
oËïi
Cle

-Vlaanderen ilrrililililililriltiltiliiltit
r8018t2

directie Ruimte
dienst Ruimtelijke Planning

vergadering van

26 juli 2018

aanwezrg

Vercamer Alexander,
wnd. voorzitter

Dauwe Jozef
Bruggeman Hilde
Couckuyt Eddy

leden

Haegens Martine,
wnd. provinciegriffier

dossiernummer:
1802812

zittingnummer:

292

termijn:
02 augustus 2018

Besluit van de Deputatie

kenmerk RSP/2017IGRS/171002
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Beslissing over goedkeuring.
verslaggever Hilde Bruggeman

1. Feitelijke en juridische gronden

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), vastgesteld door de
Vlaamse regering op 15 mei 2009, en latere wijzigingen

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), definitief vastgesteld door
de Vlaamse regering op 23 september 1997 , en latere wijzigingen

het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) Oost-Vlaanderen,
goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18 februari 2004, en latere
wijzigingen

het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Gent, goedgekeurd bij
ministerieel besluit van 9 april 2003

de omzendbrief RO 97102 van 14 maart 1997 over de gemeentelijke
structuurplanning

het decreetvan 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

de plenaire vergadering van 6 maart 2016 over het voorontwerp van de
heziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Gent 'Ruimte
voor Gent - structuurvisie 2030 -, en het verslag ervan

het gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2017 houdende de voorlopige
vaststelling van het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
'Ruimte voor Gent -structuurvisie 2030'

het openbaar ondezoek over het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan 'Ruimte voor Gent -structuurvisie 2030' dat liep van 1

september 2017 tol en met 29 november 2017

het advies van de GECORO van Gent van 6 maart 2018 naar aanleiding
van de behandeling van de adviezen, bezwaren en opmerkingen van het
openbaar onderzoek

1088606064



I

p.2

het gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2018 houdende de definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 'Ruimte voor Gent
-structuurvisie 2030'

het op 4 juni 2018 op het provinciehuis ontvangen dossier over het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan'Ruimte voor Gent -structuurvisie
2030', met het advies van de GECORO aan de gemeenteraad, het
gemeenteraadsbesluit houdende de definitieve vaststelling, het definitief
ontwerp van de heziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en
de overige procedurestukken

het op 18 juni 2018 op het provinciehuis ontvangen verzoekschrift van
Leefbaar Baarle met het verzoek tot slechts gedeeltelijke goedkeuring van
de structuurvisie 2030- ruimte voor Gent.

2. Motivering
Planinhoud

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Gent (BS: 28 april 2003) wordt na
monitoring en analyse nog steeds als actueel beschouwd. Toch vragen een
aantal aspecten om verduidelijking of vernieuwde inzi'chten. Deze worden
geformuleerd in een ruimtelijke visie- en beleidsvorming. De methodiek van de
structuurplanning blijft gehanteerd, maar dan wel in een hedendaagse vorm en
met een aan de tijd aangepaste terminologie. Het betreft de ríchting en de
ambities voor het ruimtrelijk beleid van de stad Gent tot 2030 en daarna.

ln grote lijnen bestaat het voorontwerp uit 5 delen: werken aan ruimtelijke en
maatschappelijke uitdagingen, ruimtelijke ambities voor alle Gentenaars, de
visie en concepten toegepast, zorgen voor uitvoering en bindende bepalingen.

De visie vaí1 de stad Gent wordt geconcretiseerd in 6 uitdagingen (pg. 23), 13
ruimtelijke ambities (pg 52), 6 ruimtelijke concepten (pg. 62) en 5 strategische
zones met diverse projecten (pg: 82). Het principe 'ruimteneutraliteit' wordt
gehanteerd; m.a.w. een stand still in de totale omvang van harde
bester4mingen vanaf 1 juli 2017 (nulmeting).

Operationalisering van het ruimtelijk beleid gebeurt aan de hand van een
robuust ruimtelijk functioneel raamwerk waaraan ontwikkelingen worden
opgehangen. Dit raamwerk bestaat uit een samenspel van vijf netwerken (pg.
112) en knooppunten (pg. 162).

Planningscontext

Gent behoort binnen het provinciaal ruimtelijk structuurplan tot de deelruimte
'Oost-Vlaams kerngebied'. Deze deelruimte wordt beschouwd als groeipool in
Oost-Vlaanderen waarvoor onderstaande aandachtspunten gelden:

Een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van het stedelijk gebied
als woonomgeving.
Er wordt een morfologisch samenhangend stedelijk lichaam ontwikkeld.
De kernstad, de 19de en 21ste-eeuwse gordel, de stedelijke wijken en
een aantal perifere kernen kunnen ontwikkelen in ruimtelijke
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samenhang met het stedelijk gebied. Het vergroeien ian de
omgevende dorpen met dit stedelijk lichaam moet worden
tegengegaan.

