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directie Ruimte 
dienst Ruimtelijke Planning  

Verslag aan de Provincieraad 

betreft Gewestelijk RUP - "Missing link N60 te Ronse". 
Advies in het kader van een openbaar onderzoek. 

verslaggever Hilde Bruggeman  

Mevrouwen en mijne Heren, 

 

Er wordt een voorstel van ongunstig advies voorgelegd voor het ontwerp 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Missing link N60 te Ronse' te 
Kluisbergen, Maarkedal en Ronse. 

Op 10 februari 2014 ontvingen wij van Ruimte Vlaanderen, afdeling Gebieden 
en Projecten het ontwerp gewestelijk RUP 'Missing link N60 te Ronse' te 
Kluisbergen, Maarkedal en Ronse met de vraag hierover een advies uit te 
brengen in. Overeenkomstig artikel 2.2.7 §4 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening bezorgt de provincieraad haar advies aan de Vlaamse 
regering uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek. Voor het RUP 
'Missing link N60 te Ronse' te Kluisbergen, Maarkedal en Ronse loopt het 
openbaar onderzoek van 11 februari 2014 tot en met 11 april 2014. 

Het gewestelijk RUP voor de N60 te Ronse beoogt de realisatie van de in het 
RSV geselecteerde primaire weg I, N60, op grondgebied van Ronse. Tussen 
De Pinte en Nukerke (Maarkedal) is deze weg in de loop der jaren stelselmatig 
uitgebouwd tot een weg met 2 x 2 rijstroken. Het weggedeelte vanaf Nukerke is 
als primaire weg I nog te realiseren in de vorm van een rondweg ten westen 
van de stad Ronse.  

In het regeerakkoord Vlaanderen 2009-2014" een daadkrachtig Vlaanderen in 
beslissende tijden. Voor een vernieuwende, duurzame en warme samenleving" 
stelt dat het uitvoeringstraject van missing links resoluut voortgezet wordt zoals 
eerder beslist, zodat aan het einde van deze legislatuur het wegwerken van 
nagenoeg alle geselecteerde missing links in uitvoering is. In deze lijst is ook 
de rondweg N60 opgenomen.  
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Het voorstel van de deputatie is om het ontwerp gewestelijk RUP 'Missing link 
N60 te Ronse' te Kluisbergen, Maarkedal en Ronse in het kader van het 
openbaar onderzoek gunstig te adviseren mits rekening wordt gehouden met 
de gemaakte opmerkingen. Wat betreft het ruimtelijk aspect wordt gevraagd 
om voor de zone 'Scherpenberg' toch een oplossing te voorzien. Daarnaast is 
het ook wenselijk dat de stedenbouwkundige voorschriften verder verduidelijkt 
worden, alsook dat de normen m.b.t. de bergingscapaciteit van het hemelwater 
worden opgenomen. Ook vanuit natuur- en milieuaspect is het wenselijk dat de 
voorschriften op bepaalde punten aangevuld worden. Voor het landbouwkundig 
aspect is het belangrijk dat er in het vervolg van het traject voldoende rekening 
wordt gehouden met de vele landbouwers en dat er afdoende flankerende 
maatregelen worden genomen. Tenslotte wordt er voor wat het 
mobiliteitsaspect betreft aanbevelingen gegeven m.b.t. de trage en buurtwegen 
en hoe de onderlinge relaties het best kunnen behouden blijven. 

Gent, 13 maart 2014 

namens de Deputatie: 

de provinciegriffier, de bevoegde gedeputeerde, 
(get.) Albert De Smet (get.) Hilde Bruggeman  
 


