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1.2 Begrenzing van het plangebied

Het plangebied bestaat uit de bestaande 
woonconcentratie “De Kreupel”, die in het gewestplan 
Kortrijk grotendeels opgenomen werd in woongebied.

Om alle grenzen duidelijk te stellen, worden 
ruimtelijk verantwoordbare grenscorrecties t.o.v. 
de gewestplanzonering doorgevoerd waarbij een 
ruimtelijk samenhangend geheel ontstaat. 

Het plangebied wordt op die manier logisch begrensd 
door:

• Ten noorden: de woonpercelen
• Ten oosten: de percelen van de tuinbedrijven
• Ten zuiden: de woonpercelen
• Ten westen: de woonpercelen

1. Situering

1.1 Onderwerp van het RUP

Het gemeentelijk RUP Lokaal woongebied Kreupel 
wordt gemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem goedgekeurd 
bij besluit van de Bestendigde Deputatie d.d. 1 april 
2004. 

Met dit RUP worden volgende elementen behandeld:
• Bestemming en voorschriften inzake de 

bebouwingsmogelijkheden binnen het af te 
bakenen (op perceelsniveau) ‘lokaal woongebied’

• Opname van de zonevreemde randbebouwing 
binnen het ‘lokaal woongebied’

• Opname van (zonevreemde) bedrijvigheid binnen 
het ‘lokaal woongebied’ indien planologisch 
aanvaardbaar

• Bebouwingsmogelijkheden voor de 
tuinbouwbedrijven ter hoogte van Bellegemstraat 
19-23
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fi guur 01: Situering
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2. Feitelijke toestand

De feitelijke toestand wordt weergegeven met behulp 
van onderstaande grafi sche documenten.
• Figuur 1: Topografi sch plan
• Figuur 2: Luchtfoto
• Figuur 3: Bestaande toestand
• Figuur 4: Hoogtelijnen

Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied ten 
zuiden van Zwevegem, het zogenaamde “landelijk 
gebied Kreupel-Knokke” en heeft betrekking op 
de woonconcentratie Kreupel, ontstaan langs de 
historische verbindingsweg tussen Zwevegem en 
Bellegem (Kortrijk). Deze lintvormige bebouwing 
langsheen de Bellegemstraat ontwikkelde zich 
over diverse periodes en wordt aangevuld met 
bebouwing in tweede lijn langsheen dwarsstraten. 
De bebouwde omgeving bestaat uit een mix van 
woontypologieën (rijbebouwing, alleenstaande 
woningen, ambachtelijke bedrijvigheid en loodsen) en 
wordt gekenmerkt door een uiterst lage dichtheid ( < 
10 won./ha). In het noorden van de woonconcentratie 
bevinden zich een kerk en een school (kleuter- en 
lagere cyclus). Het betreft vooral een verblijfsgebied 
met een beperkt voorzieningenapparaat. Aansluitend, 
in het noordoosten, zijn twee tuinbouwbedrijven 
gevestigd, met belangrijke ruimtelijke impact.

De tuinbouwactiviteiten komen ruimtelijk geclusterd 
voor langs de Bellegemstraat. In het gebied 
komen twee tuinbouwentiteiten voor, elk met een 
bedrijfswoning. Tussen beide entiteiten komen twee 
oudere zonevreemde woningen voor.

Deze zone sluit aan bij de woonconcentratie en is er 
tegelijk van gescheiden door een open ruimte. Aan 
de noordzijde vormt de tuinbouwzone de grens met 
een belangrijke open-ruimtewig tussen De Kreupel en 
Kapel Milanen. Deze zone sluit aan op een belangrijke 
verkeersweg, de Bellegemstraat.

Binnen het plangebied zijn volgende elementen van 
structurerend belang:
• Het reliëf
• De noordwest-zuidoost gerichte Bellegemstraat, 

waarlangs zich een lintvormige bebouwing heeft 
ontwikkeld

• De zichtzones ten noordoosten van het 
plangebied en ter hoogte van de gedesaffecteerde 
hoeve in het zuidwesten

• Halfweg de Bellegemstraat (ten zuiden) treffen 
we een concentratie van lokale bedrijvigheid, 
bestaande uit een industriële bakkerij en een 
schrijnwerkerij

• Ter hoogte van het kruispunt Bellegemstraat-
Beekstraat situeert zich een braakliggend terrein 
bouwgrond met een oppervlakte van 7.364 m², 
op heden in gebruik als landbouwgrond
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fi guur 02: Orthofoto
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fi guur 03: Feitelijke toestand
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3. Juridische toestand

Type plan Referentie
Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) bestemt 

het plangebied grotendeels als woongebied en een stuk landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied en bouwvrij agrarisch gebied.

BPA /

RUP /
Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

• 373 10/7/1985 – wijz. 22/12/2004),
• 375 (28/08/1964 – wijz. 09/03/2005 – wijz. 10/05/2006);
• 378 (16/05/1975),
• 434 (11/01/1973 – wijz. 04/08/2003),
• 440 (13/5/1977 – wijz. 31/05/1989),
• 441 (07/07/1967 – wijz. 28/10/1981),
• 445 (27/10/1967 – wijz. 12/09/1979 – wijz. 14/12/1994),
• 474 (21/12/1972),
• 1097 (15/01/1986)

Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde 
stads- en dorpsgezichten

/

Bouwkundig erfgoed In de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed zijn volgende zaken 
opgenomen (zie ook plan)
• Klein hoevetje (Bellegemstraat 48)
• Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede (Bellegemstraat 52)
• Klein vroeg 19de-eeuws hoevetje (Kreupelstraat 1)

Buurtwegen In het plangebied komen volgende buurtwegen voor:
• Chemin 2 (Bellegemstraat)
• Chemin 25 (Koutermanstraat)
• Chemin 23 (Cloetstraat)
• Chemin 24 (Kreupelstraat)
• Sentier 24 (Beekstraat)

Afbakening natuurlijke en 
agrarische structuur

Een aantal percelen zijn opgenomen als herbevestigd agrarisch gebied

VEN-gebied, IVON-gebied Geen binnen plangebied

Andere /
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fi guur 05: Gewestplan
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fi guur 06: Overzicht BPA’s en RUP’s
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fi guur 09: Waardevolle gebouwen
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fi guur 10: Afbakening natuurlijke en 
agrarische structuur
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4. Planningscontext

4.1 Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen

Zwevegem behoort gedeeltelijk tot het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Binnen 
de stedelijke gebieden wordt een “stedelijk-
gebiedsbeleid” gevoerd. Uitgangspunten hierin zijn 
ontwikkeling, concentratie en verdichting, maar 
steeds met respect voor de draagkracht van het 
stedelijk gebied. 

