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Geacht college 

De deputatie heeft een beslissing genomen over het delegatieverzoek 
voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'nr, 171 Sport- en 
recreatieve voorzieningen'. 

U vindt een afschrift van het besluit van de deputatie met deze 
beslissing in de bijlage. 
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RUP/2017/GRUP/17/056 
Gent - gemeentelijk RUP nr. 171 Sport- en recreatieve 
voorzieningen. 
Vraag tot delegatiebevoegdheid. 
Martine Verhoeve 

dossiernummer: 
1805674 

zittingnummer: 

306 

tennijn: 

1. Feitelij[(e en juridische gronden 

het provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, in het 
bijzonder artikelen 42 en 57 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009 en 
latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 2.2.2 §2, dat stelt dat een 
planningsniveau een planningsbevoegdheid kan delegeren aan een ander 
planningsniveau 

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

de kernnota 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050', goedgekeurd door 
de provincieraad op 14 december 2016 

het op 13 november 2018 op het provinciehuis ontvangen delegatieverzoek 
over het gemeentelijk RUP 'nr. 171 Sport- en recreatieve.voorzieningen' te 
Gent 

2. Motivering 

Planinhoud 

- Het RUP sport- en recreatieve voorzieningen is een thematisch RUP en 
omvat drie van elkaar gescheiden onderdelen verspreid over het 
grondgebied van Gent. Het thema zonevreemde "sport- en recreatieve 
voorzieningen" vorm het gemeenschappelijk element. 

o Deelgebied 1 is gelegen in Gentbrugge. Voor het gebied is een 
ontwikkelingsplan opgemaakt in 2015 en wordt nu beoogd om de 
site om te vormen naar een zone voor sport-en 
recreatievoorzieningen. 
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o Deelgebied 2 ligt in het zuidwesten van de stad en is ongeveer 6 ha 
groot. Het wordt omsloten door de Snepkaai en Beukenlaan in het 
oosten, de Ringvaart in het zuiden en de bocht van de Leie in het 
noorden. 
Dit gebied heeft op het gewestplan deels de bestemming 
'bufferzone, deels gebied voor dag- en verblljfsrecreatie'. 
De studie "bouwstenen voor een masterplan Snepkaai te Gent 
(2014)" stelt de uitbouw voor van de jachthaven aan de Snepkaai tot 
een Yachtvalley, De site zou ingezet worden als een poort tot Gent 
via het water, waarbij de jachthaven uitgroeit tot een jachthaven van 
regionaal belang. De Sneppemeersen worden vrij gemaakt van 
jachthaveninfrastructuur, de site wordt zo groen mogelijk ingericht 
en de infrastructuur voor de clubs en de jachthaven wordt compact 
en zorgvuldig ingepast. Er wordt een opsplitsing voorzien tussen 
een recreatief eiland en een technische zone aan de zijde van de 
Beukenlaan. Er wordt een bestemmingswijziging naär zone voor 
watergebonden recreatie en zone voor jachthaveninfrastructuur 
voorzien. 

o Deelgebied 3 ligt aan de westzijde van Gent in het stadsdeel 
Neermeersen. De sportclubs op zich worden niet beschouwd als 
zonevreemd maar wel de evolutie in functies die zich voordoen. 
Omwille van de potenties van dè plek wordt een herbestemming 
voorzien naar zone voor recreatieve voorzieningen met inbegrip yan 
verblljfsrecreatie. 

Pianningscontext 

- De deelgebieden van het plan zijn gelegen in stedelijk gebied. Zij liggen 
volledig binnen de afbakeningslijn van het grootstedelijk gebied Gent. 

- De Gentbrugse meersen (deelgebied 1) zijn in het PRS aangeduid als 
natuuraandachtszone, de jachthaven Snepdijk is deels gelegen in de 
relictzone "Leievallei van Gent tot Deinze". Voor relictzones wordt gestreefd 
naar het behoud van landschapsrelicten. 

