
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan

E-HUBt Balgerhoeke Eeklo

Laat je
stem horen!
Raadplegingsmomenten

24 maart &
31 maart

2020



Stand van zaken

Op 12 december 2019 besliste de Deputatie van de 
Provincie Oost-Vlaanderen om het planningsproces voor 
het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) ‘regionaal 
bedrijventerrein Balgerhoeke’ te Eeklo opnieuw op te 
starten.

Het is de ambitie van de Provincie om het terrein een 
bijkomende functie te geven als E-HUBt in de productie, 
opslag en omslag van energie. De overgang van een 
energievoorziening aangedreven door fossiele brandstoffen 
naar een energiesysteem op basis van hernieuwbare en 
duurzame bronnen, wordt de energietransitie genoemd. 

Een bedrijventerrein kan in Balgerhoeke niet aangelegd 
worden zonder de opmaak van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan. Bij de opmaak hiervan is het de bedoeling 
om ook rekening te houden met de noden van de 
toekomst. Om een dergelijk plan op te maken, moet er veel 
onderzoek gebeuren en dat vraagt tijd.

Balgerhoeke kan een energie-HUB op een bedrijventerrein 
(afgekort E-HUBt) worden omwille van de ligging:
 · Te midden het Windlandschap Eeklo-Maldegem-

Kaprijke met een concentratiezone van + 30 
windturbine, gelegen langs weerszijden van de N49 
tussen de N44 in Maldegem en de N456 in Kaprijke.

 · Vlak aan de Afval-Energiecentrale IVM
 · Warmtenetwerk Eeklo in ontwerp
 · Hoogspanningspost Elia Noord nabij het 

bedrijventerrein aan de oostkant met verdubbelde 
onthaalcapaciteit

 · De N49(gewestweg) wordt de A11, autosnelweg tussen 
Zeebrugge en Antwerpen

 · De aanwezigheid van het stedelijk gebied Eeklo 
waarvan de warmtevraag volledig in kaart is gebracht 
in de transitievisie ‘warmte’ door de Provincie Oost-
Vlaanderen en de stad via een Europees project 
(COBEN).

Duurzaam bedrijventerrein
Het bedrijventerrein wordt een duurzaam bedrijventerrein 
door het vervullen van de volgende doelstellingen:
1. Een goede verstandhouding met de omwonenden 

bereiken.
2. Zorgen voor een goede ontsluiting en vlotte mobiliteit.
3. Goede inpassing van het bedrijventerrein in het 

landschap met een goede waterhuishouding.
4. Verbetering van o.a. materiaal- en afvalstromen door 

een maximale koppeling met de Afval-Energiecentrale 
IVM (Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging 
voor huisvuilverwerking Meetjesland).

Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) 

E-HUBt Balgerhoeke Eeklo



1. Wat is een (P)RUP?

Met een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) kan je de 
ruimtelijke bestemming van een gebied wijzigen. Een RUP 
is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied 
de ruimtelijke bestemming vastlegt. Het vervangt daarbij 
de bestemming van het gewestplan of van een vorig 
Ruimtelijk UitvoeringsPlan.

Een RUP bepaalt wat er kan en niet kan binnen een 
bepaald afgebakend gebied: welke activiteiten er mogen 
plaatsvinden, bv. wonen, bedrijvigheid, agrarische 
activiteiten,…waar er al dan niet mag gebouwd worden 
en volgens welke voorschriften, bv. hoogte, oppervlakte, 
volume…; hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd 
moet worden, bv. aanleg landschappelijke buffer, 
streekeigen groen, waterdoorlatende verharding.
In dit proces is de Provincie Oost-Vlaanderen de 
plannende overheid en spreken we van een PRUP: 
Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan.

2. Wat zal het effect zijn van het 
bedrijventerrein op de gezondheid en de 
veiligheid van de mens? Zal het geluids-, 
geur-, zicht- of stofhinder veroorzaken? 
Welke mobiliteitseffecten kan dit teweeg 
brengen? Worden risicovolle inrichtingen 
toegelaten?

Binnen het planproces zal een milieueffectenrapport 
(planMER) opgemaakt worden waarin mogelijke 
problemen van milieuhinder worden afgewogen. In 
de milieubeoordelingsstudie zal worden nagegaan in 
hoeverre de realisatie van het bedrijventerrein voor 
bijkomende overlast zal zorgen. Voor de verschillende 
aspecten zullen milderende maatregelen voorgesteld 
worden (vb. groenbuffer, talud,…).

In deze milieubeoordeling zal ook onderzoek gedaan 
worden naar de mobiliteitseffecten (Mober) van het 
nieuwe bedrijventerrein. 

