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Aanwezig: M. Boddez, deskundige-voorzitter; 

 

W. Desender, D. Baeteman, R. Van Troostenberghe, deskundigen-effectief; 

 

N. Verplancke, X. Vercaemst, werknemersverenigingen-effectief; 

 

J. Vergauwe, vereniging van landbouwers-effectief; 

 

R. Van Der Weijde, milieuverenigingen-effectief; 

 

C. Depoorter, vereniging van werkgevers-plaatsverganger; 

 

F. Claeys, vereniging van landbouwers-plaatsvervanger; 

 

M. De Clerck, secretaris; 

Verontschuldigd:  N. Gryson, K. Mulier, vereniging van werkgevers-effectief; 

 

K. Pire, werknemersverenigingen-effectief; 

 

M. Vanheule, vereniging van landbouwers-effectief; 

 

P. Panckoucke, toeristische sector-effectief; 

 

P. Verbrugge, P. Vansevenant, M. Proot, deskundigen-plaatsvervangers; 

 

E. Dierendonck, vereniging van werkgevers-plaatsverganger; 

 

R. Jonckheere, F. Bluekens, I. Depla, werknemersverenigingen-plaatsvervangers; 

 

C. Vandenbusche, vereniging van landbouwers-plaatsvervanger; 

 

J. Broidioi, milieuverenigingen-plaatsvervanger; 

 

K. 't Kindt, toeristische sector-plaatsvervanger; 

Afwezig:  
 

 

  

Politieke fracties: 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20:10 uur. 
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Er worden geen opmerkingen geformuleerd betreffende het verslag van de vergadering van 9 juni 
2015. 

Het verslag wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd. 

2. Beslissing college rup Zeedijk-Tennis 

De gecoro heeft in de vorige zitting volgend advies uitgebracht: 

 De GECORO stelt zich vragen bij het juridisch statuut van Artikel 3: zone voor park 2.  Het 
park betreft zowel privaat als openbaar domein. De zone wordt tevens als semipublieke 
groene ruimte bestempeld in de inrichtingsschets. Wat is de definitie van semipublieke 
ruimte? Wie zal instaan voor het onderhoud van de zone? Het gemeentebestuur gezien het 
openbare karakter of de VME gezien het private karakter? 
Ook op het vlak van openbare orde en veiligheid stellen zich bepaalde vragen. Kunnen 
politiediensten optreden? In het geval van een privaat karakter is dit minder evident dan in 
het geval van een openbaar karakter. 
Hoe wordt de toegang tot Artikel 3 mogelijk gemaakt? De zone is immers volledig ingesloten 
door Artikel 1 en dit is privaat eigendom dat deel uitmaakt van de residenties. 

 Er wordt voorgesteld om geen doorsteek voor gemotoriseerd verkeer tussen de 
ondergrondse parkeercomplexen toe te laten. Een dergelijke doorsteek legt een hypotheek 
op een toekomstige ondergrondse inrichting (bv. rotatieparking) van de parkzone. De 
GECORO stelt voor om de mogelijkheid van een (rotatie)parking te voorzien onder de 
parkzone. Als blijkt dat er in de toekomst een behoefte aan bijkomende (rotatie)parking is 
dient het RUP dan niet herzien te worden. Deze bijkomende (rotatie)parking kan ontsloten 
worden via de reeds voorziene rotatieparking. Zo dient geen bijkomende in- en uitrit 
gerealiseerd te worden op de Koninginnelaan. Bij het oprichten van de parkeercomplexen 
onder zone A en zone B dienen de wanden reeds voorzien te zijn op een toekomstige 
verbinding met een (rotatie)parking onder de parkzone. 

De GECORO wenst er verder op te wijzen dat de huidige breedte van de parkzone (36m à 
37m) optimale afmetingen zijn voor de inrichting van een bijkomende rotatieparking. Meer 
ruimte geven aan de parkeercomplexen onder de residenties (lees uitbreiden onder de 
parkzone) doet afbreuk aan deze optimale afmetingen.  

 

Na consensus (éénparigheid van stemmen) wordt het voorontwerp van RUP nr. 2quater “Zeedijk – 
Tennis” gunstig geadviseerd mits rekening te houden met hogervermelde opmerkingen. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in vergadering van dd. 23/06/2015 het volgende 
beslist omtrent het advies van de gecoro: 

1. ‘Artikel 3: zone voor park 2’: de zone krijgt een uitsluitend privaat karakter. De gronden 
dienen deel uit te maken van de aanpalende residenties.  

