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RUP PROJECTZONE CASINO 
 

 
Versie Datum Wijzigingen 
 
A 
 

 
augustus 2020 

 
Fase Startnota 
 

B januari 2022 Fase Scopingsnota 
 

C 
 
 
 
 
 

januari 2023 Fase voorontwerp – adviesvraag plenaire 
 

Planteam  Handtekening 
 
Directeur Stadsontwikkeling 
Ruimtelijk Planner 

 
Jan Van Coillie 

 
 
 
 

Beleidsdeskundige Ruimtelijke Ordening 
Ruimtelijk Planner 
 

Kenneth Notte 
 

 

 
 
Voor volledige lijst zie procesnota pg 11. 
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STARTNOTA   

 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat de startnota van RUP Projectzone Casino voor het publiek ter advies heeft gelegen van                                    
07/09/2020tot05/11/2020                      
                                    namens het college, op bevel, 

 
 
 
Algemeen directeur,                                                                                                                                  Burgemeester, 

 
M. Gobert                 Piet De Groote 
 
 
VOORLOPIGE VASTSTELLING   

 
Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van                                               , op bevel, 

 
 
 
Algemeen directeur,                                                                                                                                  Burgemeester, 

 
M. Gobert                 Piet De Groote 
 
 
OPENBAAR ONDERZOEK   

 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat het ontwerp van RUP Projectzone Casino voor het publiek ter inzage heeft gelegen van                                    
tot 

                                    namens het college, op bevel, 

 
 
 
Algemeen directeur,                                                                                                                                  Burgemeester, 

 
M. Gobert                 Piet De Groote 
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DEFINITIEVE VASTSTELLING   

 
Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van                                                , op bevel, 

 
 
 
Algemeen directeur,                                                                                                                                  Burgemeester, 

 
M. Gobert                 Piet De Groote 
 
 
INWERKINGTREDING   

 
De goedkeuring van het RUP Projectzone Casino werd op                          gepubliceerd in het Belgisch staatblad onder nr.                  . 
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1. Inleiding 
 
 
Een Casino voor de toekomst,… 
 
Knokke-Heist is één van de meest exclusieve badplaatsen aan de Noordzee. Enerzijds is er de aanwezigheid van uitzonderlijke natuurlijke milieus en 
waardevolle landschappen, anderzijds zijn er exclusieve voorzieningen. De hoogwaardigheid van de aantrekkingskracht van Knokke-Heist en het ‘aura’ 
ervan, stelt hoge kwaliteitseisen aan elke nieuwe en/of bestaande toeristische infrastructuur. Dit zowel wat de uitstraling als wat de functie betreft, de 
ruimtelijk schaal, de stedenbouwkundige inplanting en de architectonische kwaliteiten. 
 
Met de toename van de vrije tijd en de toename van het aantal mensen dat inspeelt op het aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen en activiteiten 
staat een kustgemeente als Knokke-Heist voor de uitdaging om op een eigentijdse en kwalitatieve manier op deze ontwikkeling en de daaraan te relateren 
perspectieven te anticiperen. 
 
De toeristisch-recreatieve infrastructuur van Knokke-Heist is heden echter niet optimaal uitgebouwd, is deels verouderd en heeft een onvoldoende breed 
assortiment om een adequaat antwoord te kunnen geven op de zowel kwantitatieve als kwalitatieve eisen die eigen zijn aan voornoemde ontwikkeling en 
perspectieven. 
 
Er wordt beoogd het bestaande toeristisch-recreatief apparaat van de gemeente Knokke-Heist zowel kwalitatief als kwantitatief te optimaliseren en, 
anticiperend op potentiële toekomstige toeristisch-recreatieve ontwikkelingen, nieuwe attracties en activiteiten te genereren verspreid over het gehele 
grondgebied.  
 
De projectzone focust zich op de site ter hoogte van het bestaande Casino, dit evenwel binnen het ruimere kader van de stedelijk culturele as gevormd 
door het huidige Casino, de nieuwe Reserve en het cultuurcentrum Scharpoord. 
 
