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ANALYSE

ALGEMEEN
De zone is in gebruik als zone voor industriële en
ambachtelijke bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen en in mindere mate kantoren, diensten en
handel.
De naam “Waggelwater” komt van een vreemde kronkel in het kanaal Brugge-Oostende ter hoogte van het
betreffende gebied. In het noorden van het industrieterrein ligt nog een half verland stuk kanaal dat gegraven werd in functie van de rechttrekking van het kanaal
Brugge-Oostende, iets wat uiteindelijk nooit gebeurd
is. Tijdens de aanleg van de N31 werd overwogen
deze rechttrekking te realiseren door een zandwinning
voor de aanleg van de N31. De kwaliteit van het zand
was echter onvoldoende, zodat uiteindelijk de SintPietersplas, iets noordelijker, werd uitgegraven.
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SITUERINGcroschaal
1

ruimtelijke situering

1.1 macroschaal
Waggelwater is een bedrijventerrein gelegen in de
Brugse regio, langs de Expresweg N31 die de E403
Kortrijk-Brugge verbindt met de haven van Zeebrugge.
Het is gelegen op 15 km van de haven van Zeebrugge
en op 8 km van de kruising van de E40 Brussel - Calais
met de E403 Kortrijk-Brugge.
1.2 mesoschaal
Het terrein is gelegen ten westen van de stad
Brugge, in de deelgemeente Sint-Andries langs de
Bevrijdingslaan (N351), een belangrijke invalsweg van
Brugge die het station en de binnenring verbindt met
de Expresweg. Het ligt op 3 km van zowel het station
van Brugge als de Markt.
1.3 microschaal
Het terrein is ongeveer 71 ha groot en wordt in het
westen begrensd door de Expresweg N31, in het noorden door het kanaal Brugge-Oostende, in het oosten
door de spoorlijn 51 Brugge - Blankenberge en in het
zuiden door de spoorlijn 50A Brugge - Oostende.
Het terrein wordt ontsloten via de Bevrijdingslaan, die
er dwars doorheen loopt en de N31 met de stadsring
R30 verbindt.
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De situering in functie van bereikbaarheid via de weg
is dus zeer goed. Ook met de fiets ligt de site op een
korte afstand van zowel het stadscentrum als het station.
Connecties met het spoor of de waterweg BruggeOostende zijn er op vandaag niet.
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2

economische situering

2.1 macroschaal
Waggelwater is gelegen binnen het RESOC-gebied
Brugge.
In september 2015 maakte de POM West-Vlaanderen
de zogenaamde “ruimtebalans bedrijventerreinen
West-Vlaanderen” op. Deze studie onderzocht (vooral
kwantitatief) of bijkomende terreinen bestemd moeten
worden om aan de vraag voor de planperiode 20122022 te voldoen.
Voor West-Vlaanderen is RESOC Brugge het enige
gebied waar er een tekort aan bedrijventerreinen is
vastgesteld, zowel op korte termijn als op lange termijn. De vernietiging van de gewestelijke RUP’s De
Spie en Blankenbergsesteenweg binnen de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Brugge is uiteraard een belangrijk gegeven hierin.
In de regio Brugge is het huidige bouwrijp aanbod (=
bedrijventerreinnen die onmiddellijk beschikbaar zijn
voor invulling en te koop worden aangeboden) voor
lokale bedrijven 5 ha, voor regionale bedrijven 9 ha.
2.2 mesoschaal
Op het grondgebied van Brugge zijn niet veel professionele bedrijventerreinen gelegen, het havengebied
niet meegerekend. In Brugge heb je enkel Blauwe toren, gelegen ten noorden van Brugge en Ten Briele
(waar o.a. Bombardier op gevestigd is) ten zuiden
van het station als bedrijventerreinen. Blauwe Toren
is door de jaren heen echter systematisch verveld tot
een terrein waar zeer veel handel op gevestigd is.
Bedrijfsgrond voor productie binnen professionele bedrijventerreinen is in Brugge dus een schaars goed.
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2.3 microschaal
Het overgrote deel van de bedrijven op Waggelwater
zijn productiebedrijven, ambacht, groothandel, ... zoals toegelaten in een gemengd regionaal bedrijven
terrein.
Onder deze bedrijven heb je heel wat hybride vormen,
waarbij de hoofdactiviteit een productie- of ambachtelijk bedrijf is, doch die tevens handel inhoudt naar de
particulier toe (vb. garagist, groothandel in fietsen met
showroom, groothandel in sanitair met showroom voor
particulier, ...).
Een beperkt aantal bedrijven zijn loutere detailhandel
of diensten en kantoren (zie kaart hiernaast).
In het noordwesten en noordoosten van het terrein
bevinden zich tevens (grote) sites van nutsmaatschappijen, waaronder VMM, Elia Asset, IMEWO en
Electrabel.
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ANALYSE VAN DE TRANSFORMATIES
OP WAGGELWATER TOT HEDEN
1

het gewestplan. Groothandel/distributie werd niet beschouwd als zuivere handel en was dus wel toegelaten.

transformatie van de bestemming

1.1

BPA 50 Nijverheidsgronden Waggelwater
(KB 19‑02‑1968)
Via dit BPA zijn de terreinen bestemd voor: “oprichten
van industrieën welke geen hindernis vormen voor de
aanpalende zones”.
De verkoopsvoorwaarden van de WIER / stedenbouwkundige voorschriften: “bestemd voor onschadelijke en
ongevaarlijke bedrijven die voor de omliggende woonkernen geen hinderlijke of ongezonde uitwasemingen,
rook, stof of geuren medebrengen en die bovendien
de plantengroei binnen en buiten het industriepark niet
schaden. Onder dat voorbehoud zijn toegelaten:
a) nijverheidsgebouwen, al of niet overdekte stapelplaatsen en handelsgebouwen.
b) gebouwen en vrije ruimten voor bijhorende diensten; deze categorie bevat:
●● max. één eengezinswoning dienstig voor het
bedrijf;
●● gebouwen en vrije ruimten voor sociale uitrusting,
eetzalen, verzorgingslokalen voor EHBO, enz.;
●● kantoren;
●● parkeerplaatsen en dienstwegen.”
1.2 gewestplan (KB 07‑04‑1977)
Dit gebied wordt als gebied voor milieubelastende industrieën bestemd, met als stedenbouwkundige voorschriften: art. 7. en 8 van het KB 28‑12‑1972.
“art. 7. de industriegebieden…”
Zuivere ‘handel’ (louter commerciële activiteiten) was
dus strijdig met de bestemmingsvoorschriften van
10

