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Deel 1 | Toelichtingsnota 
 

1. Inleiding 
 
1.1.  Algemeen 

 
Voorliggend document is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in de zin van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat volgens artikel 2.2.2. van de VCRO: 

1. een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is; 

2. de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of 

het beheer, en, desgevallend, de normen, vermeld in artikel 4.1.12 en 4.1.13 van het decreet 

van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; 

3. een weergave van de feitelijke en juridische toestand; 

4. de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een 

uitvoering is; 

5. in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn 

met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden; 

6. in voorkomend geval een overzicht van de conclusies van: 

a) het planmilieueffectenrapport, 

b) de passende beoordeling, 

c) het ruimtelijk veiligheidsrapport, 

d) andere verplicht voorgeschreven effectenrapporten; 

7. in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een 

bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 

planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4, 

of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 

betreffende het grond- en pandenbeleid. 

 

In voorkomend geval wordt de verklaring, vermeld in artikel 4.2.11, § 4, eerste lid, 2°, van het decreet 

van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid opgenomen in een 

toelichtingsnota bij het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

Het grafische plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is en de 

erbij horende stedenbouwkundige voorschriften hebben verordenende kracht. 
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1.2.  Aanleiding tot opmaak van het RUP  

 

Het voorliggende gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Nieuwlandplein wordt opgemaakt in 

uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Nieuwpoort (GRS), goedgekeurd door de 

deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 9 december 2010. Het RUP geeft invulling aan enkele 

taakstellingen zoals geformuleerd in de bindende bepalingen van het GRS.  

 

Het RUP Nieuwlandplein dient planologische duidelijkheid te creëren voor de bebouwde kavel ten 

westen van het Nieuwlandplein. Op heden bevindt er zich namelijk ter hoogte van het Nieuwlandplein 

een vergund sportcomplex (CBS 19/07/1969) in natuurgebied volgens het gewestplan. De 

bouwvergunning is terug te vinden in bijlage.  

Door een bestemmingswijziging door te voeren van een gedeelte van het natuurgebied naar de 

bestemmingscategorie ‘recreatie’ wordt de mogelijkheid geschept om een functiewijziging van het 

aanwezige gebouw van dagrecreatie naar verblijfsrecreatie mogelijk te maken. 

Daarnaast kan er met de opmaak van het RUP tegelijk afgerekend worden met enkele zone-vreemde 

sportterreinen, gelegen in natuurgebied. 

 

Natuurherstel, door het verwijderen van zonevreemde tennisterreinen en minigolf, en de integratie 

van de herstelde site samen met de overige omliggende duinen in een Vlaams natuurreservaat, 

vormen een milderende herstelmaatregel voor de effecten die te verwachten zijn door de 

intensivering van het ruimtegebruik door de bestemmingswijziging van natuurgebied naar de 

bestemmingscategorie ‘recreatie’ welke een functiewijziging en verbouwing/vervanging van het 

bestaand (zonevreemd, doch vergund) sportcomplex naar/door een eco-hotel mogelijk maakt. De uit 

te voeren natuurherstelmaatregel vormt een noodzakelijk milderende herstelmaatregel die een stand-

still inzake natuurverlies moet waarborgen. Meer nog, de herstelmaatregel houdt een toename aan 

natuurwaarden in. 

 

Naast het verschaffen van planologische duidelijkheid omtrent de bebouwde kavel ten westen van het 

Nieuwlandplein, wordt met de opmaak van dit RUP beoogd om ondergrondse parkeerplaatsen te 

creëren onder het Nieuwlandplein.  

 

Nieuwe infrastructuur, zoals een ondergrondse parking en hotelinfrastructuur zijn hierbij, gelet op de 

toeristische recreatieve ligging, te verantwoorden ter hoogte van het bestaande gebouw en de 

onmiddellijke omgeving. 

 

Daarnaast is het nog waardig te vermelden dat tijdens het plenair overleg van het RUP Groenendijk 

Noord – Simli (Plan ID RUP_38016_ 2.14_00001_00001) werd afgesproken om de percelen met zone-

vreemde bebouwing, weliswaar in een goedgekeurde verkaveling en allen behoorlijk vergund, aan de 

westzijde van de Georges Rodenbachlaan, mee op te nemen in het plangebied van voorliggend RUP. 
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Zonevreemde bebouwing waarvoor planologische duidelijkheid verschaft zal worden via een GewRUP  

(Bron: orthofoto giswest.be) 

 

Het RUP zou, met zeer specifieke voorschriften, ervoor kunnen zorgen dat de integratie van deze kavels 

in hun omgeving geoptimaliseerd en verzekerd wordt.  

 

Echter is het op vandaag wenselijk om deze verschillende kavels, gelegen in natuurgebied, 

planologische duidelijkheid te verschaffen via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Deze materie 

overstijgt namelijk het lokale karakter van het RUP Nieuwlandplein, waardoor er gekozen wordt om 

het op gewestelijk niveau te behandelen. 
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1.3. Afbakening van het plangebied 

 

 
Figuur: afbakening plangebied (bron: agiv.be) 

 

Het plangebied wordt als volgt afgebakend: 

- in het noorden door de Elisalaan (N34z); 

- in het oosten en zuidoosten: door de Simli-wijk; 

- in het zuidwesten door de Simli-duinen; 

- in het westen door de Simli-duinen. 
 
Het RUP Nieuwlandplein beslaat een oppervlakte van ca. 1ha 44a. 

  

Zone-vreemde sportterreinen 

Nieuwlandplein 
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2. Situering en ligging 
 
2.1. Situering 

 
 Figuur: situering plangebied (bron: NGI) 

 

De kust wordt bediend door een wegennet met een kamstructuur: de A18 (Jabbeke-Veurne-

Duinkerke) is de hoofdstructuur met rechtstreeks aftakkende toegangswegen naar de afzonderlijke 

badplaatsen. De A18 is onderdeel van het Trans-Europees Netwerk “Le Havre – Rotterdam – Hamburg” 

waardoor Nieuwpoort verbonden is met het hoofdwegen-auto-net.  

 

De verbinding met het achterliggende polderlandschap en Diksmuide gebeurt via de N355 voor het 

autoverkeer en via de oude spoorwegbedding voor het niet-gemotoriseerd verkeer. 

 

De N34 Koninklijke Baan is op regionaal niveau belangrijk voor de bereikbaarheid van Nieuwpoort. Het 

vormt een belangrijke verbindingsweg tussen Westende, Nieuwpoort- Stad, Nieuwpoort- Bad en 

Koksijde. 
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2.2. Ligging 

 
Het RUP Nieuwlandplein is gelegen in Nieuwpoort-Bad, en ligt meer specifiek langsheen de N34z 
(Elisalaan) en op wandelafstand van het strand. 
 

 
Figuur: ligging RUP Nieuwlandplein langsheen de N34z (bron: Google Street View). 

 

 

 
Figuur: ligging RUP Nieuwlandplein langsheen de N34z (bron: Google Street View). 

 

 
Figuur: ligging RUP Nieuwlandplein – zicht op Nieuwlandplein (bron: Google Street View). 
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3. Architectuur historische context 
 

Algemene ontstaansgeschiedenis 
 
Tot voor de 11de eeuw was er geen spoor van Nieuwpoort te bekennen. De zee had er dwars door de 

duinen een inham gevormd en een uitgebreid krekenstelsel ontwikkeld.  

 

Pas na de 11de eeuw werden er op hogere delen of op uitlopers van de duinen schapen gehouden. 

Nieuwpoort is op die manier gegroeid uit het woongehucht ‘Sandeshoves’, een zandplaat in het 

IJzermondingsgebied.  

 

Een graaf wierp in de 12de eeuw zee-werende dijken op, bouwde voor de bevolking een nieuwe stad 

uit en schonk haar in 1163 dezelfde rechten en vrijheden als hij indertijd aan de inwoners van 

Diksmuide had toegestaan. ‘Sandeshoves’ heette voortaan Nieuwpoort of nieuwe stad. 

 

Hij legde straten aan die elkaar loodrecht kruisten en die het gebied in gelijke percelen verdeelden. Dit 

geometrisch dambordpatroon kenmerkt nog steeds het huidig stratenplan. Hij bouwde de stad uit tot 

een belangrijke handelshaven. Zo werd de IJzerhaven uitgebreid en van een omwalling voorzien en 

werden er kanalen gegraven die Nieuwpoort met de steden uit het achterland moesten verbinden. 

 

In 1240 werd Nieuwpoort een zelfstandige parochie, waarvan het patronaat tot aan de Franse 

revolutie aan de Sint-Niklaasabdij van Veurne bleef toebehoren. Aan het eind van de 13de eeuw 

verscheen zelf een tweede kerk die tegen de stadswal gebouwd werd, de Sint-Laurentiuskerk. Hiervan 

getuigd vandaag nog een torenruïne, welke beschermd is als monument. De afnemende handel en de 

gespannen sfeer met Engeland bracht met zich mee dat de stad in de 14de eeuw ontvolkte en dat de 

kerk, op de toren na, verwoest werd.  

 

Vanaf de 15de eeuw groeide Nieuwpoort uit tot een belangrijke vissershaven, met op de eerste plaats 

de aanvoer van haring. Eeuwenlang zou de stad deze status behouden. De uitzonderlijke strategische 

ligging, op de verbindingsweg tussen Ieper en Brugge enerzijds en Engeland anderzijds, maakte 

Nieuwpoort tot een felbegeerde vestiging die tal van belegeringen en vernielingen moest ondergaan. 

 

De Eerste en Tweede Wereldoorlog en Naoorlogse ontwikkelingen 
 
Met de Eerste Wereldoorlog ging het rijke bouwkundig erfgoed helemaal verloren. In het begin van 

WOI speelde de IJzer immers een beslissende rol als scheidsrechter tussen twee strijdende kampen. 

Door het gebruik van het sluizencomplex werd bij hoogwater de alluviale vlakte van de IJzer blank 

gezet, waardoor de snelle opmars van de Duitse troepen een halt werd toegeroepen en ze niet konden 

doorstoten naar Calais en Duinkerke. Na 1918 bleef er van de polderdorpjes in de frontlijn enkel nog 

een puinhoop over. De wederopbouw (tussen 1920 en 1925) kwam grotendeels overeen op een 

heruitgave van de vooroorlogse situatie wat betreft het stratenpatroon, de perceelsindeling, schaal en 

architecturaal inzicht. Men streefde er wel naar om de belangrijke openbare gebouwen rond het 

marktplein te plaatsen.  

 

Aan de rand van de verwoeste stadskern gaf men blijk van een meer sociaal-functionele aanpak van 

het huisvestingsprobleem.  
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De wederopbouw was modernistisch getint, met onder meer de Theo-Goedhuyswijk, waar de 

tuinwijkgedachte gedeeltelijk werd uitgeprobeerd. Het vormt een fraai geheel, naar het ontwerp van 

architect A. Van Huffel (Brussel) van 1920. 

 

Met de jaren zestig verminderde de omvang van de Nieuwpoortse vloot en de haven kreeg een nieuwe 

hoofdbestemming namelijk deze van jachthaven. 

 
Karthuizerduinen 
 
In de 19de eeuw ontwikkelde zich langs de zeekant, tussen het huidige Oostduinkerke-Bad en 

Nieuwpoort-Bad, het uitgestrekte loopduin van de Karthuizerduinen, deel uitmakend van het ruimer 

gebied ‘Ter Yde’, een vrijwel onbegroeide zandmassa die de oudere duinlandschappen op haar weg 

aan hoge snelheid overstoof. Momenteel is het echter versnipperd tot een aantal stuivende hoefijzer- 

vormige paraboolduinen met tussenliggende begroeide laagtes of pannen.   

