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Gewestplan Brugge-Oostkust. — Definitieve vaststelling van het
plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het
grondgebied van de gemeenten Brugge en Damme

Bij besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 1997 wordt bepaald :

Artikel 1. Een gedeeltelijke wijziging van het koninklijk besluit van
7 april 1977 houdende vaststelling van het gewestplan Brugge-Oostkust
wordt definitief vastgesteld voor de gedeelten van het grondgebied van
de gemeenten Brugge en Damme, zoals afgebakend op bijgevoegde
bestemmingsplannen, voor de delen van de kaartbladen 5/5, 13/1, en
13/2 zoals vervat in bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 2. Het plan met de bestaande fysische en juridische toestand,
behorende tot de niet- normatieve delen van voornoemd definitief
vastgesteld gewestplan is vervat in de bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 3. De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening,
is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gewestplan Brugge-Oostkust. — Advies van de Streekcommissie van Advies
voor de Ruimtelijke Ordening en de Stedebouw in West-Vlaanderen

De Regionale Commissie van Advies in haar zitting van 12 mei 1997
Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd bij besluit van 22 oktober 1996 van de

Vlaamse regering, inzonderheid op het artikel 11 juncto artikel 7 en de artikelen 8, 9 en 10;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de

ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 december 1978 en bij besluiten
van de Vlaamse regering van 3 oktober 1984, 15 en 29 september 1993 en 20 juli 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 1976 houdende instelling van de Commissie van Advies voor de
streken;

Gelet op het koninklijk besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991, houdende benoemd van de leden van de
Commissie van Advies voor de Ruimtelijke Ordening voor de streek van West-Vlaanderen gewijzigd bij besluiten van
de Vlaamse regering van 14 juli 1993 elf 22 december 1993;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 11 februari 1987 houdende vaststelling van het reglement van
orde van de Streekcommissies van Advies voor de Ruimtelijke Ordening in het Vlaamse Gcwest;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1977 houdende vaststelling van het Gewestplan Brugge-Oostkust en de
daarbij horende stedebouwkundige voorschriften;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1979 houdende vaststelling van het Gewestplan Brugge-Oostkust;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 oktober 1992 tot wijziging van het koninklijk besluiit van

8 november 1963 houdende aanwijzing van een gewest (Brugge-Oostkust) waarvoor een plan van aanleg moet worden
opgemaakt;

Gelet op het besluit d.d. 24 juli 1996 van de Vlaamse regering, houdende voorlopige vaststelling van het
ontwerp-plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Brugge-Oostkust op hel grondgebied van de gemeenten
Brugge en Damme;

Gelet op de brieven d.d. 25 oktober 1997 van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen aan het College
van burgemeester en schepenen van de in het gewestplan Brugge-Oostkust gelegen gemeenten, waarbij het openbaar
onderzoek betreffende de gedeeltelijke herziening van het ontwerp-gewestplan Brugge-Oostkust werd bevolen vanaf
9 december 1996 tot en met 6 februari 1997;

Gelet op de brieven d.d. 27 februari 1997 van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, waarbij het
ontwerp-plan, samen met de bezwaren en opmerkingen wordt overgemaakt aan de Regionale Commissie van Advies
en aan de Vlaamse regering;

Gelet op de adviezen van de gemeenteraden van Blankenberge, Brugge, Oostkamp en Zedelgem, uitgebracht
tijdens de periode van 60 dagen (7 februari 1997 tot en met 7 april 1997) volgende op het openbaar onderzoek;

Gelet op het advies van de Bestendige Deputatie d.d. 13 maart 1997;
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek van 9 december 1996 tot en met 6 februari 1997 een bezwaar

werd ingediend;

I. ONDERZOEK VAN DE ADVIEZEN, ZWAREN EN OPMERKINGEN
1. Standpunt van de Commissie m.b.t. de adviezen van de gemeenteraden
Door de gemeenteraden van Blankenberge, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp en Zedelgem en Zuienkerke werd

formeel gunstig advies uitgebracht. Deze adviezen werden ontvankelijk geadviseerd. Door de gemeenteraden van
Beernem en Damme, werd geen advies uitgebracht. Deze gemeenten worden geacht een gunstig advies te hebben
uitgebracht.

TRADUCTION
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Département de l’Environnement et de l’Infrastructure
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Plan de secteur ″Bruges-Côte orientale″. — Fixation définitive du plan
de modification partielle du plan de secteur sur le territoire des
communes de Bruges et de Damme

Un arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 décide :

Article 1er. Une modification partielle de l’arrêté royal du
7 avril 1977 portant fixation du plan de secteur ″Bruges-Côte orientale″
est définitivement fixé pour des parties du territoire des communes de
Bruges et Damme, telles que délimitées sur les plans d’affectation
annexés, pour les parties des feuilles 5/5, 13/1, et 13/2 telles que
comprises dans l’annexe 1re au présent arrêté.