1.3 arrest Steeno (20‑12‑1983)
Het arrest Steeno (arrest 23.832 van 20‑12‑1983)
stelt in essentie dat alle bepalingen en grafische voorstellingen van een gemeentelijk plan van aanleg die
strijdig zijn met een later vastgesteld gewestplan, van
rechtswege worden opgeheven bij de inwerkingtreding van het gewestplan.

1.6

gewestelijk RUP_deelgebied 15
Waggelwater (Besluit Vl Reg 04‑02‑2011)
Het gewestelijk RUP bestemde Waggelwater als een
gemengd regionaal bedrijventerrein (artikel 15).
Het typevoorschrift voor gemengd regionale bedrijventerreinen is toegepast, met een bijzonder voorschrift
voor de bestaande activiteiten, met inbegrip van kantoren en kleinhandel, die niet voldoen aan de typevoorschriften.
Artikel 15.1 “gemengd regionaal bedrijventerrein” luidt
als volgt:
15‑1‑1. Het bedrijventerrein is bestemd voor regionale
bedrijven met de volgende
hoofdactiviteiten:
●● productie, opslag, bewerking en verwerking van
goederen;
●● productie van energie;
●● onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
●● op- en overslag, voorraadbeheer, groepage,
fysieke distributie en groothandel;
●● verwerking en bewerking van grondstoffen met
inbegrip van delfstoffen.
Bestaande activiteiten, met inbegrip van kantoren
en kleinhandel, die niet aan de hierboven geformuleerde bepalingen voldoen kunnen behouden blijven,
verbouwd en uitgebreid worden binnen het perceel.
Nieuwe autonome kantoren en kleinhandelsactiviteiten zijn niet toegelaten.

1.4

herziening BPA 50 Waggelwater (MB
28‑02‑1996)
Het was de bedoeling om duidelijkheid te scheppen
omtrent de toegelaten bestemmingen op het terrein.

15‑1‑2. De volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
●● agrarische productie;
●● afvalwerking met inbegrip van recyclage;
●● verwerking en bewerking van mest en slib.

1.5 besluit tot verval BPA 50 (01‑12‑2000)
Het besluit stelde dat het BPA 50 komt te vervallen.

15‑1‑3. Alle werken, handelingen en wijzigingen die
nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze rekening houden
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met zuinig ruimtegebruik. Daarbij wordt minstens aandacht besteed aan:
●● het optimaal gebruiken van de percelen, echter
rekening houdend met de verplichtingen inzake
veiligheid;
●● de mogelijkheid om bepaalde diensten onder te
brengen in gemeenschappelijke gebouwen op het
bedrijventerrein;
●● het groeperen en organiseren op het bedrijventerrein van parkeermogelijkheden voor de gebruikers
en bezoekers.
15‑1‑4. Gemeenschappelijke en complementaire
voorzieningen, inherent aan het functioneren van het
gemengd regionaal bedrijventerrein zijn toegelaten.
15‑1‑5. Bij nieuwbouw op de percelen aan de rand van
het bedrijventerrein wordt in een buffer voorzien.
De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke inpassing, afstand, beheersing van veiligheidsrisico’s.
De buffer wordt beplant met streekeigen struiken en
hoogstammige bomen met het oog op het bufferen
van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende functies.
Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de buffer zijn toegelaten
met inbegrip van de aanleg en het onderhoud van toegangswegen, met inbegrip van de aanleg van brandwegen in waterdoorlatende verharding indien dit om
redenen van brandveiligheid wordt opgelegd of van
waterbeheersingswerken.
Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen
van een stedenbouwkundige vergunning op deze
percelen, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uit-
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voeringsplan, moet de zone voor buffer aangelegd en
beplant zijn.
Daarnaast zijn installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie toegelaten.
15‑1‑6. Kantoren en toonzalen met beperkte vloeroppervlakte, ondergeschikt en gekoppeld aan de productieactiviteit van individuele bedrijven, zijn toegelaten
voor zover die activiteiten geen loketfunctie hebben
en geen autonome activiteiten uitmaken. De toonzalen
mogen maximaal 10% van de gelijkvloerse bebouwde
oppervlakte innemen, ongeacht op welk niveau de
toonzalen worden ingericht, en de toonzaaloppervlakte mag maximaal 500 m² zijn.
15‑1‑7. Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200 m² vloeroppervlakte, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten.
Indien het noodzakelijk is voor de veiligheid van het
bewakingspersoneel is de niet-integratie toegelaten.
15‑1‑8. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor
zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt,
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in
de watertoets, alle werken, handelingen en wijzigingen
in functie van het bereiken van de randvoorwaarden
die nodig zijn voor het behoud van de watersystemen
en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten voor zover de
technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.
Bij de realisatie van het gebied moet ten minste gezorgd worden voor de nodige ruimte voor
infiltratie en hergebruik van hemelwater en het openhouden van het waterstelsel.

15‑1‑9. Bij vergunningsaanvragen voor een nieuw bedrijfsgebouw wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De
inrichtingsstudie is een informatief document voor de
vergunningverlenende overheid met het oog op het
beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader
van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.
De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de
rest van het gebied.
De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier
betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige
vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan
de adviesverlenende instanties overeenkomstig de
toepasselijke procedure voor de behandeling van de
aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan
een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of
nieuwe inrichtingsstudie bevatten.
15‑1‑10. Alle handelingen aan bestaande wegenisinfrastructuur zijn mogelijk binnen het gebied.
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2

ruimtelijke transformaties

●●
●●

2.1 opsplitsen van percelen
Doorheen de tijd zijn percelen opgedeeld in meestal 2
delen en werden deze na opsplitsing in gebruik genomen door 2 verschillende bedrijven. De percelen werden bijgevolg ook kadastraal opgesplitst.
Dit maakt dat de situatie moeilijk terug kan gedraaid
worden. Eens opgesplitst, wordt dit de eindsituatie.

