
Welkom op het infomoment

Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan
EHUBT Balgerhoeke

In het stedelijk gebied van Eeklo is er nood aan ruimte voor (regionale) bedrijvigheid. De provincie plant samen met de stad Eeklo en Veneco een regionaal 
bedrijventerrein in Balgerhoeke. Het doel is om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren met als bijkomende functie een energiehubt of EHUBt. 

Een EHUBt is een plaats waar verschillende soorten energie-infrastructuren samenkomen.  
De energie wordt op die plek verzameld, opgeslagen en omgevormd. Deze wordt vervolgens geleverd aan het bedrijventerrein zelf, de 
omliggende buurt en het net. 

De opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) is daarvoor nodig. De eerste stap in zo’n planningsproces is de raadpleging en de 
adviesvraag over de startnota. In mei/juli 2022 vroegen we voor het eerst jouw mening over de startnota. Herinner je nog het participatiemoment dat we 
buiten organiseerden recht tegenover de IVM-afvalenergiecentrale? 

We kregen toen heel wat reacties en adviezen. Volgende thema’s kwamen vooral aan bod:
- water
- landbouw
- mobiliteit

Ook bleek dat het onderzoek naar de grensoverschrijdende effecten van dit plan 
ontbrak. Dat zijn de eventuele effecten op o.a. het milieu in Zeeland (Nederland). 

We besloten daarom om een nieuwe startnota op te maken. 
De deputatie keurde deze goed op donderdag 22 december 2022.

Diende jij in 2022 een reactie in?
Alle reacties en antwoorden vind je terug in het document: Reacties voorjaar 2022 op onze webpagina: 
www.oost-vlaanderen.be/EHUBtBalgerhoeke.

Deze reacties verwerkten we in de nieuwe startnota. Vind je dat we jouw opmerking het best nog eens 
bekijken of heb je nieuwe bedenkingen na het lezen van de nieuwe startnota? 
Dien deze dan zeker in! We nemen de reacties en bedenkingen van de vorige keer niet terug mee.
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Wat is een PRUP?
Een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) is een plan 
waarmee de ruimtelijke bestemming in een bepaald gebied wordt 
vastgelegd. Het geeft weer wat kan en niet kan binnen een bepaald 
afgebakend gebied.
 
Welke bedrijven mogen er zich vestigen? Waar mag er al  
dan niet gebouwd worden? Welke voorschriften gelden er?  
Denk aan bijvoorbeeld de hoogte, de oppervlakte of het volume.  
En hoe richten we het gebied in en beheren we het?  
Denk aan wandel- en fietsverbindingen, de aanleg van een buffer, 
waterdoorlatende verharding, …

Als een PRUP eenmaal is goedgekeurd, vervangt dit de bestemming 
die eerder werd vastgelegd door een ander bestemmingsplan, in dit 
geval het gewestplan. 

Wat is een startnota?
We beschrijven in de startnota waarom we een PRUP opmaken, over 
welk gebied het gaat (plangebied) en hoe we de toekomst zien 
(planopties). Een grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften is 
nog niet opgemaakt. Dat volgt in een latere fase.

Waarom zo’n groot 
plangebied? Kan een uitbreiding in de 

toekomst zonder procedure?

Waarom het volledige plangebied 
inkleuren? Het bedrijventerrein 

komt toch enkel in de hoek 
tegenover de verbrandingsoven?

Kan de afbakening van het 
plangebied nog veranderen? 

Dichter bij de huizen? 

Wat is het verschil tussen deze 
‘nieuwe’ startnota en de startnota 
van 2021?
We voegden aan deze startnota enkele nieuwe zaken toe: 
- uitwerking van de watertoets 
- landbouwanalyse (LIS)
- update van het geplande MER onderzoek om de mogelijke gevolgen 

van het plan op het milieu te onderzoeken 
- onderzoek naar de mogelijke grensoverschrijdende effecten 

(milieueffecten die een gewest- of landsgrens overschrijden) 
- relevante lopende en geplande studies
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PRUP EHUBt Balgerhoeke
Het PRUP bestaat uit één plan en omvat:
• de site van de IVM-afvalenergiecentrale
• de waterzuivering (Aquafin)
• buffer- en overgangszones

Over welk gebied gaat het? 
(Plangebied)
De afbakeningslijn van deze startnota omvat een groter gebied dan 
de uiteindelijke grenslijn van het PRUP. 

