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1. Situering

1.1. Onderwerp van het RUP

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen 
behandeld:

•	 Momenteel ligt het plangebied volgens het onderliggend BPA 
Schaliënhof (goedgekeurd bij MB d.d. 23 oktober 1984) in een 
zone met als hoofdbestemming horeca, detailhandel, diensten 
en kantoren en als nevenbestemming wonen. Met dit RUP 
wordt wonen opnieuw als hoofdbestemming toegelaten. 

Het RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan Anzegem, definitief goedgekeurd door de 
Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 24 maart 2005 (B.S. 
14.05.2007).

1.2. Ligging van het plangebied

Het plangebied ligt in Vichte, een deelgemeente van Anzegem. Het 
gebied ligt ten westen van het centrum van Vichte, ten noorden van 
het station Vichte en ten zuiden van het bedrijventerrein Jagershoek. 
Het plangebied ligt aan de Lendedreef en naast een sportpark. In de 
directe omgeving komt er vooral halfopen bebouwing voor.

0 0,25 0,5 Kilometers

Topografische kaart
Bron: Nationaal Geografisch Instituut (NGI), 1997
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1.3. Begrenzing van het plangebied

Het  plangebied is begrensd door:

•	 de Lendedreef in het westen

•	 de perceelstructuur van een koppelwoning in het 
noordwesten

•	 het sportpark in het noordoosten

•	 een toegangsweg met bijhorende parking tot het sportpark in 
het zuiden

0 100 200 Meters

ORTHOFOTO
Bron: AGIV/Middenschalig, mei-augustus 2016
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huizen langs de Lendedreef

Achterliggend bos

zicht op het plangebied

voetbalveld met bos op de achtergrond
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2. Feitelijke toestand

2.1. Ruimtelijke informatie

2.1.1. Bebouwde ruimte

In het plangebied bevindt zich een woning met bijhorend pand. De 
woning bestaat uit één bouwlaag, het gelijkvloers en heeft een hellend 
dak. Het bijhorende pand heeft ook één bouwlaag met een plat dak.

In de Lendedreef komen hoofdzakelijk koppelwoningen voor en de 
percelen langs de Lendedreef zijn lang en smal. In de onmiddellijke 
omgeving komt een mix van woningtypologieën voor: grote villa’s, 
open bebouwing, halfopen bebouwing, koppelwoningen, rijwoningen.

2.1.2. Open ruimte

De rest van het plangebied is niet bebouwd maar wel verhard. Enkel de 
voortuin van de woning en een smalle zijstrook in het zuiden van het 
plangebied zijn voorzien van wat groen. 

De open ruimte in de onmiddellijke omgeving bevindt zich aan de 
achterkant (oostkant) van het plangebied. Er ligt een klein bos van het 
sportpark achter het perceel dat aansluit op een voetbalveld omgeven 
door bomen en gras.

 

0 50 100 Meters

GRB
Bron: AGIV, december 2016
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0 50 100 Meters

GRB
Bron: AGIV, december 2016
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2.1.3. Ontsluiting

Voetgangers en fietsers:

De Lendedreef is langs één kant voorzien van een voetpad. Er is geen 
fietspad aangelegd maar het is een vrij rustige weg waardoor het 
aangenaam fietsen is. De Lendedreef sluit aan in het westen op de 
Olekenbosstraat, die in het mobiliteitsplan van Anzegem aangeduid 
staat als een lokale functionele fietsroute.1 Achter het plangebied ligt 
een bos waar een pad doorloopt. Dit pad verbindt het voetbalveld met 
de Krekelheedstraat. De Krekelheedstraat, op haar beurt, maakt de 
verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de Olekenbosstraat en 
de Harelbekestraat (de N36). Samen met de Beukenhofstraat ontsluiten 
deze drie straten het westelijk deel van Vichte (zie schema).