●●

●●
●●
●●
●●

2.2 samenvoegen van percelen
Doorheen de tijd zijn ook meerdere percelen door één
en hetzelfde bedrijf in eigendom gekomen (op 1 uitzondering na altijd op een aanpalend perceel na beëindigen van de activiteit daar).
De oorspronkelijke percelen en grenzen worden
meestal behouden. Het bedrijf is dus op 2 percelen
gevestigd. Dit maakt dat de situatie ook vrij gemakkelijk terug kan gedraaid worden.
2.3

opsplitsen van een pand in meerdere
bedrijfsunits

2.3.1 bedrijvencentrum Brugge
Op percelen 46_1 en 46_2 is een bedrijvencentrum
ondergebracht.
Het bedrijvencentrum is een initiatief van o.a. de
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM, ExGOM) West-Vlaanderen waarbij startende ondernemingen tegen zeer voordelige voorwaarden kantooren bedrijfsruimtes kunnen huren. Hierbij inbegrepen is
een volledige ondersteuning en dienstenpakket zoals:
●● onthaal van bezoekers en goederen;
●● gepersonaliseerde telefoonbeantwoording met
doorkiesmogelijkheid en antwoordapparaat buiten
de diensturen;
12

●●

meertalig secretariaatswerk;
gebruik van gemeenschappelijke fax, kopieermachine, scanner, ontvangen van e-mail, ...;
postsortering in de individuele brievenbus, frankeren van de brieven en postverzending, koeriersdienst en Taxipost/EMS;
gebruik van vergaderzalen, projectiescherm, overheadprojector en flip-chart;
uitgeruste keuken ;
onderhoud van gemeenschappelijke ruimten;
mogelijkheid tot aangepast bedrijfsadvies door de
manager en de investerende bedrijven;
...

Volgende ruimtes worden aangeboden:
●● 21 kantoren van 15 m² tot 60 m²;
●● aantal werkplaatsen van 300 m² tot 350 m².
Gezien het overgrote deel van het aanbod kantoorruimten betreft, zijn de gevestigde bedrijven vooral
dienstverlenende bedrijven.
2.3.2 onderverhuren van delen van een gebouw
Het verhuren van (delen van) gebouwen aan derden
wordt slechts onder strikte voorwaarden en in uitzonderlijke gevallen toegelaten, dit om te vermijden dat de
aankoop van bedrijfspercelen niet gebeurt in functie
van een vastgoedinvestering, waarbij een partij koopt
aan WVI en als enige activiteit heeft het verhuren aan
derden.
Op dit terrein zijn er in het verleden uitzonderingen
toegelaten, waaronder recent:
●● verhuur van de gebouwen van voormalige chappe
Royaux;
●● verhuur van een deel van de gebouwen door
Brouwerij De Halve Maan aan Cardinal (traiteur)
en Dorma Foquin (aluminium schrijnwerk).
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3

transformaties in eigendomstructuur

De hieronder beschreven verkopen zijn enkel geïnventariseerd op het deel van Waggelwater waar WVI
als ontwikkelaar is opgetreden.
3.1 doorverkopen
In het 47-jarig bestaan van het bedrijventerrein zijn
diverse percelen, al dan niet met reeds opgerichte gebouwen, doorverkocht aan andere bedrijven.
Toch zijn een groot deel van de percelen nooit of
slechts 1 keer doorverkocht in die periode.
3.2 wederinkoop door WVI
2 percelen zijn door de tijd heen wederingekocht door
WVI, gebruik makend van het terugkooprecht die in de
verkoopsvoorwaarden zijn ingeschreven.
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12,39

1972

1977

1978

1979

1984

25,41

10,41

1969

22,43

9,92

4.1 prijs onbebouwde grond
De grondprijs is bij het begin van de ontwikkeling bepaald door WVI en is daarna mee gestegen met de
index bij de verkoop van gronden door WVI aan een
bedrijf.
In 1969 bedroeg de prijs € 4,34/m².
Het laatste verkochte perceel, na een wederinkoop, en
waar nog geen bebouwing op stond, is door WVI in
2013 verkocht aan € 70/m².

6,69

70

prijsevoluties van de verkopen

4,34

4

1988

2013

4.2

prijs doorverkoop (deels) bebouwde
percelen
Naast de eerste verkoop van onbebouwde percelen
zijn percelen ook één of meerdere malen doorverkocht
aan een ander bedrijf, zij het weliswaar volledig of gedeeltelijk bebouwd met bedrijfspanden.
Hieronder een overzicht van een aantal recente doorverkopen van bebouwde percelen.

verkoop prijs in euro perceel in m² vloer in m²

€/m² perceel

€/m² vloer

opmerking

2012

825 000

3 132

1 422

263

580

aan Bevrijdingslaan

2015

320 000

2 239

857

143

373

binnenin terrein

2004

208 230

2 239

857

93

243

2015 1 185 000

5 541

970

214

1222

2013 2 752 500

16 406
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aan Bevrijdingslaan
aan Bevrijdingslaan; deel afbraak
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ANALYSE VAN DE GEWEIGERDE
VERGUNNINGEN
Recent zijn een aantal vergunningen geweigerd.
Hieronder geven we per dossier de elementen aan die
aan de basis liggen van de motivatie tot weigering van
de vergunning.