2. De mogelijkheid tot realisatie van een (rotatie)parking dient voorzien te worden onder ‘Artikel 
2: zone voor park 1’. Deze (rotatie)parking wordt ontsloten via de in/uitrit van de 
rotatieparking onder ‘Artikel 1: zone voor wonen met beperkte nevenfuncties’. Bij het 
oprichten van de parkeercomplexen onder zone A en zone B van Artikel 1 dienen de wanden 
reeds voorzien te zijn op een toekomstige verbinding met een (rotatie)parking onder ‘Artikel 
2: zone voor park 1’. De ondergrondse parkeergarages dienen voldoende diep ingeplant te 
worden zodat er een laag teelaarde kan aangebracht worden die dik genoeg is om de aanleg 
van een groen park mogelijk te maken. 

De mogelijkheid voor een ondergrondse doorsteek tussen zone A en zone B blijft behouden. 
Wanneer een (rotatie)parking wordt gerealiseerd onder ‘Artikel 2: zone voor park 1’ zal deze 
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de verbindingsfunctie tussen beide parkeercomplexen verzorgen. 

 

3. RUP nr. 2quater "Zeedijk - Tennis" ontwerp - advies 

Door de voorzitter wordt een toelichting gegeven over het voorliggende RUP nr. 2quater “Zeedijk – 
Tennis”. 

De huidige bestemming als park- en/of sportzone volgens het BPA “Zeedijk” laat slechts een beperkte 
bebouwing van de site toe. 

Deze beperkte bebouwingsmogelijkheden maken het onmogelijk om tot een rendabele invulling van 
de site te komen, zie o.m. de eerdere plannen om een ondergrondse parking te realiseren op de site. 

De GECORO heeft het voorontwerp als volgt geadviseerd in de vergadering van dd. 9 juni 2015: 

1. De GECORO stelt zich vragen bij het juridisch statuut van Artikel 3: zone voor park 2. Het 
park betreft zowel privaat als openbaar domein. De zone wordt tevens als semipublieke 
groene ruimte bestempeld in de inrichtingsschets. Wat is de definitie van semipublieke 
ruimte? Wie zal instaan voor het onderhoud van de zone? Het gemeentebestuur gezien het 
openbare karakter of de VME gezien het private karakter? 
Ook op het vlak van openbare orde en veiligheid stellen zich bepaalde vragen. Kunnen 
politiediensten optreden? In het geval van een privaat karakter is dit minder evident dan in 
het geval van een openbaar karakter. 
Hoe wordt de toegang tot Artikel 3 mogelijk gemaakt? De zone is immers volledig ingesloten 
door Artikel 1 en dit is privaat eigendom dat deel uitmaakt van de residenties. 

2. Er wordt voorgesteld om geen doorsteek voor gemotoriseerd verkeer tussen de 
ondergrondse parkeercomplexen toe te laten. Een dergelijke doorsteek legt een hypotheek 
op een toekomstige ondergrondse inrichting (bv. rotatieparking) van de parkzone. De 
GECORO stelt voor om de mogelijkheid van een (rotatie)parking te voorzien onder de 
parkzone. Als blijkt dat er in de toekomst een behoefte aan bijkomende (rotatie)parking is 
dient het RUP dan niet herzien te worden. Deze bijkomende (rotatie)parking kan ontsloten 
worden via de reeds voorziene rotatieparking. Zo dient geen bijkomende in- en uitrit 
gerealiseerd te worden op de Koninginnelaan. Bij het oprichten van de parkeercomplexen 
onder zone A en zone B dienen de wanden reeds voorzien te zijn op een toekomstige 
verbinding met een (rotatie)parking onder de parkzone. 

De GECORO wenst er verder op te wijzen dat de huidige breedte van de parkzone (36m à 
37m) optimale afmetingen zijn voor de inrichting van een bijkomende rotatieparking. Meer 
ruimte geven aan de parkeercomplexen onder de residenties (lees uitbreiden onder de 
parkzone) doet afbreuk aan deze optimale afmetingen.  

 

Het college heeft het advies als volgt behandeld in de vergadering van dd. 23 juni 2015: 

1. ‘Artikel 3: zone voor park 2’: de zone krijgt een uitsluitend privaat karakter. De gronden 
dienen deel uit te maken van de aanpalende residenties.  

2. De mogelijkheid tot realisatie van een (rotatie)parking dient voorzien te worden onder ‘Artikel 
2: zone voor park 1’. Deze (rotatie)parking wordt ontsloten via de in/uitrit van de 
rotatieparking onder ‘Artikel 1: zone voor wonen met beperkte nevenfuncties’. Bij het 
oprichten van de parkeercomplexen onder zone A en zone B van Artikel 1 dienen de wanden 
reeds voorzien te zijn op een toekomstige verbinding met een (rotatie)parking onder ‘Artikel 
2: zone voor park 1’. De ondergrondse parkeergarages dienen voldoende diep ingeplant te 
worden zodat er een laag teelaarde kan aangebracht worden die dik genoeg is om de aanleg 
van een groen park mogelijk te maken. 
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De mogelijkheid voor een ondergrondse doorsteek tussen zone A en zone B blijft behouden. 
Wanneer een (rotatie)parking wordt gerealiseerd onder ‘Artikel 2: zone voor park 1’ zal deze 
de verbindingsfunctie tussen beide parkeercomplexen verzorgen. 