Openbaar vervoer:

Er is een belbushalte gelegen op het kruispunt van de Lendedreef met 
de Olekenbosstraat, op zo’n 350 m van het plangebied. Bovendien is er 
een bushalte vlakbij Vichte Station, op zo’n 500 m van het plangebied. 
Langs deze bushalte passeren de volgende lijnen:

•	 71: Waregem - Deerlijk - Harelbeke - Kortrijk

•	 78: belbusgebied van Deerlijk

•	 89: Anzegem - Deerlijk

•	 92: Kortrijk - Zwevegem - Otegem - Avelgem

Het Station Vichte ligt op zo’n 600 m van het plangebied. Het station is  
gelegen op de Belgische spoorlijn 89 (Denderleeuw-Kortrijk). De trein 
tussen Kortrijk en Eeklo stopt 1 maal per uur tijdens de week.

1  Bron: verbreden en verdiepen van het 
mobiliteitsplan Anzegem, deel 2:  uitwerkingsnota, 
pagina 14,  Leiedal,  2010
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Bron: De Lijn/AGIV, juni 2014
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Wagens:

Het plangebied wordt ontsloten met de auto via de Lendedreef. De 
Lendedreef sluit aan de ene kant aan op de Beukenhofstraat, een oost-
west verkeersas tussen het Station Vichte en Vichte centrum. Aan de 
andere kant sluit de Lendedreef aan op de Olekenbosstraat, een noord-
zuid verkeersas tussen de Harelbekestraat en de Beukenhofstraat. 
Naast het plangebied ligt een parking met ongeveer 7 parkeerplaatsen.  

zicht op de Lendedreef

zicht op de parking
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hoogteverschil plangebied achterliggend bos
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Bron: VMM/AGIV, mei 2004
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2.1.4. Reliëf

Het plangebied zelf is relatief vlak. Het achterliggende bos in het 
oosten ligt een stukje lager.  

Meer naar het oosten neemt de hoogte verder af naar de vallei van de 
Kasselrijbeek. Richting het westen neemt de hoogte toe. 
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Geopunt-kaart

300 m

31/01/2017Bron: www.geopunt.be 1
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2.2. Historische toestand

< Ferraris, 1777
Op de Ferraris kaart uit de 18de eeuw is er op de site nog geen 
bebouwing aanwezig. Enkel in het noorden is er een landgoed met wat 
bebouwing aanwezig.

 
 

Popp, 1850 >
Zo’n honderdtal jaar is er wel wat bebouwing op de site aanwezig. 
Ondertussen is het landgoed verdwenen. Her en der duiken er in de 
omgeving woningen op.

Geopunt-kaart

300 m

31/01/2017Bron: www.geopunt.be 1
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2.3. Knelpunten en potenties

2.3.1. Knelpunten

•	 Het plangebied heeft op vandaag als hoofdbestemming 
horeca, detailhandel, diensten en kantoren en als 
nevenbestemming wonen. De directe omgeving bestaat 
hoofdzakelijk uit woongebied.

•	 De gebouwen in het plangebied, de woning met aanpalende 
kantoorruimte leveren een atypisch zicht in de woonstraat.

•	 Het plangebied is nagenoeg volledig verhard.

•	 Het achterliggende bos is amper zichtbaar vanop de 
Lendedreef. Een beter zicht naar het achterliggende stuk groen 
is wenselijk. 

2.3.2. Potenties

•	 Het plangebied grenst aan het achterliggende parkgebied en 
voetbalveld. De achterliggende omgeving wordt gebruikt door 
fietsers en wandelaars. 

•	 Wonen in en nabij groen is een grote troef voor dit plangebied. 
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3. Juridische toestand

3.1. overzicht

T ype plan Referentie

Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) deelt het 
plangebied grotendeels in onder:

•	 woongebied

BPA  In het plangebied:

•	 BPA Vichte nr. 9 Schaliënhof: hoofdbestemming horeca, 
detailhandel, diensten en kantoren en nevenbestemming wonen

RUP NVT

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

NVT

Milieuvergunningen NVT

Bouwkundig erfgoed,

Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde 
stads- en dorpsgezichten

In het plangebied bevinden zich geen relicten, nog beschermde 
monumenten of stads- en dorpsgezichten.