 

De Simli-duinen, die landschaps-ecologisch gezien, deel uit maken van de Ter Ydeduinen op 

Oostduinkerks grondgebied, worden ruimtelijk begrensd door volgende straten: de Elisalaan, het 

Nieuwlandplein, de Georges Rodenbachlaan, de Emile Verhaerenlaan, de Louisweg en de Kinderlaan.  

 

De hoogste toppen steken ruim 20 meter boven het zeeniveau uit. De gemiddelde hoogte schommelt 

echter tussen de 6 en 10 meter.  
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4. Feitelijke en juridische toestand 
 
4.1.  Feitelijke toestand 

 
Zie plan  ‘feitelijke toestand’ alsook plan ‘luchtfoto’ voor aanduiding van de opnamepunten van de foto’s. 

 
Het plangebied omvat het Nieuwlandplein en een voormalig sportcomplex dat gekoppeld is aan vijf 

outdoor-tennisterreinen en een minigolf. 

 

De tennisterreinen, de minigolf en het sportcomplex werden gerealiseerd op een gedeelte van de 

Simli-duinen. 

 
Het Nieuwlandplein fungeert vandaag als bovengrondse parkeerplaats.  

 

 

4.2. Fotoreportage 

 

  
Foto 1: zicht op het sportcomplex vanaf 
Nieuwlandplein. 

Foto 2:  zicht op het Nieuwlandplein en bebouwing 

aan de overzijde van de Elisalaan. 

  
Foto 3: zicht op het Nieuwlandplein en bebouwing 
aan de overzijde van de Elisalaan. 

Foto 4: zicht op het Nieuwlandplein en bebouwing 
aan de overzijde van de Elisalaan. 
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Foto 5: zicht op het Nieuwlandplein en bebouwing 
ten oosten van het Nieuwlandplein. 

Foto 6: zicht op het Nieuwlandplein en Simli-wijk ten 
zuiden van het Nieuwlandplein. 
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4.3. Watertoets 

 
4.3.1. Vlaamse hydrografische atlas 

 

 
Figuur: Vlaamse hydrografische atlas (bron: ww.agiv.be) 

 

Het plangebied bevindt zich volgens de Vlaamse hydrografische atlas in het IJzerbekken, meer concreet 

in het deelbekken ‘Veurne ambacht’.  

 

Er zijn geen bevaarbare of onbevaarbare waterlopen aanwezig in de nabij omgeving.  
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4.3.2. Overstromingsgevoelige gebieden 

 

Een van de belangrijkste indicatoren inzake de watertoets is de overstromingsgevoeligheid van het 

gebied. 

 

 

 
Figuur: overstromingsgevoelige gebieden 2014 (bron: www.geopunt.be) 

 

Het plangebied en de omgeving, is volgens de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden anno 

2014, niet overstromingsgevoelig.  

 

Er zijn geen effectief overstromingsgevoelige gebieden aanwezig binnen het plangebied of in de 

directe omgeving. Geen enkele zone wordt aangeduid als recent overstroomd gebied (ROG).  
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4.3.3. Infiltratiegevoelige gebieden 

De kaart met de infiltratiegevoelige bodems ten behoeve van de watertoets werd opgemaakt om te 

kunnen nagaan in welke gebieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de 

ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is van groot belang omdat daardoor de 

oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. Bovendien staat infiltratie in 

voor de aanvulling van de grondwatervoorraden en zodoende voor het tegengaan van verdroging van 

watervoerende lagen en van waterafhankelijke natuur.  

 

 
Figuur: infiltratiegevoelige gebieden (bron: agiv.be) 

 

De betreffende gronden worden aangeduid als infiltratie-gevoelig. Bijgevolg kunnen 

infiltratievoorzieningen bij individuele ingrepen op perceelsniveau of gezamenlijk binnen de 

plancontouren, zinvol zijn om de infiltratie van hemelwater in de bodem te bekomen binnen het 

plangebied, dit ter compensatie van bijkomende verharding en constructies. 
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4.3.4. Erosiegevoelige gebieden 

De afbakening van de erosiegevoelige gebieden heeft tot doel om belangrijke wijzigingen in 

bodemgebruik, die mogelijk aanleiding kunnen geven tot versnelde afstroming van oppervlaktewater 

van hellingen en tot afspoelen van bodemdeeltjes, voorafgaandelijk aan een vergunning of de 

goedkeuring van een plan of programma, voor advies voor te leggen aan de afdeling 

Landbouwontwikkeling van het Vlaams Gewest. 

 

 
Figuur: erosiegevoelige gebieden (bron: agiv.be) 

 

Het plangebied is gedeeltelijk erosiegevoelig. 
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4.3.5. Grondwaterstromingsgevoelige gebieden  

Op basis van de actuele watertoets worden een aantal indicatoren inzake gevoeligheid voor ingrepen 

van grond- en oppervlaktewater bestudeerd. De gevoeligheid is hierbij vaak gerelateerd aan de 

betrokken bodemopbouw en bodemsoort.  

 

 
Figuur: infiltratiegevoelige gebieden (bron: agiv.be) 

 

Het volledige plangebied is zeer gevoelig voor grondwaterstroming en wordt, wat dit betreft, 

geclassificeerd als type 1 gebied. Deze grondwaterstroming kan in verband worden gebracht met het 

feit dat de bodem hoofdzakelijk uit duinen bestaat.  

 

Indien er in type 1 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van meer dan 

3 meter of een horizontale lengte van meer dan 50 meter dient advies aangevraagd te worden bij de 

bevoegde adviesinstantie. 

 

 

4.3.6. Kwetsbaarheid van het grondwater 

De kwetsbaarheid van het grondwater van het Vlaamse Gewest geeft de risicograad aan voor 

verontreiniging van het grondwater in de bovenste waterlaag door stoffen die van op de bodem in de 

grond dringen.  

 

De kwetsbaarheid van het grondwater binnen het plangebied heeft als type ‘Ca1/d’, wat inhoudt dat 

het grondwater in casu zeer kwetsbaar is. De deklaag heeft een diepte van maximum 5 meter onder 

het maaiveld en bestaat uit zand. De verzadigde zone bevindt zich op een diepte vanaf 10 meter onder 

het maaiveld. 
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4.3.7. Grond- en oppervlaktewaterwingebied 

Binnen het plangebied bevinden zich geen waterwingebieden en beschermingszones type I, II of III, 

afgebakend volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere 

regelgeving voor de afbakening van waterwingebieden en de beschermingszones. 

 

Het plangebied ligt niet in een oppervlakte-waterwingebied. In het plangebied liggen geen waterlopen 

die moeten voldoen aan de waterkwaliteitsnormen voor water bestemd voor waterproductie. 

 

 

4.3.8. Milderende maatregelen 

Wanneer er nieuwe gebouwen worden opgericht of bestaande gebouwen verbouwd worden, dient 

het regenwater zoveel mogelijk hergebruikt te worden.  

 

Het overtollige regenwater dient geïnfiltreerd en gebufferd te worden en, in laatste instantie, 

vertraagd te worden afgevoerd. 

 

Bijkomend zullen alle te ondernemen acties moeten voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening inzake hemelwaterputten, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 

regenwater. 

 

Wanneer er ondergrondse constructies gebouwd worden met een diepte van meer dan 3 meter of een 

horizontale lengte van meer dan 50 meter zal er advies aangevraagd moeten worden bij de bevoegde 

adviesinstanties voor de gronden die gelegen zijn in grondwaterstromingstype 1. 
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4.4. Bodem 

 
Het plangebied is gelegen in de duinenstreek te Nieuwpoort. 

 

 
Figuur: bodemkaart (bron: agiv.be) 

 
Het grootste deel van het plangebied is gelegen op hoge duinen (licht gele kleur). 

- Bodemtype: d.A0 (Hoge duinen – al of niet gefixeerd) 

- Bodemgeschiktheid: Weinig geschikt als landbouwgrond. 
 

Slechts een zeer klein deel van het plangebied, ten westen, is gelegen op duingronden (geel-groene 
kleur). 

- Bodemtype: d.B1 (Duingronden – grotere duinpannen en lage kleine duintjes) 

- Bodemgeschiktheid: Weinig geschikt als landbouwgrond. 
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4.5. Juridische toestand 

 
Zie ook plan ‘juridische toestand’. 
 

4.5.1. Gewestplan  

 
Figuur: gewestplan Diksmuide-Torhout (bron: agiv.be) 

 

Volgens het gewestplan Veurne – Westkust (K.B. 6/12/1976) is het plangebied gelegen in natuurgebied 

en in woongebied. 

 

4.5.2. Herbevestigd agrarisch gebied 

In uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen heeft de Vlaamse overheid, in overleg met 

gemeenten, provincies en belangengroepen, een ruimtelijke visie opgesteld voor de regio ‘Kust, 

Polders en Westhoek’. Hierin geeft de overheid aan hoe zij de open ruimte in deze regio de komende 

jaren willen zien ontwikkelen en welke acties ondernomen kunnen worden om dit te realiseren. 

 

Het plangebied is niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied.  

 

4.5.3. APA/BPA/RUP 

Niet van toepassing. 

 

4.5.4. Gemeentelijke verordening 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake ‘perceelsafsluitingen, de grootte van de 

percelen en uitzicht van de gebouwen in de residentiële wijk Simli’, van 10.08.2006 (zie bijlage). 
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4.5.5. Verkaveling 

Niet van toepassing. 

 

4.5.6. Erfdienstbaarheden 

Niet van toepassing. 

 

4.5.7. Rooilijnen 

Er bestaan geen goedgekeurde rooilijnplannen binnen voorliggend RUP. Doch langs de Elisalaan wordt 

bij voorkeur een uiterste voorbouwlijn gerespecteerd van acht meter t.o.v. de rooilijn. Dit om een 

harmonische samenhang te creëren met het RUP Groenendijk Noord – Simli (Plan ID RUP_38016_ 

2.14_00001_00001), ten oosten van het plangebied. 

 

4.5.8. Trage wegen 

Binnen of palend aan het plangebied bevinden zich geen buurtwegen en/of voetwegen (chemins of 

sentiers). 
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4.5.9. Onroerend erfgoed 

Er is geen onroerend erfgoed gelegen binnen de contouren van, of grenzend aan het plangebied.  

 

Ter hoogte van de Franslaan 134 was er een niet vastgesteld bouwkundig relict terug te vinden 

namelijk, een hoekhuis (ID: 16617) in cottagestijl met reminiscenties aan de Normandische bouwtrant. 

Dit is op heden echter gesloopt (bron: www. inventaris.onroerenderfgoed.be). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur: Franslaan 134 (bron: Google Street View) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Uittreksel geoloket Onroerend erfgoed (https://geo.onroerenderfgoed.be) 

      Niet vastgesteld bouwkundig relict  

Beschermd landschap  
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4.5.10. Beschermde landschappen 

Het plangebied valt gedeeltelijk samen met het beschermde landschap ‘Duingebied ten westen van 

Nieuwpoort-Bad’.  

 

Dit landschap is beschermd, bij Koninklijk Besluit dd. 16/03/1978, omwille van de 

natuurwetenschappelijke en esthetische waarde (objectnummer: OW000906).  

 

Enkel de omtrek van het 

opgaande gebouw (bestaande 

sportcomplex) is niet in dit 

besluit opgenomen (zie bijlage 

voor afschrift beschermings-

besluit). 

 

 

 

 

 

Figuur: uittreksel plan beschermings-

besluit. 