1

uitbreiden van een recyclagebedrijf

De aanvraag betreft de uitbreiding van een bestaand
bedrijf in olie- en vettenrecyclage door het bijplaatsen
van opslagtanks.
Dit dossier is in maart 2014 geweigerd door de stad
Brugge omwille van volgende elementen, vooral stoelend op hoofdstuk 4 “aanleggen van parkeerruimtes
en fietsenstallingen bij bouwwerken” van de bestaande gemeentelijke verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplanting (deputatie dd 7 april 2011;
BS dd 19 april 2011):
●● extra ruimte-inname voor opslag elimineert de
noodzakelijke laad- en loszone op eigen terrein;
●● resterende circulatieruimte wordt danig ingekrimpt
waardoor de mogelijkheid tot het kunnen voorzien
van de nodige parkeerfaciliteiten (volgens norm
12 parkeerplaatsen, 12 fietsenstallingen alsook
een parkeerplaats voor een vrachtwagen) in de
resterende beschibare buitenruimtes onmogelijk
wordt gemaakt;
●● hierdoor overlast inzake parkeerproblemen en
overmatige verkeersbewegingen niet uit te sluiten
zijn.
Besluitend stelt men dat de aanvraag aanleiding geeft
tot een te grote graad van bedrijfsactiviteit die de
draagkracht van het perceel overstijgt.
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Daarnaast worden ook vastgestelde inbreuken op de
Vlarem-wetgeving aangehaald, evenals het gebrek
aan orde inzake de opslag in open lucht van de aangevoerde vetten.

2

verbouwen, opsplitsen en herinrichten
van een bestaande loods

De aanvraag betreft het afsplitsen van een deel van
het gebouw (loods met klein kantoor en showroom;
oppervlakte 390 m²) voor eigen gebruik (vooraan, aan
de Lieven Bauwensstraat) en de opsplitsing van de
rest van het bestaande gebouw (achteraan perceel) in
4 onafhankelijke units (van 153 m²) telkens met magazijn en kantoor.
Dit dossier is in juni 2013 geweigerd door de stad
Brugge omwille van volgende elementen:
●● het voorzien van fietsenstallingen aan de achterkant van het perceel is niet aan te raden, gezien
dit een weinig gebruik van de fietsenstalling zal
bewerkstelligen;
●● de plannen geven niet aan of en waar de laad- en
losplaatsen en de afzonderlijke parkeerplaats voor
een vrachtwagen zal voorzien worden;
●● door de geringe breedte tot de zijkavelgrenzen zal
de combinatie van voetgangers die zich naar de
verschillende units willen begeven en het kruisend
verkeer op de smalle beschikbare breedte voor
onveilige situaties leiden;
●● onduidelijke circulatie voor vrachtwagens naar de
achter elkaar liggende units, met vooral een aandachtspunt naar het keren van de vrachtwagen op
eigen terrein;
●● geringe groene inkleding naar de Bevrijdingslaan
(tussen parking achteraan en Bevrijdingslaan is
slechts 2,0 meter gelegen);

●●

3

niettegenstaande het om een bestaand gebouw
gaat, eist men toch een volwaardige aanpassing
van het RWA-stelsel en voldoende buffercapaciteit, gezien de DWA toch wordt heraangelegd
omwille van het opsplitsen in diverse units.

verbouwen van een bestaand leeg‑
staand pand tot gespecialiseerde
groothandel voor food professionals

De aanvraag betreft het verbouwen van een bestaand
leegstaand pand tot gespecialiseerde groothandel
voor food professionals.
In de meest recente aanvraag wordt het gebouw in
2 delen geplitst. Het voorste deel wordt verbouwd tot
een gespecialiseerde groothandel voor food professionals. Volgens de aanvragers betreft het hier een zuivere groothandel en geen grootschalige detailhandel,
gezien het cliënteel enkel horeca- en foodprofessionals betreft.
Dit dossier is in april 2015 geweigerd door de stad
Brugge omwille van volgende elementen:
●● er wordt geen sluitende oplossing geboden voor
de verkeersoverlast ten gevolge van deze nieuwe
sterk verkeergenereerende functie, onder meer
op de Bevrijdingslaan en de aantakking van het
perceel op de Dirk Martenslaan en de vrees dat er
sluipverkeer zal ontstaan in de omliggende wijken;
●● de mobiliteitsimpact groter zal zijn dan voorgesteld in de aanvraag, gezien het gaat om een
haalservice, eerder dan een leveringsservice en
bijgevolg de verkeersbewegingen eerder gelijklopend zijn met deze van grootschalige kleinhandel.
Bijgevolg zullen de in de verordening gehanteerde
minimumnormen (waaraan de aanvraag voldoet)
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●●

voor parkeerplaatsen mogelijk geen garanties
bieden om de parkeernood op te vangen;
de vraag of het hier wel om groothandel gaat, dan
wel grootschalige detailhandel met bijhorende te
verwachten bezoekersaantallen.

Tegen deze beslissing is de aanvrager in beroep gegaan bij de Deputatie in juni 2015.
Daarin wordt niet bijgetreden in de argumenten van de
stad Brugge. De Deputatie stelt dat:
●● het wel degelijk gaat om groothandel en dat
groothandel expliciet toegelaten is in het gewestelijk GRUP (wat eerder niet kon volgens het
gewestplan);
●● een particulier of onderneming moeilijk kan ingrijpen op een verkeersorganisatie buiten zijn terrein;
●● uit de mobiliteitsanalyse van de aanvrager blijkt
dat het extra te verwachten verkeersvolume
geenszins determinerend zal zijn voor de kwantitatieve en kwalitatieve evolutie van het lokale
verkeersnetwerk.
Echter, het dossier wordt wel geweigerd door de
Deputatie in september 2015 ingaand op een onderdeel van het enige ingediende bezwaarschrift tegen
de aanvraag tijdens het openbaar onderzoek in eerste
aanleg. Daarin wordt gesteld dat de aanvraag grotendeels gelegen is in het gewestelijk RUP (waar groothandel is toegelaten), doch voor een kleine strook
(tussen bestaand gebouw en spoorweginfrastructuur)
nog gelegen is in het gewestplan Brugge-Oostkust
met als bestemming milieubelastende industrie (waar
groothandel niet is toegelaten).
Momenteel loopt een procedure bij de Raad voor
Vergunningenbetwisting tegen de weigering.
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VERGUNNINGSPLICHTIGE
FUNCTIEWIJZIGINGEN

9° gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen;
10° militaire functie.

Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 19 november 2015 de wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering tot bepaling van de vergunningsplichtige
functiewijzigingen
De wijzigingen zijn in werking getreden op 29 november 2015.
De voornaamste wijziging is de uitbreiding van de lijst
van hoofdfuncties.
Voortaan onderscheiden we 10 hoofdfuncties in plaats
van de huidige zes. De huidige hoofdfunctie ‘handel,
horeca, kantoorfunctie en diensten’ wordt opgesplitst
in drie aparte hoofdfuncties: (1) detailhandel (2) dancing, restaurant en café; (3) kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen.
Daarnaast komen er twee nieuwe hoofdfuncties bij: (1)
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en (2) militaire functie.
Door deze wijziging worden meer functiewijzigingen
vergunningsplichtig.
Artikel 1, § 1 1° alinea luidt nu als volgt:
Een stedenbouwkundige vergunning is nodig als een
van de volgende hoofdfuncties van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd
in een andere hierna vermelde hoofdfunctie. De volgende functies worden als hoofdfunctie beschouwd :
1° wonen;
2° verblijfsrecreatie;
3° dagrecreatie, met inbegrip van sport;
4° land- en tuinbouw in de ruime zin;
5° detailhandel;
6° dancing, restaurant en café;
7° kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen;
8° industrie en bedrijvigheid;
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INSTRUMENT VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMEEN
WVI beschikt voor de uitoefening van haar grondbeleid op bedrijventerreinen over belangrijke beheersinstrumenten zoals onteigeningsmachtiging, terugkooprecht of splitsingsrecht van onbebouwde gedeelten.
Deze instrumenten zijn vervat in de economische
expansiewetgeving (de vroegere wet 30/12/1970,
op heden het Decreet Ruimtelijke Economie van
13/07/2012).
De inzet van deze instrumenten door WVI is gestoeld
op volgende basisbeginselen:
●● schaarse bedrijfsgronden dienen optimaal en
efficiënt benut te worden, wat een actief grondbeheer vereist;
●● gronden die via de overheid en met aanwending
van overheidssteun (onteigeningen, subsidies,…)
aan bedrijven worden ter beschikking gesteld
mogen geen voorwerp worden van speculatieve of
winstgevende grondtransacties;
●● vermijden dat een vastgoed logica de economische logica verdrijft.
De toepassing van het instrumentarium is concreet
voorzien in de wetgeving en wordt opgenomen in de
‘verkoopvoorwaarden op te nemen in de verkoopakte
van de nijverheidsgrond’.
De in de verkoopaktes opgenomen verkoopvoorwaarden en stedenbouwkundige voorschriften dienen bij
elke volgende doorverkoop strikt en volledig te worden
overgenomen.
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De ‘nazorg’ binnen WVI bestaat erin de bedrijven te
begeleiden bij het nakomen van deze voorwaarden en
voorschriften maar ook in de controle ervan.

Heel wat van deze elementen zijn samengebracht onder het technisch parkmanagement van WVI.
Inmiddels ondersteunt Vlaanderen deze inspanning
finacieel met subsidies (A.O.&I).

Tot voor een aantal jaren bestond de ‘klassieke nazorg’ uit:
●● Het adviseren van de bouwplannen;
●● Het behandelen van de transactie-dossiers (doorverkoop, verhuur, ...);
●● De inrichtings- en beplantingswerken binnen het
openbaar domein;
●● De controle op de groenaanplantingen op de
individuele percelen.
WVI heeft een aantal jaren geleden gekozen deze
“klassieke” nazorg te verbreden en te verdiepen teneinde de kwaliteit op de bedrijventerreinen te verbeteren en te bestendigen. Daartoe werden substantiële
finaciële middelen gereserveerd.
De ‘klassieke nazorg’ werd uitgebreid met:
●● bewegwijzering en parkeerstroken;
●● diverse problemen oplossen op de individuele
percelen;
●● controle op naleving van de verkoopvoorwaarden
op het terrein;
●● bedrijven die bouwen bijsturen waar nodig;
●● kwaliteit van het bedrijventerrein garanderen;
●● nazorg groen;
●● nazorg bedrijfsverzamelgebouwen;
●● nazorg infrastructuur en openbaar domein;
●● terugkoppeling – link gemeenten (extern rapportering) en terugkoppeling WVI (interne rapportering).
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VERKOOPVOORWAARDEN OP TE
NEMEN IN DE VERKOOPAKTE VAN DE
NIJVERHEIDSGROND
1

wat

Bij uitgifte van een bedrijventerrein worden de ‘verkoopvoorwaarden op te nemen in de verkoopakte van
nijverheidsgrond’ vastgelegd.
Deze verkoopvoorwaarden vormen de basis voor een
kwalitatief bedrijventerreinbeheer. Ze dienen in elke
authentieke akte te worden opgenomen en dienen
ingeval van goedgekeurde doorverkoop strikt en volledig in de doorverkoopakte te worden overgenomen.
Ze vloeien voort uit de wetgeving en regelgeving vanuit de overheid en de beleidsbeslissingen van WVI.
De ‘verkoopvoorwaarden op te nemen in de verkoopakte van nijverheidsgrond’ omvatten inmiddels volgende hoofdstukken:
Hoofdstuk 1: algemene voorwaarden
Hoofdstuk 2: stedenbouwkundige voorschriften
Hoofdstuk 3: diverse bepalingen
Hoofdstuk 4: Parkmanagement
Hoofdstuk 5: CO2-neutraliteit
De in de akte opgenomen bijzondere verkoopvoorwaarden en stedenbouwkundige voorschriften vormen
de basis voor de verdere behandeling en opvolging
van het transactiedossier en zijn voor deze studie het
meest van belang.