Algemeen kan men stellen dat in dit dossier de belangrijkste doelstelling het herontwikkelen is van de potenties aanwezig ter hoogte van het bestaande 
ruimtelijk zwaartepunt van het Casino en het op vandaag sterk onderbenutte en weinig aantrekkelijke Canadasquare. 
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Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een decreet waardoor de planmilieu-effectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces 
van een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden. Op vrijdag 17 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit goed dat bij dit decreet 
hoort. Hiernaast wordt het geïntegreerde planningsproces schematisch weergegeven.  
 
Het geïntegreerde planningsproces voorziet in de opmaak van een procesnota. De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het volledige 
planningsproces omschrijft, zowel hoe het proces wordt gepland als hoe het effectief werd uitgevoerd. Het is dus een evolutief document: in de startfase zal dit 
nog zeer beperkt zijn, maar het document groeit aan naarmate het proces vordert.  
 
De procesnota is een document met louter toelichtende waarde waarop geen inspraak mogelijk is. Het document is ‘inert’ voor aanvechting, aangezien het 
enkel een feitelijk relaas is van de te doorlopen procedure en de ondernomen stappen. De procesnota is voor het publiek als het ware een 'leeswijzer" van de 
te doorlopen planningsprocedure en de vervolgstappen.  
De procesnota en in voorkomend geval de aanpassingen eraan worden op de website van de bevoegde overheid ter beschikking gesteld.  
 
 
De procesnota omvat:  

• de samenstelling van het planteam 
• de lijst van de betrokken en te betrekken actoren 
• de lijst van (advies)instanties, andere stakeholders, (formele) deskundigen (zoals in voorkomend geval de erkende MER- of VR-deskundigen) 
• de verschillende doorlopen en geplande processtappen 
• de wijze van communicatie en van participatie 
• het verwachte besluitvormingsproces voor het voorziene plan. 
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2. Samenstelling van het planteam 
 
 
Het RUP Projectzone Casino wordt gecoördineerd door een planteam dat uit verschillende betrokken gemeentediensten is samengesteld. Het ontwerp van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt door een planteam dat kan bestaan uit verschillende personen die werken in een samenwerkingsverband, waaronder 
minstens één ruimtelijk planner. Het planteam voert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert de tussentijdse 
resultaten in het planningsproces en zorgt 
voor een continue kwaliteitsbewaking. 
 
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en neemt de nodige maatregelen voor 
de samenstelling van het planteam en voor het voeren van het geïntegreerde planningsproces. 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 15-11-2019 beslist dat het planteam voor het RUP Projectzone Casino zal bestaan uit: 
 
Planteam voor het RUP: 

 
• Cel Ruimtelijke Ordening (erkend ruimtelijk planners) 

o Jan Vancoillie (directeur stadsontwikkeling) 
o Kenneth Notte (beleidsdeskundige Ruimtelijke Ordening) 
o Christel Vannoppen (beleidsdeskundige Ruimtelijke Ordening) 

 
• Beleidsverantwoordelijken: 

o Burgemeester Graaf Leopold Lippens 
o Schepen, Kris Demeyere 
o Schepen, Piet Degroote 

 
• AGSO: 

o Rudi Neirynck (directeur) 
o Inge Vanwassenhove (projectleider) 
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3. Lijst van actoren, adviesinstanties en deskundigen 
3.1 Actoren 
De gemeente betrekt diverse actoren in het planproces. Intern wordt hiervoor een breed overleg georganiseerd. In dit overleg zetelen volgende diensten: 
 

• Afdeling stadsontwikkeling 
• Afdeling stadsonderhoud 
• Afdeling marketing & communicatie 
• Afdeling vrije tijd 
• AGSO Knokke-Heist 

 
 
Ook de GECORO wordt beschouwd als een belangrijke te betrekken actor.   

