
Aalter, 31 januari 2021 
Geacht College,  
 
Graag had ik bezwaar ingetekend tegen de omgevingsvergunning ( OMV_2020127144 ) aangevraagd 
door Immo Belinvest nv voor de verkaveling Oostmolen II te Aalter bestaande uit 168 kavels voor 
open, halfopen en gesloten bebouwing en 8 kavels met meergezinswoningen. Het project  omvat 319 
wooneenheden en neemt een oppervlakte van 12,8 ha in. Er wordt uitgegaan van 718 nieuwe 
bewoners.  
 
Mijn bezwaren tegen deze aanvraag leest u hieronder.  
 
Inhoudelijk 
 

1. Noodzaak voor het aansnijden van 12,8 ha open ruimte is er niet.  
De woonbehoefte in Aalter is absoluut niet aangetoond. In de motivatie voor de PRIAK uit 2016 
wordt vooral verwezen naar een woonbehoefte op Oost-Vlaams niveau. De meest recente 
woonbehoeftestudie  (2013) van de gemeente Aalter schat in dat er in de planperiode (2013-2022) 
max 30 percelen te kort zouden zijn. Dit tekort is echter al ruimschoots opgevangen door de in die 
planperiode aangesneden verkavelingen.  
 
Alleen al in de verkaveling Sint-Jozef, die volgens het GRS 30 wooneenheden kon realiseren in WUG, 
worden meer dan 100 kavels gerealiseerd. Dat is  70 meer dan te voorziene hoeveelheid. Maar ook 
bij de ontwikkelingen aan de stationsomgeving, waar volgens het GRS 35 wooneenheden konden 
gerealiseerd worden, werden er meer dan 400 wooneenheden gerealiseerd.  
 
De meest recente cijfers (2019) met een register van onbebouwde percelen, bevestigen dat er 
noodzaak om WUG aan te snijden er niet is. In Aalter is er nog 245 ha onbebouwde percelen; 1242 
kavels, waarvan 937 in woongebied goed voor 95 ha.  
 
Kortom, de behoefte, laat staan de noodzaak om dit gebied te ontwikkelen is er niet.   
 

2. Ligging nabij het centrum en de stationsomgeving; andere opties mogelijk 
In de aanvraag wordt verwezen naar de goede ligging nabij de stationsomgeving. In het GRS werd in 
eerste instantie de ontwikkeling van de zone tussen de Baarlaars en Ter Weibroek voorzien om te 
ontwikkelen. Deze zone is ingesloten en ligt veel dichter bij het centrum en de stationsomgeving dan 
de voorgestelde zone van fase 2 en 3. Door het aansnijden van deze twee fases, wordt de weg 
vrijgemaakt voor een volledige ontwikkeling richting Bellem. Er wordt voor uitbreiding i.p.v. 
inbreiding geopteerd. Dit druist in tegen de doelstellingen van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
Vlaanderen, het provinciaal structuurplan Vlaanderen en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 
 

3. Behoud van open ruimte 
14% van de Vlaamse bodem is effectief verhard (door gebouwen, wegen en parkeerterreinen) dat is 
dubbel zoveel als het Europees gemiddelde (7,2%). Een van de grote gevolgen is dat water niet meer 
kan insijpelen in de bodem. Het aantal overstromingen in Vlaanderen is vervijfvoudigd sinds de jaren 
'70 (toen was de verharding 4 à 5% van de Vlaamse oppervlakte). Om de verdere verharding van 
Vlaanderen tegen te gaan, wil Vlaanderen verharding uitbreken en vooral zorgen dat we zo weinig 
mogelijk nieuwe verharding aanleggen. Dit kan door het ruimtebeslag (de hoeveelheid ruimte die we 
nodig hebben om te wonen en te werken) te verminderen. Per dag wordt er momenteel meer dan 6 
ha ruimte ingenomen. Vlaanderen stelt zich als doel om tegen 2040 het ruimtebeslag tot 0ha/dag te 
brengen. Tegen 2025 mag dit nog 3 ha/dag zijn. Als we dit willen bereiken, zullen we vooral moeten 
verdichten en geen nieuwe open ruimte aansnijden. Om die doelstelling te halen, moet elk lokaal 
bestuur hieraan meewerken. Het aansnijden van grote openruimtegebieden of het kwistig 



