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Geachte voorzitter, 
 
Vooreerst willen we verwijzen naar het advies van de milieu-adviesraad van  
december 2006. 
Meerdere opmerkingen die toen geformuleerd werden, zijn niet meegenomen in het 
voorliggende ontwerp. We voegen dit advies dan ook toe als bijlage aan dit advies. 
 
De milieuadviesraad ondersteunt in grote lijnen het ontwerp van gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan. Belangrijk hierbij is dat er ook rekening gehouden werd met 
de provinciale en Vlaamse richtlijnen/visies, waarbij het behoud van Oosterzele als 
“Buitengebied” centraal staat. Dit betekent immers dat het landelijk karakter van onze 
gemeente wordt gevrijwaard.. Positief is ook dat rekening gehouden werd met de 
GRS van de aanpalende gemeenten. In hoeverre overleg heeft plaatsgevonden met 
de buurgemeenten komt echter niet tot uiting in voorliggend ontwerp. 
Ook  het meenemen van de deelbekkenbeheerplannen wordt als positief ervaren . 
 
Hierbij wil de Raad toch een aantal opmerkingen formuleren die tot doel hebben het 
geheel nog duidelijker en meer samenhangend te maken. 
 

Algemeen 
 
Heel wat informatie in het informatief gedeelte is gedateerd, veelal wordt verwezen 
naar cijfers die dateren uit 2005/2006, een update is hier wenselijk (indien cijfers 
beschikbaar zijn). 
Verder meent de Raad dat het ontwerp de voorzichtige piste heeft gekozen: namelijk 
voor alle zonevreemde elementen wordt naar een oplossing gestreefd, zonder echter 
de haalbaarheid hiervan in kaart te brengen. RUP’s moeten hierover uitsluitsel 
geven. Een voorafgaande afweging van de slaagkansen, eventueel afgestemd op 
het hoger planningsniveau,  zou deze haalbaarheid beter kunnen duiden (vb. 
voetbalveld Landskouter). Ook merkt de Raad op dat geen rekening werd gehouden 
met de wetgeving op de ruimtelijke ordening van 1 september 2009; immers hierdoor 
wordt een koppeling voorzien tussen de stedenbouwkundige vergunning en de 
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milieuvergunning, wat de voorgestelde RUP’s  en de uitbreidingsmogelijkheden van 
de zonevreemde bedrijven zwaar kan hyptothekeren. 
 
Verder houdt de woonbehoeftestudie geen rekening met de vooropgestelde 
uitbreidingsmogelijkheden van KMO’s in het woongebied. 
 
Bij de uitbreidingsmogelijkheden van zonevreemde toestanden worden enkele vage 
voorwaarden geformuleerd. Dit is inderdaad van geval tot geval te bekijken, maar de 
Raad wenst toch wel dat duidelijke criteria naar voor worden geschoven. Een 
voorbeeld is onder meer te vinden op P. 28. van het richtinggevend gedeelte  met 
betrekking tot de bestaande bedrijven met serre  en eventueel beperkt (wat is 
beperkt ?) uitbreiden mits ruimtelijke randvoorwaarden (welke) afhankelijk van de 
omgeving. Een ander voorbeeld is te vinden op P. 42. Streven naar diversiteit: 
integratie van wonen en werken zonder aanleiding te geven van onaanvaardbare 
(wat is onaanvaardbaar) hinder van bedrijven voor bewoners.  
 
Verder wenst de Raad aan te bevelen ook een ruimtebalans op te maken : wat is de 
ruimteverdeling bij het begin van de planperiode en hoe zal deze eruit zien op het 
einde van de planperiode. Dit is belangrijk voor het maatschappelijk draagvlak bij de 
verschillende belangengroepen (o.a. natuur, landbouw, industrie, wonen …) 
 

Specifieke opmerkingen 
  

Informatief gedeelte 
  
  
P. 42 : Hier wordt best aangegeven welke actiegebieden er worden voorgesteld voor 
het gebied Land van Zottegem, alhoewel er geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
categorie I en II. 
 
P. 44. De Raad kan moeilijk akkoord gaan met de stelling dat het GNOP niet meer 
actueel is, het bevat ons inziens nog voldoende elementen om dit plan te 
onderbouwen.  
 
P. 87. De Raad ondersteunt sterk de geformuleerde aanbeveling om het waardevolle 
erfgoed  te inventariseren en richtlijnen omtrent de omgang met dit erfgoed vast te 
leggen. 
 
P. 100.  De Raad vindt de opsomming van de knelpunten en de kwaliteiten van de 
deelstructuur zeer relevant. 
 

Bindend gedeelte 
 
De Raad herhaalt hier haar vaststelling dat het ontwerp een maximale invulling wil 
geven aan bestaande toestanden, dit vergt extra investeringen in het opmaken van 
RUP’s. Bovendien is hier de opmaak van een ruimtebalans aangewezen. 
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Verder meent de Raad dat de engagementen van de gemeente zeer miniem zijn 
ingevuld. Hier past zowel een timing van de opmaak van de RUP’s , waarbij prioriteit 
gegeven wordt aan de regularisatie van de zonevreemde toestanden waar de 
gemeente zelf eigenaar van is (zoals kerkhoven, loods, …) 
 
P.3 Het is de Raad onduidelijk wat bedoeld wordt met “het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan vormt geen beoordelingsgrond voor vergunningsaanvragen, noch voor 
een stedenbouwkundig uittreksel of attest” ; De Raad meent dat dit wel een 
essentieel onderdeel moet vormen in het toekomstig ruimtelijk beleid. 
  
P.4.  Omgaan met het GRS als beleidskader:  De Raad beveelt aan om hier een 
aantal indicatoren  te definiëren  voor de opvolging van het structuurplanningsproces. 
 
P. 13. Hier dient wat betreft het erfgoed ook rekening te worden gehouden met de 
inventaris van het onroerend erfgoed van het Vlaams Instituut Onroerend Erfgoed en 
de regelgeving hieromtrent (http://inventaris.vioe.be/dibe ). 
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Namens de Milieu-adviesraad-Oosterzele, 
 
 
 
De Voorzitter, 
 

 
 
Jos Van Slycken 
 


