerkt is in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Berlare;
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Overwegende dat beide deelplannen gelegen zijn in het centrum van
het hoofddorp Qvermere,dat de planopties kernversterkend z~n, dat het RUP
voorziet in een lokaal bedrijventerrein aansluitend aan het hoofddorp, dat
voldoende garanties zijn opgenomen dat het bedruventerrein een Iokaal
karakter zal hebben, dat de planopties niet strijdig zijn met de bepalingen van
hetPRS;
Overwegende dat voor het RUP een onderzoek tot miIieueffect~
rapportage werd uitgevoerd, zoals bepaald in het decreet van 5 april 1995
houdende àlgemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), aangepast
door het decreet van 27 april 2007 (Planmerdecreet) en het besluit van de
Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende milieueffectrapportage
over plannen en programma’s, dat de dienst MER van het Departement LNE,
op 29 juli 2010 m.b.t. dit onderzoek tot milieueffectrapportage beslist heeft dat
het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienl~ke milieugevolgen en
dat de opmaak van een pIanMER niet nodig is;
Overwegende dat in de toellchting èen watertoets is opgenomen, dat
binnen het plangebied zeif op de overstromingskaarten geen risicozones
voorkomen, dat het iokaal bedrijventerrein bijkomende verharding en
bebouwing zai teweeg brengen en impact zal hebben op het watersysteem, dat
in het RUP hiervaor milderende maatregelen zUn opgenomen, dat de
bestaande afwateringsgrachten die het piangebied doorkruisen vervangen
zullen worden door een open grachtenstructuur die geïntegreerd wordt in de
groenbuffer, dat ook een extra bufferbekken voorzien is voor de opvang van
hemelwater, dat ook het gebruik van waterdoorlaatbare materialen is
ingeschreven in het RUP, dat in aile redelijkheid kan geoordeeld worden dat de
schadelijke effecten inzake de problematiek van het water beperkt zijn;
Qverwegende dat conform art. 2.4.3 en art. 2.4.4 van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening tegeFjkertijd met de opmaak van het RUP ‘Lokaal
bedrijventerrein Overmere’ een onteigeningsplan is opgemaakt, dat het
onteigeningsplan de verwezenlijking van het iokaal bedrijventerrein met
vrachtwagenparking (deelpian 1 van het RUP) beoogt, dat de gemeente
Berlare àis onteigenende instantie is aangeduid, dat dit onteigeningsplan mee
de procedure van het RUP gevolgd heeft, dat conform art. 2.4.4 §2 van de
VCRO het onteigeningsplan dat gehjktijdig met het gemeantehjk ruimtehjk
uitvoeringsplan is opgemaakt aan de Vlaamse Regering dient voorgeiegd te
worden nadat de deputatie het gemeentehjk ruimtelijk uitvoeringsplan heeft
goedgekeurd, dat de Vlaamse Regering beslist over de goedkeuring van het
onteigeningsplan en het verlenen van de onteigeningsmachtiging;
Overwegende dat de conform artikel 2.2.2 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening verplichte delen van een RUP terug te vinden zijn in het
RUP ‘Lokaal bedruventerrein Overmere’;
Overwegende dat het plan de goede plaatselijke aanleg en het goed
ruimtelijk functioneren nastreeft;
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besluit:
Artikel 1: Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Lokaal
bedrijventerrein Ovemiere” van Berlare wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg gezonden worden
aan:
1.
Het College van Burgemeester en Schepenen van Berlare,
2.
Ruimte en Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar;
3.
Departement RWO, afdeling Ruimtelijke Planning, de
gedelegeerde planologisohe ambtenaar;
4.
Agentschap R-O Vlaanderen, Directie Coôrdinatie-Werking.

Gent,
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