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Verslag GECORO 09/01/2020 

Aanwezig: G. Allaert, voorzitter; 

 

Vanhercke Ann, I. Vandenberghe, N. Wauters, L. Vanden Bussche, W. Cuyle, J. Dauw, 

deskundigen; 

 

F. Claeys, vereniging van landbouwers-effectief; 

 

R. Van Der Weijde, milieuverenigingen-effectief; 

 

B. Vlamynck, toeristische sector-effectief; 

 

G. Van Kerschaver, C. Bouve, P. Panckoucke, A. Sissau, deskundigen-plaatsvervangers; 

 

G. Dufoer, milieuverenigingen-plaatsvervanger; 

 

M. De Clerck, secretaris; 

Verontschuldigd:  E. Huyghe, deskundige; 

 

S. Stragier, werknemersverenigingen-effectief; 

 

A. Allaert, D. Vermander, deskundigen-plaatsvervangers; 

 

F. Bluekens, werknemersverenigingen-plaatsvervanger; 

 

J. Vergauwe, vereniging van landbouwers-plaatsvervanger; 

 

C. Pauwels, toeristische sector-plaatsvervanger; 

Afwezig: J. Verborgh, vereniging van werkgevers-effectief; 
 
D. Baeteman, deskundige-plaatsvervanger; 
 
D. Coussée, vereniging van werkgevers-plaatsverganger 

 

 

  

Politieke fracties: / 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 

 
Verslag 
1. Goedkeuring verslag vergadering 05/12/2019 

Er worden geen opmerkingen geformuleerd betreffende het verslag van de vergadering van 
05/12/2019. 
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Het verslag wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd. 

 

2. Beslissing college van burgemeester en schepenen omtrent adviezen uitgebracht tijdens de 

vergadering van 05/12/2019 

Ontwikkeling WUG Leffinge (Leffingestraat): het advies van de GECORO werd bezorgd aan de 

omgevingsambtenaar voor verdere behandeling. De finale beslissing omtrent het dossier zal aan de 

GECORO bezorgd worden. 

3. Gemeentelijk beleidsplan ruimte - bespreking 

Door de voorzitter wordt een toelichting gegeven omtrent het gemeentelijk beleidsplan ruimte. 

Waar voorheen ruimtelijke structuurplannen, als basis voor het opmaken van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, het instrument waren om de ruimtelijke ordening binnen de gemeente vorm te 
geven voorziet de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) nu de opmaak van ruimtelijke 
beleidsplannen. 

 

Beleidsplanning ambieert de volgende vernieuwingen:  

 Het is strategisch: inspelend op lange termijnevoluties houdt elk beleidsniveau zich bezig met 
de op het betrokken schaalniveau belangrijkste ontwikkelings- en veranderingsopdrachten.  

 Het is dynamisch: het kan omgaan met onzekerheid en verandering en inspelen 
op onverwachte gebeurtenissen of kansen die zich voordoen. De plannen worden gemonitord 
en regelmatig geëvalueerd en zo nodig herzien.  

 Het is realisatiegericht: het is slagkrachtig en beleidskeuzes werken door op het terrein.  

 Het systeem stelt samenwerking centraal, niet enkel tussen de 
verschillende beleidsdomeinen maar ook via partnerschappen van overheid met 
maatschappelijk middenveld, burgers, ondernemers, investeerders, .... Doel is om vanuit een 
primair ondersteunende rol maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken 
via geïntegreerde ruimtelijke ontwikkeling.  

Beleidsplanning zet daarom in op de ontwikkeling van een gemeenschappelijke ruimtelijk-
maatschappelijke toekomstvisie die geoperationaliseerd wordt via onderhandelde 
ontwikkelingsprogramma’s.  

De vernieuwing van het systeem van beleidsplanning kadert binnen een ruimer verhaal 
van modernisering van het uitvoeringsgericht instrumentarium:  

 behoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen als verordenende planfiguur,  

 op punt stellen van inhoudsomschrijving en opmaakprocessen en –procedures (bijv. de 
integratie van effectbeoordelingen in planprocessen en het moderniseren van 
inspraakregelingen)  

 actualiseren en aanvullen van andere instrumenten zoals financiële instrumenten, 
grondbeleidsinstrumenten e.d.m.  