 

Het rup werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad dd. 10 september 2015  

Het rup werd aan een openbaar onderzoek onderworpen van 29 september 2015 tot en met 27 
november 2015. 

Tijdens dit openbaar onderzoek werd 1 bezwaar ingediend. 

Het bezwaar wordt als bijlage bij het verslag gevoegd.  

Tijdens het openbaar onderzoek hebben de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en Ruimte 
Vlaanderen – afdeling West-Vlaanderen hun advies uitgebracht nopens het ontwerp van RUP. 

Advies van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen: 
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Advies van Ruimte Vlaanderen – afdeling West-Vlaanderen: 
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Het advies van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, het advies van Ruimte Vlaanderen – 
afdeling West-Vlaanderen en het bezwaarschrift werden voor advies voorgelegd aan de ontwerper 
van het RUP. 

Het advies van de ontwerper is toegevoegd in bijlage. 

Tijdens de beraadslaging worden de volgende opmerkingen geformuleerd: 

 Advies Ruimte Vlaanderen: er wordt kennis genomen van het zonder meer gunstig advies. 
Het zonder meer gunstig advies wordt bevestigd door de GECORO. 

 Advies deputatie provincie West-Vlaanderen: er wordt kennis genomen van het advies. 

o De voorschriften van het gewestplan dienen te worden opgenomen bij de opgave van 
de voorschriften die worden opgeheven door het voorliggende RUP. 

o De conclusies van de merscreening dienen te worden toegevoegd. 

 Bezwaarschrift: 

o Ondergrondse bouwlagen + rotatieparking: een RUP is niet het instrument om 
potentiële verzakkingen bij het oprichten van bouwwerken uit te sluiten. Een correcte 
uitvoering van de bouwwerken waarbij schade aan derden wordt vermeden is de 
verantwoordelijkheid van de uitvoerder van deze bouwwerken. 
Het mobiliteitsplan Middelkerke voorziet op onderhavige locatie de mogelijkheid van 
een rotatieparking. (zie toelichtingsnota RUP blz. 10). 

o Toeritten tot de ondergrondse parkeergarages: enerzijds leggen de 
stedenbouwkundige voorschriften op dat de toeritten zich langs de Koninginnelaan 
moeten bevinden en zich dienen te beperken tot maximum 2 in aantal (1 toerit per 
blok). De exacte inplanting langs de Koninginnelaan wordt echter niet vastgelegd. 
Anderzijds is in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen: ’Alle werken, 
handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de 
bestemming zijn voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact verenigbaar zijn met 
de omgeving toegelaten.’ De stedenbouwkundige voorschriften voorzien de nodige 
garanties om de impact op de onmiddellijke omgeving van de toeritten tot de 
ondergrondse parkeergarages te minimaliseren. 

 De inrichtingsschets op blz. 25 is niet in overeenstemming met het verordenende 
bestemmingsplan. Om misverstanden te vermijden wordt gevraagd de inrichtingsschets aan 
te passen aan het bestemmingsplan. Op het bestemmingsplan wordt artikel 3 ingekleurd als 
privaat terwijl de inrichtingsschets publieke toegangen voorziet. 

Het ontwerp van RUP Zeedijk –tennis wordt gunstig geadviseerd mits te houden met hogervermelde 
opmerkingen. 

Het advies van de GECORO zal overgemaakt worden aan het college van burgemeester en 
schepenen en de gemeenteraad. 

 

 

 

4. Vaststellen datum volgende vergadering 

Het voorontwerp van RUP “Bedrijvenzone Oostendelaan” zal onderworpen worden aan een 
adviesronde en plenaire vergadering.  Het dossier zal in principe geagendeerd worden op de 
vergadering van dinsdag 1 maart 2016. De uitnodiging voor deze vergadering volgt later. 
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5. Rondvraag 

Door de voorzitter wordt aan de overige leden een rondvraag gericht naar eventuele bemerkingen 
en/of agendapunten, die zij wensen te behandelen op de volgende vergadering  er worden geen 
voorstellen meegedeeld. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:35 uur. 

 

de secretaris de deskundige-voorzitter 

 

Matthias De Clerck Marnix Boddez 