Buurtwegen Langs het plangebied loopt 1 buurtweg:

•	 Sentier nr. 21

Waterlopen (categorisering) NVT

(Herbevestigd) agrarisch 
gebied

NVT

VEN-gebied, IVON-gebied NVT

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied
Ruimtelijk kwetsbaar gebied

NVT

Gewestelijke 
stedenbouwkundige 
verordening voor 
hemelwaterputten, infiltratie- 
en buffervoorzieningen

De gewestelijke verordening hemelwater is van kracht. 

T ype plan Referentie

Gemeentelijke verordeningen Gemeentelijke verordening voor het rooien van bomen.

Bestaande of aan te 
leggen autosnelwegen, 
hoofdverkeerswegen, 
primaire wegen categorie 
I of II, reservatie- of 
erfdienstbaarheids- 
gebieden of bestaande gewest- 
of provinciewegen 

NVT

Bestaande of aan te leggen 
spoorweglijnen, bestaande 
stationsgebouwen

NVT

Andere NVT
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3.2. Gewestplan

Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) deelt 
het plangebied volledig in onder:

•	 woongebied

woongebieden

woongebieden met landelijk karakter

woonuitbreidingsgebieden

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut

## ##

## ##

gebieden voor dagrecreatie

P P
parkgebieden

groengebieden

N N
natuurgebieden

agrarische gebieden

landschappelijk waardevolle agrarische gebieden

industriegebieden

 
milieubelastende industrieen

reservegebieden voor beperkte industriele uitbreiding;
grondkleur agrarisch gebied

ambachtelijke bedrijven en

bestaande hoofdverkeerswegen

bestaande spoorwegen

! ! ! ! bestaande hoogspanningsleidingen
0 150 300 Meters

Gewestplan
Bron: RWO/AGIV, januari 2002 (bijwerking 2011)

Legende
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3.3. Bestaande BPA’s en RuP’s

BPA’s in het plangebied: BPA Vichte nr. 09 Schaliënhof. Dit BPA 
deelt het plangebied op in een tuinstrook en een zone met als 
hoofdbestemming horeca, detailhandel, diensten en kantoren en als 
nevenbestemming wonen.

In de ruime omgeving van het plangebied werden reeds verschillende 
plannen/inrichtingsschetsen opgemaakt:

•	 BPA Vichte nr. 04b Lendedreef

•	 BPA Vichte nr. 03a Nieuw Centrum

•	 BPA Vichte nr. 13 Overbeek

•	 BPA Vichte nr. 17 Beukenhof

•	 RUP ANZ 12-1 Olekenbos-spoorweg

•	 RUP ANZ 16-1 Vichte-parken-Kerkdreef

Momenteel lopen er ook nog planningsinitiatieven voor:

•	 RUP ANZ 15-1 Vichte stationsomgeving

•	 RUP ANZ 24-1 KMO Mekeirleweg

•	 RUP ANZ 36-1 Reynaert

Anz 36.1

Anz 15.1

Anz 24.1

Dee 18.1

Dee 16.1

Anz 37.1

Anz 16.1

Anz 12.1

VIC/04b

VIC/09

VIC/17

VIC/03a

VIC/17

VIC/13

DEE027

0 150 300 Meters

Overzicht RUP's en BPA's
Bron: Gem. RUP's en BPA's/ Leiedal, januari 2017 - Gew. en Prov. RUP's/ GISWest, juli 2014

Legende

BPA's

Gemeentelijke RUP's - in opmaak

Gemeentelijke RUP's - in besluit/definitief vastgesteld

Provinciale RUP's - contouren

Provinciale RUP's - deelgebieden

Gewestelijke RUP's - contouren

Gewestelijke RUP's - deelgebieden
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BPA Vichte nr. 09 Schaliënhof
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4. Planningscontext

4.1. Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd definitief vastgesteld op 
23 september 1997 en (gedeeltelijk) herzien in 2003 en 2010. 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt een elementair 
verschil gemaakt tussen de stedelijke gebieden en het buitengebied.

Om deze optie te realiseren en te operationaliseren worden stedelijke 
gebieden afgebakend. Anzegem en meer bepaald het plangebied ligt 
in het buitengebied.

