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Onderwerp: Definitieve vaststelling RUP 26_2 "Strategisch project Bekaert". 

Bevoegdheid 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikels 2.2.1 t/m 2.2.5 en 2.2.13 t/m 2.2.18. 

Juridische grond 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 november 2010 houdende goedkeuring van 

de afsprakennota en toewijzing van de opdracht aan Leiedal voor de opmaak van het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan “Strategisch project Bekaert”. 

- Besluit van de gemeenteraad d.d. 23 april 2012 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan 26.1 “Strategisch project Bekaert”. 

- Besluit van de gemeenteraad d.d. 21 maart 2016 houdende voorlopige vaststelling van het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan 26.2 “Strategisch project Bekaert”. 

- Besluit van de gemeenteraad d.d. 28 november 2016 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan 26.2 “Strategisch project Bekaert”. 

Verwijzingsdocumenten 

- Besluit van de dienst MER d.d. 18 december 2015 inzake het onderzoek tot milieueffectrapportage RUP. 

- Verslag vergadering GECORO d.d. 4 februari 2016. 

- Verslag van de plenaire vergadering d.d. 17 februari 2016 aangaande het voorontwerp RUP. 

- Advies van de deputatie van West-Vlaanderen dd. 26 mei 2016. 

- Bezwaarschrift ingediend door dhr. Vander Beken i.k.v. het openbaar onderzoek dd. 19 juni 2016. 

- Verslag vergadering GECORO d.d. 5 september 2016. 

- Besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen houdende de schorsing van het   

gemeenteraadsbesluit tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP 26-2 Strategisch project 

Bekaert voor de gemeente Zwevegem d.d. 26 januari 2017. 

Situering 
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De multinational Bekaert is historisch gegroeid vanuit het centrum van Zwevegem en is thans sterk 

verweven met het woonweefsel. De oude kern is geprangd tussen de Otegemstraat en de Deerlijkstraat, tot 

vlak in het centrum van Zwevegem. Het grootste deel van de site bestaat uit een amalgaam van 

grootschalige bedrijfsgebouwen, die door een kortstondige leegstand reeds sterk aan verval onderhevig zijn. 

Ter hoogte van de Otegemstraat situeert zich de historische kern met het “kasteeltje” en kantoorgebouwen 

in een parkachtige omgeving, als het ware het spiegelbeeld van het gemeentepark aan de overzijde. Binnen 

deze gebouwen is nog steeds activiteit. De voormalige spoorwegbedding doorkruist het bedrijventerrein van 

de firma Bekaert; precies ter hoogte van de Otegemstraat-Deerlijkstraat zorgt dit voor de missing link in het 

bovenlokaal fietspad dat werd aangelegd op deze voormalige spoorwegbedding. 

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de Deputatie West-Vlaanderen op 1 april 

2004, zijn een aantal heroriënteringsprojecten opgenomen waarbij zal gezocht worden naar een nieuwe 

invulling van deze terreinen of gronden, al dan niet in het verlengde van de huidige bestemming 

(bedrijvigheid). In deze zin werden sinds de goedkeuring van het structuurplan reeds diverse RUPS 

opgestart tot reconversie (Bekaertsite Moen, Bekaertsite Blokkestraat, KMO-zone Jolainstraat, …).  

Niettegenstaande de site Bekaert tussen de Otegemstraat en Deerlijkstraat niet expliciet als reconversiezone 

is opgenomen in het structuurplan, nopen de herstructureringen binnen de firma Bekaert op mondiale schaal 

tot een reflectie omtrent de gewenste structuur van dit terrein in het centrum van de gemeente, teneinde 

nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. De huidige bestemming van het gewestplan is achterhaald, gelet 

op de centrale ligging en de gewijzigde economische situatie. Hierbij dient de relatie met het centrum en het 

Guldensporenfietspad de basis te vormen voor een kwalitatieve en duurzame herbestemming. 

In zitting van 3 november 2010 werd de opdracht tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan 2.14_26_1 

“Strategisch project Bekaert” toegewezen aan de intercommunale Leiedal. Dit gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan werd in zitting van 23 april 2012 definitief vastgesteld door de gemeenteraad. En 

goedgekeurd door de deputatie op 31 mei 2012. 

Na de goedkeuring van het RUP 26.1 bleek uit verder onderzoek dat de potenties van het plangebied als 

stedelijk woonproject kunnen geoptimaliseerd worden binnen de ruimtelijke context van het centrum van 

Zwevegem. Dit om tegemoet te kunnen komen aan de toenemende vraag naar betaalbare en kleinere 

woningen en assistentiewoningen.  

In dit kader werd beslist om het bestaande RUP te herzien.   

