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Topografische kaart

1. Situering

1.1. Onderwerp van het RUP

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Oudenaardestraat kadert in de 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente Anzegem (december 2014) om een gemeentelijk RUP op 

te maken voor de percelen die bestemd zijn voor milieubelastende 

industrie en nijverheid gelegen langs de Oudenaardestraat te Vichte. In 

oktober 2015 besliste de gemeenteraad de procedure te bespoedigen 

en werd het plangebied beperkt tot de zijde Steverlynck ten zuiden 

van de Oudenaardestraat. In navolging daarvan wordt nu voor het 

gebied ten noorden van de Oudenaardestraat een gemeentelijk RUP 

opgesteld.

1.2. Ligging van het plangebied

Het plangebied bevindt zich op de rand van de kern van de 

deelgemeente Vichte. Vichte is vlot bereikbaar doordat het vlakbij een 

afrit van de E17 ligt. 

De Oudenaardestraat ligt tussen de Beukenhofstraat en de Heirbaan 

die Vichte respectievelijk verbinden met Sint-Lodewijk (Zwevegem) 

en Engelhoek (Anzegem). Langsheen de Oudenaardestraat vormen 

grootschalige bedrijven en woningen een onderbroken lint. Tussen 

Vichte en Nieuwenhove (Waregem) heeft zich langs Waregemstraat een 

lint van alleenstaande woningen ontwikkeld.  Dit met uitgezondering 

voor de oostelijk gelegen weilanden.

Het noordelijke deel van het plangebied is voornamelijk onbebouwd 

en gaat gevoelsmatig mee met de noord-oostelijk gelegen open 

ruimte.
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boven:  noordelijke grens;
onder:  zuidelijke grens

boven:  oostelijke grens;
onder:  westelijke grens

boven:  bedrijven en woningen 
vormen een heterogeen lint langs de 
oudenaardestraat; onder:  open ruimte 
langs noord-oostelijke zijde

boven:  de groene ruimte bevindt 
zich achter de bedrijven langs de 
oudenaardestraat; onder:  recente 
ontwikkelingen
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ORTHOFOTO
Bron: AGIV/Middenschalig, maart 2017

1.3. Begrenzing van het plangebied

Het  plangebied is begrensd door:

• noorden: een fi ets- en wandelpad dat de Delfi en 

Vanhautenstraat met de Wijnbergstraat verbindt

• oosten: open weilanden

• zuiden: Oudenaardestraat

• westen: enerzijds een wei- en akkerland, anderzijds een 

residentiële wijk die aantakt op de Waregemstraat
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Boven:  een onbebouwd perceel te midden van de bedrijfsgebouwen langs de oudenaardestraat; onder:  een akkerland ter hoogte van de oostelijke grens van 
het plangebied met de bedrijfsgebouwen achter de bomenrijen
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2. Feitelijke toestand

2.1. Ruimtelijke informatie

2.1.1.  Bebouwde ruimte

Het plangebied bevindt zich op de rand van het centrum van de 

deelgemeente Vichte. Dit zorgt ervoor dat ook de grens tussen 

bebouwde en open ruimte zichtbaar is in het plangebied. Langs de 

Oudenaardestraat bevindt zich een combinatie van grootschalige 

bedrijven (site Steverlynck) en woningen die een heterogeen lint 

vormen richting Engelhoek. Bijna de volledige zuidelijke band van 

het plangebied is dichtgebouwd. Slechts enkele weilanden blijven 

voorlopig onbebouwd, wat de link met de achterliggende open ruimte 

aan de straatkant levend houdt. Langs de Waregemstraat hebben 

zich hoofdzakelijk woonwijken ontwikkeld die op de overgang liggen 

tussen bebouwde kern en buitengebied. 

2.1.2.  Open ruimte

Weg van de Oudenaardestraat vindt men in het plangebied een relatief 

grote open ruimte. In het noordelijke uiteinde van het gebied bevinden 

zich enkele villa’s en hoeves die vaak weggestoken zitten achter 

bomenrijen en kleine bosjes. Ook het gebied tussen de bedrijven en de 

hoeves bestaat uit een kleine open ruimte die naar buiten is afgesloten 

met kleine landschapselementen en bomenrijen. Afgezien van het 

akkerland dat zich langs oostelijke zijde bevindt, gaat het op eerste 

zicht enkel om graslanden en is in het plangebied geen sprake van 

andere landbouwactiviteiten.
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Kortrijk-Harelbeke-Deerlijk-Waregem

Kortrijk-Harelbeke-Deerlijk-Anzegem
Vichte Molen

0 100 200 Meters

Openbaar vervoer
Bron: De Lijn/AGIV, oktober 2017

Legende

buslijnen

haltes

belbushaltes

2.1.3. Ontsluiting

In het plangebied bevinden zich geen bushaltes. Het centrum van 

Vichte wordt echter wel bediend. De halte Vichte Molen bevindt 

zich op 400 m van de zuidwestelijke grenshoek van het plangebied. 