2

bijzondere of algemene voorwaarden

In de loop van de tijd werd de wetgeving/regelgeving
desbetreffende driemaal aangepast/bijgewerkt.
Dientengevolge kunnen we de ‘bijzondere verkoopvoorwaarden’ als volgt onderscheiden:
●● op basis van het Burgerlijk Wetboek;
●● op basis van de wet economische expansie van
30-12-1970;
●● op basis van het programmadecreet d.d.
19-12-2003;
●● op basis van het decreet ruimtelijke economie d.d.
13-07-2012.

3

stedenbouwkundige voorschriften

De bestemmingsvoorschriften en stedenbouwkundige
voorschriften worden vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.
Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de
overheid in een bepaald gebied de bestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of ‘RUP’s’ vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een
bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en
wat niet vb. welk soort economische activiteit, hoe er
gebouwd dient te worden, ….
Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen (het gewestplan, een
BPA, ...) wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften
van vroegere plannen.
In de verkoopakte worden slechts een aantal van deze
stedenbouwkundige voorschriften samen met een
aantal andere voorwaarden die belangrijk zijn voor de
controle van de bebouwingsverplichting en voor een
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accuraat bedrijventerreinbeheer overgenomen in de
stedenbouwkundige voorschriften.
Het is de taak van de vergunningverlenende overheid
om in kader van een vergunningsaanvraag alle geldende stedenbouwkundige voorschriften af te toetsen.
WVI verleent in deze enkel advies.
Voor de verdere behandeling van het dossier van een
transactie zullen vooral de in de stedenbouwkundige
voorschriften opgenomen bestemming, minimum bezettingscoëfficiënt en bouwvrije stroken belangrijk zijn.

4

synthese van de bijzondere verkoop‑
voorwaarden en stedenbouwkundige
voorschriften – fiche ‘transacties
directiecomité’

De in de akte opgenomen bijzondere verkoopvoorwaarden en stedenbouwkundige voorschriften vormen
de basis voor de verdere behandeling en opvolging
van het transactiedossier.
Zoals reeds vermeld werden deze door de jaren heen
aangepast aan de nieuwe wetgeving en regeling en
aan de beleidsbeslissingen van WVI in kader van een
optimaal bedrijventerreinbeheer.
Verder dient te worden opgemerkt dat het overgrote
deel van de WVI-verkoopaktes tot vóór 2014 werden
verleden door de commissarissen van de federale
aankoopcomités, die in kader van hun openbare functie, de voorwaarden op basis van de geldende wetgeving naar eigen goeddunken konden bijsturen.
Dientengevolge kunnen binnen eenzelfde bedrijventerrein een aantal variaties op de basisakte zijn verleden, zoals het geval voor Waggelwater.
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TERUGKOOP- EN SPLITSINGSRECHT
1

wat

Het krachtige instrument in de verkoopvoorwaarden
en in de behandeling van de transactiedossiers is het
terugkooprecht en het splitsingsrecht.
Deze instrumenten vloeien rechtstreeks uit en zijn geregeld in de hierboven opgesomde regelgevingen.
De verhuur- en verkoopaktes bevatten op grond van
de wetgeving een aantal verplichte clausules en bepalen, onder meer welke activiteiten toegelaten zijn, alsook de andere voorwaarden van gebruik. Eveneens
bepalen deze clausules dat er een recht van terugkoop geldt - onder bepaalde modaliteiten - voor zover
de contractuele voorwaarden niet nageleefd worden
(bv. staking economische activiteit, onderbenutten van
(delen van) het terrein, ...). De aktes bepalen evenzeer tegen welke prijs een eventuele terugkoop zal
geschieden.
Indien het gaat over een deel van een groter perceel
op dewelke de voorwaarden niet zijn nageleefd, geldt
onder bepaalde voorwaarden het splitsingsrecht,
waarbij het niet benutte deel afgsplitst en terug ingekocht wordt, waarna een ander bedrijf er zich op kan
vestigen.

2

praktijk bij WVI tot op heden

regel: terugkoop onbebouwde percelen
WVI oefent haar terugkooprecht steeds uit ingeval van
onbebouwde en onbenutte percelen en deelpercelen
(splitsings- en terugkooprecht).
uitzondering: terugkoop bebouwde percelen
Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt het terugkooprecht op bebouwde percelen uitgeoefend. De
reden hiervan is dat WVI ervoor opteert eerst de markt
te laten spelen. Pas indien blijkt dat de markt geen interesse heeft, gebruikt WVI haar terugkooprecht voor
bebouwde percelen.
actieve controle acitivering
Mede door de inzet van de technisch parkmanagers
en het in kaart brengen van de onbenutte percelen
houdt WVI op vandaag de vinger aan de pols voor wat
betreft de bebouwingstermijnen en het economisch
activeren van de bedrijfspercelen.
evolutie: van sanctionerend naar meer “marktcon‑
form”
De procedure tot uitoefening van het terugkooprecht
voorzien in het Decreet Ruimtelijk Economie 2012 is
zwaarder en langer dan deze voorzien in de vroegere
regelgeving (voorafgaande ingebrekestelling / opvolging gedurende 1 jaar / nieuwe vaststelling van in
gebreke blijven / uitoefening van terugkooprecht met
aanstelling van expert-schatter(s) ) dan het terugkooprecht op basis van de wet Economische Expansie.
Daarenboven is de vergoeding voor opstallen marktconform en dus minder zwaar financieel sanctionerend voor de eigenaar maar met zwaardere financiële
gevolgen voor WVI.