Op 17 februari 2016 vond de plenaire vergadering plaats in de kantoren van de gemeente; hierbij werden de 

opmerkingen en adviezen op het voorontwerp besproken.  

Tijdens de duurtijd van het openbaar onderzoek, ingericht van 2 mei 2016 t.e.m. 30 juni 2016, werd één 

bezwaar ingediend. Het advies van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen was voorwaardelijk 

gunstig d.d. 26 mei 2016. De voorwaarde heeft betrekking op het opleggen van bijkomende 

randvoorwaarden m.b.t. bergruimte, parkeren en fietsenstalling in het RUP. Vanuit het departement, Ruimte 

Vlaanderen, werd geen advies uitgebracht. 

Op 5 september 2016 gaf de GECORO een gunstig advies voor het RUP. Het bezwaar werd ongegrond 

verklaard. De GECORO is van mening dat een aanpassing van het RUP niet vereist is om tegemoet te komen 

aan de opmerkingen. M.b.t. het advies van de deputatie vraagt de GECORO om voor meergezinswoningen 

een norm van minimum twee fietsstalplaatsen per wooneenheid te hanteren. De GECORO is verder van 

mening dat de voorschriften in het RUP duidelijk zijn dat sterk verkeer genererende handelszaken of 

bedrijven niet toegelaten zijn en er aldus geen bijkomende voorschriften dienen opgenomen te worden. 

Tenslotte is de GECORO van mening dat het aspect van voldoende bergruimte bij de stedenbouwkundige 

aanvraag beoordeeld dient te worden. 

Op 28 november 2016 werd het RUP definitief vastgesteld. Inzake het ingediende bezwaar werd hierbij het 

advies van GECORO gevolgd. Er werd geconcludeerd dat het bezwaar ongegrond is en dat er geen 
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aanpassingen aan het RUP nodig zijn om tegemoet te komen aan de opmerkingen. Het RUP werd wel 

aangepast aan de voorwaarden en opmerkingen geformuleerd in het advies van de deputatie dd. 26 mei 

2016.  

Op 26 januari 2017 schorst de deputatie van de provincie West-Vlaanderen het gemeenteraadsbesluit tot 

definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP 26-2 Strategisch project Bekaert. Het RUP wordt geschorst 

omwille van het niet naleven van een substantiële vormvereiste zoals omschreven in art. 2.2.16 van de 

VCRO. Dit wordt als volgt gemotiveerd: 

“In het kader van het openbaar onderzoek werd er een bezwaarschrift ingediend (dd. 19.06.2016). 

Het eerste deel van dit bezwaar werd behandeld in de GECORO (dd. 05.09.2016) en later 

besproken op de gemeenteraad (dd. 28.11.2016). Het tweede deel van het bezwaarschrift werd 

echter niet beoordeeld. Het voorstel uit het bezwaarschrift om in de Deerlijkstraat een garagestraat 

te voorzien, werd niet behandeld door de GECORO en werd daarna ook niet genoemd bij de 

gemeenteraad. Rechtspraak van de Raad van State stelt dat de GECORO zo niet de gemeenteraad 

kennis moet nemen van de tijdens het openbaar onderzoek […] geformuleerde […] bezwaren en 

opmerkingen, en deze moet onderzoeken en beoordelen (3 januari 2012, nr. 217.097; 3 mei 2012, 

nr. 219.163; 15 juni 2009, nr. 194.214;…). Aangezien de GECORO en de gemeenteraad een 

onderdeel van het bezwaarschrift niet hebben beoordeeld, werd een substantiële vormvereiste niet 

nageleefd.” 

Conform art. 2.216§3 beschikt de gemeenteraad in geval van schorsing over een termijn van zestig dagen 

die ingaat de dag na de verzending van het schorsingsbesluit aan de gemeente, om het ruimtelijk 

uitvoeringsplan opnieuw definitief vast te stellen. Onverminderd artikel 2.2.14, § 6, tweede lid, kunnen bij de 

definitieve vaststelling van het plan ten opzichte van het geschorste plan slechts wijzigingen worden 

aangebracht, die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit het schorsingsbesluit. 

Motivering 

Het RUP wordt gemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem, 

goedgekeurd bij besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 1 april 2004.  

Het betreft een herziening van het RUP 26.1., goedgekeurd door de deputatie op 31 mei 2012. 

Na verder onderzoek bleek immers dat de potenties van het plangebied als stedelijk woonproject konden 

geoptimaliseerd worden binnen de ruimtelijke context van het centrum van Zwevegem. Dit om tegemoet te 

kunnen komen aan de toenemende vraag naar betaalbare en kleinere woningen en assistentiewoningen.  