Deze buslijn heeft als bestemmingen Kortrijk, Harelbeke, Deerlijk 

en Waregem. Iets verder, op 700 m, bevindt zich de halte Vichte 

Plaats. Deze buslijn verbindt het plangebied met Kortrijk, Harelbeke, 

Deerlijk en Anzegem. Op de kruising van de Waregemstraat met de 

Wijnbergstraat is een belbushalte. Door de nabijheid van het centrum 

van Vichte kan gesteld worden dat ontsluiting via het openbaar 

vervoer mogelijkheden biedt. Ook voor de auto bestaat een vlotte 

bereikbaarheid, aangezien Vichte aan een afrit van de E17 ligt. Langs 

beide zijden van de Oudenaardestraat bevinden zich smalle fi etspaden.
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2.1.4. Reliëf

Het plangebied kent grote hoogteverschillen. Het noordelijke deel 

bevindt zich, net zoals de woonwijken in het westen, in lager gelegen 

gebieden. Hoe oostelijker en zuidelijker, hoe groter de hoogtemeters. 

Het verschil tussen de noord-westelijke en zuid-oostelijke uithoek 

bedraagt ongeveer 15 m.
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Overheid

Vrije beroepen en paramedische activiteiten

Groothandel, fabricage en Industrie

2.1.5. Functies

In het plangebied zelf zijn vooral voorzieningen te vinden in het 

zuidelijke deel, waar de bedrijven gesitueerd zijn. Twee bedrijven 

worden als industrie gecategoriseerd. Overige voorzieningen 

bevinden zich vooral richting het centrum van Vichte en worden ook 

gevarieerder. 
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2.2. toestand van het leefmilieu en de 
natuur

Voor de toestand van het leefmilieu en de natuur verwijzen we naar het 

deel “Eff ectenbeoordeling” (de vroegere plan-MER-screeningsnota). 

Bij de beoordeling van mogelijke milieueff ecten wordt hierbij steeds 

vertrokken van de referentiesituatie op vlak van de relevante disciplines 

zoals gezondheid en veiligheid, biodiversiteit, fauna en fl ora, bodem, 

water, atmosfeer en klimatologische factoren, geluid, licht, erfgoed en 

landschap…  

2.3. Historische toestand

Ferraris, 1777 >
Ten tijde van Ferraris is het volledige oostelijke deel van het plangebied 

ingericht als bos. De westelijke helft zijn landbouwgronden. Het 

plangebied bevat in 1777 reeds twee hoeves die we op vandaag nog 

steeds in het landschap terugvinden. 
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Popp, 1850 >
In 1850 is er sprake van verspreide bebouwing in en rond het 

plangebied. De twee hoeves die ten tijde van Ferraris ook reeds 

bestonden, zijn beide uitgebreid. In de zuidelijke band van het 

plangebied zijn drie hoeves bijgekomen.
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2.4. Knelpunten en potenties

2.4.1. Knelpunten

Hemelwater buff ering

Het achterliggende gebied is vandaag aangeduid als mogelijk 

overstromingsgevoelig gebied. Omdat dit gebied voorlopig altijd 

vrijwaard is gebleven van bebouwing, kan deze bij hevige regenval 

als waterbuff er worden gebruikt. Deze open ruimte moet ten alle tijde 

behouden worden voor de vertraagde afvoer van hemelwater. 

2.4.2. Potenties

RUP Oudenaardestraat als groene vinger naar kerngebied 

De omvorming van de noordelijke zone van milieubelastende industrie 

naar een openruimtebestemming biedt de kans om het groene 

landschap tot aan de kern van Vichte te vrijwaren. De aansluiting met 

het waardevolle landschappelijk gebied ten oosten van de site draagt 

hier zeker toe bij en moet daarom beschermd worden. 