Voor het buitengebiedbeleid stelt het RSV de volgende doelstellingen 
voorop1:

•	 het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies 
(landbouw, bos, natuur, wonen en werken op het niveau van 
het buitengebied)

•	 het tegengaan van de versnippering van het buitengebied

•	 het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het 
buitengebied

•	 het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed 
gestructureerde gehelen

•	 het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in 
het buitengebied

•	 het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op 
basis van het fysisch systeem

•	 het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied

4.2. Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen

Op 6 maart 2002 werd het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) 
West-Vlaanderen goedgekeurd. Op 22 april 2010 heeft de Deputatie 
beslist om het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan in herziening 
te stellen. Op 11 februari 2014 heeft de minister de gedeeltelijke 
herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan goedgekeurd.

De gemeente Anzegem maakt volgens het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan deel uit van het interfluviumgebied tussen de Leie 
en de Schelde. Het PRS stelt dat de globale openheid met haar 

1  BRon: ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen, pag. 253 e.v. ,  Vlaamse overheid

landschappelijke kwaliteit de rol bepaalt van deze ruimte. Voor 
dit gebied wil het PRS de openheid van het golvend landschap 
versterken. Hierbij dient de grondgebonden landbouw optimaal te 
worden ondersteund. Het is namelijk in belangrijke mate de landbouw 
die ervoor kan zorgen dat de landschappelijke visuele openheid 

gevrijwaard blijft.2

In het addendum van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen wordt Vichte ingedeeld als een hoofddorp.3 

4.3. Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Anzegem werd 
goedgekeurd op 31 maart 2005.

4.3.1. Deel 1: informatief gedeelte

De Lendedreef maakt volgens het GRS deel uit van de dorpskern 
Vichte/Engelhoek.4 Het plangebied bevindt zich in ‘de open ruimte 
centraal & noord’.

Vichte heeft geen duidelijk herkenbaar centrum volgens het 
GRS en wordt als het ware in vieren gedeeld door de gewestweg 
N36 en de verbindingsweg Anzegem-Oudenaardestraat-Deerlijk 
(Beukenhofstraat-Oudenaardestraat-Heirbaan).  De bebouwing van 
Vichte en Engelhoek wordt als één deelgebied beschouwd omwille van 
diverse redenen:

•	 Vichte-Engelhoek vormt ruimtelijk-morfologisch één geheel

•	 De bestaande bedrijvigheid rond de Engelhoek (in het 
bijzonder het bedrijventerrein Huttegem) moet aanzien 
worden als een onderdeel van de economische dynamiek, 
waaraan Vichte als bedrijfsondersteunend hoofddorp 
onderhevig is

•	 De bewoners van de Engelhoek zijn sterk afhankelijk van de 
aanwezige functies en voorzieningen in Vichte-centrum5

De woningen langs de Lendedreef maken deel uit van de woonwijk 
Schaliënhof. Deze woonwijk wordt geselecteerd als structuurbepalend 
element. Samen met de andere woonwijken zoals Nieuw Centrum, 
Klijtberg, Otegemstraat... fungeert Schaliënhof als eiland.

2 BRON: PRS West-Vlaanderen - deel 1 ,  pp.  214-
215,  provincie West-Vlaanderen.
3 BRON: addendum PRS West-vlaanderen, pag. 
111 ,  Provincie West-Vlaanderen.
4 BRON: GRS ANnzegem, kaart 31 ,  pag. 54 
( informerend gedeelte),  Leiedal,  2005.
5 BRON: GRS Anzegem, pag. 56 ( ig) ,  Leiedal,  2005.
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4.3.2. Deel 2: richtinggevend gedeelte

In het richtinggevend gedeelte van het GRS wordt bij de gewenste 
ruimtelijke nederzettingsstructuur gestreefd naar verdichting en 
inbreiding, en gefaseerd uitbreiden. Hierbij wordt de Lendedreef 
gesitueerd in één van de verblijfsgebieden van Vichte/Engelhoek.