Het gebied van Zwevegem dat niet als stedelijk 
gebied wordt afgebakend, behoort tot het 
buitengebied. De aandacht gaat hier vooral uit naar 
het blijvend functioneren van wonen en werken in de 
kernen, van de landbouw en de natuur.

• Wat de natuurlijke structuur betreft, worden 
grote eenheden natuur en grote eenheden natuur 
in ontwikkeling, bosuitbreidingsgebieden en 
natuurverwevingsgebieden afgebakend.

• De gebieden van de agrarische structuur worden 
op Vlaams niveau afgebakend in gewestelijke 
uitvoeringsplannen. Hierbij worden o.a. bouwvrije 
zones afgebakend. De leemgebieden van 
het Schelde-Leie interfl uvium worden hierbij 
beschouwd als één van de belangrijkste gebieden 
van de agrarische structuur.

• Met betrekking tot de lijninfrastructuur wordt 
geopteerd voor een optimalisering van het 
bestaande wegennet. Geen enkele weg op 
grondgebied Zwevegem wordt geselecteerd als 
hoofdweg of als primaire weg.

• Wat de waterwegeninfrastructuur betreft, behoort 
het kanaal Bossuit-Kortrijk tot het secundaire 
waterwegennet. Hiervoor moet een maximale 
integratie van alle functies (vervoer, recreatie, 
landschap, waterwinning, …) nagestreefd worden.

4.2 Afbakening natuurlijke en 
agrarische structuur

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen heeft de Vlaamse administratie een 
ruimtelijke visie opgesteld waarin zij aangeeft hoe 
zij de open ruimte de komende jaren ruimtelijk wil 
zien ontwikkelen en welke acties ondernomen kunnen 
worden.

Op basis van de ruimtelijke visie worden gebieden 
voorgesteld waarbij het de bedoeling is de bestaande 
gewestplannen te herbevestigen. Hierbij is het 
landbouwgebied rond de Kreupel aangeduid als 
herbevestigd agrarisch gebied. 

4.3 Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen (PRS-WVL) geeft de gewenste ruimtelijke 
structuur aan voor West-Vlaanderen als een kader 
waarin de ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. 
Het PRS-WVL richt zich naar het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen en biedt een kader voor de 
gemeentelijke structuurplannen.

De visie op het niveau van de provincie wordt 
gebiedsgericht vertaald in deelruimten. Per 
deelruimte worden voor specifi eke elementen, 
ontwikkelingsperspectieven en beleidsdoelstellingen 
aangegeven. Het stedelijk deel van Zwevegem 
(binnen de afbakeningslijn van het regionaalstedelijk 
gebied Kortrijk) behoort tot de Leieruimte en de rest 
behoort tot de interfl uviumruimte, waar de globale 
openheid met haar landschappelijke kwaliteit en de 
toeristisch-recreatieve potenties voorop staan in de 
toekomstvisie.
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Interfl uviumruimte
Volgende elementen zijn bepalend voor deze ruimte 
en het bijbehorende ruimtelijke beleid:
• Versneden plateau tussen Leie en Schelde als 

natuurlijke drager met beekvalleien, kleine 
landschapselementen en beboste kammen

• Agrarische structuur als drager van de 
grootschalige open ruimte

• Schelde als multifunctionele drager
• Kanaal Bossuit-Kortrijk als drager van natuur en 

recreatie

De beleidsopties voor de interfl uviumruimte zijn:
• De openheid van het golvend landschap 

versterken. 
• Hiervoor moet de grondgebonden landbouw 

ondersteund worden. Tevens wordt er gestreefd 
naar bundeling van de bebouwing en het 
tegengaan van verspreide bebouwing en 
lintbebouwing.

• Het kanaal Bossuit-Kortrijk natuurlijk en recreatief 
uitbouwen.

• Het kanaal heeft zijn vervoersfunctie, behoudens 
de ontsluiting van enkele watergebonden 
bedrijven, grotendeels verloren. Het handhaven 
van de huidige doorvaartmogelijkheden 
bieden mogelijkheden om natuurlijke (kleine 
landschapselementen) en recreatieve potenties 
te ontwikkelen. Een geïntegreerde visie op dit 
lijnelement wordt uitgewerkt.

Nederzettingsstructuur
De kern Zwevegem wordt geselecteerd als 
structuurondersteunend hoofddorp voor zover 
delen ervan niet tot het regionaalstedelijk gebied 
Kortrijk behoren. De kernen van Heestert, Moen, 
Otegem en Sint-Denijs worden geselecteerd als 
herlokalisatiehoofddorp. 
Nood aan bijkomende woongelegenheden moet 
opgevangen worden in de kern van Zwevegem en/of 
de vier herlokalisatiehoofddorpen.
Kreupel en Knokke zijn niet geselecteerd en 

mogen worden beschouwd als een “overige 
woonconcentratie”. 

Wat de gewenste natuurlijke structuur betreft, 
heeft de provincie als taak de door het Vlaamse 
Gewest afgebakende grote eenheden natuur (GEN) 
en grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO) 
te verbinden met natuurverbindingsgebieden en 
ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.
In het plangebied werden geen elementen van 
bovenlokaal belang geselecteerd.

Binnen de gewenste agrarische structuur wordt 
landbouw aanzien als belangrijke drager van de open 
ruimte. In Zwevegem is dit zeker het geval gezien 
zijn ligging in een groot aaneengesloten open-
ruimtegebied. 
Het PRS-WVL maakt geen bindende selecties voor 
de agrarische structuur. Wel zullen een aantal 
bovenlokale bouwvrije zones afgebakend worden 
(o.m. in het Schelde-Leie interfl uvium) om de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de grondgebonden 
agrarische functies te garanderen.

