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o Vlaamse codex ruimtelijke ordening, inzonderheid Titel il, hoofdstuk il

' Decreet van 27.o3-2009 betreffende het grond- en pandenbereid
o Het KB van t4.09.t977 houdende de vaststelling vpn het gewestplan Gentse en

Kanaalzone, gewijzigd bij latere besluiten.
o Het gemeentedecreet 15.07.2005 en latere wijzigingen

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Assenede, goedgekeurd door de Deputatie
van de Provincie Oost-Vlaanderen dd. tg.O2.2OO}.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd.2g.o4.2oo9 houdende
opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de zonevreemde sport-
en recreatiegebieden.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. i.6.10.2012 houdende
organisatie openbaar onderzoek GRUp zonevreemde sport en recreatie.
Besluit van de gemeenteraa d dd.27.0g.2012 houdende voorlopig vaststellen
gemeentelijk ' ruimtelijk uitvoeringspran zonevreemde sport en recreatie ..

Uit de inventaris van de bestaande sport- en recreatie-infrastructuur en de bestaande
jeugdinfrastructuur in het informatief deel van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan blijkt dat een deel van deze terreinen gelegen is buiten de geëigende
bestemmingszone.
ln het bindend deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan onder hoofdstuk 2.4
Toeristisch-recreatieve structuur, werd opgenomen dat de gemeente de
mogelijkheden voor het oplossen van de problematiek van de lokale zonevreemde
sport- en recreatiemogerijkheden verder zal onderzoeken op basis van een
gebiedsgerichte aanpak mits opmaak van een ruimterijk uitvoeringspran.
overwegende dat volgende rocaties in aanmerking kwamen voor opname in het
GRUP: Voetbalterrein Boekhoute, Voetbalterrein Roal Benti, Terrein Matroosje
Abdijstraat, Paardenmanège Dravershof Heide, scoutsterrein Michiel De Ruyter,
Terrein chiro Beukenhout, Bolderbaan Hollekenstraat, Tenniscentrum De Dreve
Abdijstraat, Tenniscentrum Ten Bos Meelstraat, Terrein FC De Kilo Trieststraat, Terrein
paardenmanège Haverbeke, Terrein Landelijke Ruitervereniging St. Agatha Bassevelde
Overwegende dat voor het deelplan Landelijke Ruitervereniging St. Agatha Bassevelde
een onteigeningsplan werd opgemaakt, De onteigening kadert in het irgemeen
belang. Zonder een onteigening worden de leden van de Landelijke Ruitervereniging
de kansen ontnomen om hun recreatieve activiteiten verder uit te oefenen, gezien zij
hun activiteiten op de huidige terreinen dienen stop te zetten.
ln de toelichting van het RUp is een watertoets opgenomen. De mogelijke schadelijke
effecten van RUP op het watersysteem zijn beperkt.
Gelet op de beslissing van het departement LNE, afdering Mirieu-, Natuur- en
Energiebeleid, Dienst Milieueffectrapportagebeheer dd. lg.og.2ot2,waaruit blijkt dat
de opmaak van een plan-MER niet nodig is.
Gelet op het advies van het departement LNE, afdeling Milieu-, Natuur_ en
Energiebeleid, Dienst Veiligheidsrapportering dd. Lg.07.201,0, dat er geen aanzienlíjke
effecten verwacht worden inzake externe veiligheid.
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Tussenkomsten

o overwegende dat van 16.7!.2012 tot en met 14.0i..2013 een openbaar onderzoek
werd georganiseerd.

o overwegende dat de eigenaars van de perceren die deer uitmaken van het
onteigeningsplan bij aangetekend schrijven dd. 07.tt.2ot2 persoonlijk in kenniswerden gesteld dat het dossier ter inzage lag.o Gelet op het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
dd.2L.O2.2073

o Gelet op het advies van de Deputatie van de provincie oost-Vraanderen
dd. 10.01.2013

o overwegende dat de Deputatie vraagt om de stedenbouwkundige voorschriften mbthoogdynamische activiteiten op het terrein van de paardenmanège Dravershof, HeideOosteeklo aan te passen.
r Gelet op het advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar dd.20.r2.2ot2o Gelet op het advies van het college van burgemeester enlchepenen van de gemeenteZelzate dd. tO.t2.2Tt2
r Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeenteKaprijke dd. t4.t!.20t2
o Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente

Sint-Lau reins dd. 20.!t.2OI2

' overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend.

o N-VA is het oneens met de visie van het studiebureau wat betreft de paardenmanège
Dravershof' Volgens N-VA is deze omgeving een ideale locatie om aan paardensport tedoen.
Het college antwoordt dat de deputatie in zijn advies letterlijk zegt dat op de tweedeplenaire vergadering werd afgesproken om het laagdynamisch karat<ter van deactiviteiten verordenend in te schrijven. Ze vragen o, 

""n 
bijsturing omdat 10hoogdynamische activiteiten in de huidige voorschriften in strijd zijn met hetlaagdynamÍsch karakter van de rocatie. óm die reden werd art;ker 2 nog toegevoegdaan de ontwerpnotule die ter goedkeuring voorligt.o cD&V verwijst naar de vorige legislatuur waar voormalíg raadslid Remi Van de Veireherhaaldelijk heeft aangedrongen om de Begijnenakker in het RUp te behouden. Bijde voorlopige vaststelling van het RUP in de gemeenteraad van 27.og.2oLzbeloofde

het college na te vragen bij het Departement Landbouw en Visserij waarom deze inhun advies de Begijnenakker omschreven ars "randbouwgebruik ars grasrand,,.
CD&V kreeg hier nooit een antwoord op.
Het cotege zar die vraag beantwoorden voor de oproeping van de vorgendegemeenteraad.

o cD&V vraagt of het voiledige RUp kan worden tegengehouden ars de gewesterijk
stedenbouwkundig ambtenaar beroep aantekent tegen bepaarde deerprannen.
Het college antwoordt dat de besrissing moet vailen bij de Deputatie binnen de45 dagen, maar dat het nog artijd kan dat een deerpran er wordt uitgehaard.

met 23 ja stemmen
Artíkel 1
Het gemeentelijk ruimteliik uitvoeringsplan 'zonevreemde sport en recreatie , bestaandeuit bundel bestaande toestand, toerichtingsnota (met register van perceren waarvoorplanbaten, planschade, kapitaarschade oflebruikersschade kan verschurdigd zijn),grafische plannen, stedenbouwkundige voorschriften en onteigeningspran
(+ onteigeningslijst), definitief vast t. ,t"ll"n.
Art.2
Bij de stedenbouwkundige voorschriften van deelplan RUp nr. 4: Terrein paardenmanege
Dravershof Heide oosteekro punt 2.4.2 aft.1: zone voor gebouwen voor sport en recreatiede paragraaf
Activiteiten waarbii de huidige ingerichte parking ontoereikend is om olle deelnemers telaten porkeren dienen beperkt te worden tot mox. 5 in de winter en mox. 5 in de zomer.Het parkeren dient hierbij op eigen terrein/weides georgoniseerd te worden.
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te vervangen door volgende paragraaf
Activiteiten waarbii de aanwezige parking ontoereikend is om alle deelnemers te laten
pa rkeren zijn verboden.
Art. 3
Het gemeenterijk ruimtelijk uitvoeringspran wordt samen met het besruit van de
gemeenteraad en het volledige advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening ter goedkeuring toegezonden aan de Deputatie van de provincie oost_
Vlaanderen en op hetzerfde ogenbrik overgemaakt aan de bevoegde pranorogische
ambtenaar en aan het departement.
Art.4
overeenkomstig art.2.4.4. s 2 van de VCRO wordt het onteigeningspran voorgeregd aan deVlaamse Regering voor de goedkeuring van het onteigeningsplan en het verlenen van eenonteigeningsmachtiging.