 

Door de bescherming worden de volgende beperkingen gesteld aan de rechten van de eigenaars; 

behoudens toelating overeenkomstig de bepalingen van de wet van 7 augustus 1931, is het volgende 

verboden: 

 

1) Het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet 

duurzame materialen, die in de grond is gebouwd, aan de grond is bevestigd of op de grond steun 

vindt ten behoeve van stabiliteit, en bestemd is om ter plaatste te blijven staan, ook al kan zij uit 

elkaar genomen worden; 

2) Het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen gebruikt 

worden, zoals woonwagens, kampeerwagens en afgedankte voertuigen; 

3) Het verharden van wegen en paden; 

4) Het aanleggen van een opslagruimte voor afgedankte voertuigen of schroot; 

5) Het aanleggen van een vuilnisbelt en het achterlaten van afvalproducten; 

6) Het aanbrengen van reclamepanelen of gelijk welke publiciteit; 

7) Het plaatsen van bovengrondse en ondergrondse leidingen; 

8) Elke activiteit die een belangrijke wijziging van de waterhuishouding van het gebied voor gevolg 

kan hebben, in die mate dat zij het voortbestaan van de natuurlijke fauna en flora in gevaar brengt; 

9) Het graven van afwateringskanalen, het uitvoeren van draineringswerken en wateraftappingen 

welke van aard zijn het grondwaterpeil in een voor het natuurbehoud ongunstige zin te 

beïnvloeden; 
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10) Elke lozing van vloeistoffen of gassen die het voortbestaan van de natuurlijke fauna en flora in 

gevaar kan brengen; 

11) Om het even welk werk dat de aard van de grond, het uitzicht van het terrein of het hydrografisch 

net zou kunnen wijzigen, inzonderheid het verrichten van opgravingen, boringen of grondwerken, 

de ontginning van materialen en het aanleggen van opspuitterreinen; 

12) Het vernietigen of wegnemen van eieren, nesten of broedsels; 

13) Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en struiken; 

14) Elke ingreep die een blijvende en onomkeerbare wijziging van de vegetatie voor gevolg kan 

hebben; 

15) Het aanplanten van aan het milieu vreemde bomen of struiken zonder voorafgaande en 

schriftelijke toestemming vanwege de Minister of zijn gemachtigde; 

16) Het vernietigen of verzamelen van kruidachtige planten, hun bloemen of hun vruchten; 

17) Het gebruik van chemische verdelingsmiddelen; 

18) Om het even welke activiteit die de rust een de stilte in het gebied verstoort inzonderheid het 

houden van wedrennen, oefenritten of testen met motorvoertuigen.  

 

Van de algemene en specifieke beschermingsvoorschriften kan worden afgeweken mits een gunstig 

advies wordt uitgebracht of een toestemming wordt verleend overeenkomstig artikel 14, §3 en 4 van 

het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg. 

 

4.5.11. Traditioneel landschap 

Het plangebied is gelegen binnen de contouren van het traditionele landschap ‘Westkust’. 

 
Figuur: traditionele landschappen (bron: www.geopunt.be/kaart) 

 

Dit traditioneel landschap wordt gekenmerkt door: 

- structuur dragende matrix: de kust en duinmorfologie, geaccentueerd door de infrastructuur; 

- zichtbare open ruimten: panoramisch wijds naar de zee kijkend;  kleine compartimenten 

tussen de bebouwing; verre doorzichten naar de polders gericht; 

- impact bebouwing: bebouwing begrenst de open ruimte; 
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- betekenis kleine landschapselementen: vormen inclusies in de bebouwing of het sterk 

variërend reliëf; hebben vooral een cognitieve betekenis (monument, herkenningspunt). 

 

De wenselijkheden voor toekomstige ontwikkeling van dit traditioneel landschap:  

- behoud en bescherming van de resterende natuur- en geomorfologische relicten; 

- duidelijke compartimentering in gescheiden gebruikszones met sterk verschillende dynamiek; 

- permanente monitoring van de begrenzingen en wisselwerkingen tussen de verschillende 

gebruikszones; 

- accentueren van de identiteit tussen de verschillende sub-eenheden. 

 

4.5.12. Relictzones en ankerplaatsen 

Het beschermd landschap stemt overeen met de relictzone ‘Duinen Westkust’. Deze zone, die zich 

uitstrekt over de steden De Panne, Koksijde en Nieuwpoort, kenmerkt zich door een opeenvolging van 

uitgestrekte pannen en paraboolduinen. Het RUP overlapt gedeeltelijk met deze relictzone.  

 

 
Figuur: relictzones (bron: www.giswest.be) 

 

Beleidswenselijkheden binnen deze relictzone: behoud en bescherming van de resterende natuur- en 

geomorfologische relicten, vrijwaren van uitbreiding bebouwing en toeristische infrastructuur, behoud 

en herstel van de duin-complexen, vormgeven en accentueren van de overgangsgebieden door 

bebossing en beplanting. 

 

In het plangebied zijn er geen ankerplaatsen gelegen.  
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4.5.13. Bouwvergunning 

Het College van Burgemeester en Schepenen verleende op 19/07/1969 een bouwvergunning (zie 

bijlage) tot het oprichten van een sportcomplex gelegen langsheen de Elisalaan te Nieuwpoort. De 

goedgekeurde bouwplannen voorzien een gebouw met onder meer: 

- op het gelijkvloers: een brasserie-snack, terrassen, vestiaire en keuken;  

- op het verdiep: kamers, verblijfkamer, terras;  

- in de kelderverdieping: een dancing, club-house, sanitair, voorraadruimtes.  

- achter het gebouw: zes tennisterreinen (in twee blokken van drie) evenwijdig aan de 

Elisalaan ingeplant, een parking met toegang vanuit de E. Kamplaan en er tussenin een strook 

voor beplanting. 

 

 
Figuur: uittreksel bouwplan cf. bouwvergunning (CBS. 19/07/1969) 
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Figuur: uittreksel bijlage bij bouwplan cf. bouwvergunning (CBS. 19/07/1969) 

 

 

Afwijkend werden er achter het gebouw vijf tennisterreinen aangelegd. De uitgevoerde terreinen zijn 

dwars op de as van de Elisalaan gelegen en zijn uitgevoerd in asfalt-verharding met geschilderde lijnen. 

 

Bij ministerieel besluit van 7 mei 1984 wordt machtiging verleend tot het uitvoeren van de aanleg van 

twee tennispleinen volgens plan, in het als landschap gerangschikte duinengebied ten westen van 

Nieuwpoort-Bad. Echter werd er tot op heden geen aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 

ingediend voor het oprichten van deze twee tennisterreinen. 

 

In 2013 werd een aanvraag om stedenbouwkundige vergunning ingediend voor een 

functieverandering van dagrecreatie (sportcomplex) naar verblijfsrecreatie. Het dossier werd 

ingetrokken door de aanvrager. 
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5. Beleidsmatige context 
 

5.1. Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

 

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werd door de Vlaamse Regering voorlopig vastgesteld op 24 

juli 1996 en definitief goedgekeurd op 23 september 1997.  

 

Het vormt een kader voor de provinciale en gemeentelijke structuurplannen. Elementen uit het 

richtinggevend gedeelte en bindende bepalingen werken door op het provinciale en gemeentelijke 

niveau. 

 

In het RSV wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling aangegeven voor vier structuurbepalende 

elementen en componenten op Vlaams niveau: stedelijke gebieden & stedelijke netwerken, 

elementen van het buitengebied, economische knooppunten en lijninfrastructuren.  

 

Hierna wordt een overzicht gegeven van elementen die betrekking hebben op onderhavig RUP. 

 

Het plangebied ligt binnen het stedelijke netwerk op Vlaams niveau ‘de kust’. De rol van dit stedelijke 

netwerk ligt vooral in de kust-gebonden toeristisch-recreatieve ontwikkeling. 

 

De bestaande toeristisch-recreatieve structuur in het buitengebied en in de stedelijke gebieden moet 

meer optimaal worden benut. Er moet ook worden gezocht naar vormen van medegebruik door 

toerisme en recreatie van infrastructuur die voor andere activiteiten is uitgebouwd. 

 

In de stedelijke gebieden, de stedelijke netwerken (cf. kust) en die gebieden die in provinciale 

ruimtelijke structuurplannen als toeristisch-recreatief knooppunt of netwerk van primair belang 

worden aangeduid, zijn nieuwe voorzieningen met bijkomend ruimtegebruik mogelijk. 

 

Het stedelijke netwerk ‘de Kust’ is niet zozeer een aaneengesloten stedelijk gebied maar een zone waar 

enkele stedelijke gebieden op korte afstand van elkaar liggen en die omwille van toeristisch-

recreatieve voorzieningen en aantrekkingspolen van grote betekenis zijn. Hierin dient er rekening te 

worden gehouden met de specifieke behoefte aan tweede verblijven en vakantiewoningen. Binnen dit 

stedelijk netwerk kunnen er ook nieuwe grootschalige toeristisch-recreatieve infrastructuur met 

bijkomend ruimtegebruik worden ingeplant. Belangrijk bij de uitwerking hiervan is een samenhangend 

bovenlokaal beleid. 

 

In het RSV is Nieuwpoort geselecteerd als specifiek economisch knooppunt. De provincie bakent in 

deze knooppunten de regionale bedrijventerreinen af, terwijl de gemeente dit doet voor de lokale 

bedrijventerreinen. Binnen voorliggend plangebied zijn momenteel geen regionale noch lokale 

bedrijventerreinen afgebakend of gepland. 

 

Binnen het RSV wordt er geopteerd voor een optimalisering van het bestaande wegennet via een 

categorisering. Binnen het RSV wordt de selectie van hoofd- en primaire wegen doorgevoerd. 
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Een hoofdweg heeft als functie het verbinden op internationaal niveau en als nevenfunctie het 

verbinden op Vlaams niveau. Primaire wegen hebben als functie het verbinden en verzamelen op 

Vlaams niveau. Binnen of palend aan het plangebied worden geen hoofd- en/of primaire wegen 

geselecteerd. 

 
Bron: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

 

5.2. Relatie met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) West-Vlaanderen. 

 

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) biedt eveneens een referentiekader voor de ruimtelijk 

planning op gemeentelijk niveau.  

 

Het PRS West-Vlaanderen is definitief vastgesteld door de Provincieraad van de provincie West-

Vlaanderen op 6 maart 2002. 

 

Het omvat een informatief (bestaande ruimtelijke structuur), een richtinggevend (visie en gewenste 

ruimtelijke structuur) en een bindend gedeelte (bindende bepalingen). 

 

De visie en gewenste ruimtelijke ontwikkeling geschetst in het PRS sluit aan bij het RSV en geeft een 

nadere uitwerking en invulling aan de elementen die vragen om een samenhangend beleid over de 

gemeentelijke grenzen heen. De bindende bepalingen vormen het kader voor de maatregelen 

waarmee de provincie de gewenste structuur wil realiseren. De gewenste ruimtelijke ontwikkeling 

wordt uitgewerkt volgens deelstructuren, de gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur, de 

gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur, de gewenste ruimtelijke agrarische structuur, de gewenste 

ruimtelijke structuur bedrijvigheid, de gewenste ruimtelijke structuur kleinhandel, de gewenste 

ruimtelijke structuur toerisme en recreatie, de gewenste ruimtelijke structuur van verkeer en vervoer 

en de gewenste ruimtelijke structuur van het landschap. 

 

Nieuwpoort-Bad werd geselecteerd als een kusthoofddorp en Nieuwpoort-Stad werd geselecteerd als 

een structuur-ondersteunend hoofddorp. 

 

Het plangebied vormt één ruimtelijk geheel met de bebouwing van Nieuwpoort-Bad en wordt 

beschouwd als onderdeel van het kusthoofddorp. Voor de beleidscategorie ‘kusthoofddorp’ geldt dat 

deze een structuur-ondersteunende rol hebben voor wonen en ook voor het kust-gebonden toerisme. 

Daarenboven dienen ze te voorzien in een aanbod van bovenlokale en aan het toerisme gelinkte 

voorzieningen. 