omspringen met bestaande kavels, draagt hier niet toe bij. Aalter is hier geen goed voorbeeld. In het 
rapport van 2018, waarin berekend werd hoe snel elke gemeente ruimte innam, bleek dat Aalter 
tussen 2005 en 2015 430m²/dag ruimte innam. Hiermee staat ze op de 24ste plaats van de 308 
gemeentes (dit was in de periode voorafgaand aan de fusie met Knesselare).  
 
 

4. De verkaveling ligt in overstromingsgevoelig gebied.  
De geplande verkaveling ligt in overstromingsgevoelig gebied (zie watertoetskaart, kartering 2017).  

 
 

De Kouterloop/Oostmolenbeek stroomt doorheen het gebied. Bouwen in overstromingsgevoelig 
gebied is natuurlijk niet aangewezen. Dit leidt bij hevige regenbuien tot wateroverlast; niet alleen in 
de te realiseren verkaveling. De bijkomende verharding, ophogingen … ten gevolge van bebouwing 
kunnen ook wateroverlast teweeg brengen meer stroomafwaarts (bvb. kruising van Oostmolenbeek 
met de Oostmolenstraat). In het verleden waren daar al meermaals problemen (zie o.a. Evenveel 
regen in half uur als normaal in hele maand juli (Aalter) - Het Nieuwsblad). Door de bergingsfunctie 
van het valleigebied van de Oostmolenbeek te beperken zullen deze knelpunten enkel maar 
toenemen. Er moet bovendien rekening gehouden worden dat net stroomopwaarts de verharding en 
dus de versnelde afvoer sterk is toegenomen door onder meer de ontwikkeling van de site aan het 
station. 
Ten gevolge van de klimaatverandering worden meer en hevigere zomerse regenbuien voorspeld; 
wat de kans op overstromingen zal vergroten. In de modellen die in de aanvraag gebruikt worden om 
de overstromingsimpact in te schatten, stelt dat georiënteerd wordt op overstromingen die om de 20 
jaar voorkomen. In het klimaatadaptatieplan van Aalter wordt aangenomen dat overstromingen die 
nu om de 10 jaar voorkomen, tegen 2050 om de 4,5 jaar voorkomen en  tegen 2100 om de 2,5 jaar. 
Een model dat nu uitgaat van overstromingen om de 20 jaar is met de huidige klimaatverandering 
absoluut niet voorzichtig genoeg.  

 
5. Droogte en klimaatverandering 

Naast meer en hevigere zomerse regenbuien, worden ook langere periodes van droogte voorspeld. 
De afgelopen vier jaar werden we met langere periodes van droogte geconfronteerd, met 
waterschaarste tot gevolg. Om dit probleem aan te pakken, moeten we ervoor zorgen dat meer 
water in de bodem kan dringen zodat onze grondwaterlagen aangevuld kunnen worden. Het open 
houden van zoveel mogelijk ruimte en het ontharden is hierbij essentieel. Zo kan de bodem haar 
sponswerking verder invullen. De vallei van de Oostmolenbeek speelt hierin een belangrijke rol. Deze 
moet maximaal gevrijwaard worden.  