De interne en externe bereikbaarheid van de stedelijke functies
garanderen
De hoofdstations Sint-Pieters en Dampoort vormen de
verknopingspunten fussen het interne (stedelijke) en het externe
(regionale) openbaar veruoer. Ze worden beschouwd als bovenlokale
transferpunten.
Kantoorontwikkelingen worden voonien op locaties op of nabij
knooppunten van openbaar veruoer. Rond de stations Gent Sint-Pieters
en Dampoort wordt een hogere dichtheid van kantoren en diensten
nagestreefd.

Een versterking van de omgevende openruimtefuncties in samenhang
met de stedelijke functies.
De openruimtestructuren worden ingeschakeld als verbinding Íussen
het stedelijk gebied en de omgevende open ruimte. Aansluitend op het
stedel ijk geb ied worden de randstedelijke g roe n structu re n ontwikkeld.
Zo wordt de open ruimte functioneel ingeschakeld in het stedelijk
gebeuren. Binnen die openruimtestructuren bevindt zich een actieve,
toekomstgerichte land- en tuinbouw.

Binnen de nederzettingsstructuur wordt de kern Gent, vanuit de selectie van
het RSV als grootstedelijk gebied, aangeduid als stedelijke kern. Drongen werd
geselecteerd als hoofddorp; Baarle,. Desteldonk en Sint-Kruis-Winkel als
woonkern.

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan stelt dat het wenselijk is in de
stedelijke gebieden ontwikkelingen op het vlak van wonen te stimuleren en te
concentreren, en dat in het buitengebied een afremmend beleid inzake wonen
noodzakelijk is. ln het buitengebied kunnen bijkomende woningen ook enkel
voozien worden in de kernen, inbreiding staat voorop bij het creëren van
bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden inzake wonen. De verdere groei van
linten en verspreide bebouwing dient tegengegaan te worden

Overeenstemming met het PRS en PRUP's

De provincie heeft uitgebreid advies verleend op het voorontwerp en ontwerp
structuurvisie. Gedurende het planproces zijn sommige opmerkingen en
vragen verduidelijkt of zijn er aanpassingen gebeurd als gevolg van het advies
van de deputatie.

Hoewel er geen duidelijke strijdigheden met het PRS of PRUP's werden
vastgesteld, waren er twee belangrijke aandachtspunten vanuit de deputatie:

1. Het is binnen de structuurvisie niet helemaal duidelijk welke rol de Stad
Gent zal opnemen binnen de ruimere regio. ln het advies van de
GECORO en besluit van de gemeenteraad, wordt evenwel aangegeven
dat de stad dit vooral ziet als een bevoegdheid van de hogere overheid
en dat de nood aan een stadsregionale ruimtelijke ontwikkeling daarbij
ondersteund wordt.
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2. Het voorontwerp en ontwerp structuurvisie stelde voorop om drie
woonuitbreidingsgebieden in Drongen en Baarle-dorp aan te
snijden. ln haar adviezen heeft de deputatie gewezen op het feit dat het
buitengebiedbeleid en de woonverdeling uit het PRS van toepassing is
bij eventuele planologische initiatieven.

Na advies van de GECORO om de aansnijding van deze drie
woonuitbreidingsgebieden volledig te schrappen, is door het college en
de gemeenteraad een beperkte aansnijding van WUG Noordhout en
WUG Baarledorp voorgesteld in functie van sociale woningbouw,
doelgroepenbeleid, stadsgerichte landbouw en landschapsontwikkeling
Het aansnijden van WUG Bassebeek is daarbij geschrapt.

ln de mate dat voor deze beleidsopties gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen worden opgesteld, zal een toetsing aan de
taakstelling wonen en verdeelsleutel van het PRS voor gemeenten die
in stedelijk gebied en buitengebied liggen steeds noodzakelijk zijn.

3. Besluit

Artikel 1. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 'Ruimte voor Gent -
structuurvisie 2030' wordt goedgekeurd met in acht name van het feit dat
indien de woonuitbreidingsgebieden Baarledorp en Noordhout via een
ruimtelijk uitvoeringsplan zullen worden aangesneden, een aftoetsing met de
taakstelling wonen en verdeelsleutel van het PRS voor gemeenten die in
stedelijk gebÍed en buitengebied liggen, steeds noodzakelijkzal zijn.

Art. 2. Een afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg gezonden worden
naar:

o het college van burgemeester en schepenen van Gent
o Ruimte Vlaanderen, afdeling Adviseren en Participeren Lokaal

Gent, 26 juli 2018

namens de Deputatie:

De wnd. provinciegriffier,
(get.) Martine Haegens

De wnd. voorzitter,
(get. ) Alexander Vercamer

Vc{lr rlr:nsluidend verklaard aÊchrift
;'r::nw:rl$ de nciegriffier
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