 

Een deel van Nieuwpoort maakt deel uit van het toeristisch-recreatief netwerk ‘Kust’. Nieuwpoort-Bad 

is, zoals hierboven reeds vermeld, een kusthoofddorp en fungeert bijgevolg ook als een toeristisch-

recreatief knooppunt. 

 

De gewenste structuur voor de knooppunten, de netwerken en de sturende lijnelementen is er op 

gericht het bestaande aanbod aan toeristisch-recreatieve activiteiten te versterken en te 

optimaliseren. Tevens wenst men de bestaande kwaliteiten optimaal te benutten.  
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Het grootste deel van voorliggende RUP is gelegen langs de begrenzende hoofdwegen, deze hebben 

een toeristisch-recreatieve verbindende functie binnen het toeristisch-recreatief netwerk. 

 
Bron: Provinciaal Structuurplan West-Vlaanderen 

 

5.3. Relatie met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Nieuwpoort  

 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Nieuwpoort werd goedgekeurd door de deputatie op 9 

december 2010. 

 

Het GRS van Nieuwpoort bevat de krijtlijnen over hoe in de toekomst dient omgesprongen te worden 

met de ruimte op het grondgebied van Nieuwpoort.  

 

De basisdoelstellingen en de vooropgestelde conceptelementen uit het GRS worden hier na volgend 

kort besproken. 

 

1. Basisdoelstellingen 

 

- Ruimte voor een brede waaier van duurzame toeristisch-recreatieve ontwikkelingen; 

- het kwalitatief versterken van de bestaande gedifferentieerde nederzettingsstructuur; 

- aanbod betaalbare woningen voor permanente bewoning; 

- optimaliseren van de verkeersleefbaarheid; 

- landschappelijke kwaliteit van open ruimtegehelen versterken; 

- inzetten van projecten als strategische hefbomen voor nieuwe ontwikkelingen. 

 

Ruimte voor een brede waaier van duurzame toeristisch-recreatieve ontwikkelingen en het 

optimaliseren van de verkeersleefbaarheid, zijn de twee belangrijkste doelstellingen uit het GRS, die 

hun weerspiegeling vinden in voorliggend RUP. 

 

Nieuwpoort wenst de toeristisch-recreatieve netwerken zowel kwantitatief als kwalitatief te 

optimaliseren en, anticiperend op potentiële toekomstige toeristisch-recreatieve ontwikkelingen, 

nieuwe toeristisch-recreatieve attracties en activiteiten te genereren.  

Ruimtelijk veronderstelt dit het ‘verknopen’ van de bestaande en toekomstige activiteiten en 

voorzieningen in een samenhangend netwerk, met de IJzer als potentiële ruggengraat. Hiervoor is een 

onderlinge afstemming van de ‘toeristisch-recreatieve punten’ (de Jachthavens, de IJzermonding, het 

Spaarbekken, de Kaai, het strand, de jeugd- en sportactiviteiten, het Bommenvrij en de St.-Laurentius, 

het Albert I-monument, de verschillende verblijfsaccommodaties, …) en de ‘toeristisch-recreatieve 

lijnen’ (auto-, fiets-, wandel-, tram-, water- en andere routes) vereist. 

 

In een badplaats als Nieuwpoort is de verkeersleefbaarheid zeer belangrijk. Het mobiliteitsgegeven 

kent seizoensgebonden piekmomenten. Het dynamisch en subtiel omgaan met dit tijdsgebonden 

gegeven vormt hier de uitdaging. 

Er wordt een ondergrondse parking onder het Nieuwlandplein gepland van ca. 200 parkeerplaatsen, 

waarvan 1/3de in functie van verkoop en 2/3de in functie van rotatieparking (GRS Nieuwpoort, RG, pg. 

67 en 70). 



Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Nieuwlandplein  Geomex bvba - O. Ref: 11R01301 
Plan ID: RUP_38016_2.14_00005_00001  juni 2015  - 33 - 

Het is belangrijk dat de bestaande gedifferentieerde nederzettingsstructuur niet wordt bedreigd door 

het RUP en dat de landschappelijke kwaliteit van open ruimtegehelen versterkt wordt. 

 

2. Conceptelementen en de link met voorliggend RUP 

 

Het water als drager en bindmiddel 

 

De vaargeul en de waterlijn zijn de dragers van de wegenisstructuur  

- Albert-I-laan // vaargeul 

- waterlijn // Elisalaan 

 

De Elisalaan begrensd het plangebied in het noorden. 

 

 

De natuurlijke drager versterkt door parallelle assen 

 

De parallelle wegenisstructuur is onrechtstreeks structurerend voor 

voorliggend RUP, dat geënt is op de Elisalaan.  

 

De Koninklijke baan, waar de Elisabaan deel van uitmaakt, is een 

verbindingsweg van bovenlokaal belang. 

 

 

 

Een subtiel spel van scharnierpunten, dwarsverbindingen en poorten 

stimuleert de onderlinge samenhang 

 

Ter hoogte van het plangebied bevinden zich geen dwarsverbindingen, 

scharnierpunten noch poorten. 

 

 
 
 

 
Complementaire activiteitenpolen 

 
De toeristisch-recreatieve activiteiten worden op de ‘blauwe drager’ geënt 

of door middel van paden voor langzaam verkeer met die blauwe drager 

aan elkaar verbonden.  

 

Nieuwpoort-Bad, waar het plangebied deel van uitmaakt, vervult vooral 

een hoofdrol op het vlak van hoog-dynamisch toerisme, voornamelijk 

handel, horeca en tweede verblijven gericht op zee- en strandtoerisme. 

Deze toeristisch-recreatieve structuur zal verder versterkt worden en nog sterker verbonden met het 

zee- en IJzerfront door het herinrichten van de publieke ruimte, met name de heraanleg van de Zeedijk 

en de herinrichting van het Leopoldplein, het Hendrikaplein en het Loodswezenplein als pleinfunctie.  
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Onder andere daardoor zal de relatie en de doorstroom naar de andere entiteiten en activiteiten 

verbeteren. 

 

Sturen van het verkeer 

 

Er werd een hiërarchie in de wegenstructuur vooropgesteld. Hierin speelt 

de Elisalaan de rol als een belangrijke ontsluiting van Nieuwpoort-Bad.  

 

 

 

 

 

De eigenheid van open ruimte entiteiten versterken 

 

De bestaande open-ruimte-entiteiten dienen te worden gehandhaafd en 

waar mogelijk versterkt. 

 

Het oorspronkelijk landschap ten westen van de IJzermonding is sterk 

aangetast en vervaagd als gevolg van de verstedelijking van de kust. De 

ecologische waarde van het strand en de duinen is sterk gereduceerd door 

het toeristisch-recreatief gebruik, de duinengordel is tot een dunne streep herleid langs de zeedijk.  

 

Meer landinwaarts liggen de Simli-duinen, die landschaps-ecologisch gezien deel uit maken van de Ter 

Ydeduinen op Oostduinkerks grondgebied. Hoewel een groot deel van de Simli-duinen is 

geürbaniseerd door de Simli-wijk, zijn de duinen structuur- en beeldbepalend voor Nieuwpoort-Bad 

en dienen deze maximaal behouden en versterkt te worden. 
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Figuur: algemene conceptschets GRS 

 

 
 

Bron: Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Nieuwpoort. 



Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Nieuwlandplein  Geomex bvba - O. Ref: 11R01301 
Plan ID: RUP_38016_2.14_00005_00001  juni 2015  - 36 - 

6. Planopzet 
 

Zie ook plan: ‘bestemmingsplan’. 

 

Voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan is een gebiedsdekkend uitvoeringsplan. 

 

Voorliggend RUP heeft een zeer gerichte benadering. 

 

Reeds op 19/07/1969 werd een bouwvergunning afgeleverd tot het oprichten van een sportcomplex. 

De goedgekeurde bouwplannen voorzien een gebouw, tennisterrein en parking, waarbij de totale 

oppervlakte van het terrein 9 147m² bedraagt. 

 

 
Figuur: uittreksel bouwplan cf. bouwvergunning (CBS. 19/07/1969) 
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Figuur: uittreksel bijlage bij bouwplan cf. bouwvergunning (CBS. 19/07/1969) 

 

Afwijkend op de bouwplannen, cf. de afgeleverde bouwvergunning op 19/07/1969, werden de 

tennisterreinen anders aangelegd. De bouwplannen voorzagen zes tennisterreinen in twee blokken 

van drie, evenwijdig aan de Elisalaan. Echter werden vier tennisterreinen dwars op de Elisalaan 

aangelegd. De footprint van deze vier tennisterreinen stemt ca. 80% overeen met de footprint van de 

zes tennisterreinen zoals voorzien was op de bouwplannen cf. de bouwvergunning (dd. 19/07/1969).  

Op de locatie van de parking zoals voorzien werd op de bouwplannen cf. de bouwvergunning (dd. 

19/07/1969) werd één tennisterrein en minigolf aangelegd. De footprint van dit tennisterrein en 

minigolf stemt overeen met de footprint van de vergunde parkeeroppervlakte. 

 

Het gewestplan dateert van 06/12/1976, en werd dus opgesteld na het verlenen van de (uitgevoerde) 

bouwvergunning voor het sportcomplex. De zonering van de locatie van het sportcomplex kreeg hierbij 

de bestemming natuurgebied. 

 

De bescherming van het duingebied ten westen van Nieuwpoort-Bad dateert van 16/03/1978. Hierbij 

werd de omtrek van het gebouw bij het bestaande vergunde sportcomplex niet opgenomen. 
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Volgens onderhavig RUP bedraagt de oppervlakte van de projectzone 2 275m², waarbinnen de 

maximale bebouwbare/verhardbare oppervlakte slechts 741m² beslaat (de bovengrondse uiterste 

bouwzone mag volledig bebouwd en/of verhard worden). 

De overige 1 534m² omvat een bouwvrije groenzone. Dit om een overgang naar het duinenlandschap 

te stimuleren. 

 

Ten opzichte van de vergunde situatie wordt bijgevolg voorzien in een grote reductie van oppervlakte 

dat wordt toegekend aan een recreatieve functie. 

Echter kan het bestaande gebouw worden verbouwd/vervangen, waarbij het gebouw in omvang kan 

toenemen.  

Ten opzichte van de bestaande toestand: 

- kan één bouwlaag in het dak (≠ volwaardige bouwlaag) extra voorzien worden, waarbij de 

maximale nokhoogte 15 meter kan bedragen (5 meter meer dan de huidige toestand) en waarbij 

het dak verplicht dient te worden afgewerkt met een afgeknot hellend dak met een helling tussen 

40° en 60°. Hierbij wordt gestreefd naar synergie met de bebouwing aan de overzijde van het 

Nieuwlandplein; 

- blijft de bovengrondse bouwdiepte (ten opzichte van maaiveld Nieuwlandplein) evenwijdig aan de 

rooilijn Nieuwlandplein beperkt tot 18 meter. De huidige bouwdiepte van het oprijzend gedeelte 

van het gebouw (gedeelte van het gebouw dat boven het maaiveld van Nieuwlandplein uitsteekt) 

bedraagt op vandaag eveneens 18 meter. De ondergrondse bouwdiepte (ten opzichte van 

maaiveld Nieuwlandplein) is beperkt tot 30 meter vanaf de rooilijn met het Nieuwlandplein (iets 

minder dan de huidige toestand). 

- kan de bouwdiepte evenwijdig aan de rooilijn Elisalaan toenemen.  

Gezien de zichtassen, wordt er geen significante negatieve impact verwacht op het duinenzicht voor 

de omgeving, meer bepaald voor de bewoners aan de overzijde van de Elisalaan, daar de 

bovengrondse uiterste bouwzone fysisch aansluit op het Nieuwlandplein en de bebouwing ter hoogte 

van de Simli-wijk en de bouwdiepte evenwijdig aan de rooilijn Nieuwlandplein niet meer kan bedragen 

dan de huidige bouwdiepte. 