We leggen een zoekzone (plangebied) vast en willen  
het bedrijventerrein in deze zone mogelijk maken.  
Het bedrijventerrein zal aansluiten bij de site van de  
IVM-afvalenergiecentrale langs de Sint-Laureinsesteenweg. 

Grootte van het bedrijventerrein
De grootte van het nieuwe bedrijventerrein ligt nu nog niet vast. 

Dat stemmen we af op de huidige economische noden binnen de 
regio.
Om dat te bepalen, houden we rekening met:
- de studie van de afbakening van het stedelijk gebied Eeklo 

waarin 20 ha wordt voorzien voor de economische uitbreiding in de 
regio en

- de nodige ruimte voor energie en buffering. 
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Hoe groot wordt het 
bedrijventerrein? Ik vind de afbakening van 

het plangebied erg groot.



Wat vooraf ging

september 2009

Goedkeuring PRUP: Afbakening 
kleinstedelijk gebied Eeklo met 

deelplannen, incl. afbakeningslijn van 
het kleinstedelijk gebied.

Conclusie: 
Nood aan ruimte  

voor (regionale)bedrijvigheid
Balgerhoeke: de locatie voor een nieuw 

bedrijventerrein = 20 ha

februari 2010

Vernietiging deelplan: 
Ruimte voor regionale 
bedrijvigheid van 
het PRUP Afbakening 
kleinstedelijk gebied Eeklo 

april 2010

Beslissing deputatie 
om een nieuw deelplan 
‘Ruimte voor regionale 
bedrijvigheid’ op te 
maken.

mei 2013

Vernietiging van het PRUP 
Bedrijvigheid Balgerhoeke 
door de Raad van State. 
Zuidelijke ontsluitingsweg 
verhinderde de 
landbouwbedrijfsvoering.
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Planningsproces PRUP EHUBt Balgerhoeke

mei 2020

Individuele 
gesprekken

22 december 2022

Goedkeuring  
nieuwe startnota  

PRUP EHUBt 
Balgerhoeke 

12 december 2019

Beslissing deputatie  
om het planningsproces 

PRUP Bedrijvigheid 
Balgerhoeke terug op te 
starten met toevoeging 
van de EHUBt functie 
= + extra oppervlakte 

EHUBt functie 

juni 2022

Participatiemoment
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?

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan

E-HUBt Balgerhoeke Eeklo

Laat je
stem horen!
Raadplegingsmomenten

24 maart &
31 maart

2020

februari - april 2023

Raadpleging startnota 
PRUP EHUBt Balgerhoeke

Wanneer worden de 
gronden aangekocht 

of onteigend? Wanneer wordt de eerste 
steen gelegd? 



Bestaande situatie op de site
Het te onderzoeken plangebied van het PRUP situeert zich ten noordwesten van de stedelijke kern, in de hoek tussen het Schipdonkkanaal en 
de N49/A11. Het is gelegen tussen de woonkern van Balgerhoeke, de N49/A11 en rond de Sint-Laureinsesteenweg en de R43. 

Het plangebied PRUP EHUBt Balgerhoeke is 95 ha groot, wat te vergelijken is met ongeveer 135 voetbalvelden.  
De gronden zijn momenteel hoofdzakelijk in agrarisch gebruik. De sites rond de afvalenergiecentrale (IVM),  
de waterzuivering (Aquafin) en de hoogspanningspost van Elia zijn opgenomen in een zone voor openbaar nut.  
Deze nemen we op in het plangebied.

Provinciaal RUP Ehubt-Balgerhoeke 
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Wat met de aansluiting van de 
Vrouwenstraat op de Ringlaan?

Wat zal de impact zijn op de 
Pastoor Bontestraat?

Hoe zal het bedrijventerrein 
aansluiten op de Maroyendam?





Blik op de toekomst
Wat willen we met dit plan bereiken? 

Er zijn 3 grote ruimtelijke (plan) doelstellingen:

Doelstelling 1: Regionaal bedrijventerrein
Om de rol van Eeklo als bovenlokale tewerkstellingspool in het Westelijk Open ruimtegebied te kunnen blijven waarmaken, is het belangrijk dat 
(regionale) bedrijven een plaats blijven vinden binnen het stedelijk gebied.  
Bij de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Eeklo werd Balgerhoeke gekozen als de locatie om een regionaal bedrijventerrein in te richten. Met 
de opmaak van dit plan willen we de inrichting van een bedrijventerrein in Balgerhoeke mogelijk maken. Met de huidige bestemmingen kan dit nu niet. 