4.4 Relatie met het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem 
doet een aantal uitspraken over het plangebied 
van het RUP. Hieronder worden eerst de algemene 
ontwikkelingsperspectieven weergegeven om daarna 
de specifi eke beleidskaders te behandelen.

4.4.1 Bindende bepalingen van toepassing op 
het plangebied 
• De gemeente maakt één of meerdere ruimtelijke 

uitvoeringsplannen op voor de zonevreemde 
woningen. Hierbij worden de principes van het 
structuurplan vertaald en geconcretiseerd.
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4.4.2 Richtinggevend gedeelte

In haar ruimtelijk beleid wenst de gemeente de 
eigenheid en het karakter van het stedelijk en het 
landelijk gebied te versterken en deze uit te bouwen 
tot complementaire ruimtelijke entiteiten.
De visie op de gemeente Zwevegem wordt als volgt 
uitgedrukt: Zwevegem: motor met ademruimte.

Zwevegem wil met zijn stedelijke kern een ‘motor’ 
worden in zijn omgeving. De stedelijke kern behoort 
tot het regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Binnen dit 
stedelijk gebied wil de gemeente zich ontwikkelen tot 
een gemeente met een goed woon- en werkklimaat.  
Er wordt een actief aanbodbeleid gevoerd voor wonen 
en bedrijvigheid om een draagvlak voor de stedelijke 
kwaliteiten te ontwikkelen. Er wordt bijkomende 
ruimte voorzien voor wonen en bouwen, bedrijven, 
kleinhandel en verzorgende functies, stedelijke 
voorzieningen en infrastructuur. Hierbij wordt 
bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van 
deze nieuwe ontwikkelingen. Concentratie van deze 
activiteiten in en rond de kern van Zwevegem laat toe 
de open ruimte maximaal te behouden.

Naast een motor wil Zwevegem ook een ‘ademruimte’ 
zijn. Enerzijds beschikt Zwevegem over een 
groot landelijk en agrarisch gebied waar nog veel 
kwalitatieve open ruimte, natuurelementen en gave 
landschappen aanwezig zijn. Dit zijn belangrijke 
aspecten in een verstedelijkte context. Anderzijds 
beschikt Zwevegem ook over de potenties om zich 
te profi leren op recreatief en toeristisch vlak. Dit 
zowel binnen de stedelijke context als binnen het 
buitengebied. Zwevegem kan een plaats zijn waar de 
mensen kunnen ‘verademen’ of  ‘op adem komen’. 
Hier wordt ervoor gewaakt dat landbouw, natuur, 
landschap en recreatie zich in onderling evenwicht 
volwaardig kunnen ontwikkelen.

Door Zwevegem als een motor en als een 
ademruimte te beschouwen, wordt de nadruk gelegd 
op de complementariteit tussen de gebieden en het 

versterken van de identiteit van elk van de gebieden. 
Door een duidelijkere profi lering, zowel op ruimtelijk 
als op functioneel vlak, wil Zwevegem zich beter 
inschakelen in de omgeving, om op die manier de 
eigen potenties van beide gebieden beter te benutten. 

Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en het 
versterken van de eigenheid van de gemeente 
vormen de hoofddoelstellingen van het ruimtelijk 
beleid. Deze doelstellingen worden vertaald in 
ruimtelijke concepten: 

• Het versterken van het stedelijk gebied en een 
open buitengebied

• De ontwikkeling van vier leefbare kernen in het 
buitengebied

• Het kanaal als schakelelement
• Gerichte ontwikkeling van bedrijventerreinen
• Uitbouw van een vlotte noord-zuid 

verbindingsweg
• Een toeristisch-recreatief netwerk gebonden aan 

de kernen, het kanaal en het interfl uvium
• Natuurontwikkeling, ecologische infrastructuur en 

bosgebieden in de open ruimte
• Landbouw in de open ruimte

4.4.2.1  De gewenste nederzettingsstructuur 
(RD blz. 143)
Om de taakstelling te vervullen, zal de gemeente een 
aanbodbeleid van woningen voeren in het stedelijk 
gebied Zwevegem. 

De kernen van de deelgemeenten 
(herlokalisatiehoofddorpen) in het buitengebied 
moeten instaan voor het opvangen van de 
woonbehoefte in het buitengebied. 

De woonconcentratie Kreupel is niet geselecteerd als 
te ontwikkelen kern. Het bestaande woningaanbod 
kan in de toekomst blijven bestaan maar er wordt 
geen nieuwe grote ontwikkeling van terreinen voor 
woonmogelijkheden toegelaten.
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Door open-ruimteverbindingen te voorzien tussen de 
kernen, wordt eveneens de morfologische vergroeiing 
van de kernen en verlinting tegengegaan. De open-
ruimtecorridors kunnen ook gedeeltelijk een invulling 
krijgen als stedelijk groen.

4.4.2.2  De gewenste nederzettingsstructuur – 
wonen buiten de kernen (RD blz. 145)
Het structuurplan formuleert een algemeen beleid 
ten aanzien van de zonevreemde bebouwing. Dit 
beleidskader beoogt een eenvormig afwegingsmodel 
aan te bieden voor de beoordeling van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen met betrekking tot de 
voorschriften voor zonevreemde bebouwing.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
ruimtelijk geïsoleerde of verspreide woningen en 
woningconcentraties (woongroepen of woonlinten), 
al dan niet aansluitend bij het woongebied. Om 
individueel historisch, landschappelijk en/of 
architecturaal waardevolle gebouwen te bewaren 
in het landschap wil de gemeente bijkomende 
ontwikkelingsmogelijkheden toekennen aan deze 
gebouwen op voorwaarde dat het karakter van deze 
gebouwen bewaard blijft. 

Gelet op de gebiedsgerichte benadering worden deze 
categorieën verder gedifferentieerd op basis van de 
ruimtelijke ligging (zie deelgebieden).