In vergelijking met de huidige situatie, creëert de nieuwe situatie geen meerhinder. 

 

Het plan concentreert zich op wat momenteel essentieel is voor het karakter en de eigenheid van het 

Nieuwlandplein alsook voor het karakter en uitzicht van de Simli-duinen.  

 

De bestemmingszones bevestigen in eerste instantie een gedeelte van het natuurgebied, zoals 

voorzien in het gewestplan in een zone voor natuurherstel met nabestemming natuurreservaat. 

Anderzijds wordt het Nieuwlandplein ingekleurd als openbaar domein en wordt de zone, tussen 

natuurgebied en openbaar domein, ingekleurd als een projectzone, dat zich als het ware zal moeten 

inkapselen in een te herstellen gedeelte van de Simli-duinen. Rondom de bovengrondse uiterste 

bouwzone binnen de projectzone, wordt een bouwvrije groenzone voorzien, om een overgang naar 

het duinlandschap te stimuleren. 

 

De projectzone voorziet in een bestemmingswijziging van natuurgebied naar de 

bestemmingscategorie recreatie, waarbij een functiewijziging en verbouwing/vervanging van het 

bestaand en vergund sportcomplex naar/door een eco-hotel mogelijk gemaakt wordt. Hierbij omvat 
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de projectzone het bestaande gebouw, de bestaande buitenverharding en de voormalige tuin, 

aansluitend op het Nieuwlandplein.  

Ter hoogte van de zonevreemde tennisterreinen en minigolf wordt een herstel van het duinlandschap 

beoogt, wat een meerwaarde zal betekenen voor de omgeving. En dan meer bepaald voor de 

bewoners aan de overzijde van de Elisalaan. 

 

Om de parkeerproblematiek in en rond de stad Nieuwpoort op te lossen wilt men de mogelijkheid 

voorzien om onder het huidige Nieuwlandplein een ondergrondse parkeergarage te realiseren. 

 

Het Nieuwlandplein fungeert vandaag als ruime parkeerplaats (104 bovengrondse parkeerplaatsen). 

Met de realisatie van de ondergrondse parkeergarage onder het Nieuwlandplein ontstaat de 

mogelijkheid om het huidige Nieuwlandplein om te vormen naar een aangenaam plein waar de nadruk 

gelegd wordt op het verblijven. Dit zal niet alleen een meerwaarde betekenen voor de omgeving maar 

ook voor de fauna en flora. 

 

Er zijn geen recente parkeeronderzoeken uitgevoerd in de buurt van het plangebied. Op vlak van o.a. 

het parkeerbeleid en het parkeerplan in de gemeente heeft de gemeentelijke begeleidingscommissie 

beslist om het gemeentelijk mobiliteitsplan te verdiepen. Hiervoor werd het studiebureau Grontmij 

aangesteld. Het dossier werd opgestart en zal wellicht in het voorjaar van 2016 klaar zijn. Er kan heden 

dus geen reflectie gemaakt worden met een up to date mobiliteitsplan. 

Er worden geen bijkomende problemen verwacht rond deze zone op vlak van mobiliteit. 

Het huidig parkeerregime ter hoogte van het plangebied en de onmiddellijke omgeving ziet er als volgt 

uit:  

- Het Nieuwlandplein is:  

- voor 4/5den exclusief voorbehouden voor gemeentelijke parkeerkaarten;  

- voor 1/5de betalend parkeren of gemeentelijke parkeerkaart;  

- De Simi-wijk is betalend parkeren of gemeentelijke parkeerkaart;  

- De Elisalaan t.h.v. het Nieuwlandplein is betalend parkeren.  

 

Het huidige Nieuwlandplein telt op vandaag 104 bovengrondse parkeerplaatsen. Volgens het 

voorliggend ontwerp van architect VT & Partners, d.d. 29/08/2013 worden in de ondergrondse 

parkeergarage 139 openbare parkeerplaatsen voorzien, waarvan zes voor mindervaliden. Daarnaast 

worden bovengronds nog eens 23 openbare parkeerplaatsen voorzien. In totaal worden er dus 162 

openbare parkeerplaatsen voorzien. Ten opzichte van de bestaande toestand komen er dus 58 

openbare parkeerplaatsen bij.  

Echter dient hier wel te worden aangehaald dat er volgens de stedenbouwkundige voorschriften 

maximum 26 bovengrondse openbare parkeerplaatsen worden toegelaten. In principe kunnen er ten 

opzichte van de huidige situatie dus 61 openbare parkeerplaatsen extra gecreëerd worden. 

 

Naar aanleiding van het advies van AWV (dd. 12/09/2014) wordt slechts één ontsluitingspunt voor het 

plangebied op de Elisalaan voorzien. Namelijk ter hoogte van de bestaande lichtenregeling, waar ook 

op vandaag het Nieuwlandplein ontsluiting neemt op de Elisalaan.  
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6.1. Bestemmingsplan  

 

Artikel 1: zone voor natuurherstel met nabestemming natuurreservaat 
 

Binnen deze specifieke bestemmingszone zijn op heden vijf bestaande outdoor tennisterreinen en een 

minigolfterrein gelegen. Deze sportaccommodatie was gekoppeld aan een voormalig sportcomplex, 

dat gerealiseerd werd op een gedeelte van de Simli-duinen.  

 

Deze outdoor sportaccommodatie is, gezien zijn ligging ten opzichte van de bestemmings-zone 

‘natuurgebied’ van het gewestplan, echter zone-vreemd. 

 

Om, ondanks de intensivering van het ruimtegebruik door de bestemmingswijziging die een 

functiewijziging en verbouwing/vervanging van het bestaand sportcomplex naar/door een eco-hotel 

(zie artikel 2) mogelijk maakt, minstens een stand-still van het verlies aan natuurwaarden te 

waarborgen, is het op heden noodzakelijk om vooraf de duingronden waarop de tennisterreinen en 

minigolf zich bevinden, te herstellen in hun oorspronkelijke toestand van duin en duinpan en samen 

met de omliggende duinen het statuut van Vlaams natuurreservaat toe te kennen. Zo ontstaan er 

nieuwe mogelijkheden voor het verder herstel van de Simli-duinen. 

 

Deze zone wordt ontsloten via het Nieuwlandplein, over de projectzone (artikel 2) heen, waar een 

ontsluitingspunt op de Elisalaan voorzien wordt ter hoogte van de indicatieve aanduiding 

‘ontsluitingspunt’.  

 

Artikel 2: projectzone 
 

Binnen deze zone is het mogelijk om een globaal project te realiseren. Gelet op de toeristische 

recreatieve ligging en gelet op de specifieke formuleringen uit het GRS, is het wenselijk om op deze 

plek een eco-hotel te realiseren. 

 

De projectzone is gelegen op een boogscheut van de dijk en het strand en paalt aan het natuurgebied 

waar de Simli-duinen het globale beeld bepalen. 

 

Door de specifieke ligging langsheen de Simli-duinen is het belangrijk dat het te realiseren project zich 

landschappelijk in past in de omgeving. 

 

Zowel de Simli-duinen als het te realiseren toeristisch-recreatief project dienen een symbiose te 

vormen waar natuur en natuurontwikkeling de voorhand krijgt op het toeristisch gebeuren.  

 

Artikel 3: openbaar domein 
 

Om de parkeerproblematiek op te lossen op het grondgebied van Nieuwpoort wordt de mogelijkheid 

geschept om onder het huidige Nieuwlandplein een ondergrondse parkeergarage te realiseren. 

 

Met de realisatie van de ondergrondse parkeergarage ontstaat de mogelijkheid om het huidige 

Nieuwlandplein om te vormen naar een aangenaam plein waar de nadruk gelegd wordt op het 
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verblijven. Het omvormen van de huidige bovengrondse parking in KWS op het Nieuwlandplein naar 

een groenzone creëert een zachtere overgang van het stedelijke Nieuwpoort-Bad naar de waardevolle 

natuurgebieden en landschappen in de omgeving. 

 

Het openbaar domein wordt doorgetrokken tot het midden van de Elisalaan, opdat het onderhavig 

RUP zou aansluiten op het RUP Nieuwpoort-Bad, ten noorden van het RUP Nieuwlandplein. 

 

Artikel 4: indicatieve aanduiding ontsluiting 
 
Ter hoogte van deze indicatieve aanduiding zoekt het plangebied de hoofdontsluiting op met de 

Elisalaan. 

 

Zowel voertuigen als zachte weggebruikers dienen naar dit ontsluitingspunt geleid te worden. 

 

Het openbaar domein (artikel 3) kent slechts één ontsluitingspunt. Artikel 1 (zone voor natuurherstel 

met nabestemming natuurreservaat) en artikel 2 (projectzone) worden ontsloten via artikel 3 

(openbaar domein), met het ontsluitingspunt op de Elisalaan ter hoogte van de indicatieve aanduiding. 

 

De effectieve ontsluitingsweg heeft een maximale breedte van 6,00 meter. 

 

De as van de ontworpen ontsluitingsweg mag maximaal 3,00 meter afwijken van het aangegeven 

ontsluitingspunt. 

 

6.2. Recht van doorgang 

 
Er wordt binnen het voorliggend RUP Nieuwlandplein een recht van doorgang verleend aan het 

Agentschap Natuur en Bos om het onderhoud van de Simli-duinen verder te garanderen. De zone, 

waarop artikel 2 van toepassing is wordt hiermee belast, dit ten voordele van artikel 1. 

Zie indicatieve aanduiding ‘ontsluiting zone voor natuurherstel met nabestemming natuurreservaat’. 

 

6.3. Windmolens en zonnepanelen 

 

Binnen het plangebied zijn alle windmolens en windturbines verboden.  

 

Zonneboilers zijn toegelaten. Zonnepanelen zijn verplicht, dit gezien het specifieke karakter van de 

projectzone, namelijk eco-hotel.  

 

Zonnepanelen en/of –boilers zijn enkel toegelaten op het dak van bebouwing en dienen verplicht 

geïntegreerd te worden in een afgeknot hellend dak, met een hoogte tot maximum aan de dakrand, 

omwille van: 

- het karakter van de buurt; 

- de uitstraling van de omgeving; 

- het onttrekken aan het oog van deze objecten; 

- … 
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Figuur: Princiepstekening bij een afgeknot hellend dak   
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7. Passende beoordeling en verscherpte natuurtoets 
 
7.1. Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (Natura 2000) 

 
De Europese Vogelrichtlijn is bedoeld om alle vogelsoorten in Europa in stand te houden en te 

herstellen. In deze gebieden dienen maatregelen getroffen te worden voor de bescherming van de 

vogelsoorten en van hun leefgebieden. Bovendien moet men ook de rui-, overwinterings- en 

rustplaatsen van geregeld voorkomende trekvogelsoorten, onder andere watervogels en ganzen, 

beschermen. 

 

De Europese Habitatrichtlijn streeft naar de instandhouding en het herstel van de natuurlijke habitats 

en de wilde fauna en flora in de verschillende lidstaten.  

 

 

 
Figuur: Natura 2000 (bron: agiv.be) 

 
Het plangebied is deels gelegen in de speciale beschermingszone (SBZ-V) ‘BE2500121 Westkust’.  

 
Het plangebied is deels gelegen in de speciale beschermingszone (SBZ-H) ‘BE2500001 Duingebieden 
inclusief IJzermonding en Zwin’ (habitatrichtlijngebied). 
 