Afbakening en ligging van het bedrijventerrein
Dit plan is een verdere uitwerking (deelplan) van het PRUP Afbakening 
van het kleinstedelijk gebied Eeklo. We vertrekken dus niet van een 
blanco plan. De locatie, de afbakeningslijn van het plangebied en de 
grootteorde van het bedrijventerrein liggen al vast. We streven naar 
een compact bedrijventerrein dat voldoet aan de noden van de regio.

Is een nieuw 
bedrijventerrein nodig?

Welk soort bedrijven 
komen hier? 

Doelstelling 2: Energie HUB of EHUBt
Zonne-energie, windmolens en warmte-energie zijn in de 
toekomst niet meer weg te denken in Balgerhoeke.  
Het wordt dus niet zomaar een bedrijventerrein maar één 
met een energie HUB of EHUBt functie. Kortom een plek voor 
nieuwe, hernieuwbare en duurzame energie-infrastructuur. 

Het bedrijventerrein in Balgerhoeke wordt een duurzaam bedrijventerrein.

Doelstelling 3: Duurzaam bedrijventerrein
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Doelstelling 2: Energie HUB of EHUBt
Zonne-energie, windmolens en warmte-energie zijn in de toekomst niet meer weg te denken in Balgerhoeke.  
Het wordt dus niet zomaar een bedrijventerrein maar één met een energie HUB of EHUBt functie.  
Kortom een plek voor nieuwe, hernieuwbare en duurzame energie-infrastructuur. 

Op het bedrijventerrein wordt energie:
• verzameld, 
• opgeslagen,
• omgevormd 
• afgeleverd aan: 

- verbruikers op het bedrijventerrein,
- in de onmiddellijke omgeving en
- aan het bestaande energienet.

Waarom in Balgerhoeke? Dat is een ideale plaats omdat er
• een groot (eigen) energieverbruik is;
• een energiebehoefte in de onmiddelijke omgeving is; 
• de aanwezigheid van een snelweg (E34); 
• winningsgebieden van energieproductie zijn. 

Het uitwisselen van energie blijft niet beperkt tot de bedrijven op het terrein. Er is ook een energie-uitwisseling mogelijk met de ruime omgeving 
van het kleinstedelijk gebied Eeklo, gemeenten Maldegem, Sint-Laureins, Kaprijke, de N49, de N9, het windlandschap Eeklo-Maldegem-Kaprijke, de 
waterzuivering (Aquafin) en de IVM-afvalenergiecentrale. 

Mogelijke bouwstenen voor EHUBt Balgerhoeke
- Windturbine
- Zonneveld
- WKK (Warmtekrachtkoppeling) op groen gas: elektriciteits-en warmteproductie door de verbranding  

van duurzame brandstoffen (bv. biogas of biodiesel)
- Restwarmte: restwarmte op bedrijventerreinen of bij afvalenergiecentrales
- Warmteproductie door zonnespiegels
- Biomassa verbranding: verbranden van houtige biomassa om warmte mee te produceren
- Elektrolyser: omvorming van water tot waterstof en zuurstof met elektriciteitsverbruik
- Vergister naar biogas: vergistingsinstallatie die reststromen (GFT, bermmaaisel) gedeeltelijk omzet in biogas
- Transformatorstation: een elektrisch verdeelstation in het netwerk
- Warmtenetwerk: een warmtenet verbindt (rest) warmteproducenten en warmteverbruikers
- Batterijopslag: opslaan van elektriciteit in batterijen
- Thermische buffer: opslag van warmte in buffervaten of in de ondergrond via ondiepe geothermie (aardwarmte)

Wij willen graag als bewoners meegenieten 
van het ‘duurzaam’ industriegebied. Kunnen 
wij aansluiten op het warmtenet? Delen van 

elektriciteit en water?

Wij willen geen SEVESO 
bedrijven.We willen geen bedrijven 

met explosiegevaar! 
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Hieronder vind je een schematische voorstelling van de mogelijke bouwstenen van een energiehub of EHUBt. 
Voor de visuele duidelijkheid tekenden we de bouwstenen extra groot en dus niet op schaal. 