De ingediende adviezen naar aanleiding van de plenaire vergadering waren hoofdzakelijk gunstig. Op basis 

van de opmerkingen en de bespreking tijdens de plenaire vergadering werden aanpassingen aan het RUP 

doorgevoerd die de leesbaarheid van de voorschriften bevorderen en bijkomende garanties bieden op de 

ruimtelijke kwaliteit, met aandacht voor beeldkwaliteit, densiteit en ruimtelijke draagkracht. 

Het RUP werd hierna voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 21 maart 2016. 

Het openbaar onderzoek bracht één bezwaar met zich mee dat vijfledig is: 

1. Allereerst bemerkt de bezwaarindiener dat in het vorig goedgekeurd RUP 26.1 maximum twee 

bouwlagen en een dak toegelaten werden in de zone 10. In het huidige RUP 26.2 voorziet men 3 

bouwlagen en een dak.  

2. Ten tweede wenst hij dat er rekening gehouden wordt met de typologie en de nokhoogte van de 

bestaande woningen in de Deerlijkstraat en Bekaertstraat. Een nieuw gebouw van drie bouwlagen 

en een dak – zoals voorzien in het RUP 26-2 – brengt het goed “nabuurschap” voor de omwonenden 

in het gedrang, daar inkijk, (zon)licht en zichten fel zullen gehinderd worden.  

3. Verder wordt aangekaart door de bezwaarindiener dat de afstand tussen de nieuwe hoge bebouwing 

en de perceelsgrens met de aangelanden niet aangegeven is op het plan. De bezwaarindiener wenst 

dan ook dat er een respectabele afstand toegepast wordt.  
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4. Tenslotte meent de bezwaarindiener dat als gevolg van de realisatie van de hoogbouw er zich een 

waardevermindering zal voordoen voor de woningen van de aangelanden. 

5. De bezwaarindiener stelt voor om evenwijdig aan de perceelsgrens van de aangelanden in de 

Deerlijkstraat een garagestraat te voorzien. Dit zou het parkeerprobleem voor de bewoners van de 

drukke Deerlijkstraat ten goede kunnen komen.  

Wat betreft dit bezwaar (punt 1 t.e.m. 4) wordt het advies van de GECORO gevolgd: 

1. Zowel in het RUP 26.1 als in het RUP 26.2 worden in de zone 10 vier bouwlagen en een dak 

toegelaten. De opmerking dat er voor de zone 10 een extra bouwlaag toegelaten wordt t.o.v. het 

RUP 26.1 is bijgevolg onterecht.  

2. De voorschriften in de deelzone 4A zijn slechts een duidelijkere, niet voor interpretatie vatbare 

versie van de voorschriften in het goedgekeurde RUP 26.1. De rest van de deelzone 4A (m.u.v. de 

zones 10 aangeduid voor accentbebouwing) laat slechts twee bouwlagen en een dak toe. Gezien de 

oriëntatie wordt er geen bovenmatige hinder verwacht. Bovendien zullen aspecten als inkijk, 

hindering van (zon)licht en zichten uitgebreid aan bod komen bij de behandeling van de 

stedenbouwkundige aanvraag.  

3. Het vastleggen van afstanden in een RUP kan de ontwikkelingsmogelijkheden sterk beknotten. De 

afstand tot de bestaande woningen zal tijdens de beoordeling van de stedenbouwkundige aanvraag 

uitgebreid aan bod komen onder de vorm van een toetsing aan de goede ruimtelijke ordening. 

Bovendien werd op 25 mei 2016 vergunning verleend door het College voor o.a. de aanleg van een 

parking. Hierdoor zal de afstand tot de naastliggende bebouwing minimaal 40 m bedragen. Langs de 

achterzijde van het perceel van de bezwaarindiener kan slechts bebouwing komen met een 

maximale hoogte van twee bouwlagen en een dak. Het RUP houdt voldoende rekening met de 

bestaande woningen.  

4. Door de sloop van de voormalige Bekaertgebouwen en gezien de voorziene bestemming van veel 

zachtere aard is dan dat het vroeger was, zullen de omliggende woningen eerder in waarde 

vermeerderen dan verminderen. 

Wat betreft het 5de punt wordt volgend standpunt ingenomen: 

5. De zone waarvan sprake is bestemd in het RUP als Zone voor wonen met beperkte nevenfuncties. 

De voorschriften geven aan dat o.a. private en openbare groene en verharde ruimten zijn 

toegelaten. Bijgevolg dient geconcludeerd te worden dat de mogelijkheid tot aanleg van een 

garageweg niet gehypothekeerd wordt na de goedkeuring van het RUP. Binnen het masterplan (fig. 