Ook de aansluiting met het RUP Vanhoutte, langs de westzijde 

van het plangebied, biedt de kans om een aanschakeling van 

openruimtebestemming te bekomen. 

foto

bijschriftKnelpunten/potentiës

Legende

bedrijfsgebouwen

publieke gebouwen

mogelijk overstromingsgevoelig

open ruimte / landbouw

grens RUP Oudenaardestraat

grens bebouwde kom

connectie met binnen- en 

buitengebied via de open ruimte
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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:

• Gebieden voor milieubelastende industrie

• Landschappelijk waardevol gebied

• Reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding

BPA Niet van Toepassing

RUP Provinciaal RUP Solitaire vakantiewoningen

Goedgekeurde, niet vervallen 

verkavelingen

Niet van Toepassing

Milieuvergunningen In het plangebied:

• 45

• 34002/12437/2/E/2

• 53A

• 53

Bouwkundig erfgoed,

Beschermde monumenten, 

landschappen, beschermde 

stads- en dorpsgezichten

Niet van Toepassing

Buurtwegen Doorheen het plangebied loopt 1 buurtweg:

• Chemin nr. 1

Waterlopen (categorisering) Niet van Toepassing

T ype plan Referentie

Signaalgebied Niet van Toepassing

Herbevestigd agrarisch gebied In het noorden van het plangebied bevindt zich herbevestigd agrarische 

gebied, categorie 0.

VEN-gebied, IVON-gebied Niet van Toepassing

Vogelrichtlijngebied

Habitatrichtlijngebied

Ruimtelijk kwetsbaar gebied

Niet van Toepassing

Gewestelijke verordeningen Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor 

dergelijke verblijven van 8 juli 2005

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreff ende 

toegankelijkheid van 4 juni 2009

Gewestelijke verordening breedband van 9 juni 2017

Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer van 

29 april 1997

De gewestelijke verordening hemelwater is van kracht.

Deze verordening is geldig in het hele Vlaamse gewest. Provincies en 

gemeenten kunnen strengere regels afvaardigen voor hun grondgebied. 

Provinciale Verordeningen Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van 

baangrachten van 23 juli 2008

Gemeentelijke verordeningen Gemeentelijke verordering voor het rooien van bomen. 
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woongebieden
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Gewestplan
Bron: RWO/AGIV, januari 2002 (bijwerking 2011)

Legende

II
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3.2. Gewestplan

Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) deelt 

het plangebied grotendeels in onder:

• milieubelastende industrieën

• landschappelijk waardevolle agrarische gebieden

• reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding
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Overzicht RUP's en BPA's
Bron: Gem. RUP's en BPA's/ Leiedal, oktober 2019 - 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

BPA’s:

• VIC / 03a

• VIC / 07

RUP’s:

• ANZ 28.1 - Site Steverlinck

• ANZ 30.1 - Van Houtte

3.3. Bestaande BPA’s en RuP’s

In het plangebied bevinden zich geen BPA’s en RUP’s. In de dichte 

nabijheid komen wel BPA’s en RUP’s voor. 
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Verkavelingen
Bron: Gemeente Anzegem, februari 2018

3.4. Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

In het plangebied bevinden zich geen verkavelingen. 
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Milieuvergunningen
Bron: Gemeente Anzegem, juni 2018

3.5. Milieuvergunningen

• 45

• 34002/12437/2/E/2

• 53A

• 53
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Bouwkundig erfgoed
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (geopunt), april 2017

Legende

Beschermd onroerend erfgoed
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed (Geopunt), april 2017

Legende

vastgestelde relicten

vastgestelde gehelen

monument

stads- en dorpsgezichten

cultuurhistorische landschappen

3.6. Onroerend erfgoed

Het plangebied bevat geen bouwkundig erfgoed. In de omgeving 

staan enkele gebouwen aangeduid als relicten. 
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0 100 200 Meters

Atlas der buurtwegen
Bron: GISWest, Informatie Vlaanderen, april 2018

Legende

wijzigingen

3.7. buurtwegen

Doorheen het plangebied loopt 1 buurtweg:

• Chemin n°1 (opgenomen in openbare wegenis van de 

Oudenaardestraat)
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0 250 500 Meters

Afbakening natuur en agrarische structuur
Bron: afgeleid uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, oktober 2008

Legende

categorie 0 : herbevestiging gewestplan

categorie 1 : Rup's op korte termijn

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

3.8. relatie m.B.T. het herbevestigd 
agrarisch gebied

De noordelijke grens van het plangebied bevindt zich in herbevestigd 

agrarisch gebied (categorie 0: herbevestiging gewestplan). Ook 

het volledige gebied ten noordoosten van het plangebied wordt 

aangeduid als categorie 0. De oostelijke grens wordt hier nog deels 

mee in opgenomen. 
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Waterlopen
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas, VMM/AGIV, mei 2017