3.2 Adviesinstanties 
Volgende instanties worden, conform bijlage 1 horende bij het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effect-beoordelingen uitgenodigd voor advies: 
 

• Departement Omgeving 
• Provincie West-Vlaanderen, ruimtelijke planning 
• Agentschap Onroerend Erfgoed   
• Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 
• Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) 
• Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) 
• De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 
• GECORO  
• Toerisme Vlaanderen 
• OVAM 
• Vlaams Energieagentschap 

 
 
De dienst RVR en de dienst Mer zullen in de scopingsfase uitdrukkelijk gevraagd worden om te bevestigen dat het plan geen aanzienlijke effecten kan hebben  
en dat bijgevolg de opmaak van een RVR en plan-MER niet relevant zijn.   
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4. Weergave planprocessen 
 

Het schema geeft de processtappen weer en dit met aanduiding van een indicatieve timing. De timing houdt geen rekening met eventueel oponthoud ten 
gevolge van het ontbreken van gegevens of het uitblijven van beleidsbeslissingen.   
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5. Wijze van communicatie en participatie 
5.1 Momenten van communicatie en participatie 

Er worden twee momenten van communicatie en participatie voorzien, één naar aanleiding van de opmaak van de startnota en één na de voorlopige 
vaststelling van het RUP door de gemeenteraad. De coördinatie en sturing van de raadpleging gebeurt door het planteam.  
Het doel van het eerste moment van communicatie en participatie is om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen, om kennis en input te vergaren, 
alternatieven te bepalen en niet zozeer om in detail de planopties te becommentariëren. Het openbaar onderzoek later in de procedure vormt daarentegen 
de basis voor het formuleren van bezwaren, zoals binnen de voormalige RUP-procedure. 

5.2 Communicatie en participatie aangaande de startnota 
De startnota wordt gedurende 60 dagen ter inzage gelegd. De bevolking van de betrokken gemeente wordt voor het begin van de raadpleging 
geïnformeerd over de terbeschikkingstelling van de startnota door een aankondiging op de volgende wijze: aanplakking in de betrokken gemeente, een 
bericht in het Belgisch Staatsblad en in ten minste drie dagbladen die in de gemeente worden verspreid of in het gemeentelijke infoblad dat verspreid 
wordt in de betrokken gemeente en een bericht op de website van de bevoegde gemeente. De aankondiging bevat: 
 
• de bevoegde overheid 
• waarover de raadpleging gaat 
• de betrokken gemeente(n) 
• de plaats waar de startnota en de procesnota geraadpleegd kunnen worden 
• de begin- en einddatum van de raadpleging over de startnota 
• de plaats, de datum en het uur waarop het participatiemoment zal plaatsvinden 
• de wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kenbaar kan maken en de vermelding dat reacties ook kunnen worden afgegeven 

tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van de betrokken gemeenten. 
 
De adviesinstanties worden in afwachting van een digitaal platform geconsulteerd door middel van een beveiligde zending. 
   
Het eindresultaat van deze adviesronde en de raadpleging van de bevolking, inclusief het participatiemoment, is een verzameling van adviezen, 
inspraakreacties en een verslag van het participatiemoment. De wijze waarop met deze informatie wordt omgegaan en het resultaat ervan, leidt tot de 
scopingnota.  
 
Het verslag van het participatiemoment omvat een bundeling van alle opmerkingen en is eerder algemeen van aard.    



           
               PROCESNOTA 

januari 2023                               gemeentelijk RUP Projectzone Casino 15/18 

De bevoegde overheid stelt de procesnota (met eventuele aanpassingen), startnota en het verslag van het participatiemoment ter beschikking op haar website 
en laadt deze later op in het digitale platform. 
 
 
• Voorafgaand aan de officiële start van de publieke consultatie is er op 25 juni 2019 een informeel overleg met de directe buurt van het plangebied 

georganiseerd. Er werd een toelichting gegeven over het te doorlopen traject (vernieuwde RUP-procedure) alsook een korte uiteenzetting betreft de 
verschillende scenario’s die zullen worden opgenomen in de startnota. Vanuit de buurt was er merkbaar een groter draagvlak voor scenario 4 (scenario 
zonder hotel en woonfunctie). 
 