De grootste bedreigingen voor zowel het vogel- als habitatrichtlijngebied zijn: 

- grondwaterpomping (zeer belangrijk); 

- natuurlijke effecten (belangrijk); 

- recreatie en toerisme (belangrijk); 

- resultaat van dier- en /of plantintroductie (belangrijk); 

- verstoring van vogels (belangrijk). 
 
Noodzakelijk milderende herstelmaatregelen binnen het onderhavig RUP waarborgen een stand-still 
inzake natuurverlies. Meer nog, de herstelmaatregel houdt een toename aan natuurwaarden in. 
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7.2. VEN- en IVON gebieden 

 
Het betreft gebieden die de Vlaamse Regering afbakende in uitvoering van het Decreet betreffende 

het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu van 21 oktober 1997 en het ruimtelijk structuurplan 

Vlaanderen.  

 

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een selectie van de waardevolste en gevoeligste 

natuurgebieden in Vlaanderen. Het zijn die gebieden waar natuurbehoud en natuurontwikkeling op 

de eerste plaats moeten komen om een representatief staal van de Vlaamse natuur duurzaam in stand 

te kunnen houden. De Vlaamse overheid zal daarom in die gebieden een beleid voeren dat is gericht 

op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu. 

 

 
Figuur  VEN- en IVON-gebieden (bron: agiv.be). 

 

Het westelijk gedeelte van het plangebied is gelegen binnen de contouren van het VEN-gebied de 

Westkust (invoegetreding 08/06/2009). Hier geldt een Recht van Voorkoop Natuur, aan te bieden aan 

de Vlaamse Landmaatschappij (bron: www.agiv.be). 

 
Het planopzet binnen voorgenomen RUP leidt niet tot onvermijdbare en onherstelbare schade aan de 

natuur in het VEN.  

http://www.agiv.be/
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7.3.  Biologische waarderingskaart 

 
Volgens de biologische waarderingskaart (BWK) bevindt het plangebied zich niet in biologisch 

waardevol gebied. Echter wordt het duinengebied ten zuiden en ten westen van het plangebied 

geselecteerd als biologisch zeer waardevol en als faunistisch voornaam gebied.  

 

 

 
Figuur: Biologische waarderingskaart  

(bron: agiv.be) 
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7.4. Beoordeling 

 

Er worden geen significante negatieve effecten verwacht op vlak van biodiversiteit, fauna en flora. 

 

Noodzakelijk milderende herstelmaatregelen binnen het onderhavig RUP waarborgen een stand-still 

inzake natuurverlies. Meer nog, de herstelmaatregel houdt een toename aan natuurwaarden in. 

 

Elke aanvraag binnen de contour van onderhavig RUP zal onderworpen dienen te worden aan een 

passende beoordeling/verscherpte natuurtoets, waarbij de mogelijke effecten ten gevolge van het 

project, onderzocht dienen te worden op hun significantie.  

 

Tijdens bouwwerken is een rustverstoring mogelijk t.o.v. het faunistisch waardevol gebied, habitat- en 

richtlijngebied en het VEN-gebied. 

 

Daarnaast kan lichtpollutie het ecosysteem in de omgeving verstoren. Echter zal er minder lichtpollutie 

optreden in vergelijking met de bestaande toestand. De zonevreemde sportterreinen maken plaats 

voor het herstel van het duinenlandschap.  

 

Tijdens bouwwerken zal (bron)bemaling nodig zijn. Dit zal een rechtstreekse ingreep op de 

grondwaterspiegel hebben. Grondwater is één van de voornaamste pijlers van het ecosysteem. Het 

verlagen van de grondwaterspiegel betekent dus het onttrekken van water uit de wortelzone, wat 

nefaste gevolgen kan hebben voor de vegetatie. 

 

Milderende maatregelen: 

Natuurherstel door het verwijderen van zonevreemde tennisterreinen en minigolf en de integratie van 

de herstelde site samen met de overige omliggende duinen in een Vlaams natuurreservaat vormen 

een milderende herstelmaatregel voor de effecten die te verwachten zijn door de intensivering van 

het ruimtegebruik door de bestemmingswijziging die een functiewijziging en verbouwing/vervanging 

van het bestaand (zonevreemd, doch vergund) sportcomplex naar/door een eco-hotel mogelijk maakt. 

De uit te voeren natuurherstelmaatregel vormt een noodzakelijk milderende herstelmaatregel die een 

stand-still inzake natuurverlies moet waarborgen.  

 

Omwille van de nabijheid van faunistisch waardevol gebied, habitat- en vogelrichtlijngebied en VEN-

gebied, worden beperkingen opgelegd via de stedenbouwkundige voorschriften waarbij rustverstoring 

tijdens het broedseizoen voorkomen wordt. Het broedseizoen loopt van 15 maart tot 30 juni (bron: 

http://www.vlaanderen.be/). 

 

Lichthinder/lichtbronnen dienen beperkt te worden tot een minimum.  

 

Indien voor de werken bronbemaling toegepast zal worden, dient zoveel mogelijk opgepompt water 

terug in de grond te worden ingebracht buiten de onttrekkingszone. Retourbemaling dient te worden 

toegepast op uitdrukkelijke voorwaarde dat er geen verzilt water in de ontvangende zoetwaterlens zal 

worden gebracht. 
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8. Plan-M.E.R. 
 

Op basis van een screeningsnota werd aan bevoegde MER-dienst een verzoek gericht tot ontheffing 

van de plan-M.E.R.-plicht. 

Er werd geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke 

milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-M.E.R. niet nodig is. 

De ontheffing werd verkregen op 30 oktober 2014. 
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9. Ruimtebalans 
 
 
Het plangebied is volgens het gewestplan deels gelegen in woongebied en deels in natuurgebied. 

 

Voorliggend RUP voorziet: 

- een zone dat sorteert onder de gebiedscategorie ‘reservaat en natuur’; 

- een zone dat sorteert onder de gebiedscategorie ‘recreatie’; 

- een zone dat sorteert onder gebiedscategorie ‘lijninfrastructuur’. 

 
Uitgedrukt in vierkante meter, afgerond op 0 m². 
 

(categorieën zoals bepaald in VCRO) 
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Reservaat en natuur 9.319 7.044 - 2.275 

Wonen 5.081 / -5.081 

Recreatie 0 2.275 + 2.275 

Lijninfrastructuur 0 5.081  + 5.081 

Totaal 14.400 14.400 0 

 

 

Het verlies aan ’Reservaat en natuur’ dienen we echter in een ander licht te zien. Op vandaag is het 

grootste aandeel aan natuurgebied binnen de grenzen van het RUP ingenomen door een zonevreemde 

functie, namelijk door tennisterreinen, minigolfterrein en door een sportcomplex.  

 

Ondanks de intensivering van het ruimtegebruik, door het voorzien van verblijfsrecreatief areaal ter 

hoogte van het voormalig sportcomplex, wordt door het herstellen van het duinenlandschap ter 

hoogte van de zonevreemde sportterreinen, een stand-still van verlies aan natuurwaarden 

gewaarborgd. Meer nog, de herstelmaatregel houdt een toename aan natuurwaarden in. 

 

Een kwantitatief verlies aan natuurareaal en toename van verblijfsrecreatief areaal, wordt 

gecompenseerd door een kwalitatieve verbetering van het resterend natuurareaal. 
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10. Op te heffen plannen en voorschriften 
 

De bepalingen en voorschriften van het gewestplan Veurne Westkust (K.B. van 06/12/1976) voor de 

delen die gelegen zijn binnen het plangebied van onderhavig RUP, worden opgeheven na goedkeuring 

van onderhavig gemeentelijk RUP. 

Het gaat om: 

- ca. 50are 81ca (5.081m²) woongebied 

- ca. 93are 19ca (9.319m²) natuurgebied. 

 

Er dienen geen verkavelingen opgehoffen te worden. 

De bepalingen van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake perceelsafsluitingen, de 

grootte van de percelen en uitzicht van de gebouwen in de residentiële wijk Simli, van 10/08/2006, 

worden opgeheven na goedkeuring van onderhavig gemeentelijk RUP, voor de delen die gelegen zijn 

binnen het plangebied van onderhavig RUP. 
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11. Register planbaten, planschade en/of compensatie 
 

VCRO, Art. 2.6.4. een planbatenheffing is verschuldigd wanneer een in werking getreden ruimtelijk 

uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg op een perceel één of meer van de hiernavolgende 

bestemmingswijzigingen doorvoert: 

 

1) de bestemmingswijziging van een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding ‘bos’, 

‘overig groen’ of ‘reservaat en natuur’ valt, naar een zone die onder de categorie van 

gebiedsaanduiding ‘recreatie’ valt.  

 

 van toepassing: ca. 2.275m². 
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12. Planproces 

 

Ontheffing plan-MER-plicht  

Adviesvraag 30 september 2014 

Ontheffing 30 oktober 2014 

Voorontwerp 

Adviesvraag 7 augustus 2014 

Gecoro 11 juni 2014 

Plenaire vergadering 18 september 2014  

Ontwerp 

Voorlopige vaststelling 29 december 2014 

Openbaar onderzoek van 19 januari 2015 tot 20 maart 2015 

Gecoro 21 mei 2015 

Definitieve vaststelling 25 juni 2015 
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Bijlagen 
 

Hierbij wordt een overzicht gegeven van de bijlagen die aan dit dossier werden toegevoegd. De 

verschillende bijlagen werden integraal opgenomen, achteraan deze bundel. 

 

1. Ontheffing plan-MER-plicht; 

2. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake perceelsafsluitingen, de grootte van 

de percelen en uitzicht van de gebouwen in de residentiële wijk Simli; 

3. Bouwvergunning sportcomplex;  

4. Koninklijk besluit betreffende bescherming van het duinengebied ten westen van Nieuwpoort-

Bad, gelegen op het grondgebied van de gemeente Nieuwpoort; 

5. Uittreksel decreet Natuurbehoud (dd. 21/10/1997); 

6. Adviezen voorontwerp; 

7. Advies gecoro; 

8. Verslag plenaire vergadering; 

9. Voorlopige vaststelling gemeenteraad; 

10. Adviezen ontwerp; 

11. Verslag gecoro; 

12. Definitieve vaststelling gemeenteraad. 

 























UITTREKSEL DECREET NATUURBEHOUD (DD. 21/10/1997): 

Art. 36ter instandhouding : het geheel van maatregelen die nodig zijn voor het 

behoud of herstel van habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten in 

een gunstige staat van instandhouding. 

 

De staat van instandhouding van een habitat wordt als gunstig beschouwd wanneer 

: 

- het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die 

habitat binnen dat gebied stabiel zijn of toenemen; 

- de nodige specifieke structuur en functies voor behoud op lange termijn 

bestaan en in de afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan; 

- de staat van instandhouding van de voor die habitat gunstige typische 

soorten gunstig is. 

 

De staat van instandhouding van een soort wordt als gunstig beschouwd wanneer: 

- uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog altijd 

een levensvatbare component is van de habitat waarin de soort voorkomt en 

dat vermoedelijk op lange termijn zal blijven; 

- het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of 

binnen afzienbare tijd lijkt te zullen worden; 

- er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan 

om de populaties van die soort op lange termijn in stand te houden; 
 

Art. 26bis.  

§ 1. De overheid mag geen toestemming of vergunning verlenen voor een activiteit 

die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan 

veroorzaken. 

Als voor een activiteit een kennisgeving of melding aan de overheid vereist is, dient 

door de kennisgever worden aangetoond dat de activiteit geen onvermijdbare en 

onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken. Wanneer de 

kennisgever dit niet gedaan heeft, dient de betrokken overheid zelf te onderzoeken 

of de activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN 

kan veroorzaken. Wanneer dit het geval is, wordt dit door de overheid aan de 

kennisgever medegedeeld bij ter post aangetekende brief binnen de eventuele 

wachttermijn voor het uitvoeren van de activiteit voorzien in de wetgeving in het 

kader waarvan de kennisgeving of de melding gebeurt of bij gebreke daaraan 

binnen dertig dagen na de kennisgeving of melding. De kennisgever mag pas starten 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1997102140&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.26
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1997102140&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.27


met de uitvoering van de betrokken activiteit wanneer voormelde termijn 

verstreken is zonder dat hij een voormeld bericht van de overheid heeft ontvangen. 