Art. 2. Le plan indiquant la situation physique et juridique existante
appartenant aux parties non-normatives du plan de secteur précité, est
compris dans l’annexe 2 au présent arrêté.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant l’aménagement du territoire dans
ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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De Commissie adviseert kennis te nemen van de formeel gunstige en de gunstig-geachte adviezen.
Door de gemeenteraad van Brugge werd gunstig advies uitgebracht, mits :
— bij elke verandering aan de installatie een veiligheidsstudie wordt uitgevoerd, waarbij maatregelen voorzien

moeten worden om de risico’s binnen de voorziene inplantingszone te houden;
— maatregelen genomen worden om milieuhinder tijdens de werken te minimaliseren en het tracé aan te leggen

met beperkte nadelige effecten op de landbouw;
— het knooppunt in de Oostkerkestraat aan te leggen op dergelijke wijze dat de ontwikkeling en het leefmilieu van

de buurt niet in gedrang komen.
De Communie neemt kennis van het gunstig advies van de stad Brugge en adviseert de bezwaren op het vlak van

milieu en veiligheid ongegrond daar deze niet behandeld dienen te worden op het niveau van een ontwerp-
gewestplan.

1. Advies van de Commissie m.b.t. het advies van de Bestendige Deputatie van de Provineieraad van
West-Vlaanderen

Het advies van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen is gunstig. Het advies wordt
ontvankelijk geadviseerd.

De Commissie stelt voor hiervan kennis te nemen.
2. Advies van de Commissie m.b.t. de bezwaren en opmerkingen
Met betrekking tot de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Brugge-Oostkust werd bezwaar ingediend

door :
Mevr. Strubbe, Rachel, Witte bankstraat 3, 8301 Knokke-Heist.
Het bezwaar betreft een perceel grond, gelegen In de gemeente Knokke-Heist, voorheen Ramskapelle, tussen de

Ramskapellestraat en de Heistlaan.
Dit perceel is gelegen in de zone voor landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Bezwaarindienster vraagt dat

dit perceel zou ingetekend worden als woongebied, om reden dat de huidige bestemming achterhaald zou zijn.
De Commissie adviseert dit bewaar ontvankelijk en ongegrond om reden dat het perceel zich bevindt buiten het

gebied van dit ontwerp-gewestplan, waarvoor een openbaar onderzoek werd ingesteld.

II. EINDADVIES

De Commissie stelt vast dat :
— de adviezen van de gemeenteraden en de Bestendige Deputatie geen aanleiding geven tot gegronde voorstellen

tot aanpassing van het ontwerp-gewestplan;
— het bezwaar van Mevr. Strubbe ongegrond wordt geadviseerd op basis van bovenvermelde motivering,

en adviseert het ontwerp-plan tot gedeeltelijke herziening van het gewestplan Brugge-Oostkust, dat tot voorwerp heeft
het tracé van de gasvervoerleiding naar Brugge en van Brugge naar enerzijds Raeren in Duitsland en anderzijds Quévy
in Frankrijk, op het grondgebied van de gemeenten Brugge en Damme, betreffende de delen van de kaartbladen 515,
13/1 en 13/2 : GUNSTIG.

De secretaris, De gouverneur-voorzitter,
Etienne Mares. Olivier Vanneste.

c

TRADUCTION
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Plan de secteur ″Anvers″. — Fixation provisoire du projet de plan de
modification partielle du plan de secteur sur le territoire de la ville
d’Anvers

Un arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 fixe :

Artikel 1. Provisoirement le projet de plan de secteur de modifica-
tion partielle de l’arrêté royal du 3 octobre 1979 portant fixation du plan
de secteur ″Anvers″ pour des parties des feuilles 15/3 et 15/4 avec
prescription urbanistique complémentaire, telles que comprises dans
les annexes 1re et 2 au présent arrêté.

Art. 2. La carte indiquant la situation physique et juridique appar-
tenant aux parties non normatives du plan de secteur précité est
comprise dans l’annexe 3 au présent arrêté.

Art. 3. Le Gouverneur de la province d’Anvers est chargé de
l’enquête publique concernant le projet de plan de secteur provisoire-
ment fixé à l’article 1er.

Art. 4. Le Ministre flamand ayant l’aménagement du territoire dans
ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

[S − C − 97/36159]

Gewestplan Antwerpen. — Voorlopige vaststelling van het ontwerp-
plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het
grondgebied van de stad Antwerpen

Een besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 1997 bepaalt :

Article 1er. Het hierbijgevoegde ontwerp-plan tot gedeeltelijke wij-
ziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 1979 houdende de
vaststelling van het gewestplan Antwerpen wordt voorlopig vastges-
teld voor delen van de kaartbladen 15/3 en 15/4 met aanvullende
stedenbouwkundig voorschrift, zoals vervat in de bijlagen 1 en 2 bij dit
besluit.

Art. 2. De kaart met de bestaande fysische en juridische toestand
behorende tot de niet-normatieve delen van het voormelde gewestplan
is vervat in de bijlage 3 bij dit besluit.

Art. 3. De gouverneur van de provincie Antwerpen is belast met het
openbaar onderzoek van het in artikel 1 voorlopig vastgestelde
ontwerp-gewestplan.

Art. 4. De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening is
belast met de uitvoering van dit besluit.
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