• In de loop van 2019 werd tot twee maal toe samengezeten met de Vlaams Bouwmeester, inclusief een plaatsbezoek. Er werd beaamd dat het gebouw in 
grote mate is uitgeleefd en moeilijk verenigbaar is met het programma anno 2020. Een nieuwbouwproject op deze locatie is valabel zolang het een 
totaalverhaal vormt met het aanliggend openbaar domein en maximaal relaties legt. 
 

• De publieke consultatie (60d) wordt gehouden in de periode 07/09/2020 - 05/11/2020 
 

• Het officieel participatiemoment wordt georganiseerd op 01/10/2020 om 20u30.   
 

• Opmaak PLAN-MER screening i.k.v. scopingsnota (2021) 
 

• Finaliseren scopingsnota op basis van raadpleging en adviezen  (31/01/2022) goedkeuring CBS (04/02/2022) 
 

• Ontvangen bepaling over de Plan-MER-plicht: Vrijstelling (11/04/2022) 
 

• Start opmaak voorontwerp RUP Projectzone Casino 
 

• Versturen uitnodiging (26/01/2023) plenaire vergadering (28/02/2023) 
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6. Besluitvormingsprocessen 
6.1 Startnota 

De startnota bevat: 
 

o een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan; 
o een afbakening van het gebied of de gebieden waarop het plan betrekking heeft; 
o een beknopte beschrijving van de alternatieven voor het ontwerpplan of voor onderdelen ervan, die de initiatiefnemer heeft overwogen, en een 

beknopte beschrijving van de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven; 
o een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan en daaraan gekoppeld de reikwijdte 

en het detailleringsniveau van de te voeren effectonderzoeken zoals in die fase gekend; 
o de relatie met het ruimtelijk structuurplan of ruimtelijk beleidsplan en, in voorkomend geval, met andere relevante beleidsplannen; 
o de beschrijving van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijke aanpak van de effectbeoordelingen, met inbegrip van de methodologie, 

zoals bepaald door de wetgeving van de op te maken effectbeoordelingen en van andere onderzoeken die nodig zijn voor het plan. In voorkomend 
geval bevat de startnota ook een weergave van de gedane analyse, vermeld in artikel 4.2.6, § 1, 5°, en artikel 4.4.1 van het decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met inbegrip van de redenen waarom geen  
planmilieueffectrapport, respectievelijk ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt; 

o in voorkomend geval, relevante gegevens uit vorige effectbeoordelingen of uit de goedgekeurde rapporten die daaruit zijn voortgekomen; 
o in voorkomend geval, de impact of het effect dat het geïntegreerde planningsproces kan hebben op mens of milieu in een ander gewest of land 

of op de gebieden die onder de federale bevoegdheid vallen; 
o een overzicht van instrumenten die samen met het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan ingezet kunnen worden, als die al bekend zijn in 

deze fase. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt advies over de startnota. Het advies wordt uitgebracht binnen een termijn van 
zestig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de adviesvraag.   
 
Het college van burgemeester en schepenen informeert de bevolking van de gemeente uiterlijk de eerste dag van die termijn over de inhoud van de 
startnota, raadpleegt de bevolking over de startnota gedurende dezelfde termijn, organiseert hierover ten minste één participatiemoment en maakt 
daarvan een verslag.  
 
De reacties worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van de inspraak aan het college van burgemeester en schepenen bezorgd. De wijze waarop 
reacties bezorgd kunnen worden, alsook de uiterste datum worden uitdrukkelijk vermeld in de informatie over de startnota. Het college van burgemeester 
en schepenen bezorgt de startnota, de adviezen, de reacties en het verslag van het participatiemoment aan de bevoegde dienst voor 
milieueffectrapportage en veiligheidsrapportage binnen een termijn van drie dagen na het afsluiten van de termijn. 
 