In deze verblijfsgebieden moet het gemotoriseerd verkeer zich 
aanpassen aan de zwakke weggebruikers. Op diverse plaatsen is er in 
deze gebieden plaats voor verdichting. 

De Lendedreef wordt in het GRS geselecteerd als een lokale weg 
categorie 2 (lokale gebiedsontsluitingsweg).6 Dit zijn wegen die het 
verkeer verzamelen in een gebied (bedrijventerrein, buurt of woonwijk) 
naar wegen van een hogere orde.7

4.4. Mobiliteitsplan en 
beeldkwaliteitsplan

Het beleidsplan werd conform verklaard op 14/03/2011.

In het mobiliteitsplan van Anzegem wordt de Lendedreef geselecteerd 
als lokale weg type II.8

In het beeldkwaliteitsplan (februari 2010) worden standaardprofielen 
voorzien voor de verschillende types wegen.

Lokale wegen type II worden geselecteerd als type-profiel 
ontsluitingswegen op het niveau van de dorpen:

•	 “principe van menging van verkeer op de rijstroken (mogelijk 
met fietssuggestiestroken)

•	 rijwegloper van maximum 5,40 m breed (greppels incluis); dit 
is net voldoende om bv. de brandweer of de vuilniswagen te 
laten passeren

•	 parkeerzones hebben een eigen bestratingsmateriaal en 
worden licht verhoogd aangelegd, zo blijft de rijwegbreedte 
visueel beperkt als er geen auto’s staan geparkeerd

•	 voetpaden van minimum 1,5 m breed

•	 telkens wordt de restruimte (EXTRA) zoveel mogelijk 
toebedeeld aan de zachte weggebruiker en allerhande 
straatmeubilair; enkel waar de beschikbare ruimte dit toelaat, 
zullen langse parkeerstroken worden voorzien

6 bron: grs anzegem, pag. 32 (RG),  Leiedal, 
2005.
7 bron: grs anzegem, pag. 56 (rg),  leiedal, 
2005.
8 bron: mobiliteitsplan Anzegem deel 2: 
uitwerkingsnota, pag. 19,  leiedal,  2011 .

•	 verlichting op schaal van de voetganger

•	 wegstroken in asfalt, kruispunt met wijkstraat/ buurtweg met 
een specifieke en verhoogde aanleg (drempel)

•	 wegversmalling bij voorkeur uitsparing in de weg (alternatief 
bestaande weg: bloembak)

•	 zoeken naar ruimte voor aanplant van groen, eventueel 
bomenrij op één parkeerstrook (12 m afstand tussen twee 
bomen) 

•	 erfscheiding met openbaar domein: hagen/lage tuinmuur”9 

9 bron: beeldkwaliteitsplan anzegem, pag. 70, 
leiedal,  2010.
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5. Planningsopties

5.1. Programmatorische vragen

Door de huidige hoofdbestemming horeca, detailhandel, diensten 
en kantoren te vervangen door een hoofdbestemming wonen, kan 
woningbouw opnieuw toegelaten worden.  
 
Volgens het richtinggevend gedeelte van het GRS van Anzegem kan 
in het plangebied gestreefd worden naar verdichting en inbreiding. 
Bovendien bevindt het plangebied zich in een woonstraat. Zowel de 
straat als de omgeving worden gekenmerkt door hoofdzakelijk wonen 
en ruimte voor sportterreinen. 

In de onmiddellijke omgeving komen vooral grondgebonden 
woningen voor in de vorm van rijwoningen, koppelwoningen en open 
bebouwing. Ook het plangebied leent zich tot een dergelijke invulling 
met aandacht voor de specifiteit van het plangebied. 

Door de harde invulling aan de voorkant van het perceel te beperken 
kan het groene karakter van de Lendedreef meer in de verf gezet 
worden. Een groene voorkant kan bovendien een verbinding vormen 
met het achterliggende groen.