Schematische voorstelling: mogelijke bouwstenen van een EHUBt

Blik op de toekomst
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Doelstelling 3: Duurzaam bedrijventerrein
Het bedrijventerrein in Balgerhoeke wordt een duurzaam 
bedrijventerrein.
Wat maakt een bedrijventerrein duurzaam?

Het bedrijventerrein in het geheel:
• zet maximaal in op energie-efficiëntie;
• is goed bereikbaar; 
• versterkt het gebruik van diverse transportmogelijkheden, 

stimuleert alternatieve vervoersmodi en maakt fietsverkeer 
mogelijk;

• goede landschappelijke integratie, versterkt landschappelijke 
karakteristieken en zet in op groenbuffers;

• goede waterhuishouding: houdt water vast en voert het tijdig af;
• maakt gebruik van de IVM-afvalenergiecentrale en de 

waterzuivering (Aquafin) bijvoorbeeld voor het gebruik van 
restwarmte.

De bedrijven zelf:
• wisselen warmte en energie uit;
• delen infrastructuur;
• hergebruiken materiaal (circulariteit);
• gebruiken hun dakoppervlakken;
• betrekken de omwonenden.

Goed bereikbaar
Brede inzet van hernieuwbare en duurzame energie

Het bedrijventerrein is goed bereikbaar. Het verkeer op en langs het 
bedrijventerrein kan de hernieuwbare en duurzame energie gebruiken, 
denk aan elektrische laadpalen en waterstoftankstations..

Doorgaand verkeer via de nieuwe verbindingsweg
We willen geen overlast voor de inwoners van Balgerhoeke. De 
aanleg van een nieuwe verbindingsweg zorgt daarvoor. Deze komt 
tussen de Sint-Laureinsesteenweg en de R43, ten noorden van het 
plangebied, en verbindt de Sint-Laureinsesteenweg (N455) met de 
B404. Het verkeer hoeft zo niet door het centrum van Balgerhoeke.
De op- en afritten van de bedrijven worden gegroepeerd. Het 
verkeer dat het bedrijventerrein wil verlaten, wordt langs de nieuwe 
verbindingsweg gestuurd. 

We houden maximaal rekening met de landbouwbedrijfsvoering. 
Een veeweg, van het ene naar het andere landbouwblok zorgt dat 
koeien of ander vee veilig oversteken. De toegankelijkheid van de 
noordelijke landbouwpercelen blijft gegarandeerd.

Voetgangers en fietsers (zwakke weggebruiker)
Een belangrijk aandachtspunt is de veiligheid voor voetgangers en 
fietsers op en rond het bedrijventerrein. Gevaarlijke situaties met 
het (vracht)verkeer willen we vermijden met de uitbouw van een 
fietsnetwerk. Misschien is het zelfs mogelijk om een hoppinpunt 
in te richten? Een plek met verschillende vervoersmiddelen zoals 
openbaar vervoer, deelfietsen en deelauto’s. 

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen staat in verhouding met personeel.  
De parkeerplaatsen zijn gezamenlijk m.a.w. meerdere bedrijven 
delen dezelfde parking. De parkings zijn maximaal waterdoorlatend en 
nodeloze verharding wordt vermeden.

Ruimte optimaal benutten
Bij de inrichting van het bedrijventerrein wordt de ruimte in de hoogte 
en breedte optimaal en dens gebruikt.  
We willen m.a.w. inzetten op een hoog ruimtelijk rendement. Dit kan 
door groeps- of koppelbouw en door te bouwen in de hoogte.

Hoe doen we dat? 
- flexibel omgaan met bouwen in de hoogte
- gebruik maken van de dakoppervlakten voor zonne-energie, 

groendaken of parkings 
- onderzoek naar het circulair gebruik (hergebruik) van 

bouwmaterialen

Landschappelijke integratie
Bij de inrichting van het bedrijventerrein houden we rekening met de 
omgeving en zijn typische landschappelijke elementen. 

Openbaar vervoer?

Benutten van dakoppervlakken
Kontich Gate © https://www.bvi.be/kmo/project/businesspark-gate-7

Kwaliteteitsvolle inrichting en inpassing in de omgeving
Eilandje Zwijnaarde: © https://sogent.be/projecten/eiland-zwijnaarde

Zorg dat de richtlijnen voor de 
architecturale aspecten van de 

industriebouw passen in het 
open landschap. Denk aan: 

vormgeving, kleurenpalet en 
oriëntatie van de bouwvolumes.
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Doelstelling 3: Duurzaam bedrijventerrein
Aansluiting op het hoger wegennet

Het is nog niet duidelijk hoe de nieuwe verbindingsweg op de B404, 
met op- en afritten naar de N49 zal aansluiten. Om dit te onderzoeken 
is de plangebiedsgrens ruim genomen zodat alle aspecten kunnen 
onderzocht en afgewogen worden in het planproces.