4.4.2.3  De gewenste natuurlijke structuur (RD 
blz. 155)
Om een goed evenwicht tussen de verschillende 
open-ruimtefuncties te bewerkstelligen, is het 
noodzakelijk om naast het vaststellen van regels ook 
een constructieve samenwerking op te bouwen.

De gewenste natuurlijke structuur vertrekt van 
de bestaande kwaliteiten en wil deze verder 
uitbouwen. De bestaande natuurelementen worden 
opgewaardeerd en kwalitatief beheerd. Op sommige 
plaatsen worden ze uitgebreid en met elkaar in relatie 

gebracht. 

De beekvalleien zijn belangrijke structuren in de 
netwerking van de natuur. De natuurlijke functie 
moet er in de toekomst meer plaats krijgen naast de 
primaire functie van waterberging en waterevacuatie. 
De gemeente selecteert in of nabij het plangebied 
volgende beekvalleien die belangrijk zijn voor de 
netwerking:
• de Keibeek, 
• de Slijpbeek,
• de Kasteelbeek.

Op plaatsen waar het mogelijk is en waar er 
natuurlijke gegevenheden zijn, zal telkens worden 
onderzocht of er overstromingsgebieden mogelijk 
zijn. De aanleg van wachtbekkens moet – waar 
mogelijk en wenselijk – gekoppeld worden aan de 
recreatieve routes. 

4.4.2.4  De gewenste economische structuur – 
landbouw (RD blz. 160)
De landbouw is de belangrijkste drager van de open 
ruimte. Vanuit een duurzaam ruimtegebruik wordt 
ook de agrarische structuur hierbij gebiedsgericht 
gestuurd. Naargelang het gebied waarin de 
bedrijfszetel gelegen is, kunnen de voorwaarden en 
bouwbeperkingen strenger of minder streng zijn. 
Hierbij wordt rekening gehouden met het bodemtype, 
de hellingsgraad, de natuurlijke elementen en de 
landschappelijke kenmerken.

In het plangebied zijn er ruime 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw, 
die de hoofdfunctie in het gebied blijft. Serres 
zijn mogelijk nabij de kernen, in aansluiting op 
bestaande actieve landbouwbedrijfszetels en op goed 
bereikbare plaatsen. Ook de inplanting van nieuwe 
grondgebonden bedrijfszetels is toegelaten.

De gemeente ondersteunt het plattelandstoerisme 
in kader van productverbreding. Hierbij werkt 
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de gemeente binnen het specifi ek beleidskader 
toeristisch-recreatieve plattelandsactiviteiten, 
opgenomen in het PRS-WVL.

Het structuurplan formuleert een algemeen beleid 
ten aanzien van vrijgekomen agrarische gebouwen. 
Vrijgekomen agrarische gebouwen krijgen 
mogelijkheden tot functiewijziging, waardoor wordt 
gezorgd dat de bestaande ruimtes actief blijven en 
dat ze niet vervallen. Dit betekent een duurzaam 
omgaan met het bestaande patrimonium.

4.4.2.5  De gewenste economische structuur – 
bedrijvigheid (RD blz. 166)
Om het hoofd te bieden aan de problematiek van 
verspreide bedrijvigheid in de open ruimte, heeft de 
gemeente in haar structuurplan een beleidskader 
uitgewerkt voor zonevreemde bedrijven. Dit specifi ek 
beleidskader heeft tot doel door een wel afgewogen 
beleid de ontwikkeling van verspreide bedrijvigheid 
in de hand te houden zodat de mogelijke ruimtelijke 
of maatschappelijke problemen tijdig kunnen worden 
ingeschat en opgevangen. 

Ook hier wordt de problematiek gebiedsgericht 
benaderd. Elke activiteit wordt gecategoriseerd aan 
de hand van ruimtelijke toetsingscriteria. 

4.4.2.6  De gewenste toeristisch-recreatieve 
structuur (RD blz. 175)
De waarde van het landschap in Zwevegem 
is een zeer belangrijke troef in de toeristische 
aantrekkingskracht van Zwevegem. Het 
is noodzakelijk om de landschappelijke 
aantrekkingskracht van dit gebied te behouden en 
te onderhouden. In de open ruimte zijn de landbouw 
en de natuur de belangrijkste functies. Daarnaast 
is er wel recreatief medegebruik mogelijk met 
inachtneming van die primaire functies: de landbouw 
en de natuur.

De gemeente ondersteunt het plattelandstoerisme 
in kader van productverbreding. Hierbij werkt 
de gemeente binnen het specifi ek beleidskader 
toeristisch-recreatieve plattelandsactiviteiten, 
opgenomen in het PRS-WVL. 

De bestaande horecavoorzieningen kunnen blijven 
bestaan en krijgen uitbreidingsmogelijkheden 
voor zover de ruimtelijke draagkracht hierbij niet 
overschreden wordt; een gerichte toeristische 
ontwikkeling staat immers voorop. De visie van de 
deelgebieden is hierbij richtinggevend.

Ook het cultuurhistorische karakter van het landschap 
moet in belevingswaarde vergroot worden. Hiertoe 
stelt de gemeente een dynamische lijst op van 
merkwaardige gebouwen en waardevolle hoeves en 
panden op basis van de architecturale, historische of 
landschappelijke waarde van het gebouw met als doel 
het beleidskader van het PRS te kunnen toepassen. 

4.4.2.7  De gewenste structuur voor verkeer en 
vervoer (RD blz. 82)
In het gemeentelijk structuurplan wordt een 
categorisering van de wegen opgesteld. 