  

De nieuwe planfiguur ‘Ruimtelijke Beleidsplannen’:  
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Het beleidsplan is opgebouwd uit een strategische visie en een set van beleidskaders.  

De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van belangrijke beleidsopties op 
lange termijn (strategische doelstellingen).  

Beleidskaders zijn operationeel van aard en hebben een kortere looptijd. Ze functioneren als set maar 
kunnen in functie van maatschappelijke noden onafhankelijk van elkaar worden herzien en/of 
aangevuld. De vaststelling van een eerste beleidsplan met strategische visie en één of meer 
beleidskaders kan worden gevolgd door vaststelling van bijkomende beleidskaders. Beleidskaders 
kunnen apart worden herzien, zelfs opgeheven. Het ruimtelijk beleid kan zo flexibel inzetten op een 
selectieve set van belangrijkste beleidsonderwerpen.  

Het beleidsplan zal buiten het plan omkaderd zijn door onderzoeksrapporten, beleidsacties en 
monitorings- en evaluatierapporten.  

 De onderzoeksrapporten geven een overzicht van het onderzoek en uitkomsten van het 
participatietraject die ten grondslag liggen aan de gemaakte beleidskeuzes. Het 
beschikbaar onderzoek vervangt als het ware het informatief gedeelte van een structuurplan 
maar zal omwille van hanteerbaarheid en het voortschrijdend inzicht slechts middels een 
beknopt overzicht of verwijzingen in het beleidsplan zelf opgenomen worden.  

 De beleidsacties zijn een overzicht van engagementen van partners met uitspraken over 

effectief in te zetten middelen en instrumenten in een afgesproken tijdspad. De beleidsacties 
zijn een uitkomst van een samenwerkingstraject, maken het beleid realisatiegericht en tonen 
een weloverwogen set van instrumenten in functie van de beoogde operationele 
doelstellingen. De acties zijn realisatiegericht.  

 De monitoring en evaluatierapporten geven een periodieke stand van zaken van de 
beleidsrealisatie met het oog op een eventuele bijsturing van de beleidsuitvoering of het 
beleidsplan zelf. Het systematische karakter van monitoring en evaluatie moet het verschil 
geven met de structuurplanning.  

 

Procedure tot opmaak 

 

De gemeenteraad besluit tot de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte. Het college van 
burgemeester en schepenen neemt de nodige maatregelen voor de opmaak en de vaststelling ervan. 

 
De opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte omvat minstens de volgende stappen: 
1° de raadpleging in verschillende fasen van het opmaakproces van de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening; 
2° overleg tussen de verschillende bestuursniveaus in verschillende fasen van het opmaakproces; 
3° de raadpleging van het publiek in verschillende fasen van het opmaakproces, met inbegrip van een 
openbaar onderzoek over een voorlopig vastgestelde visie en een voorlopig vastgesteld beleidskader; 
4° een voorlopige vaststelling en een definitieve vaststelling door de gemeenteraad. 

 

Hieronder een schematische weergave van de procedure: 
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Voorbeelden van thema’s voor gemeentelijke beleidskaders/items strategische visie : 

 Toerisme 

 Bedrijvigheid / visie op kleinhandel in de kernen 

 Leefbare landelijke dorpen 

 Betaalbaar wonen  

 Vergrijzing 

 Openbaar domein 

 Mobiliteit incl. parkeren 

 natuurontwikkeling 

 

Het gemeentebestuur heeft de intentie om een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan op te maken. In een 
eerste fase dient een strategische visie opgemaakt te worden. Dit kan mede a.d.h.v. een kaartschets 
om een idee te krijgen van de ruimtebalans m.b.t. strategische territoriale zones, bv. WUG’s, 
industriezones, recreatie zones. Deze ruimtebalans moet in evenwicht zijn.    

Tijdens de bespreking komen volgende punten aan bod: 

 De ontwerper/het studiebureau heeft een belangrijke rol in het hele proces. Het is dus zeer 
belangrijk een planteam samen te stellen met de juiste profielen en een degelijke 
terreinkennis. Ervaring met de kustregio is onontbeerlijk. Verder dient een duidelijke en 
omvattende projectdefinitie opgesteld te worden als leidraad voor het ontwerpproces. 
Dit alles dient gevat te worden in een bestek dat, rekening houdende met de regelgeving op 
overheidsopdrachten, garantie biedt op het aanstellen van de meest geschikte kandidaat.   