24

3

de bepalingen inzake terugkoop sinds
1970: waarderingsbepalingen

Onderstaande bepalingen werden in de verkoopvoorwaarden van WVI opgenomen ingevolge en vanaf het
moment van in werkingtreding van de wetgeving terzake. De meest recente wet dateert van 2012 maar de
“oude” wetten blijven hun eerbiedigende werking houden op de contracten die erop gebaseerd zijn. M.a.w.
voor de “oude” contractsbepalingen moet nog steeds
gekeken worden naar de “oude” wetten.
3.1 de Economische Expansiewet van 1970:
Grond: tegen de prijs in de akte vermeld, aangepast
overeenkomstig de schommelingen van het door de
regering bekendgemaakt indexcijfer van de consumptieprijzen.
Infrastructuur en de gebouwen - met uitzondering
van het materieel en de outillage: tegen de verkoopwaarde. Indien echter de verkoopwaarde hoger ligt
dan de kostprijs, zoals deze in de boekhouding werd
opgenomen, verminderd met de inzake belastingen
aangenomen afschrijvingen, dan zal de terugkoop tegen deze laatste prijs geschieden.
3.2 het programmadecreet van 2003:
Grond: oorspronkelijke verkoopprijs aangepast volgens de index der consumptieprijzen.
Gebouwen en infrastructuur: tegen de verkoopwaarde, tenzij deze verkoopwaarde hoger ligt dan hun
kostprijs, zoals deze in de boekhouding van de kopers
of hun rechtsverkrijger(s) / rechtsopvolger(s) werd opgenomen, verminderd met de inzake belastingen aangenomen
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3.3 de Code of Conduct van 2012
Deze code of conduct betekent een belangrijke beleidswijziging m.b.t. bovenstaande regelingen inzake
gebouwen en infrastructuur.
Ingevolge een vraag van de financiële instellingen
en de leasingmaatschappijen verzocht de Vlaamse
Regering de intercommunales om een hogere waarde
dan deze in de wet bepaald te vergoeden bij de terugkoop van bebouwd vastgoed. Dit kaderde in het mogelijk maken voor de financiële sector om kredieten met
voldoende zekerheden te kunnen afsluiten.

Opstallen: met uitzondering van het materieel en de
outillage die de gebruiker toebehoren en op de grond
zijn gelegen, worden teruggekocht tegen de venale
waarde van die opstallen op het moment van de terugkoop. De venale waarde van de opstallen wordt
bepaald door een expert-schatter.

De Code of Conduct luidt als volgt: “De infrastructuur
en de gebouwen - met uitzondering van het materieel en de outillage - die de gebruiker toebehoren en
op de grond zijn gelegen, worden teruggekocht tegen
de 90% van de venale waarde. Deze waarde en de
aldus bepaalde kostprijs worden door de bevoegde
rijksdiensten of door een door het intergemeentelijk
samenwerkingsverband aangestelde beëdigd expertschatter vastgesteld.”
Ze is van toepassing op alle verkoopakten verleden
onder de in vorige punten vermelde wetgeving.
3.4

het Decreet Ruimtelijke Economie van 13
juli 2012: van toepassing op alle akten ver‑
leden na deze datum

Grond: de prijs van de eerste verkoop, aangepast aan
de schommelingen van de index van de consumptieprijzen. Als voordien reeds een doorverkoop werd
toegestaan door WVI, zal de terugkoop plaatsvinden
tegen de prijs van de laatste verkoop waarvoor toestemming gegeven werd, aangepast aan de schommelingen van de index van de consumptieprijzen.
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SEGMENTATIE OP WAGGELWATER
EN INSTRUMENTEN

ALGEMEEN
Uit de analyse en de bevraging bij de actoren (stad
Brugge en Bedrijvig Brugge) blijkt dat het behoudt van
Waggelwater als functioneel bedrijventerrein voorop moet staan.
Zowel op regionale schaal als op schaal van de stad
Brugge is ruimte voor bedrijvigheid (productie, groothandel, KMO) zeer schaars en zijn er op professionele
locaties nauwelijks percelen ter beschikking.
Beide partijen waren het over eens dat zuivere detailhandel of zuivere kantoren/diensten niet thuis horen
op een functioneel bedrijventerrein, gezien het aanbod
elders in Brugge. De bestaande handel en kantoren
moeten wel de mogelijkheid houden om te blijven
functioneren.
Vanuit de markt wordt tevens aangegeven dat de huidige beperkingen inzake m² toonzaal, die arbitrair is
vastgelegd op 10 % van de gelijkvloerse bebouwde
oppervlakte met een absoluut maximum van 500 m²,
voor problemen zorgt bij bedrijven die naast een productie- of groothandelsfunctie, ook nood hebben aan
toonzaalruimte, zonder dat daarbij handel de hoofdfunctie wordt.
Voor Waggelwater zou het behoud van het terrein als
functioneel bedrijventerrein voor productie, groothandel, opslag, ... voorop moeten staan.
Andere functies moeten worden geweerd en er dient
onderzocht of en waar het ruimtelijk rendement op het
terrein verbeterd kan worden.
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TRECHTEREN VAN TOEGELATEN
FUNCTIES IN HOOFDBESTEMMING

inrichtingsvoorwaaren i.v.m. parkeerruimtes, fietsenstallingen en laad- en losruimtes
De hierna volgende normen zijn van toepassing op
nieuwbouw, herbouwen, verbouwen met volume-uitbreiding en functiewijzgingen.

vaststelling
Een behoud van het terrein als functioneel bedrijventerrein staat voorop. In eerste instantie moet een dergelijk terrein, mede gelet op de vraag van de markt
en het beleid, vooral gericht zijn op industriële en
ambachtelijke bedrijven en groothandel. Een eerste vereiste is dat een gericht toelatingsbeleid op dit
terrein gebeurt richting die activiteiten. Daarnaast
zouden de bestaande functies die niet op een dergelijk functioneel bedrijventerrein horen (kleinhandel
en zuivere kantoren), bij stopzetting moeten worden
gevrijwaard voor bedrijven horende op dit functioneel
bedrijventerrein.
voorstel
Een eerste manier is om de toegelaten activiteiten in
het RUP te beperken door uitdovende overgangs‑
maatregelen in te schrijven voor de bestaande
kleinhandel en kantoren.
Ten tweede kunnen ook inrichtingsvoorschriften
die betrekking hebben noodzakelijke faciliteiten
zoals parkeren, circulatie en laden en lossen ervoor zorgen dat de dynamiek van de bedrijven binnen
de draagkracht blijft van het functioneel terrein, eerder
dan bepaalde nevenfuncties zoals toonzalen te beperken in m².
instrument
RUP | vergunning
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gebouwen in functie van de toegelaten hoofdbestemming
●● één parkeerplaats en één fietsenstalling per 100
m² bruto vloeroppervlakte
●● één laad- en losplaats , inclusief parkeerplaats
voor een vrachtwagen op eigen terrein indien de
bruto vloeroppervlakte groter is dan 500 m²
toonzalen, zoals in nevenbestemming toegelaten
hieronder vallen alle vloeroppervlaktes waar producten of diensten worden tentoongesteld in functie van
verkoop/verhuur:
●● één parkeerplaats en één fietsenstallling per 50
m² brutovloeroppervlakte
Overgangsmaatregel voor detailhandel en kan‑
toorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen
Functiewijzigingen van de categorie “detailhandel“
naar de categorie “kantoorfunctie, dienstverlening en
vrije beroepen” en vice versa zijn niet toegelaten.
Bestaande activiteiten in de categorie “detailhandel “
en “kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen”
die niet aan de in hoofdbesteming toegelaten activiteiten voldoen kunnen behouden blijven binnen het
bestaand gebouw.
Bij de stopzetting van de huidig aldaar gevestigde detailhandel of kantoorfunctie, dienstverlening en vrije
beropeen, zijn enkel die bedrijfsactiviteiten toegelaten
zoals in hoofdbestemming toegelaten.