5.2.  Visie en ruimtelijke concepten

Het achterliggende groen is een absolute troef voor het plangebied. 
De link in de Lendedreef tussen het wonen en het bos en parkgebied 
is momenteel beperkt en anekdotisch. Het BPA Schaliënhof voorzag 
via het plangebied een zekere link naar het aanwezige groen. Door 
de diepte van de gebouwen voor horeca, detailhandel op het perceel 
te beperken en de maximale hoogte te beperken tot drie meter 
ontstond een zekere band tussen de Lendedreef en het achterliggende 
parkgebied (zie aanduiding op het BPA). Door de zintuigelijke 
waarneming van het achterliggende groen te bewaren, kunnen de 
potenties ervan onthuld worden. 

Via dit RUP wordt het terug mogelijk om te wonen op dit perceel. 
Hierbij moet de aanwezige link met het groen bewaard en versterkt 
worden. Door het vastleggen van doorzichten of het vrijhouden van 
een stuk op het perceel van bebouwing kan de visuele link en het 
gevoel met het groen versterkt worden. Het is dus niet aangewezen 
om een aaneensluiting van woningen te voorzien aangezien zo het bos 
volledig verstopt geraakt achter de huizen. Op nevenstaande schema’s 
wordt weergegeven hoe een bouwblok van rijwoningen de link 
verstoort met het parkgebied. 
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Wanneer we naar de perceelstructuur kijken van het plangebied 
valt het op dat het plangebied minder diep is in dan de aanpalende 
percelen. Dit heeft als gevolg dat het voorzien van rijwoningen over 
de ganse perceelsbreedte leidt tot kleine percelen en dus ook kleine 
individuele tuinen. 

Een oplossing voor de ondiepe percelen en een manier om het zicht 
naar het parkgebied te vrijwaren, is het inplannen van koppelwoningen 
of open bebouwing. Door koppelbouw te voorzien wordt het 
ruimtegebruik op de smalle percelen geoptimaliseerd en kan door 
een vrije zijstrook op te leggen een grotere individuele tuin voorzien 
worden. De vrije zijstroken bieden daarenboven een doorzicht vanop 
de Lendedreef zodat de visie van het BPA ook naar de toekomst 
doorgetrokken wordt. Bovendien sluit koppelbouw perfect aan bij 
de aanpalende percelen. Zo ontstaat een visueel geheel vanop de 
Lendedreef. Door het voorzien van open bebouwing ontstaat opnieuw 
een zicht naar het achterliggende groen.

 
Bij de realisatie van nieuwe woningen wordt de bouwlijn van 
de aanpalende percelen (in het noorden) doorgetrokken op het 
plangebied. Door het stuk voor deze bouwlijn bouwvrij te houden en 
hoofdzakelijk groen aan te leggen, wordt het groene karakter van de 
Lendedreef opnieuw benadrukt. Dit groene karakter sluit aan bij de 
achterliggende omgeving.

Lendedreef

Lendedreef

Perceelstructuur langs lendedreef

schema koppelbouw
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6. Technische toets

6.1. screening plan-mer

6.1.1. Situering

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de plan-MER-
plicht, maar wel screeningsgerechtigd is, wordt voor betreffend plan op 
basis van een screening geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten 
kan hebben.

6.1.2. Basisinformatie m.b.t. de screening

In functie van de inschatting van de mogelijke aanzienlijke 
milieueffecten voor de verschillende effectdisciplines wordt naast de 
kaarten onder de hoofdstukken feitelijke en juridische toestand onder 
andere gebruik gemaakt van volgend kaartmateriaal:

•	 BWK;

•	 landschapsatlas: relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten;

•	 bodemkaart;

•	 seveso-bedrijven;

•	 kaart grondwateroverstromingsgevoelige gebieden;

•	 kaart infiltratiegevoelige bodems;

•	 kaart waterlopen;

•	 zoneringsplan.

6.1.3. Verloop procedure

Voor het voorliggende RUP is het onderzoek tot 
milieueffectenrapportage afgerond. Uit dit onderzoek werd 
geconcludeerd dat voor het voorliggende RUP, rekening houdend met 
de beperkte effecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte van de 
huidige referentiesituatie en de voorkomende milderende maatregelen 
en toepassing van de geldende reglementering, geen aanzienlijke 
milieueffecten verwacht worden. Bijgevolg wordt voorgesteld 
ontheffing te verlenen tot opmaak van een plan-MER.