De Vlaamse regering kan bepalen hoe moet aangetoond worden dat een activiteit 

geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan 

veroorzaken. 

§ 2. De in § 1 bedoelde overheid vraagt in de gevallen bedoeld in § 1 advies aan de 

dienst bevoegd voor het natuurbehoud over de vraag of de betrokken activiteit 

onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken. 

De Vlaamse regering kan de nadere regels vastleggen met betrekking tot de 

procedure die moet nageleefd worden voor het vragen van het advies. 

§ 3. In afwijking van § 1 kan een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare 

schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken, bij afwezigheid van een 

alternatief, toch worden toegelaten of uitgevoerd om dwingende redenen van 

groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard. 

In dat geval dienen alle schadebeperkende en compenserende maatregelen 

genomen te worden. 

Degene die de aanvraag, de kennisgeving of de melding bedoeld in § 1 gedaan heeft 

en die respectievelijk een weigering of een bericht zoals bedoeld in § 1, tweede lid 

van de betrokken overheid heeft ontvangen, richt tot deze overheid een verzoek 

tot het toepassen van de in deze paragraaf bedoelde afwijkingsmogelijkheid. 

De Vlaamse regering bepaalt de procedure voor deze aanvragen en voor het 

behandelen ervan. 

De Vlaamse regering oordeelt over het bestaan van dwingende redenen van groot 

openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard. 































 

 

Vlaamse Overheid - Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen 

Jacob van Maerlantgebouw - Koning Albert I-laan 1/2 bus 92 - 8200 Brugge 

Tel. 050 24 81 50 - Fax 050 24 82 05 - e-mail west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be - www.onroerenderfgoed.be 
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Geachte heer, 

Geachte mevrouw,  

 

In toepassing van artikel 2.2.13  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Besluit van de 

Vlaamse Regering van 11 mei 2001, verzocht u het agentschap Onroerend Erfgoed om advies. 

 

Conform artikel 2 van bovenvermeld besluit kan volgende informatie meegegeven worden: 

 

Binnen de begrenzing van het uitvoeringsplan zijn er gronden of erop aanwezige constructies 

gelegen die geheel of ten dele beschermd zijn als landschap ‘Duingebied ten westen van 

Nieuwpoort-Bad’, beschermd bij K.B. van 16.03.1978 omwille van de natuurwetenschappelijke 

waarde en esthetische waarde. 

Voor een overzicht van de beschermingen verwijzen wij door naar de databank beschermingen op 

de website van het agentschap Onroerend Erfgoed. 

 

Naar aanleiding van het verzoek tot raadpleging in het kader van een onderzoek tot 
milieueffectrapportage van het GRUP ‘Nieuwlandplein’, omvattende de beschrijving van het GRUP 
met inbegrip voor de voorziene stedenbouwkundige, werd op 07.04.2014 door het Agentschap 

Onroerend Erfgoed een gunstig advies uitgebracht.  
Het voorliggend plan, voorontwerp GRUP Nieuwlandplein te Nieuwpoort, bevat geen bijkomende 
gegevens welke aanleiding geven tot een herziening van het reeds eerder verleend advies. 
 

Conclusie agentschap Onroerend Erfgoed 
 
Gelet op de bovenstaande argumenten wordt over voorliggend gemeentelijk  ruimtelijk 

uitvoeringsplan een gunstig advies uitgebracht. 

Tevens wensen wij ons te laten verontschuldigen voor de plenaire vergadering van 18 september 
2014. 
 
Hoogachtend, 

 

 

Miek Goossens 

Provinciaal Directeur 

      

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 

Marktplein 7 

8620 NIEUWPOORT  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uw bericht van  contactgegevens  ons kenmerk  bijlagen 

07/08/2014  Marika Strobbe   4.002/38016/99.129  

  marika.strobbe@rwo.vlaanderen.be   

uw kenmerk  050 24 81 78  datum 

TD/874.46/2.14_5_1/R

D/748 

   15.09.2014 

 

Betreft: Voorontwerp gemeentelijk  ruimtelijk uitvoeringsplan Nieuwlandplein : advies 

(plenaire vergadering dd. 18.09.2014). 









 

 

 

 
Stad Nieuwpoort 
College van burgemeester en schepenen 
Marktplein 1 
8620 NIEUWPOORT 
 

 
uw kenmerk ons kenmerk plaats datum 

TD/874.46/2.14_5_1/RD/74
8 

      Brussel  

contactpersoon e-mail telefoonnummer faxnummer 

Mia Lammens Mia.lammens@toerismevlaanderen.be 02 504 03 83 02 504 03 77 

 

Voorontwerp RUP ‘Nieuwlandplein’ 
 

Geachte  

 
Na een analyse van het voorontwerp gemeentelijk RUP ‘Nieuwlandplein’ in Nieuwpoort heeft 
Toerisme Vlaanderen geen opmerkingen en gaat bijgevolg akkoord met het voorliggend 
RUP. Gezien de achteruitgang van het aantal hotels aan de kust, zijn wij zeer tevreden met 
de mogelijkheid die via dit plan wordt gecreëerd om op deze plek een eco-hotel te bouwen en 
of in te richten. 
 
 
Met vriendelijke groeten 

 

 

Jan Van Praet 
Afdelingshoofd Kennis en Kwaliteit



 

Toerisme Vlaanderen 

    
 

test 













Geomex bvba 
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Provincie West-Vlaanderen | Stad Nieuwpoort 

RUP Nieuwplandplein  
Verslag plenaire vergadering | 18 september 2014 
 
Plan ID: RUP_38016_2.14_00005_00001 
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Verslag van het plenair overleg van 18 september 2014 
 
 
Het voorontwerp van het GRUP werd op 07/08/2014 overgemaakt aan: 

 
- Agentschap R-O Vlaanderen, Directie Coördinatie-werking; 
- Afdeling R-O West-Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen 
- Provinciebestuur West-Vlaanderen (Drum); 
- Dienst begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen, Afdeling Milieu-, Natuur- en 

Energiebeleid – Departement LNE; 
- Agentschap voor Natuur en Bos; 
- Vlaamse Milieumaatschappij; 
- Agentschap Wegen en Verkeer – District en Regie 315 Oostende; 
- Agentschap Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen; 
- Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid – Dienst Veiligheidsrapportage; 
- Vervoersmaatschappij De Lijn; 
- Toerisme Vlaanderen; 
- Bloso. 

 
Het voorontwerp van het GRUP werd op 11 juni 2014 toegelicht op de GECORO. 
 
 
Schriftelijk advies werd verleend door: 

 
- Agentschap Wegen en Verkeer (d.d. 12/09/2014); 
- Provinciebestuur West-Vlaanderen (d.d. 11/09/14); 
- Ruimte Vlaanderen (d.d. 17/09/2014); 
- Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen – Afdeling Milieu-, Natuur- en 

Energiebeleid – Departement LNE (d.d. 08/09/2014); 
- Agentschap voor Natuur en Bos (d.d. 18/09/2014); 
- Onroerend Erfgoed (d.d. 15/09/2014); 
- Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid – dienst veiligheidsrapportering (d.d. 

26/08/2014); 
- De Lijn (d.d. 02/09/2014); 
- Toerisme Vlaanderen (d.d. 17/09/2014); 
- Bloso (d.d. 11/09/2014); 
- Gecoro (d.d. 11/05/2014). 

 
De VMM is niet bevoegd om advies te geven in dit dossier en deelde dit meer door middel van een 

schrijven op 10/09/2014. 

 
De adviezen zijn terug te vinden in de bijlage van dit verslag. 
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Op het plenair overleg waren aanwezig: 

 

- Dhr. Henk Goddemaer, Agentschap Wegen en Verkeer; 

- Lieven Dekoninck, Agentschap voor Natuur en Bos; 

- Dhr. Joachim D’Eigens, provinciebestuur West-Vlaanderen; 

- Dhr. Damian Rommens, waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar Stad Nieuwpoort; 

- Mevr. Evi Lefevere, ruimtelijke planner Geomex bvba; 

- Mevr. Natasja Rotsaert, medewerker ruimtelijke planning Geomex bvba. 
 
 
Voor het plenair overleg waren verontschuldigd: 

 

- Dhr. ir. Roland Crabbe, burgemeester Stad Nieuwpoort; 

- Dhr. Jean-Louis Herrier, Agentschap voor Natuur en Bos; 

- Mevr. Julie Dalle, Ruimte Vlaanderen; 

- Dhr. Patrick Boel, Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen – Afdeling Milieu-, 
Natuur- en Energiebeleid – Departement LNE; 

- Dhr. Stijn Van Noten, Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen; 

- Mevr. Marika Strobbe, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid – Dienst 
Veiligheidsrapportage; 

- Mia Lammens, Toerisme Vlaanderen; 

- Dhr. Francis Pepermans en mevr. Sarah Denys, Bloso. 
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Verslag 

 
Op het plenair overleg werden de adviezen van de aanwezige adviesinstanties eerst besproken en 
daarna werden de schriftelijke adviezen één voor één voorgelezen en besproken. 
 
De cursief en in het grijs staande tekst is het antwoord van de ontwerper op de gestelde vragen en 
op de geformuleerde opmerkingen. 
 
1) Agentschap Wegen en Verkeer 

 

Het agentschap Wegen en Verkeer geeft een gunstig advies op het voorliggende RUP. 

Het agentschap heeft wel enkele opmerkingen: 

- De informatie over het nul-scenario is niet correct: het gewestplan kleurt de zone niet in als 

dagrecreatie maar wel als natuurgebied. 

 

In de nota staat er genoteerd dat er een functiewijziging van dagrecreatie naar 

verblijfsrecreatie wordt voorzien. Dit duidt op de functie van het gebouw en niet op de 

bestemming van de zone waarin het gebouw gelegen is. Door een bestemmingswijziging door 

te voeren van een gedeelte van het natuurgebied naar de bestemmingscategorie ‘recreatie’ 

wordt de mogelijkheid geschept om een functiewijziging van het aanwezige gebouw van 

dagrecreatie naar verblijfsrecreatie mogelijk te maken.  

De ontwerper zal er voor zorgen dat enige onduidelijkheid hieromtrent weggewerkt wordt in 

de toelichtingsnota. 

 

- Binnen het plangebied zou het parkeerareaal verdubbelen. Echter op basis van de 

stedenbouwkundige voorschriften is het stallen van voertuigen op onverharde ondergrond 

overal mogelijk onder artikel 1. Alsook onbeperkt bovengronds parkeren onder artikel 2. Het 

parkeerbeleid vormt een cruciale sleutel voor een duurzame mobiliteit. Een voldoende 

onderbouwing voor het verdubbelen van het parkeerareaal blijft dan ook nodig. 

Hoe past dit in de parkeerbalans, - beleid, zoals voorgesteld en sindsdien uitgevoerd in het 

mobiliteitsplan? Recent geactualiseerd parkeeronderzoek plaats gevonden? Huidige en 

geplande parkeerregime op projectgebied en onmiddellijke omgeving? 

 

Er zijn geen recente parkeeronderzoeken uitgevoerd in de buurt van het plangebied. Op vlak 

van o.a. het parkeerbeleid en het parkeerplan in de gemeente heeft de gemeentelijke 

begeleidingscommissie beslist om het gemeentelijk mobiliteitsplan te verdiepen. De offertes 

van de aangeschreven studiebureaus voor het verdiepen van het mobiliteitsplan werden 

reeds ingediend, echter is het studiebureau nog niet gekend. Er kan dus geen reflectie 

gemaakt worden met een up-to-date mobiliteitsplan. 