kantoren, zoals in nevenfunctie toegelaten
●● Eén parkeerplaats en één fietsenstalling per 50 m²
bruto vloeroppervlakte
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OMKEERBARE INTEGRATIE NEVENBE‑
STEMMINGEN IN HOOFDVOLUME
vaststelling
Ook productiebedrijven, groothandel en opslag hebben nevenfucties als kantoren, toonzalen en parking.
Nu worden deze vaak, in nevenschikking, naast elkaar
op het terrein voorzien met een dermate ontwerp dat
omkeerbaarheid naar de hoofdfunctie praktisch uitgesloten is omwille van de dimensionering, specifieke
architectuur, plaats op het perceel, ...
voorstel
Opleggen van de in het hoofdvolume geïntegreerde
ruimtes voor kantoren en toonzalen (eventueel parking indien mogelijk) op die wijze dat deze later nog
voor de hoofdfunctie (productie, opslag, groothandel,
...) bruikbaar zijn.
instrument
RUP | vergunning
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Voorbeelden van omkeerbare nevenbestemmingen in
het hoofdvolume:
boven: KOP logistiek centrum | Puurs | URA
onder: Soubry | Moen | Coussée&Goris architecten
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BENUTTEN TUSSENRUIMTE TER
HOOGTE VAN ZIJKAVELGRENZEN
vaststelling
Op zich is het terrein reeds vrij intensief benut. Er
zijn relatief weinig perceelsdelen die als reserve voor
eventuele uitbreiding van de bedrijven op die percelen
onbenut zijn en een ander gebruik kennen dan deze
dienstig voor de bedrijfsvoering (gebouwen, opritten,
laad- en loszones, parking, stapelplaaten in open
lucht, ...). De enige ruimtes die vaak wel onbenut zijn
zijn de stroken tussen bedrijfsgebouwen en de zijkavelgrenzen. Meestal is aan één zijde een doorrit naar
de achterzijde van het perceel voorzien, terwijl aan
de andere zijde een gras- of groenstrook ligt of een
tweede verhardingsstrook.
voorstel
Bij herbouw zou, i.p.v. de huidige bebouwingsvorm
deze vrijstaande bebouwingsvorm kunnen aangehouden worden, zij het dat het gebouw aan één zijde
verplicht op de zijkavelgrens moet worden gebouwd.
Bij uitbreiding van de gebouwen zou de zijkavelstrook
aan één zijde ingenomen kunnen worden.
Kantoren, toonzalen en dergelijke nevenfuncties kunnen hier ingeschoven worden en voor een hoger ruimtelijk rendement zorgen.
instrument
RUP | vergunning
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bedrijventerrein Transvaal_Waregem (WVI)
Verplicht bouwen op één zijkavelgrens bij herbouw.
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Voorschrift uit BPA Transvaal m.b.t. bouwen op zij‑
kavelgrens
Binnen onderhavige deelzone geldt het principe van
vrijstaande bebouwing, aan één zijde gebouwd op
de perceelsgrens. Het gebouw dient t.o.v. de andere
zijkavelgrens, waar niet wordt op gebouwd, exact op
6,50 meter ingeplant te worden.
T.o.v. de achterkavelgrens dient een minimum afstand
van 6,00 meter gerespecteerd.
Er geldt een minimum te bebouwen zone met een
diepte van 29,00 meter en een breedte gelijk aan de
perceelsbreedte min 6,50 meter.
Bijgevoegde inplantingprincipe doet ondubbelzinnig
uitspraak over inplanting, de verplicht te bebouwen
zone (deelzone I), de optioneel te bebouwen zone
(deelzone II) en de mogelijkheid van het achteruitplaatsen van de frontgevel op het gelijkvloers (deelzone III).
Voor hoek- en/of eindpercelen kan afgeweken worden
van bovenstaande inplantingprincipes onder de strikte
voorwaarde dat de globale opzet van het lokale bedrijventerrein niet in het gedrang komt. Met deze uitzonderingsmaatregel moet dus zeer omzichtig worden
omgesprongen.
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inname zijkavelstrook op Waggelwater
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SITE RODE KRUIS

Momenteel staat het voormalige Rode Kruisgebouw te
koop.
Vraagprijs: € 900.000
oppervlakte terrein: 2.884 m²
vloeroppervlaktes: 1.854 m²
Dit beketnt een prijs van € 312/m² terrein of € 485/m²
vloeroppervlakte.

Instrumenten
RUP
terugkooprecht verruimen / onteigening
tijdelijk verhuren (binnen huidige functie) tot
vastgoedwaarde gebouw afgeschreven is
financiële stimuli voor dergelijke operaties

In Brugge wordt momenteel elders onbebouwde bedrijfsgrond verkocht aan € 130/m². Voor dit perceel
zou dit een grondprijs van € 374.920 betekenen.
Maakt dat de gebouwen nog circa € 525.080 waard
zijn.
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