De dienst MER heeft op 1 augustus 2017 formeel beslist dat er geen 
plan-MER dient opgemaakt te worden.

Volgende stappen werden doorlopen:

•	 verzoek tot raadpleging opstellen,
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•	 verzoek tot raadpleging opsturen naar de bevoegde instanties. 
Volgende instanties werden voor advies gevraagd: 
 Provinciebestuur West-Vlaanderen - Dienst Ruimtelijke  
 Ordening

 Ruimte Vlaanderen - Afdeling Adviseren en Participeren 
 Lokaal

 Agentschap Wonen Vlaanderen

 Departement Omgeving - Afd. Gebiedsontwikkeling en -  
 projecten - Dienst VR

•	 coördineren van de adviezen,

•	 einddossier overmaken aan de dienst MER,

•	 beslissing dienst MER op 01/08/2017,

•	 openbaarmaking van de beslissing van de dienst MER. 

6.2. Watertoets

Volgens de watertoetskaart (zoals vastgelegd bij besluit van de Vlaamse 
Regering 29 mei 2017) ligt het plangebied van het RUP voor een klein 
deel in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 

Binnen het plangebied liggen geen erkende, gecategoriseerde 
waterlopen. 

Momenteel is de bedrijfssite bijna volledig verhard. De nieuwe 
woningen zullen voorzien zijn van meer groen (buffering) dan de 
huidige invulling. Met als gevolg dat de totale verharde oppervlakte 
van het plangebied met dit RUP zal afnemen.

Conclusie

De planopties hebben geen grote gevolgen voor de waterhuishouding. 

De gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen en buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en regenwater vangt de effecten op. Er zijn geen 
bijkomende maatregelen nodig. 

Het is wel wenselijk de nieuw aan te leggen verharding zoveel mogelijk 
in waterdoorlatende materialen aan te leggen.

6.3. Toets m.b.t. Ruimtelijk 
Veiligheidsrapport

Gelet op het feit dat:

•	 er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het 
plangebied;

Brenntag
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Seveso bedrijven
Bron: LNE, juni 2017

Legende
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Afbakening natuur en agrarische structuur
Bron: afgeleid uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, oktober 2008
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categorie 2 : Rup's na verder onderzoek

categorie 3 : Rup's op lange termijn, geen acties op 
korte termijn

grenslijn grootstedelijk gebied Gent en regionaal-
stedelijke gebieden Roeselare en Kortrijk

•	 het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone 
van een bestaande Seveso-inrichting (de consultatiezone van 
Brenntag bedraagt 850 m);

•	 het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het 
plangebied niet mogelijk is, aangezien er geen bedrijvigheid 
aanwezig of gepland is binnen het plangebied.

besliste de dienst Veiligheidsrapportering op 16/06/2017 (ref. RVR-
AV-0474) dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient opgemaakt te 
worden, en dient er voor wat het aspect externe veiligheid betreft geen 
verdere actie ondernomen te worden.
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6.4. relatie m.B.T. het herbevestigd 
agrarisch gebied

De herbevestiging van agrarisch gebied geldt niet voor niet open-
ruimtebestemmingen in het buitengebied. De herbevestiging heeft 
dus geen implicaties voor het plangebied.  

6.5. toets Bouwkundig Erfgoed

6.5.1. Inventaris

Er bevinden zich geen panden in het plangebied die opgenomen zijn 
in de Inventaris Onroerend Erfgoed. Het plangebied maakt ook geen 
deel uit van een beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap.

6.6. Buurtwegentoets

Langsheen het plangebied loopt 1 buurtweg:

•	 Sentier n°21 (opgenomen in het publiek domein van de 
Lendedreef )
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Laag boerenarbeidershuis

Mouterij-Brouwerij Verhaeghe
Britse militaire begraafplaats Vichte Military Cemetery

Mouterij - brouwerij Verhaege
Vichte Military Cemetery
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Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (VIOE), december 2015
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