De publieke consultatie (60d) werd gehouden van 07/09/2020 - 05/11/2020  
Het officieel participatiemoment werd georganiseerd op 01/10/2020 om 20u30 
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6.2 Scopingsnota 
De resultaten van de raadplegingen (zowel publiek als adviesinstanties en adviesraden) worden door het planteam in de scopingnota verwerkt. Op deze 
wijze wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met suggesties om het plan te verbeteren of worden aandachtspunten in functie van de 
effectenonderzoeken beschreven.  
 
Indien uit de startnota en de resultaten van de raadpleging blijkt dat er geen plan-MER/RVR vereist is, geven de dienst MER en dienst VR dit in de 
scopingnota aan (dit is de voormalige ‘screeningsbeslissing’).   
 
De gemeente zal de scopingsnota nadien ter beschikking stellen op de website. 
 
Het college van burgemeester en schepenen keurde de scopingsnota van RUP Projectzone Casino goed op 4 februari 2022. 
 

6.3 Voorontwerp RUP en ontwerp effectenrapporten 
Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota doorloopt het planteam het verdere geïntegreerd planningsproces. Hierbij wordt het plan 
eventueel verder uitgewerkt samen met de effectbeoordelingen en eventuele andere onderzoeken die relevant worden geacht.   
 
Het voorontwerp RUP zal voor advies worden voorgelegd aan de betrokken adviesinstanties zoals bepaald in bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke 
veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen. 
 
Het voorontwerp RUP zal voor advies worden voorgelegd aan de betrokken instanties, uitnodiging plenaire vergadering verzonden op 
26/01/2023. De plenaire vergadering staat gepland op 28/02/2023 

6.4 Ontwerp RUP voorlopige vaststelling  
Op basis van de ontvangen adviezen kan het voorontwerp RUP aangepast of herwerkt worden 
 
Uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in de scopingnota door de dienst bevoegd voor 
milieueffectrapportage bepaald of een milieueffectrapport moet worden opgemaakt.   
 
Het ontwerpplan en de eventuele ontwerp-effectbeoordelingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad om het ontwerpplan voorlopig vast te stellen. 
 
Zoals bepaald in artikel 2.2.5 van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening bevat een RUP minimaal: 
• een beschrijving en verantwoording van de doelstellingen van het plan; 
• een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is; 
• de bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting of het beheer en, in voorkomend geval, de normen, vermeld 

in artikel 4.2.4 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; 
• een weergave van de juridische toestand; 
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• een weergave van de feitelijke ruimtelijke toestand en de toestand van het leefmilieu, de natuur en andere relevante feitelijke gegevens; 
• de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een uitvoering is en, in voorkomend geval, een omschrijving 

van andere relevante beleidsplannen; 

6.5 Openbaar onderzoek  
De gemeenteraad is bevoegd voor de voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Binnen de dertig dagen na de voorlopige 
vaststelling wordt het RUP samen met het ontwerp van de effectbeoordelingsrapporten aan een openbaar onderzoek onderworpen. Het openbaar 
onderzoek duurt zestig dagen. 
 
Tijdens het openbaar onderzoek wordt het RUP gedurende zestig dagen ter inzage gelegd in het gemeentehuis en ter beschikking gesteld op de 
gemeentelijke website. Opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk tot en met de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal aan de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) bezorgd worden.  
 
De Gecoro zal nadien alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelen en een gemotiveerd advies uitbrengen bij de gemeenteraad. 
 
Het planteam past desgewenst het RUP aan. 
 

6.6 Definitief ontwerp 
Bij de definitieve vaststelling van het plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd 
zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen, of uit de adviezen, uitgebracht door de 
aangewezen diensten en overheden, of uit het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.  
 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de gemeenteraad en het volledige advies van de gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening onmiddellijk na de definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan de deputatie van de provincie waarin de 
gemeente ligt, en aan de Vlaamse Regering.  
 
De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een termijn van dertig dagen om de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve 
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te schorsen.  
Als het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling niet tijdig is geschorst, wordt de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling 
van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan binnen zestig dagen na de definitieve vaststelling bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.  
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve 
vaststelling van het plan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad. 
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