 

Het huidig parkeerregime ter hoogte van het plangebied en de onmiddellijke omgeving ziet er 

als volgt uit: 

o Het Nieuwlandplein is: 

 voor 4/5den exclusief voorbehouden voor gemeentelijke parkeerkaarten; 

 voor 1/5de betalend parkeren of gemeentelijke parkeerkaart; 

o De Simi-wij is betalend parkeren of gemeentelijke parkeerkaart; 
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o De Elisalaan t.h.v. het Nieuwlandplein is betalend parkeren. 

 

Het huidige Nieuwlandplein telt op vandaag 104 bovengrondse parkeerplaatsen. Volgens het 

voorliggend ontwerp van architect VT & Partners, d.d. 29/08/2013 worden in de 

ondergrondse parkeergarage 139 openbare parkeerplaatsen voorzien, waarvan zes voor 

mindervaliden. Daarnaast worden bovengronds nog eens 23 openbare parkeerplaatsen 

voorzien. In totaal worden er dus 162 openbare parkeerplaatsen voorzien. Ten opzichte van 

de bestaande toestand komen er dus 58 openbare parkeerplaatsen bij. Dit vormt geen 

verdubbeling van het bestaande aantal parkeerplaatsen. 

De ondergrondse parkeerplaatsen, dienstig voor het hotel, zijn privaat en kunnen bijgevolg 

niet in rekening gebracht worden. 

 

De provincie benadrukt dat in de voorschriften dient opgenomen te worden dat de 

bovengrondse parkeerplaatsen enkel voor kort parkeren aangewend mogen worden en dat de 

plein-functie er primeert. Dit dient verder verordenend meegenomen te worden in het RUP. 

 

- Over de ontsluiting van de verkeersstromen van het plangebied ontbreekt een toets op 

mesoniveau. Zo verwerkt de Elisalaan (N34z) enkel verkeer komende uit de richting Koksijde 

naar de richting Nieuwpoort. Verkeer in de andere richting is niet mogelijk. Hinderen de 

bijkomende verkeersstromen binnen het projectgebied ten gevolge van het uitbreiden van 

het parkeerareaal de verkeersveiligheid en – leefbaarheid van het Sint-Bernardusplein? Voor 

de uitwerking van de verkeersafwikkeling op microniveau zijn conflicten met de tram en 

verkeer uit de verschillende wegtakken te vermijden. Om die reden dient het ontsluiten van 

het perceel dan ook, zoals vandaag, via de bestaande lichtenregeling te gebeuren, recht 

tegenover de zijstraat Sint-Bernardusplein. Bij de inrichting van het plein worden alle 

verkeersbewegingen (ook voetgangers) geleid naar de driekleurige lichten. 

 

Eenzelfde opmerking werd geformuleerd in de procedure van de M.E.R.-screening. De 

ontwerper dacht hier reeds over na en stelt het volgende voor: 

Op het bestemmingsplan wordt een 

bijkomend artikel gecreëerd, namelijk 

‘artikel 4: indicatieve aanduiding 

ontsluitingspunt’. 
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Dit ontsluitingspunt wordt aangeduid ter hoogte van de bestaand ontsluiting van het 

Nieuwlandplein op de Elisalaan. 

 

De aanwezige adviserende instanties gaan akkoord met het voorstel. 

 

 

In het advies wordt nog vermeld dat het voorontwerp RUP geen verfijningen mee neemt ten 

gevolge van de screeningsfase en het hierbij gegeven advies. 

De ontwerper wenst te benadrukken dat het voorontwerp van het RUP reeds op 10 maart werd 

overgemaakt aan het stadsbestuur om de plenaire vergadering te organiseren. De plenaire 

vergadering werd toen niet meteen georganiseerd omdat ANB eerst zekerheid wou over het 

verwerven van de grond, voordat het RUP in officiële procedure zou gaan. 

 

De adviesvraag van de M.E.R.-screening werd verstuurd op 11 maart 2014. Het ontvangen advies 

van AWV kwam dus pas aan nadat de nodige documenten reeds overgemaakt werden aan het 

stadsbestuur. De ontwerper heeft in de tussenperiode wel verder gewerkt aan de toelichtingsnota 

en het bestemmingsplan op basis van de gemaakte opmerkingen van AWV, zoals eerder al te zien 

is in het kader van de opmerking betreffende de ontsluiting. 

 

 

2) Agentschap voor Natuur en Bos 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos is nauw betrokken geweest bij de opmaak en het bijhorende 

vooroverleg tot opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Nieuwlandplein’. In het kader van het 

vooroverleg werden vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos al diverse opmerkingen gemaakt 

en aanpassingen gevraagd. Deze zijn in onderling overleg in het voorliggend plan doorgevoerd. 

Het RUP, zoals het nu voorligt, kan vanuit het ANB dan ook gunstig geadviseerd worden. 

 

 
 
3) Provincie West-Vlaanderen, afdeling Ruimtelijke planning 

 

Het advies van de provincie is voorwaardelijk gunstig. 
 
Volgende opmerkingen en voorwaarden worden geformuleerd: 
 

- Bij de inrichting van een ondergrondse parking t.h.v. het Nieuwlandplein mag de bovenbouw 
niet aangewend worden voor parking. 
 
De provincie benadrukt dat in de voorschriften dient opgenomen te worden dat de 

bovengrondse parkeerplaatsen enkel voor kort parkeren aangewend mogen worden en dat 

de plein-functie primeert. Dit dient verder verordenend meegenomen te worden in het RUP. 

 
De ontwerper zal het RUP in die zin aanpassen. 
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- Op pagina 48 staat er dat bijgebouwen tot 12m² overal mogelijk zijn. Dit lijkt echter niet 
relevant voor het natuurgebied. 

 

Op pagina 48 staan specifieke bepalingen met betrekking tot bijgebouwen, losstaand van het 

feit of er al dan niet bijgebouwen toegelaten worden binnen de verschillende 

bestemmingszones. Dit zorgt voor verwarring en zal door de ontwerper aangepast worden in 

het RUP. 

 

- Op pagina 48 wordt de verwijzing naar de verordening omtrent hemelwater beter 
toelichtend opgenomen in plaats van verordenend. 
 
De ontwerper zal het RUP in die zin dan ook aanpassen. 

 

- Op pagina 54 is de vermelde gebiedscategorie niet in overeenstemming met de bestemming. 
De zone voor natuurherstel met nabestemming natuurreservaat ressorteert onder de 
gebiedscategorie ‘reservaat en natuur’. 

 

De ontwerper zal het RUP in die zin aanpassen. 

 

- Op pagina 55 staat de verplichting om het statuut natuurreservaat te krijgen. Dit kan beter 
niet verordenend in de voorschriften opgenomen worden. 
 
De ontwerper zal het RUP in die zin aanpassen. 

 

- De maatvoering voor wat betreft de bakstenen wordt beter geschrapt in het RUP. Indien de 
productieprocessen, en bijhorende maatvoering, wijzigt in de toekomst, wordt er een 
onoverkomelijk probleem gecreëerd door het opnemen van dit zeer specifiek voorschrift. 

 

De ontwerper zal het RUP in die zin aanpassen. 

 

- Bij artikel 2: projectzone, meer bepaald puntje 2.2.4. Groen, dient er een duidelijker kader 
gecreëerd te worden om een beplantingsplan goed te kunnen beoordelen.  
 

Het Agentschap voor Natuur en Bos zal aan de ontwerper een lijst overmaken van typische 

streekeigen beplanting voor het plangebied. Dit dient dan verder mee opgenomen te worden 

in de stedenbouwkundige voorschriften zodat er een duidelijk kader ontstaat om 

vergunningsaanvragen te kunnen beoordelen. 

 

- De ontheffing voor de opmaak van een plan-M.E.R. dient uiterlijk bij de voorlopige 
vaststelling deel uit te maken van het dossier. 

 

De ontwerper wachtte de plenaire vergadering af voordat de eigenlijke ontheffingsvraag 

aangevraagd wordt. Dit doet de ontwerper in het kader van de wijziging van het 

bestemmingsplan (bijkomend artikel, namelijk artikel 4: indicatieve aanduiding 

ontsluitingspunt). Nu er akkoord is van de aanwezige adviserende instanties zal de ontwerper 

overgaan tot het indienen van de ontheffingsaanvraag. 
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- Er wordt akkoord gegaan met het planopzet, onder voorbehoud van een gunstig advies van 
het agentschap voor Natuur en Bos, gezien de ligging in natuurgebied/Ven. 

 

Het agentschap voor natuur en bos geeft een gunstig advies op het voorliggend RUP. 

 

4) Ruimte Vlaanderen 

 
Ruimte Vlaanderen formuleert een voorwaardelijk gunstig advies. 
 

- In het advies naar aanleiding van de M.E.R.-screening d.d. 10/04/2014 werd reeds 

meegegeven dat de ruime footprint die voorzien wordt voor het realiseren van een eco-hotel 

voldoende onderbouwd en gemotiveerd zou moeten worden vanuit het gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan. Dit is in casu niet het geval. Het eco-hotel wordt voorzien in 

natuurgebied volgens het gewestplan. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening laat enkel het 

verbouwen van een constructie in natuurgebied toe. Waarom men ervoor kiest om met 

huidig planinitiatief toch wel zeer ruime uitbreidingsmogelijkheden te voorzien, blijkt niet uit 

de toelichtingsnota. Dit dient degelijk onderbouwd en gemotiveerd te worden. 

 

De ontwerper zal het RUP in die zin aanpassen. 

 

- Bij artikel 1: zone voor natuurherstel met nabestemming natuurreservaat wordt verwezen 
naar de gebiedscategorie wonen. Dit klopt niet en moet aangepast worden. 

 
Zie eerder: de ontwerper zal het RUP in die zin aanpassen. 

 
5) Departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

 

LNE formuleert een voorwaardelijk gunstig advies: 

- Indien een plan-M.ER. (of ontheffing plan-M.E.R.) van toepassing is willen we u erop wijzen 

dat de dienst MER uiterlijk bij de voorlopige vaststelling van het plan een goedkeuring moet 

gegeven hebben over de plan-M.E.R.. 

 

Zie eerder. 

 
6) Onroerend Erfgoed 

 
Het agentschap Onroerend Erfgoed formuleert een gunstig advies over voorliggend RUP 

Nieuwlandplein. 

 

 

 

7) Afdeling Milieu-, Natuur en Energiebeleid – Dienst Veiligheidsrapportering 

 
De dienst veiligheidsrapportering is van oordeel dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient 

opgemaakt te worden en dat er voor wat het aspect externe veiligheid betreft geen verdere actie 

ondernomen dient te worden. 
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8) De Lijn 

 
De Lijn formuleert geen opmerkingen op het voorliggend RUP Nieuwlandplein. 

 
9) Toerisme Vlaanderen 

 
Toerisme Vlaanderen heeft geen opmerkingen en gaat bijgevolg akkoord met het voorliggend RUP. 

Gezien de achteruitgang van het aantal hotels aan de kust is toerisme Vlaanderen zeer tevreden met 

de mogelijkheid die via dit plan wordt gecreëerd om op deze plek een eco-hotel te bouwen en of in 

te richten. 

 

 

10) Bloso 

 

Bloso adviseert het voorontwerp van het RUP Nieuwlandplein positief. 

 

 

11) Gecoro 

 
De GECORO verleent unaniem gunstig advies mits alle betrokken instanties bij de opmaak betrokken 

worden en deze dit RUP Nieuwlandplein gunstig kunnen adviseren. 






















































































































