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6.

RUP 19-1 - Deknudt-Decora - voorlopige vaststelling - goedkeuring

Aanleiding en context
De gemeenteraad wordt gevraagd om het RUP Deknudt-Decora voorlopig vast te stellen.
Motivering

Op 18 oktober 2007 heeft de deputatie van de provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan goedgekeurd. Het voorliggende plan is een uitvoering van dit
structuurplan.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 4 mei 2016 om de
procedure voor de opmaak van het gemeentelijk RUP Deknudt-Decora op te starten.
Het RUP behandelt de herontwikkeling en de functieverruiming van de bedrijfssite Deknudt,
de reconversie van de bedrijfssite Grafimat naar een woonproject, de ruimtelijke integratie
van deze ontwikkeling in het bouwblok en de structurerende elementen en
inrichtingsprincipes.
Het schetsontwerp van RUP werd onderworpen aan een onderzoek tot
milieueffectenrapportage. Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie concludeerde op 5
september 2017, op basis van het screeningsdossier en de uitgebrachte adviezenter zake,
dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de
opmaak van een plan-MER niet nodig is.
Parallel met de opmaak van het RUP Deknudt-Decora was ook de opmaak van het RUP
Barakke lopende. Deze beide RUP's liepen parallel aangezien ze paalden aan elkaar en elk
een deel van de 'poort' zoals gesuggereerd in het GRS bevatten.
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Het voorontwerp van gemeentelijk RUP Deknudt-Decora werd op 28 augustus 2018 per post
en op 6 september 2018 via het DSI-platform voor advies overgemaakt aan de door de
Vlaamse Regering aangeduide adviserende instellingen en administraties.

De GECORObracht in haar vergadering van 6 september 2018 een voorwaardelijk gunstig
advies uit aangaande het voorontwerp van RUP.
Op 1 oktober 2018 werd, met de bevoegde instanties, een plenaire vergadering gehouden.
Het verslag van de plenaire vergadering werd op 10 oktober 2018 via het DSI-platform
overgemaakt aan de adviesinstanties. Op het verslag werden geen bemerkingen
geformuleerd.
Het college van burgemeester en schepenen besprak in zitting van 14 november 2018 de
opmerkingen geformuleerd tijdens de plenaire vergadering en besliste aan het RUP een
aantal aanpassingen aan te brengen.
Een eerste ontwerp van zowel het RUP Barakke als het RUP Deknudt-Decora werd
voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad van 13 december 2018. Een openbaar onderzoek
werd georganiseerd van 16 januari 2019 tot 16 maart 2019. Tijdens de periode van het
openbaar onderzoek werden metbetrekking tot voorliggend RUP drie bezwaarschriften
ingediend. Echter werd geen adviesvraag gericht aan de wettelijk verplichte adviesinstanties
(zijnde de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid) zodat een procedurefout
gemaakt werd en minstens het openbaar onderzoek hernomen moet worden.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 10 april 2019 het RUP
Deknudt-Decora, evenals het RUP De Barakke, te herbekijken en een nieuw ontwerp te

laten opmaken dat reeds rekening houdt met de bezwaren en waar de afstemming voor wat
betreft de poort behouden blijft, dit in functie van een nieuwe voorlopige vaststelling.

Het ontwerpmatig onderzoek voor de 'poort' en de bijhorende integratie in de visie op
verdichting neemt de nodige tijd in beslag. De eerste fase van de reconversie van het bedrijf
Deknudt-Decora is ondertussen lopende en teneinde ook de verdere reconversie niet te
hypothekeren en de gewenste mogelijkheden voor het centrale deel (kantoorgedeelte en
doorsteek) te verankeren besliste het college van burgemeester en schepenen in zitting van
15 mei 2019 het plangebied kleiner te maken en de delen ter hoogte van de poort uit het
RUP te halen. Voor het gedeelte van de poort kan in een latere fase nog steeds beslist
worden deze percelen toe te voegen aan het RUP De Barakkeofde visie voor deze
percelen te verankeren via een ander instrument.
Aangezien het plangebied kleiner gemaakt werd en bijgevolg geen nieuwe elementen
toegevoegd werden, is geen nieuw onderzoektot milieueffectenrapportage nodig en blijft de
visie op het
beslissing van 5 september 2017 van toepassing. Ook de ontwikkelingen en de
te behouden deel is niet dermate gewijzigd zodat een nieuwe plenaire vergadering niet
noodzakelijk is.
Het tweede ontwerp van gemeentelijk RUP Deknudt-Decora, werd besproken in zitting van
het college van burgemeester en schepenen van 24 juli 2019. Het college van burgemeester
en schepenenbesliste de gemeenteraad voor te stellen het tweede ontwerp van het
gemeentelijk RUP Deknudt-Decora voorlopig vastte stellen.
Het voorliggend tweede ontwerp van gemeentelijk RUP Deknudt-Decora, versie juli 2019,
tweede voorlopige vaststelling bestaatuit:
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*