De Bellegemstraat is aangeduid als lokale weg 
I verbindingsweg. De hoofdfunctie ervan is 
‘verbinden op lokaal en interlokaal niveau’. De lokale 
verbindingswegen verbinden kernen onderling en het 
hoger wegennet. De kwaliteit van de doorstroming 
is ondergeschikt aan de verkeersleefbaarheid. Ter 
hoogte van de kernen wordt een doortochtenbeleid 
gevoerd. Alle andere wegen binnen het plangebied 
zijn lokale wegen III (woonstraten, landbouwwegen). 
De hoofdfunctie van de weg is ‘verblijven en toegang 
geven’ tot de aanpalende percelen (erffunctie). De 
verblijfsfunctie primeert op deze weg. De weg kent 
enkel bestemmingsverkeer, het overige verkeer wordt 
geweerd.
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In het buitengebied (buiten stedelijk gebied en de 
kernen) gelden volgende specifi eke bepalingen:
• De hoofdfunctie van de weg is toegang geven tot 

de aanpalende percelen en het ontsluiten van het 
buitengebied voor recreatief langzaam verkeer.

• Beperkingen in het gebruik zijn mogelijk ten 
voordele van aangelanden, landbouwvoertuigen 
en fi etsers en recreatief verkeer. Het sluipverkeer 
langs deze landelijke wegen moet geweerd 
worden. 

4.4.2.8  De gewenste ruimtelijke structuur van 
het deelgebied Kreupel-Knokke (RD blz. 212)
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
Zwevegem behoort het plangebied tot het deelgebied 
“Knokke-Kreupel” en is gelegen in de open ruimte.

Als onderdeel van de open ruimte moet het 
deelgebied Kreupel-Knokke in de eerste plaats 
blijven fungeren in dienst van de (hoofdzakelijk 
grondgebonden) landbouw om haar intrinsieke 
karakteristieken als open-ruimtegebied te behouden 
en te versterken. Daarnaast moet er ook voldoende 
aandacht uitgaan naar de natuurontwikkeling en 
landschapsbehoud en -opbouw van de open ruimte en 
het recreatief medegebruik in dit deelgebied.

Het gebied rond de Kreupel en Knokke vormt een 
overgangsgebied tussen het verstedelijkte gebied 
en het gebied ter hoogte van de kamlijn. De nadruk 
ligt op het open houden van het landschap en het 
voorzien van mogelijkheden voor de bestaande 
bebouwing. 

Dit wordt ruimtelijk vertaald in het aanduiden van 
een aantal open-ruimteverbindingen. Deze hebben 
als functie de openheid van het gebied te bewaren 
en ervoor te zorgen dat er een aaneengesloten 
open ruimte bestaat in plaats van geïsoleerde delen. 
De open-ruimte- verbindingen moeten beletten 
dat de Kreupel en Knokke verder aaneengroeien 
met Zwevegem. Ter hoogte van deze open-

ruimteverbindingen wordt er restrictief opgetreden 
tegenover bijkomende (nieuwe, uitbreidingen) 
bebouwing.

De woonconcentratie Kreupel, gelegen in het midden 
van de open ruimte is hoofdzakelijk op wonen gericht. 
Naast woningen komen er ook een beperkt aantal 
voorzieningen voor op buurtniveau. In de toekomst 
wordt deze woonconcentratie op hetzelfde niveau 
behouden.

4.4.3 Beleidskaders zonevreemde constructies

Voor elk deelgebied werd in het structuurplan reeds 
een specifi ek ruimtelijk beleid uitgestippeld, wat 
ook sectormatig werd vertaald naar de verschillende 
onderscheiden functies binnen het gebied (wonen, 
horeca, recreatie, bedrijvigheid, …).

4.4.3.1  Zonevreemde woningen  (RD blz. 145)
De gemeente wil een lange-termijnoplossing 
uitwerken voor de bestaande en vergunde 
zonevreemde woningen. De problematiek wordt 
op een gediversifi eerde en gebiedsgerichte wijze 
aangepakt. Daarbij wordt gestreefd naar het 
maximale behoud van de woningen en het bieden van 
rechtszekerheid. Nieuwe zonevreemde bebouwing 
wordt in geen geval toegelaten.

Bij de opmaak van een RUP kunnen er tevens 
voorschriften opgenomen worden die bepalen of en 
onder welke voorwaarden een nevenbestemming 
mogelijk is. Eventuele herbestemmingen mogen 
in geen geval de agrarische bedrijfsvoering 
hypothekeren. 

De ontwikkelingsperspectieven voor de zonevreemde 
woningen worden gebaseerd op de algemeen 
geldende wetgeving ter zake. Dit betekent dat de 
voorschriften deze wetgeving als uitgangspunt zullen 
nemen, maar kunnen bijgestuurd of aangevuld 
worden in functie van de andere ruimtegebruikers. 
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Het beleidskader bepaalt in welke gevallen de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen meer mogelijkheden 
kunnen toestaan dan de huidige regelgeving en in 
welke gevallen het gemeentelijk beleid strenger zal 
zijn dan de bestaande regelgeving. Hierbij zullen 
ook voorschriften kunnen opgenomen worden voor 
de aanleg en inrichting van de volledige kavel van 
de woning en de globale bedrijfssite (bv. opritten en 
toegangswegen, terrassen, bijgebouwen, …).

Het uitgewerkte beleidskader maakt een onderscheid 
tussen verschillende categorieën:
• Woningconcentraties met het oog op 

herbestemming tot woongroep
• Woningen in de nabijheid van woongebied kunnen 

ruimere ontwikkelingsperspectieven krijgen door 
opname in het woongebied

• Verspreide woningen
• Individueel historisch, landschappelijk en/of 

architecturaal waardevolle gebouwen krijgen 
specifi eke ontwikkelingsperspectieven in functie 
van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het 
deelgebied
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De gevestigde bedrijvigheid komt ruimtelijk 
geclusterd voor en is verweven met het bestaande 
woonweefsel. Er wordt geen specifi eke bedrijvenzone 
afgebakend om de kleinschaligheid van de bedrijven 
en de verenigbaarheid met de omgeving te 
verzekeren. Verdere economische ontwikkeling kan 
binnen het afgebakende woongebied en met respect 
voor de omgeving.

De braakliggende zone ter hoogte van de 
Bellegemstraat-Beekstraat dient als een 
samenhangend stedenbouwkundig project te worden 
ontwikkeld, waarbij de nodige aandacht besteed 
wordt aan een kwalitatieve en duurzame invulling. 
Het ontwerp mag evenwel geen schaalbreuk 
betekenen met de omliggende bebouwing.
Op onbebouwde achtergelegen percelen worden 
geen nieuwe woningen toegelaten, behoudens 
vervangingsbouw van bestaande, vergunde 
woongelegenheden.