We onderzoeken de volgende drie scenario’s:

Geen ontsluitingsweg 
dicht bij de huizen!

De toekomst van de 
landbouwbedrijven wordt op 

het spel gezet.

We willen geen overlast 
voor de inwoners van 

Balgerhoeke!

Dit zorgt voor conflicten 
met de bestaande 
aanwezige wegen!

Onzekerheid rond ontsluitingsweg 
geeft onzekerheid aan 

buurtbewoners en landbouwers.











































Samenvattende schets
De drie doelstellingen zijn uitgewerkt op deze schets. 

Ook de 3 mogelijke (nog te onderzoeken) ontsluitingsscenario’s zijn aangeduid.  
Na onderzoek, wordt één ervan gekozen. 
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Doelstelling 3: Duurzaam bedrijventerrein
Waterhuishouding en buffering
De afwatering binnen het plangebied dient vlot te verlopen, zonder 
stroomafwaarts problemen te veroorzaken. Dit kan door water op te vangen, 
te hergebruiken, te infiltreren, te bergen en vertraagd af te voeren. Hierbij 
houden we rekening met de watertoets van dit plan.

Waar mogelijk, wordt de opvang van het water (waterbuffering) gezamenlijk 
aangelegd in plaats van individueel per perceel. Onderzoek zal uitwijzen wat 
de beste plekken zijn voor regenwateropvang en infiltratie. 

Het afwateringssysteem wordt ontworpen met een goede structuurkwaliteit 
en een grachtenstelsel met ruimte voor de waterlopen. Infiltratie en 
verdamping blijft mogelijk door de aanleg van open structuren. 

Wateroverlast is nu 
al een probleem. Hoe 
pakken jullie dat aan? 

Extra verharding zorgt voor 
wateroverlast. Het terrein is nu 
al gevoelig aan wateroverlast. 

Fluviale overstromingskaart huidig klimaat

Fluviale overstromingskaart toekomstig klimaat

Pluviale overstromingskaart huidig klimaat

Pluviale overstromingskaart toekomstig klimaat
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Doelstelling 3: Duurzaam bedrijventerrein
Waterlopen
De natuurlijke waterlopen blijven zoveel als mogelijk open en in een 
natuurlijke bedding.

Groenbuffers
Tussen het bedrijventerrein en de woningen van Balgerhoeke 
komt een ruime groenbuffer.  
De concrete invulling en inrichting worden in de loop van het 
planningsproces verder uitgewerkt. 
De typische repel- en blokstructuren van de percelen wordt behouden 
en versterkt waar mogelijk. 

Geluidsbuffer
Om het geluid vanaf het bedrijventerrein tegen te houden kunnen 
extra milderende maatregelen genomen worden.  
Of dit nodig is, zullen de resultaten van de plan-MER studie uitwijzen. 

Gasleiding en hoogspanning
De ondergrondse gasleiding door het plangebied blijft behouden.  
Hoe deze gasleiding en de aanwezige hoogspanningsleidingen 
een meerwaarde kunnen zijn voor de realisatie van het EHUBt 
onderzoeken we verder in dit planningsproces. 

Warmtenet
De uitbouw van een warmtenet wordt als mogelijke planoptie 
meegenomen in dit planningsproces. 

Beroepslandbouw
We onderzoeken in het Plan-MER en  
de landbouwimpactstudie welke  
flankerende maatregelen noodzakelijk  
zijn voor de landbouw.

Archeologisch erfgoed
Ken je de site Hof ter Walleken? Met dit archeologisch erfgoed houden 
we rekening bij de aanleg van de verbindingsweg. 

Klimaatgezond – klimaatneutraliteit – 
klimaatrobuust
De ambities om het bedrijventerrein Balgerhoeke klimaatneutraal te 
ontwikkelen liggen heel hoog.  
Het bedrijventerrein moet CO2-neutraal worden en niet negatief 
bijdragen aan de klimaatsverandering. 

Ook moet het bedrijventerrein adaptief zijn aan veranderingen waar 
we nu mee kampen en in de toekomst  
nog meer mee worden geconfronteerd, zoals diversiteitsverlies, 
hittegolven en overstromingen.