- De plangebieden situeren zich enerzijds in het recreatief netwerk Gent en 
de Leiestreek (deelgebieden 2 en 3), anderzijds in het netwerk Gent en de 
Scheidestreek (deelgebied 1). 
Voor alle toeristisch-recreatieve netwerken wórdt gestreefd naar: 

o het verhogen van de complementariteit tussen de toeristisch-
recreatieve voorzieningen; 

o de versterking van toeristisch-recreatieve infrastmctuur op 
provinciaal niveau. Op gemeentelijk niveau kunnen lokale 
toeristisch-recreatieve elementen de netwerkvorming 
versterken, o.m. door een gericht aanbod aan kleinschalige 
lokale accommodatie en aandacht voor historische sites of 
merkwaardige gebouwen; 

O het bevorderen van een maximaal recreatief medegebruik van 
de openruimte-elementen (bv. bossen, waterlopen, ...) op een 
verantwoorde en duurzame wijze en het verbinden van die 
elementen door versterking van een netwerk van provinciale en 
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lokale infrastructuren voor langzaam verkeer doorheen de open 
ruimte; 

o de versterking van de eigenheid, de specifieke potenties en de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van elk toeristisch-recreatief 
netwerk; 

o de uitbouw van toeristisch-recreatieve transferia van 
bovenlokaal belang. Deze zijn gelegen langs de verschillende 
knooppunten van de verschillende toeristisch-recreatieve 
elementen en routes, waar specifieke ondersteunende 
infrastructuur aangelegd kan worden (sanitair, aanlegsteiger, 
infopunt, horeca,..). 

Specifiek voor het toeristisch-recreatief netwerk Gent en de Leiestreek kan 
bijkoménde toeristisch-recreatieve infrastructuur van regionaal belang enkel 
gesitueerd worden in de stedelijke gebieden. Vooral in het deel tussen Gent 
en Deinze moet aandacht geschonken worden aan potentiële conflicten 
tussen toerisme en recreatie op en langs de Leie enerzijds en wonen en 
natuur anderzijds. De landschappelijke waarde van de 
openruimtefragmenten en van de Leievallei dienen maximaal bewaard en 
hersteld te worden, mede in het belang van de recreatie en het toerisme. 
Specifiek voor het toeristisch-recreatief netwerk Gent en de Scheidestreek 
is - door de vrij grote bewoningsdichtheid in dit deel van Oost-Vlaanderen -
ontwikkeling van bijkomende toeristisch-recreatieve infrastructuur van 
regionaal niveau wenselijk voor de stedelijke ontwikkelingen in het E17-
netwerk en de Dendersteden. Deze ontwikkelingen dienen in principe 
buiten de Scheldevallei te gebeuren. Binnen de Scheldevallei kan dat enkel 
in de stedelijke gebieden. Het recreatief medegebruik van de bossen en 
andere openruimtefragmenten voor extensieve recreatie moet verder 
kunnen ontwikkelen wegens het belang van extensieve recreatie in die 
verstedelijkte woonomgevingen. 

T- De Jachthaven Snepdijk-Leie is in het PRS geselecteerd als specifiek 
dagrecreatief knooppunt van provinciaal belang De jachthaven Snepdijk-
Leie is gelegen op toeristisch-recreatief hoofdroutenetwerk met belangrijke 
waterroute, situeert zich in een in gebied van primair toeristisch-recreatief 
belang maar is tevens gelegen in een gebied met hoge ecologische waarde 
en potenties. Volgens het PRS is er voor de jachthaven Snepdijk-Leie geen 
uitbreiding mogelijk. Dit betekent dat de bestaande elementen als 
knooppunt kunnen behouden worden, maar er geen andere mogelijk zijn. 
De aard en omvang van een mogelijke uitbreiding is afhankelijk van de 

, ruimtelijke draagkracht van de onmiddellijke omgeving en de functioriele en 
landschappelijke inpassingsmogelijkheden ter plekke. De concrete 
uitbreidingsmogelijkheden worden vastgelegd in een provinciaal 
uitvoeringsplan. 

- De plangebieden situeren zich enerzijds in het recreatief netwerk Gent en 
de Leiestreek (deelgebieden 2 en 3), anderzijds in het netwerk Gent en de 
Scheidestreek (deelgebied 1). 