 
  

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140728_01195010
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140728_01195010


6. Groene recreatieve ruimte en de impact op de leefkwaliteit 
Corona maakt duidelijk hoe belangrijk groen in de omgeving is voor het mentale en fysieke welzijn 
van de mensen. Heel wat Aalternaren (her)ontdekten het groen in hun buurt. De omgeving van de 
Oostmolenstraat/Houtem richting Bellem is een aaneengesloten openruimtegebied dicht bij het 
centrum van Aalter, waar heel wat Aalternaren kunnen wandelen en genieten van de stilte en de rust 
die de natuur ons biedt. Dit gebied open houden en ontwikkelen als wandel- en fietsgebied, is niet 
alleen een meerwaarde voor de buurtbewoners, maar ook voor alle bewoners van Aalter Centrum. 
Het is bovendien een troef voor de recreatieve verbinding tussen Aalter en Bellem.  

 
7.  Natuur en landschap 

Het valleigebied van de Oostmolenbeek is een gevarieerd gebied met een aantal bosjes en natte 
graslanden langs de Oostmolenbeek. Op de biologische waarderingskaart zijn een aantal percelen als 
biologisch (zeer) waardevol aangeduid. Het is belangrijk deze groene long op de rand van het 
centrum open te houden. Het gebied heeft ook een hoge landschappelijke waarde. Door de aanleg 
van kleine landschapselementen (o.a. houtkanten, knotbomen,…) te bevorderen kan de ecologische 
en landschappelijke kwaliteit versterkt worden. Dit sluit aan bij de historische kenmerken van het 
gebied en de doelstellingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarbij de vallei van de 
Oostmolenbeek als natuurverbindingsgebied geselecteerd werd. 

 

 
 

8. Landbouw 
Het gebied heeft vandaag hoofdzakelijk een landbouwfunctie. Een behoud van landbouw in dit 
gebied is belangrijk. Het is een gebied waar landbouwers een belangrijke rol kunnen vervullen als 
landschapsbouwers, naast hun taak in de voedselvoorziening.  
 

9. Mobiliteit 
De verkeersafwikkeling van de geplande 319 wooneenheden zal verlopen via twee wegen, een die 
uitkomt op de Oostmolenstraat en een die via de wijk Ten Bossche / Raasakker verloopt. Uit de 
MOBER blijkt dat er 1116 autobewegingen per dag gegenereerd zullen worden. Dat is 558 van de 
wijk weg en 558 naar de wijk toe. In de spitsuren komt dit volgens de berekeningsmodellen uit de 
MOBER op 106 tot 111 autobewegingen per spitsuur; dat zijn 2 autobewegingen per minuut. 40% 
van deze autobewegingen lopen door de woonwijk Ten Bossche-Raasakker, 60% langs de 
Oostmolenstraat. Deze extra autobewegingen worden opgevangen aan het kruispunt 
Oostmolenstraat-Drogenbroodstraat waar het al lang aanschuiven is in de ochtendspits. Recente 
plannen om dit kruispunt te herinrichten houden geen rekening met bijkomend verkeer door het 
aansnijden van woonuitbreidingsgebied. 



De Oostmolenstraat is al bijzonder druk. Voor zwakke weggebruikers (fietsers) is dit al geen veilige 
route, zeker niet op de zone waar (nog) geen fietspad is. Zeker doordat de Bellemstraat verkeersluw 
gemaakt is, zit al het doorgaand verkeer richting Bellem en terug op de Weibroekdreef en de 
Oostmolenstraat.  

 
Alle berekeningen en inschattingen uit de MOBER zijn gebaseerd op theoretische modellen. Omwille 
van Covid-19 werden geen tellingen gedaan. Het is m.a.w. totaal niet mogelijk om de praktijk aan de 
theorie te toetsen. 

 
 

10. Ontbossing 
Er wordt volgens de aanvraag 10208 m² ontbost en financieel gecompenseerd voor 12449 m². Dit 
betekent dat er budget in het boscompensatiefonds gestort wordt om ergens in Vlaanderen te 
compenseren. Bos kappen om elders bos te compenseren is juridisch correct, maar leidt altijd tot 
verlies aan natuurwaarden. Een groot deel van het bos is biologisch zeer waardevol tot waardevol. 
Het populierenbos wordt als heel intact beschreven. Uit onderzoek blijkt dat kleine bosjes een 
belangrijke biodiversiteitswaarde hebben maar ook dat ze heel wat koolstof opslaan. Deze bossen 
kappen betekent biodiversiteitsverlies en verlies aan koolstofopslag. Bovendien is Vlaanderen 
momenteel hard bezig om bijkomend bos te realiseren. Elke m² bos telt. Eventuele verdere 
ontwikkeling van dit gebied, moet altijd bossparend zijn.  
 