We willen dus klimaatadaptief plannen en rekening houden 
met de toenemende risico’s en toenemende onzekerheid van 
klimaatverandering.

Er is geen enkele vorm van 
omgevingscompensatie voor de 
buurt bijv. extra groen, een park, 

een ontmoetingsplaats, …

We vrezen voor 
waardevermindering van 

onze woningen. Hoe wordt 
dat gecompenseerd? 

Het is noodzakelijk, om de 
flankerende maatregelen voor 
de landbouw vast te leggen.

Wat wordt de 
bufferzone? 

Welke hinder willen jullie met 
de aanleg van de bufferzone 

minimaliseren?

Kan het voorziene buffergebied 
plaats bieden aan bv. brede 
fiets- en wandelstrook, een 

waterpartij of landelijk groen? 

De west-oostelijke as van de voorziene 
groenbuffer met bomen of een berm zal 
het historisch karakter van noord-zuid 

gerichte percelen (Meetjes) doorbreken.

Wanneer wordt de 
bufferzone aangelegd?

Hoe zal de woonzone langs de St. 
Laureinsesteenweg gebufferd worden?

Wie zal deze buffer 
realiseren?

Graag overleggen 
met de verschillende 

betrokkenen.
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Relevante studies

Milieueffectenrapport
Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het milieu van bepaalde activiteiten of veranderingen door dit plan? Om dat te weten, maken deskundigen 
een plan-milieueffectenrapport (plan-MER). Zo weten we in een vroeg stadium wat de eventueel schadelijke effecten van het PRUP voor het 
milieu zijn en kunnen we het plan eventueel aanpassen. In de startnota zijn de methodes beschreven die men toepast om de milieueffecten te 
onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek mag je verwachten tijdens het openbaar onderzoek (mei/juni 2023)

Welke disciplines worden onderzocht?

Ruimtelijk Veiligheidsrapport
We onderzoeken in het Ruimtelijke Veiligheidsrapport (RVR) onder welke voorwaarden bedrijven met gevaarlijke 
stoffen zich kunnen vestigen op het bedrijventerrein. Deze studie voert de Provincie altijd uit bij het inplanten 
van een regionaal bedrijventerrein. We wachten nog op de onderzoeksresultaten. Pas dan kunnen we zeggen of 
dergelijke bedrijven wel of niet een plaats kunnen krijgen in Balgerhoeke.

Landbouwstudie

In de startnota nemen we een landbouwimpactstudie (LIS) op. De landbouwimpactstudie of landbouwanalyse geeft een overzicht van:
- het aantal landbouwgebruikers binnen het plangebied;
- hun gemiddelde leeftijd;
- het aantal bedrijfszetels; 
- het soort teelten;
- het mogelijk verlies aan landbouwpercelen.

De beoordeling en de impact kunnen we pas opmaken eenmaal de precieze contouren van het bedrijventerrein en de ontsluiting vast liggen. 

De landbouwimpactstudie is een gebiedsanalyse op basis van beschikbare gegevens. De studie geeft de impact van een plan weer op de gekende 
landbouwpercelen, voor de bijhorende bedrijven en op de huidige agrarische bestemmingen.

Er wordt naast de landbouwimpactstudie ook nog een landbouweffectrapport (LER) opgemaakt.

Hoge gebouwen?

Geen elektriciteits-
hoogspanningsleidingen  

dicht bij de huizen!

We willen geen hinder!
Geurhinder? Visuele hinder?

Houdt de studie rekening met 
de woonkern, lagere school,...?



Timing

Opmaak voorontwerp PRUP, 
ontwerp effectenrapporten en ontwerp RVR

juni > oktober 2023
adviesvraag november 2023

Opmaak ontwerp PRUP,
aangepaste ontwerp effectenrapporten

en ontwerp RVR
december 2023 > februari 2024

Definitieve vaststelling PRUP
december 2024

Schorsings- en  
vernietigingsmogelijkheid  

Vlaamse Regering
januari > februari 2025

Publicatie in het staatsblad
maart 2025

Scopingnota
maart > mei 2023

13 februari t.e.m. 13 april 2023

We maken een start- en procesnota op aan het begin van het planningsproces. 

Startnota: omschrijft waarom we het plan opmaken, het plangebied en de 
planopties. We leggen je de startnota voor tijdens de publieke raadpleging.  
En adviesinstanties vragen we dan om advies.