Binnen het planproces zal ook een ruimtelijk 
veiligheidsrapport (RVR) opgemaakt worden, waarbij men 
nagaat of de inplanting van risicovolle laagdrempelige 
bedrijven te Balgerhoeke verantwoord is, en zo ja, 
onder welke voorwaarden. De veiligheid van de mens 
en zijn omgeving staan hierbij centraal. Deze studie 
wordt opgemaakt door een erkend deskundige volgens 
de richtlijnen van de Vlaamse regering. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de ligging van scholen, 
woningen, enz. Dit rapport zal gebruikt worden bij 
beoordeling van omgevingsvergunningaanvragen van 
concrete bedrijven. 

3. Ligt het eerder gekozen wegtracé  
(zuidelijk tracé) nog vast?

De ligging van de weg zal onderzocht worden.
Er zijn verschillende elementen waarmee rekening 
moet worden gehouden bij het bepalen van de 
weg: de waterloop, de pijpleiding, het inplanten 
van de aansluiting op de Sint-Laureinsesteenweg 
en de B404 tussen de expressweg en de N9, de 
ligging van het Walleken, de inrichting en ontsluiting 
van de bedrijfspercelen, de landbouw-, milieu- en 
mobiliteitseffecten, enz. 

4. Welke impact zal dit planproces hebben 
op de landbouwbedrijven binnen het 
studiegebied?

Voor het volledige onderzoeksgebied wordt de impact op 
de landbouw onderzocht. De ontsluiting wordt bekeken 
zodanig dat de impact voor de landbouwers ten zuiden 
van dit gebied beperkt blijft. 

Definities & vragen

Op onze website vind je een uitgebreide versie van deze brochure met vragen en antwoorden terug.  
Nieuwe vragen zullen daar ook opgenomen worden.

 www.oost-vlaanderen.be/EHUBtBalgerhoeke



Schrijf je in op de nieuwsbrief van E-HUBt Balgerhoeke via onze website en blijf op de hoogte!

Vragen? Opmerkingen? Laat ze ons weten!

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert twee 
raadplegingsmomenten, in samenspraak met de stad 
Eeklo, waarop je ons jouw vragen persoonlijk kan stellen. 
Gelieve eerst telefonisch of per e-mail een afspraak 
te maken.

24 maart tussen 16 uur en 20 uur 
31 maart tussen 16 uur en 20 uur

Adres:
Basisschool Sint-Antonius
Pastoor Bontestraat 2
9900 Eeklo

Contactgegevens van de provinciale 
dienst Ruimtelijke Planning

 · Voor specifieke vragen kan je contact opnemen met 
Katrien Huysman.

 · Om een afspraak te maken voor bovenstaande 
raadplegingsmomenten, kan je contact opnemen met 
Dries Druyts.

E-mailadres: EHUBt-Balgerhoeke@oost-vlaanderen.be
Telefoon: +32 9 267 75 61

Raadpleeg onze website:
www.oost-vlaanderen.be/EHUBtBalgerhoeke

De volgende stappen

De doelstellingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan, 
de beschrijving van de onderzoeksvragen en -effecten 
enzovoort worden gebundeld in de startnota. Deze 
startnota wordt opgemaakt door de Provincie.

De startnota vormt de ‘start’ van de procedure tot opmaak 
van een Ruimtelijk UitvoeringsPlan in combinatie met een 
Milieu-Effecten-Rapport (MER) incl. Mobiliteits-Effecten-
Rapport (MOBER) en het Ruimtelijk-Veiligheids-Rapport 
(RVR).

In het najaar van 2020 zullen de omwonenden en de 
bredere bevolking van Balgerhoeke hun mening kunnen 
geven over de startnota (publieke raadpleging). Daartoe 
zal ook een infomoment georganiseerd worden waarop 
iedereen welkom is.

Na de verwerking van de reacties van de publieke 
raadpleging en de opmaak van het Milieu-Effecten-
Rapport (=MER), het Landbouw-Effecten-Rapport (=LER) 
en het ruimtelijk veiligheidsrapport zal een voorontwerp 
RUP opgemaakt worden.

Praktisch

Het is voor ons niet mogelijk om alle belanghebbenden te bereiken. Als je pachter bent van een perceel of huurder, 
aarzel dan niet om respectievelijk jouw huurder of de pachter op de hoogte te brengen van deze informatie.



v.u.: Annemie Charlier, gedeputeerde, p/a Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

Dit is louter een informatiebrochure en maakt geen deel uit van het Ruimtelijk 
UitvoeringsPlan. Het kan dus op geen enkele wijze een grondslag vormen voor 
het indienen van een klacht of recht in welke procedure of betwisting dan ook.