Inhoudelijke opmerkingen 

Bij de uitwerking van een RUP voor de jachthaven Snepdijk-Leie die in het 
PRS is geselecteerd als specifiek dagrecreatief knooppunt van provinciaal 
belang gelden volgende aandachtspunten : 

9455282496 



p. 4 

./... 

- De jachthaven Snepdijk-Leie is gelegen op het toeristisch-recreatief 
hoofdroutenetwerk met een belangrijke waterroute. De jachthaven situeert 
zich in een in gebied van primair toeristisch-recreatief belang maar is 
tevens gelegen in een gebied met hoge ecologische waarde en potenties. 
Volgens het PRS is er voor de jachthaven Snepdijk-Leie geen uitbreiding 
mogelijk. Hiermee worden zowel de ruimtelijke en als de functionele 
uitbreiding voor de jachthaven bedoeld. Er kan dus met het RUP geen 
schaalvergroting van de jachthaven beoogd worden. 

- De Sneppemeersen worden vrijgemaakt van aanmeerconstructies en boten 
om zo de ruimtelijke en ecologische kwaliteit in het gebied te verhogen. 

- Het volledige gebied wordt duurzaam ingericht als een recreatieve ruimte in 
functie van een brede doelgroep (multifunctioneel ruimtegebruik). 

- Minstens de helft van het schiereiland wordt als een groene openbare 
ruimte ingericht. 

- Het schiereiland wordt compacter ingericht en de verschillende clubhuizen 
worden samengebracht in één clubhuis. 

- De aanmeerplaatsen worden compacter en op een kleinere oppervlakte 
ondergebracht, waardoor de totale ruimte-inname kleiner wordt. 

- De technische zone in functie van de jachthaven wordt voorzien op de spie 
tussen de jachthaven, de R4 en de beukenlaan 

3. Besfluit 

Artikel 1. Er wordt delegatie van de provinciale planningsbevoegdheid 
verieend aan de stad Gent om In het gerneentelijk RUP 'nr. 171 Sport- en 
recreatieve voorzieningen' de herstructurering van de jachthaven Snepdijk-Leie 
uit te werken. Volgende voonn âarden zijn bij deze delegatie van toepassing: 

- De jachthaven Snepdijk-Leie is gelegen op het toeristisch-recreatief 
hoofdroutenetwerk met een belangrijke waterroute. De jachthaven situeert 
zich in een in gebied van primair toeristisch-recreatief belang maar is 
tevens gelegen in een gebied met hoge ecologische waarde en potenties. 
Volgens het PRS is er voor de jachthaven Snepdijk-Leie geen uitbreiding 
mogelijk. Hiermee worden zowel de ruimtelijke en als de functionele 
uitbreiding voor de jachthaven bedoeld. Er kan dus met het RUP geen 
schaalvergroting van de jachthaven beoogd worden. 

- De Sneppemeersen worden vrijgemaakt van aanmeerconstructies en boten 
om zo de ruimtelijke en ecologische kwaliteit in het gebied te verhogen. 

- Het volledige gebied wordt duurzaam ingericht als een recreatieve ruimte in 
functie van een brede doelgroep (multifunctioneel ruimtegebruik). 

- Minstens de helft van het schiereiland wordt als een groene openbare 
ruimte ingericht. 

9455282496 



p. 5 

./,,, 

- Het schiereiland wordt compacter ingericht en de verschillende clubhuizen 
worden samengebracht in één clubhuis, 

- De aanmeerplaatsen worden compacter en op een kleinere oppervlakte 
ondergebracht, waardoor de totale ruimte-inname kleiner wordt, 

- De technische zone in functie van de jachthaven wordt voorzien op de spie 
tussen de jachthaven, de R4 en de beukenlaan. 

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

O het college van burgemeester en schepenen van Gent 
O het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid 

Gent, 29 november 2018 

namens de Deputatie: 

De provinciegriffier, De wnd. voorzitter, 
(get.) Albert De Smet (get.) Alexander Vercamer 

v.-"- -luidend verklaard afschrift 
. i-.^.cir^ da provirraegriffier 
de geciciiegeerde-âÎTibtenaar x.^^' 

Reinout Debergh 
diensthoofd 
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Cf/Oos Oost-Vlaanderen 
W, Wilsonplein 2, 9000 Gent 