5. Gewenste ruimtelijke 
structuur

5.1 Planningsopgave

Via dit RUP wordt de mogelijkheid gegeven om de 
ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van een 
bestaande woonconcentratie in het buitengebied een 
kwalitatieve en duurzame invulling te geven. Het 
scheppen van een kwalitatieve woonomgeving en 
een kwalitatieve randafwerking ten opzichte van het 
aanpalende open-ruimtegebied, staan hierbij voorop.

De bestaande bebouwing is hoofdzakelijk 
geconcentreerd rond de Bellegemstraat en enkele 
dwarsdoorsteken. Deze lineaire structuur is 
historisch gegroeid en gebonden aan de historische 
verbindingsweg. Volgens het beleidskader, vastgelegd 
in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, kan 
zonevreemde bebouwing onder bepaalde criteria 
opgenomen worden en herbestemd worden tot 
woongebied. Op deze manier kan een logische en 
leesbare randafwerking van kernen verwezenlijkt 
worden. 

Het samenhangend woongebied van “De Kreupel” 
blijft hoofdzakelijk op wonen gericht. In functie 
van de leefbaarheid is verweving van activiteiten 
mogelijk, waarbij de aan wonen verwante functies 
beperkt blijven tot het lokaal niveau. Dit betekent dat 
winkels voor dagelijkse aankopen, nutsvoorzieningen 
en diensten, sociaal-culturele inrichtingen, recreatieve 
infrastructuur en niet-hinderlijke lokale bedrijven hun 
plaats kunnen behouden binnen het samenhangend 
woongebied. Deze activiteiten kunnen zich alleen 
ontwikkelen langs de Bellegemstraat; andere functies 
dan “wonen” zijn niet toegelaten in de dwarsstraten 
en/of achtergelegen gebouwen.
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• De bestemmingswijziging heeft niet tot doel 
bijkomende bouwkavels te creëren aan de rand 
van het bestaande weefsel

• De begrenzing moet maximaal op het terrein 
herkenbaar zijn, door bv. landschappelijke 
elementen (weg, voetweg, beek, steilrand, 
bomenrijen) of perceelsafscheidingen (afsluiting, 
haag)

• Maximaal open houden van het glooiend 
landschap

Meer specifi ek heeft dit geleid tot volgende 
begrenzing van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan:
Ten noorden van de Bellegemstraat worden de 
perceelsgrenzen van de huiskavels genomen als 
begrenzing. Deze perceelsgrenzen zijn in het 
landschap duidelijk herkenbaar door de bestaande 
tuinafsluitingen, meestal onder de vorm van 
bomenrijen of hagen. Op bepaalde plaatsen wordt 
deze grens ook versterkt door een steilrand. 
Hieronder wordt de begrenzing juridisch vertaald op 
perceelsniveau. 

In het noorden van het plangebied wordt de grenslijn 
van het gewestplan gecorrigeerd teneinde de 
huiskavels volledig op te nemen in het woongebied. 
De dieper liggende woningen, die deel uitmaken 
van de goedgekeurde verkaveling nr. 434 worden 
mee opgenomen. De woningen in de Cloetstraat zijn 
gesitueerd in een goedgekeurde verkaveling. 

Langs de Beekstraat en de Cloetstraat situeren zich 
villa’s, waarvan de huiskavel (deels) gelegen is buiten 
het woongebied. De grenslijn wordt hier aangepast 
teneinde deze woningen volledig op te nemen in het 
lokaal woongebied. 

5.2 Ruimtelijke vertaling van de 
planningsopgave

Grenzen detailplan

Het plangebied bestaat uit de bestaande 
woonconcentratie “De Kreupel”, die in het gewestplan 
Kortrijk grotendeels opgenomen werd in woongebied.

Om alle grenzen duidelijk te stellen, worden 
ruimtelijk verantwoordbare grenscorrecties t.o.v. 
de gewestplanzonering doorgevoerd waarbij een 
ruimtelijk samenhangend geheel ontstaat. Op 
deze manier wordt tevens vermeden dat bij de 
herbestemming naar lokaal woongebied restzones 
zouden ontstaan. 
Bij de opmaak van voorliggend ruimtelijk 
uitvoeringsplan werd dan ook gestreefd naar een 
afbakening tot op perceelsniveau, die bestaande 
lineaire infrastructuren, hoogtelijnen, morfologische 
en/of functionele grenzen volgt en waarbij 
aansluitende niet-agrarische bebouwing opgenomen 
wordt binnen het lokaal woongebied “Kreupel”. 
Daarnaast is bij de begrenzing rekening gehouden 
met de verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor 
de gevestigde land- en tuinbouwbedrijven in de 
onmiddellijke omgeving van de woonconcentratie. 
Hierbij werden volgende principes gehanteerd:
• Een volledige huiskavel wordt opgenomen binnen 

het lokaal woongebied, ook indien deze volgens 
de huidige plancontext gedeeltelijk gelegen is in 
agrarisch gebied

• Zonevreemde bebouwing, die ruimtelijk 
en functioneel aansluit bij de bestaande 
woonconcentratie, wordt opgenomen binnen het 
lokaal woongebied
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De percelen, die deel uitmaken van de goedgekeurde 
verkaveling nr. 474, worden naar analogie 
grotendeels opgenomen in het woongebied. In het 
zuidwesten van het plangebied wordt de grens van 
het woongebied gelegd op de perceelsgrens van de 
laatste huiskavel teneinde een eenduidige begrenzing 
van het woongebied te bekomen. Ook de bestaande 
historische bebouwing (café) wordt opgenomen in het 
woongebied.

Ten zuiden van de Bellegemstraat zijn deze grenzen 
minder duidelijk herkenbaar. Niettemin werd 
geopteerd voor een afbakening op basis van de 
huiskavelgrens. Hieronder wordt de begrenzing 
juridisch vertaald op perceelsniveau.