 
Over de procedure 
 

11. Aansnijden van WUG op basis van een PRIAK zonder recente woonbehoeftestudieen een 
RUP is juridisch niet correct 

Op 4/7/2016 gaf de gemeenteraad van Aalter positief advies op de aanvraag tot PRIAK van de 
projectontwikkelaar. Pas op 9 augustus 2018 verleende de Deputatie van de provincie Oost-
Vlaanderen de toestemming voor een PRIAK. Dat is twee maanden voor de lokale en provinciale 
verkiezingen.  
Bij het besluit wordt aangegeven dat er een woonbehoeftestudie moest opgemaakt worden. 
Bovendien stelt de VCRO (art 5.6.6 § 2 3de lid) dat er binnen het jaar na goedkeuring van een PRIAK 
een RUP moet opgemaakt worden.  

 
In het PRIAK werd opgelegd dat  

• Er een bouwdichtheid van 25 wooneenheden/ha moet zijn. De aanvraag voor de 
PRIAKspreekt van 15 wooneenheden/ha.  

• Er zo weinig mogelijk autogebruik mocht gestimuleerd worden 
 

Aan de bouwdichtheid wordt voldaan in het huidige voorstel. Maar het autoverkeer wordt absoluut 
niet vermeden. Het aantal autoparkeerplaatsen is hoger dan wat er volgens de MOBER nodig is.  

 
De meest recente woonbehoeftestudie is van 2013. Deze studie geeft niet aan dat er in Aalter een 
woonbehoefte is. Het PRIAK werd niet gemotiveerd met een actuele woonbehoeftestudie van Aalter;  

 
Er werd binnen het jaar na goedkeuring van het PRIAK geen RUP opgemaakt. De 
verkavelingsvoorschriften die nu in de omgevingsvergunning worden voorgelegd, kunnen niet 
afgetoetst worden aan een RUP.  
Kortom er wordt helemaal niet voldaan aan de voorwaarden die in het PRIAK opgenomen werden. 

 
  



12. De overeenkomst 
Er werd een overeenkomst aan het dossier toegevoegd, waarbij de projectontwikkelaar de zone ten 
zuiden van de bestaande waterloop inricht als groenzone en in beheer geeft aan het 
gemeentebestuur. Het gaat om een overeenkomst, geen overdracht van grond. In de motivatienota 
van bij de omgevingsvergunning lezen we  (p 5) onder de titel ‘toekomstige ontwikkeling’,  ‘Dit deel 
kan aldus in de toekomst verder ontwikkeld worden’. Kortom op korte termijn wordt een 
ontwikkeling niet voorzien, maar op middellange of lange termijn is het wel degelijk de bedoeling om 
deze zone verder te ontwikkelen.  
Het argument dat deze verkaveling voor bijkomende groen zorgt, is m.a.w. maar tijdelijk. Alle groene 
ruimte is geconcentreerd ten zuiden van de bestaande waterloop. In deze aanvraag wordt eigenlijk al 
aangegeven dat dit een tijdelijk gegeven is. Deze verkaveling uitvoeren met beperkte groenzone, 
maakt het weinig kwalitatief wonen. Als deze verkaveling wordt gerealiseerd moet dit tegelijkertijd 
samengaan met de overdracht van deze groenzone naar het gemeentebestuur en de herbestemming 
tot openruimtegebied zodat er geen bebouwing meer mogelijk is.  

 
 

Gelieve bovenstaande bezwaren mee in rekening te brengen bij de afweging om een vergunning te 
verlenen 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 

 