 De opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte is zeker aan de orde. Het huidige 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) dateert reeds van 2008 en is op vele vlakken niet 
langer actueel. Een beleidsplan ruimte biedt kansen om een nieuwe visie uit te werken op de 
lange termijn, lees tot 2050.  

 De opmaak van het beleidsplan ruimte biedt kansen om na te denken over oplossingen voor 
problemen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Hoe zal bv. omgegaan worden met 
water? Moet er ruimte voorzien worden in het hinterland voor tijdelijke opvang van water 
tijdens de winter? Kan een verhoogde aanleg van landelijke wegen dienst doen als buffer 
tijdens overstromingen? 

 Volgende thema’s dienen zeker aan  bod te komen: 

o Verhogen van de tewerkstelling en welvaart. Beide zijn noodzakelijk voor de groei van 
Middelkerke op vlak van o.m. bevolking, aantrekken van jonge gezinnen, …. 

o Wat dient er te gebeuren met de verouderde gebouwen op de Zeedijk en hoe 
verhoudt zich dit tot hoogbouw aan de kust? 

 De beleidsmakers, college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad, dienen goed 
op de hoogte te zijn van de complexe materie en de procedures verbonden aan de opmaak 
van een beleidsplan ruimte om met kennis van zaken beslissingen te kunnen nemen. 

 Overleg met de hogere overheid, provincie en gewest, dient tijdig en uitvoerig te gebeuren. De 
opmaak van het GRS  leert ons dat de visie van de gemeente niet altijd wordt gedragen door 



Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 

 

 verslag 

 

 

 

 

GECORO Middelkerke – tel. 059/31.30.16 – fax 059/31.91.32 – email: matthias.declerck@middelkerke.be 

de hogere overheid. Een consensus over wat wenselijk en haalbaar is wordt best bij het begin 
van het opmaakproces nagestreefd.  

 De leden geven aan dat het een interessant en leerrijk traject zal worden dat de nodige 
inspanningen zal vragen van de commissie. De GECORO zal deze taak met enthousiasme op 
zich nemen. 

 Indien de werklast het noodzakelijk maakt kan ook geopteerd worden om tijdens de dag te 
vergaderen.  

 

 

4. Antwoorden op rondvraag vergadering 05/12/2019 

Waarom werd de heffing op onbebouwde percelen in eerste instantie verhoogd om nadien terug 
verlaagd te worden? 

Het bestuur is tot de vaststelling gekomen dat de initiële aanpassing tot te hoge heffingen zou leiden 
en heeft toen besloten om de tarieven te verlagen. 

 

 

Overzicht WUG’s en register onbebouwde percelen Leffinge: 
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Lombardsijde (reeds gedeeltelijk bebouwd + plannen voor volledige bebouwing) en Westende (2/3 
onbebouwd) 
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Middelkerke (volledig ontwikkeld) 
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Leffinge (oostelijk deel: aanvraag lopende voor ontwikkeling / westelijk deel: hoofdzakelijk 
onbebouwd) 
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Slijpe (hoofdzakelijk onbebouwd)  
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Onbebouwde percelen Leffinge 

Totale oppervlakte: 165.120m²  (16,5ha) 



Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 

 

 verslag 

 

 

 

 

GECORO Middelkerke – tel. 059/31.30.16 – fax 059/31.91.32 – email: matthias.declerck@middelkerke.be 

 



Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 

 

 verslag 

 

 

 

 

GECORO Middelkerke – tel. 059/31.30.16 – fax 059/31.91.32 – email: matthias.declerck@middelkerke.be 

5. Vaststellen datum volgende vergadering 

De eerstvolgende vergadering van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening gaat door op 
06/02/2020. Deze vergadering start om 20u. Het betreft een openbare vergadering met gastspreker 
de heer Cabus, secretaris generaal van het departement Omgeving.  

6. 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 wordt een extra vergadering ingelast op 2 april 2020 om 19u30 in de raadzaal van het 
gemeentehuis. 

De site van de Vlaamse vereniging voor ruimte en planning (VRP)  biedt heel wat informatie. De site is 
bereikbaar via https://www.vrp.be/ 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur. 

 

de secretaris de voorzitter 

 

Matthias De Clerck Georges Allaert 

 

 

 

 

 

https://www.vrp.be/