De plaatselijke situatie maakt een logische 
begrenzing van de woonzone in het zuidwesten 
van het plangebied mogelijk. De zuidelijke grens 
van het woongebied wordt vastgelegd op de 
zuidelijke perceelsgrens van het domein van de 
Watermaatschappij, dat opgenomen wordt in het 
woongebied. Vervolgens worden alle bebouwde 
huiskavels opgenomen, waarbij de grenslijn tussen 
woongebied en bouwvrij agrarisch gebied vastgelegd 
wordt op visueel waarneembare en/of logische 
perceelsgrenzen. 

Het achteringelegen perceel dat slechts via een 
smalle weg aantakt aan de Bellegemstraat wordt 
niet opgenomen in het woongebied om bijkomende 
bebouwing te verhinderen. Dit zou aanleiding geven 
tot tweedelijnsbouw en verdere inname van de open 
ruimte. Dit perceel krijgt bestemming bouwvrij 
agrarisch gebied.

De morfologisch aansluitende zonevreemde 
bebouwing (Koutermanstraat en private weg) wordt 
mee opgenomen in het woongebied. 

In het oosten van het plangebied (ten zuiden van de 
Bellegemstraat) wordt opnieuw de achterkavelgrens 

genomen als uiterste grens van het lokale 
woongebied en worden de tuinbouwbedrijven en de 
ingesloten woningen opgenomen. 

Gemengd woon- en tuinbouwgebied

De tuinbouwactiviteiten komen ruimtelijk geclusterd 
voor langs de Bellegemstraat. Er wordt een specifi eke 
zone afgebakend om de ontwikkelingsmogelijkheden 
van de gevestigde tuinbouwbedrijven vast te 
leggen en de verenigbaarheid met de omgeving te 
verzekeren. 

Gelet op de ligging langs een belangrijke verkeersweg 
en de reeds gevestigde activiteiten, moeten deze 
bedrijven verdere ontwikkelingsmogelijkheden krijgen 
binnen een afgebakend gebied en met respect voor 
de omgeving. Hierbij moet vooral aandacht besteed 
worden aan de randafwerking en het vrijwaren van 
de open-ruimteverbinding tussen De Kreupel en Kapel 
Milanen.
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6. Technische screening

6.1 Buurtwegentoets

In het plangebied komen volgende buurtwegen voor:
• Chemin 2 (Bellegemstraat)
• Chemin 25 (Koutermanstraat)
• Chemin 23 (Cloetstraat)
• Chemin 24 (Kreupelstraat)
• Sentier 24 (Beekstraat)

Er zijn geen buurtwegen met de functie trage weg 
gelegen. Wel hebben al deze wegen, met uitzondering 
van de Bellegemstraat een landelijk karakter. Dit 
wordt behouden.
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6.2 Screening Plan-MER

Situering

Het RUP is niet van rechtswege Plan-MER-plichtig.

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de 
Plan-MER-plicht want:
1. Art. 4.2.3, §2, 1° DABM. Het RUP vormt geen 

kader voor de toekenning van een vergunning 
voor de in bijlagen I en II van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 10 december 2004 
opgesomde projecten. Het RUP regelt het gebruik 
van een klein gebied van lokaal niveau. Het RUP 
houdt een kleine wijziging in.

2. Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het 
mogelijk betekenisvolle effect op speciale 
beschermingszones, een passende beoordeling 
vereist is uit hoofde van het artikel 36ter, §3, 
vierde lid van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu (titel IV, artikel 4.2.1 van het decreet van 
5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
algemeen milieubeleid).

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan 
de Plan-MER-plicht en een kleine wijziging inhoudt 
(art. 4.2.3 §3 D.A.B.M.) wordt voor betreffend 
plan op basis van een screening geoordeeld of het 
aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

Basisinformatie m.b.t. de screening

In functie van de inschatting van de mogelijke 
aanzienlijke milieueffecten voor de verschillende 
effectdisciplines wordt naast de kaarten onder de 
hoofdstukken feitelijke en juridische toestand onder 
andere gebruik gemaakt van volgend kaartmateriaal: 
• Biologische Waarderingskaart (BWK),
• landschapsatlas: relictzones, ankerplaatsen, 

lijnrelicten,
• bodemkaart,
• Seveso-bedrijven.

Uit de nota ‘‘onderzoek tot Plan-MER-plicht’’ en uit de 
binnengekomen adviezen blijkt dat het voorliggende 
RUP geen aanzienlijke milieueffecten met zich 
meebrengt en er geen plan-MER moet opgemaakt 
worden. 

Verloop procedure

Voor het voorliggende RUP is op 8/10/2010 
de beslissing genomen dat er geen 
planmilieueffectenrapportage moet gebeuren.

Volgende stappen zijn doorlopen:
• verzoek tot raadpleging opstellen,
• verzoek tot raadpleging opsturen naar de 

bevoegde instanties,
• coördineren van de adviezen,
• einddossier overmaken aan de dienst MER,
• beslissing dienst MER op 8/10/2010
• openbaarmaking van de beslissing van de dienst 

MER.
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fi guur 12: Screening Plan-MER
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6.3 Watertoets

Terreinkenmerken

Er zijn geen wateroverlastproblemen in het 
plangebied.

Het plangebied watert via aantal grachten af naar de 
beken, respectievelijk Keibeek en Lettenhofbeek.

Uit de watertoetskaarten leiden we af dat het 
plangebied volgende kenmerken heeft:
• Grotendeels infi ltratiegevoelig (zandleem)
• Beperkt niet infi ltratiegevoelig (leem)
• Matig gevoelig voor grondwaterstroming
• Niet overstromingsgevoelig
• Grotendeels erosiegevoelig (beginnende 

glooiingen)

Gezien het reliëf en de Yperiaanse klei in de 
ondergrond is infi ltratie niet aangewezen.

In de toekomst zal deze landelijke woonkorrel zijn 
afvalwater kunnen afvoeren via een gescheiden 
riolering naar het zuiveringsstation en zijn overtollig 
regenwater naar het hydrografi sch net.