Procesnota: omschrijft de aanpak, de timing, de overleg- en participatiemomenten 
en de resultaten van elke fase. We passen dit document regelmatig aan tijdens het 
planningsproces.

De resultaten van de publieke raadpleging en de adviesvraag verwerkt het 
planteam* in de scopingnota. Deze nota vervangt de startnota. 
(*Planteam: ruimtelijk planner van de Provincie, MER coördinator voor het plan-MER met 
mobiliteitsefectenrapport door het studiebureau Bova Enviro+), het team MER van de Vlaamse 
overheid, projectcoördinator van de provincie, afgevaardigde van de dienst Veiligheidsrapportering, de 
veiligheidscoördinator voor het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) van het studiebureau Sertius, de EHUBt-
expert van de Provincie

Het planteam maakt het voorontwerp PRUP op en de deskundigen de ontwerp 
effectenrapporten en ontwerp RVR. Dat is een eerste versie van het plan en 
ook al een ontwerp van de mogelijke effecten die dat plan heeft op o.a. milieu 
(milieueffectenrapport). 

Betrokken adviesinstanties geven hun advies over het voorontwerp.

Eenmaal we alle adviezen hebben ontvangen, werkt het planteam het ontwerp PRUP 
verder uit. Ze houdt hierbij rekening met de adviezen.

Tijdens het openbaar onderzoek – dat 60 dagen duurt – kan je opnieuw je mening 
geven over het ontwerp PRUP, de ontwerp effectenrapporten en ontwerp RVR. We 
organiseren dan een participatiemoment. Ook adviesinstanties vragen we om advies. 

De PROCORO (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) bundelt en bespreekt 
alle reacties, ontvangen tijdens het openbaar onderzoek. Daarna geeft de PROCORO 
een gemotiveerd advies aan de provincieraad. Afhankelijk van het advies kan het 
ontwerp PRUP nog worden aangepast. Eenmaal het PRUP en de effectenrapporten en 
RVR zijn afgewerkt, stelt de provincieraad het plan definitief vast.

De Vlaamse Regering beschikt over een termijn van 45 dagen om de uitvoering van 
het besluit van de provincieraad tot definitieve vaststelling te schorsen. Indien het 
PRUP niet geschorst wordt, wordt het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 14 
dagen na deze publicatie treedt het PRUP in werking.

Hoe ziet zo’n planningsproces eruit? 

Timing onder voorbehoud.

Openbaar onderzoek
april > mei 2024

Adviesvraag + publieke raadpleging
Startnota 

Procesnota



Raadpleging over de startnota
De raadpleging over de startnota loopt tot en met donderdag 13 april 2023.

Reacties kun je tot die datum indienen.

Diende jij in het voorjaar van 2022 een reactie in?
Deze nemen we niet automatisch mee. Wil je graag dat we jouw reactie opnieuw bekijken? Bezorg het ons.

Hoe kan je de start- en procesnota raadplegen?
Digitaal op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen of scan rechtstreeks de QR-code.

www.oost-vlaanderen.be/EHUBtBalgerhoeke

Inkijken (op afspraak) in het Provinciaal Administratief Centrum,
dienst Ruimtelijke planning

Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Maak een afspraak via

 EHUBt-Balgerhoeke@oost-vlaanderen.be
 09 267 75 61 

Inkijken (op afspraak) bij de stedelijke dienst Omgeving,
Industrielaan 2, 9900 Eeklo

Maak een afspraak via
 omgeving@eeklo.be

 09 218 28 40

Reageren? 
Opmerkingen, suggesties of bezorgdheden?

Bezorg ons deze ten laatste donderdag 13 april 2023. 
Enkel dan kunnen we ze meenemen.

• bij voorkeur per e-mail naar raadplegingen@oost-vlaanderen.be
• schriftelijk naar de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen 

dienst ruimtelijke planning 
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

• Gent: afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief Centrum 
dienst Ruimtelijke planning: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

• Eeklo: afgifte tegen ontvangstbewijs bij de stedelijke dienst Omgeving, Industrielaan 2, 9900 Eeklo.

De datum van de e-mail, van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.
Bij de verwerking maken we een onderscheid tussen persoonsgegevens (zoals het e-mail adres, naam en adres) en de inhoud van de reactie zelf.  
We nemen geen persoonsgegevens op in openbare documenten.