16 van de toelichtingsnota) is duidelijk dat in de gewenste toestand er ter hoogte van de 

Deerlijkstraat extra parkeervoorzieningen worden aangelegd (dwarsparkeren in de Deerlijkstraat). 

Bijgevolg wordt een oplossing geboden voor de parkeerdruk in de Deerlijkstraat. De aanleg van een 

garagestraat is minder wenselijk gelet op de beperkte bediening (max. 3 percelen zouden grenzen 

aan deze garagestraat). Bovendien is één van deze percelen (het perceel van de bezwaarindiener) 

een halfopen bebouwing waarbij er op eigen terrein toegang is tot de achterzijde van het perceel en 

waarbij op eigen terrein in de zijtuin twee wagens naast elkaar kunnen parkeren. Er kan 

geconcludeerd worden dat met de huidige inzichten een garagestraat niet wenselijk is maar de 

mogelijkheid tot aanleg wordt niet gehypothekeerd door het RUP. Bijgevolg is een aanpassing aan 

het RUP niet nodig.  

Het bezwaar is bijgevolg ongegrond; er zijn geen aanpassingen van het RUP nodig om tegemoet te komen 

aan de opmerkingen. 

Naar aanleiding van het advies van de deputatie vraagt de GECORO om voor meergezinswoningen een norm 

van minimum twee fietsstalplaatsen per wooneenheid te hanteren. In de voorschriften werd dit vertaald 

door in de zones 2 en 4 bij gestapeld wonen en meergezinswoningen min. 2 kwalitatieve en overdekte 
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fietsstalplaatsen per woongelegenheid op te leggen. Wat betreft het parkeren, voorziet het RUP minimaal 

1,5 parkeerplaats per woongelegenheid. Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient een 

parkeernota toegevoegd te worden waarbij een overzicht gegeven wordt van de parkeerbehoefte en het 

parkeeraanbod, alsook van de fietsstalplaatsen. Op die manier wordt gegarandeerd dat ook voor 

gemeenschapsvoorzieningen, handel, horeca,… de parkeer- en fietsstalbehoefte gedekt wordt. 

Voor de zones 2 en 4 werd ook een nieuw voorschrift voorzien dat elke woongelegenheid dient te 

beschikken over een voldoende grote berging in de woning zelf. De grootte van de berging moet in 

verhouding zijn tot het aantal mogelijke bewoners.  

De deputatie uit verder zijn bezorgdheid voor mogelijk verkeer genererende activiteiten in de zone 2. In de 

voorschriften in het RUP werd echter reeds opgenomen dat sterk verkeer genererende handelszaken of 

bedrijven niet toegelaten zijn. Dit voorschrift biedt voldoende garanties om verkeer genererende activiteiten 

te weren. 

Met deze bestaande en nieuwe aanpassingen voldoet het RUP aan de voorwaarden en opmerkingen 

geformuleerd in het advies van de deputatie dd. 26 mei 2016. Op die manier wordt ook bijgetreden aan het 

advies van de GECORO dd. 5 september 2016. 

Ten slotte werd nog het voorschrift 4.3 verduidelijkt door in de toelichting volgende zin toe te voegen: “De 

terreinbezetting per perceel geldt voor de percelen voor grondgebonden woningen gelegen binnen deze 

zone.” 

Het RUP is in overeenstemming met het PRS-WV en het GRS van Zwevegem. Gezien in het RUP rekening 

werd gehouden met de krachtlijnen van het ruimtelijk beleid, zoals vastgelegd in het GRS, kan gesteld 

worden dat de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het plangebied de ruimtelijke draagkracht niet 

overstijgen en bijdragen tot een kwalitatieve inrichting van het plangebied.  

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel  

Op 26 januari 2017 schorst de deputatie van de provincie West-Vlaanderen het gemeenteraadsbesluit van 

28 november 2016 tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP 26-2 Strategisch project Bekaert. 

Naar aanleiding van deze schorsing wordt het bij dit besluit gevoegde gemeentelijk RUP 26-2 “Strategisch 

Project Bekaert”, bestaande uit verordende stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch verordenend 

plan, opnieuw definitief vastgesteld. Het wordt onmiddellijk opgestuurd naar de deputatie van de provincie 

West-Vlaanderen en het departement Ruimte Vlaanderen. 

 

 

 Namens de Gemeenteraad  

(get.) Jan Vanlangenhove 

gemeentesecretaris 

 (get.) Marc Doutreluingne 

burgemeester-voorzitter 

 Voor eensluidend afschrift, 

Zwevegem, 28 februari 2017 

 

Jan Vanlangenhove  Marc Doutreluingne 

gemeentesecretaris  burgemeester-voorzitter 
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