Plankenmerken

Het RUP voorziet niet in een relevante toename van 
de verharde oppervlakte of in een wijziging van het 
afvoerwatersysteem. 
In geval van nieuwbouw of vernieuwbouw is de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
‘Hemelwaterputten, infi ltratie en buffering’ van 
toepassing die zorgt voor een vertraagde afvoer van 
het regenwater (na regenwaterreservoir).

Conclusie

In alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat 
het RUP geen schadelijke effecten zal hebben op 
de waterhuishouding. De effecten worden reeds 
opgevangen door de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening. 



35Zwevegem, Lokaal woongebied KreupelLeiedal, februari 2011

fi guur 13: Waterhoofdstuk
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winterbedkaart
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fi guur 14: Waterhoofdstuk
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6.4 Relatie met herbevestigd 
agrarisch gebied

Het landbouwgebied rond de Kreupel is aangeduid als 
herbevestigd agrarisch gebied. 

In het RUP wordt er een grenscorrectie van het 
woongebied doorgevoerd. Hierbij werd niet-agrarische 
bebouwing binnen het woongebied opgenomen 
en werd er rekening gehouden met de verdere 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de gevestigde land- 
en tuinbouwbedrijven.

Concreet zijn de grenzen op die manier aangepast 
dat woningen in een goedgekeurde verkaveling 
en zonevreemde woningen nabij de Kreupel zijn 
opgenomen.

De impact op de ruimtelijk-functionele samenhang 
van de agrarische structuur is bijgevolg gering.

Hieruit kunnen we concluderen dat er geen 
betekenisvolle afbreuk wordt gedaan aan de 
ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische 
macrostructuur.
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7. Op te heffen 
stedenbouwkundige 
voorschriften

De bestemming en voorschriften van het gewestplan 
(K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen):
• Woongebied
• Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
• Bouwvrij agrarisch gebied

De verkavelingen, gelegen binnen de perimeter van 
voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan zijn bijna 
volledig gerealiseerd, waarbij de bestaande situatie 
vaak sterk afwijkend is van de voorschriften van 
de oude verkavelingen. De voorschriften van deze 
verkavelingsvergunningen bevatten geen bijkomende 
garanties voor de ruimtelijke kwaliteit van het lokaal 
woongebied. Bij de inwerkingtreding van voorliggend 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
bijgevolg alle volgende verkavelingsvergunningen 
binnen het betrokken plangebied opgeheven 
• 373 (10/07/1985 – wijz. 22/12/2004),
• 375 (28/08/1964 – wijz. 09/03/2005 – wijz. 

10/05/2006);
• 378 (16/05/1975),
• 434 (11/01/1973 – wijz. 04/08/2003),
• 440 (13/5/1977 – wijz. 31/05/1989),
• 441 (07/07/1967 – wijz. 28/10/1981),
• 445 (27/10/1967 – wijz. 12/09/1979 – wijz. 

14/12/1994),
• 474 (21/12/1972),
• 1097 (15/01/1986)
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8. Ruimtebalans

Nr Bestemming 
gewestplan

Bestemming 
RUP

Opp (ha)

1 landschappelijk 
waardevol 
agrarisch gebied

woongebied 5,4

2 bouwvrij 
agrarisch gebied

woongebied 0,2

3 woongebied agrarisch gebied 0,2
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9. Planbaten, Planschade, 
kapitaalschade of 
gebruikerschade

Conform Art. 2.2.2. §1, 7 van de Vlaamse Codex dient 
er in voorkomend geval, een register opgenomen te 
worden, al dan niet grafi sch, van de percelen waarop 
een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die 
aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, 
vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffi ng, 
vermeld in artikel 2.6.4, of een compensatie, vermeld 
in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

De percelen die mogelijks in aanmerking kunnen 
komen voor planschade, planbaten, kapitaalschade of 
gebruikerschade worden bepaald door de kaartlaag 
met bestemmingen voor de inwerkingtreding van 
het RUP, te vergelijken met de kaartlaag met de 
bestemmingen die in dit RUP worden voorzien. 

Deze aanduiding is puur informatief en planologisch 
van aard. Er is geen onderzoek gebeurd naar de 
eigendomsstructuur, mogelijke vrijstellingen of 
uitzonderingsgronden.

9.1 Percelen die in aanmerking 
kunnen komen voor planbaten

Op basis van de vergelijking van de bestemmingen 
van het gewestplan en de bestemmingen in het 
voorliggende RUP, komt het gedeelte met dat van 
gebiedscategorie agrarisch gebied wordt omgezet in 
gebiedscategorie wonen, mogelijks in aanmerking 
voor planbaten. 

Aangezien die zones betrekking hebben 
• op percelen met zonevreemde , hoofdzakelijk 

vergunde en niet-verkrotte woningen die een voor 
wonen geëigende bestemming krijgen

• percelen in verkaveling

komt dit in aanmerking als uitzondering en is er 
allicht geen planbatenheffi ng van toepassing.

9.2 Percelen die in aanmerking 
kunnen komen voor planschade

Geen.

9.3 Percelen die in aanmerking 
kunnen komen voor kapitaalschade 
of gebruikerschade

Geen.

Disclaimer

Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 

7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen 

waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding 

kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffi ng, een 

kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer 

waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot 

vergoeding of heffi ng. De opname van percelen in dit register houdt dus 

niet in dat sowieso een heffi ng zal worden opgelegd of dat een vergoeding 

kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, 

uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld 

worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van 

die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.

De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de 

planbatenheffi ng is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de kapitaalschadecompensatie 

is te vinden in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 

2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De regeling over de 

gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 

houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie 

bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot 

openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en 

van het decreet grond- en pandenbeleid kan geraadpleegd worden op 

www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet 

gebruikerscompensatie kan geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.

be, zoekterm “gebruikerscompensatie”.

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de 

bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In 

een aantal gevallen verschilt de cartografi sche ondergrond waarop de 

bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom 

kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register 

moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden.”
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fi guur 15: Grafi sch register 
van percelen waarop een 
bestemmingswijziging gebeurt die 
kan aanleiding geven tot planschade, 
planbaten, kapitaalschade of 
gebruikerschade
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