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1. PROJECTPLAN 

1 Situering 

Het RUP Albrecht Rodenbachstraat is definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 17-03-2016. 
 
Het gebied is gesitueerd op de noord-oostelijke rand van de kern Oostkamp, in een overgangsgebied tussen 
residentiele bebouwing op die rand, bedrijvigheid rond de ‘Rampe’, open ruimte aan de overzijde van de 
spoorweg en de groenzone in het zuiden, tussen de ring en de spoorweg. 
 
Het volledige RUP heeft een totale oppervlakte van ongeveer 20.2 ha en omvat : 

- Zone voor gemengd woongebied : 0.5 ha 
- Zone voor residentieel woongebied : 1 ha 
- Zone voor lokaal bedrijventerrein, deel noord : 3.8 ha 
- Zone voor lokaal bedrijventerrein, deel zuid : 5.9 ha 
- Zone bestand bedrijf : 0.16 ha 
- Zone voor gemeenschapsvoorzieningen : 2.5 ha 
- Bufferzone : 1.6 ha 
- Tuinzone : 0.17 ha 
- Zone voor lokale bedrijvigheid : 0.8 ha 
- Parkgebied : 1.9 ha 
- Openbare wegenis : 0.5 ha 
- Spoorweg : 1.4 ha 

 
Voor de ontwikkeling van de zones voor lokaal bedrijventerrein zijn de belangrijkste plankeuzes: 

- een opdeling van het deel bedrijventerrein in een noordelijk deel en een zuidelijk deel, waarbij intern 
geen wegtracering is voorzien, maar enkel de locatie van de ontsluitings- en koppelingspunten; 

- de toegang vanaf de A. Rodenbachstraat wordt voorzien via het gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen, doorheen de daar te voorziene buffering; 

- de buffering wordt in diverse vormen voorzien, als specifiek bestemmingsgebied rond het 
bedrijventerrein en als overdruk in samenhang met een specifieke bepaling rond de aan te leggen 
waterloop op de grens met de spoorweg; 

- de aanleg van de buffering is een verplichting bij de inrichting van de bedrijventerreinen en het 
gebied voor gemeenschapsvoorzieningen  

- de ankerplaats in het oosten wordt bestemd als parkgebied (als erfgoedlandschap in overdruk) i.f.v. 
maximaal behoud en eventuele bebossing; 

 

2 Te realiseren werken 

Bij de inrichting dient een hoogkwalitatieve en duurzame ontwikkeling te worden nagestreefd met bijzondere 
aandacht voor het optimaal groeperen van voorzieningen en hoogkwalitatieve inrichting van het openbaar 
domein. Bovendien is de aanleg van de bufferzone (brede berm aan de zijde van het bedrijventerrein en 
grasperk met bomen aan de zijde van de woningen) een voorwaarde bij de inrichting. Ter beoordeling dient 
een inrichtingsstudie bij de vergunningsaanvraag te worden gevoegd. 
 
De toegang van het bedrijventerrein zuid is voorzien via het aanpalende gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen naar de A. Rodenbachstraat, naar het ten noorden gelegen bedrijventerrein 
dient een noodverbinding te worden voorzien. Er mag geen toegang worden genomen vanaf de dreef in het 
verlengde van de E. Welvaertstraat, die evenwel als toegangsdreef tot de bestaande woning dient 
behouden. 
 
Om de zone voor lokale bedrijvigheid deel zuid  te ontwikkelen dienen volgende stappen ondernomen te 
worden. 
 

2.1 Archeologisch onderzoek 

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 verplicht de aanvrager van een omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden om in bepaalde gevallen een 
bekrachtigde archeologienota bij de vergunningsaanvraag te voegen. In die gevallen stelt de aanvrager, 
voorafgaand aan de vergunningsaanvraag, een erkend archeoloog aan die een archeologisch 
vooronderzoek uitvoert en de archeologienota opmaakt. Die wordt dan ter bekrachtiging ingediend bij het 
agentschap Onroerend Erfgoed of, indien van toepassing, de erkende onroerenderfgoedgemeente. 
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2.2 Uitvoering der werken 

Deze werken bestaan uit :  
- ontsluiting op de A. Rodenbachstraat met veilige fietsoversteek 
- interne wegenis 
- gescheiden rioolstelsel, met collectieve waterbuffering en bluswatervoorraad 
- nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, openbare verlichting, telecom) 
- de bufferzones  

conform het technisch plan in bijlage 
 
Conform het Decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut van 24-02-2017 - artikel 24 § 4.  
Van het recht om een verzoek tot zelfrealisatie in te dienen worden uitgesloten alle weg-, spoorweg-, haven 
en waterweginfrastructuur en de daarmee onlosmakelijk samenhangende ingrepen. 
 

2.REALISATIETERMIJNEN 

Er dient een aanvraag voor omgevingsvergunning voor de infrastructuurwerken (zoals omschreven in punt 
2) binnen het jaar ingediend worden. 
Deze infrastructuurwerken dienen binnen de 8 maanden na het bekomen van de omgevingsvergunning 
opgestart te worden. 
Deze infrastructuurwerken dienen binnen de 2 jaar na het bekomen van de omgevingsvergunning te zijn 
afgerond met een voorlopige oplevering van de werken.  
 

3. BEHEERSMODALITEITEN 

 
GRIJS - BLAUW 
Het openbaar domein van de wegenis en de afwatering wordt overgedragen aan de gemeente Oostkamp, 
die zal instaan voor het onderhoud van dit domein. 
 
 
GROEN 
De zone voor landschappelijke bufferzone (conform art 7 van het RUP) wordt door de ontwikkelaar 
aangelegd, conform de bepalingen van het RUP met streekeigen planten- en boomsoorten.   
De ontwikkelaar staat in voor de aanleg en het onderhoud. Het groenonderhoud gebeurt via 
parkmanagement. Concreet betekent dit dat de bedrijven jaarlijks een parkmanagementvergoeding zullen 
betalen aan de ontwikkelaar inzake het onderhoud en in stand houden van de openbare groenzones. 
Deze verplichting dient opgenomen te worden in de verkoopsvoorwaarden.  
Deze bufferzone wordt overgedragen aan de gemeente Oostkamp.  
 
In het parkgebied (conform art 10 van het RUP) wordt door de ontwikkelaar beperkte infrastructuur 
aangelegd in functie van de waterbuffering.   
Het parkgebied wordt overgedragen aan Natuurpunt, met erfdienstbaarheid voor waterhuishouding en de 
instandhouding ervan. Het onderhoud van de waterhuishouding wordt een taak voor de gemeente (tenzij 
overdracht waterloop naar Provincie), het groenonderhoud is een taak van Natuurpunt. 
 
 