°

een toelichtingsnota met weergave van de situering van het RUP, de feitelijke en
juridische toestand, de planningscontext, de planningsopties, de technische toets en de
verordenende stedenbouwkundige voorschriften;
een verordenend grafisch plan;

een grafisch register plancompensatie.

Binnen de grenzen van het bovenvermeld RUP is een goedgekeurde niet vervallen
verkaveling aanwezig. Artikel 97 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning

voorziet dat een niet-vervallen verkavelingsvergunning opgeheven kan worden ingevolge de

definitieve vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan op voorwaarde datdit bij de
voorlopige en de definitieve vaststelling van het plan uitdrukkelijk aangegeven is, tenminste
op het grafisch plan.

De nieuwe stedenbouwkundige voorschriften van het ontwerp RUP zijn aangepast aan de
hedendaagse noden zodat het is aangewezen om de niet-vervallen verkaveling 00115/1973.13 (dossiernummer Vlaamse Overheid VK035.558), oorspronkelijk goedgekeurd op
19 december 1973 te vernietigen en te vervangen door de voorschriften van het voorliggend
gemeentelijk RUP Deknudt-Decora.
Juridische gronden

+
+

Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, 9° Decreet Lokaal Bestuur
Andere:
° De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 enzijn wijzigingen,
inzonderheid de artikelen 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.18 die de
aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
regelt.
+

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid hetartikel 4.6.5 die de

aangelegenheden metbetrekking tot de herziening of opheffing van verkavelingen bij
aanneming van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen regelt.

Financién

Debeslissing heeft geen financiéle gevolgen.
BESLUIT
De gemeenteraad besluit met 17 ja-stemmen: Claude Croes (CD&V), Bert Schelfhout (Open
Vid), Regine Vanwynsberghe-Rooryck (CD&V), Sandra De Leeuw-Goussey (OpenVid),
Matthias Vanneste (Open Vid), Louis Vanderbeken (CD&V), Jo Tijtgat (CD&V), Carl De
Donder (CD&V), Louis Haerinck (CD&V), Frans Kemseke (Deerlijk?), Tundie D'hont
(Deerlijk?), Rolande Libert (Open Vid), Marleen Prat (CD&V), Philip Ghekiere (Open Vid),
Lies De Witte (CD&V), Marc Coppens (CD&V) en Maurice Bekaert (CD&V)
3 onthoudingen: Filip Terryn (N-VA), Sophie Mespreuve (N-VA) en Dirk Demeurie (N-VA)
Artikel 1

De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk RUP Deknudt-Decora, versie juli 2019,
tweede voorlopige vaststelling, bestaand uit:
* een toelichtingsnota met weergave van de situering van het RUP, de feitelijke en
juridische toestand, de planningscontext, de planningsopties, de technische toets en de
verordenende stedenbouwkundige voorschriften;
+ een verordenend grafisch plan;
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° een grafisch register plancompensatie.
voorlopig vast.
Artikel 2

De gemeenteraad besluit de niet-vervallen verkaveling 0011-5/1973.13 (dossiernummer
Vlaamse Overheid VK035.558), oorspronkelijk goedgekeurd op 19 december 1973, bij
definitieve vaststelling van het RUP te vernietigen en te vervangen door de voorschriften van
het gemeentelijk RUP Deknudt-Decora.

Artikel 3
De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de
formaliteiten zoals beschreven in artikel 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
N
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