Legende

Overstromingsgevoelige gebieden
Bron: VMM/AGIV, juli 2017

Legende

bevaarbare waterlopen

beek categorie 1

beek categorie 2

beek categorie 3

niet-gecatalogeerde beek 

niet overstromingsgevoelig

effectief overstromingsgevoelig

mogelijk overstromingsgevoelig

3.9. watertoets

Het grootste deel van het noordelijke en westelijke deel van het 

plangebied bevinden zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 

De percelen spelen een belangrijke rol in het waterbergend vermogen 

van de omgeving. Bij nat weer loopt dit deelgebied onder, waarna het 

water vertraagd afgevoerd wordt naar de Kasselrijbeek die ten westen 

van het plangebied stroomt. 
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4. Planningscontext

4.1. Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RVS) werd defi nitief 

vastgesteld op 23 september 1997 en (gedeeltelijk) herzien in 2003 en 

2010. 

De gemeente Anzegem wordt volgens het RVS ingedeeld als 

een economisch knooppunt buiten stedelijke gebied en buiten 

economische netwerken.

Vichte maakt deel uit van het buitengebied. Voor de site is het 

belangrijk om toekomstige inname van buitengebied door 

versnippering tegen te gaan. 

Het behoud van economische dynamiek is essentieel in de kernen van 

het buitengebied. Het verweven van lokale bedrijvigheid met andere 

functies moet maximaal worden nagestreefd.

Een kwaliteitsvolle aanleg en voldoende uitrusting van lokale 

bedrijventerreinen is noodzakelijk.

4.2. Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen

Op 6 maart 2002 werd het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan  West-

Vlaanderen (PRS) 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.

In kernen van het buitengebied worden wonen, werken en 

verzorgende activiteiten gebundeld. Hoofddorpen kunnen een lokaal 

bedrijventerrein ontwikkelen. 

In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen wordt 

Vichte geselecteerd als bedrijfsondersteunend hoofddorp. De kern 

vervult een lokale verzorgende rol voor wonen en werken. Lokale 

bedrijvigheid kan er ontwikkeld worden onder meer in verwevenheid 

met het wonen. 

Vichte bevindt zich op de rand tussen de Leieruimte en de 

interfl uviumruimte. De Leieruimte maakt deel uit van het 

grensoverschrijdende stedelijk netwerk Kortrijk-Rijsel-Roubaix-

Tourcoing-Moeskroen. Voor de Leieruimte wordt gestreefd 

naar een dynamische economische ontwikkeling en naar een 

kwalitatieve leefomgeving. De interfl uviumruimte omvat het grote 

openruimtegebied met landschappelijke kwaliteiten. 

Kenmerkend voor de bedrijvigheid is de endogene ontwikkeling en 

clustervorming. 

In het PRS worden reconversies binnen de bebouwde ruimte 

gestimuleerd in functie van een opwaardering van de ruimtelijke 

kwaliteit. Deze doelstelling komt voort uit duurzaam ruimtegebruik.

Deelstructuur Vichte-Engelhoek: (pagina 55)

• Behoud van het bedrijfsondersteunend hoofddorp Vichte als 

industriële en ambachtelijke tewerkstellingspool in het Leie-

Schelde interfl uvium

• 4 polen voor industriële en ambachtelijke bedrijvigheid, waarvan 

de site Steverlynck er één is 

GRS

Legende

interfluviumruimte (prs,  rd fig.  21)
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4.3. Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan

In dit hoofdstuk worden de relevante elementen binnen het GRS 

Anzegem opgesomd. Het GRS werd defi nitief door de Bestendige 

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 24 maart 2005 

goedgekeurd. 

Het GRS plaatst het plangebied in het deelgebied Vichte/Engelhoek.

Betreff ende de economische & verkeersentiteiten: 

Richtinggevend op macroschaal (RG-blz 13)

• Een dynamisch noordelijk deel aan de rand van de verstedelijkste 

leieband

• Bedrijvigheid geënt op de hoofddorpen of aansluitend bij 

bestaande bedrijventerreinen

Gewenste ruimtelijke verkeers-en vervoersstructuur (RG-blz 25): 

• Verhogen van de verkeersleefbaarheid en -veiligheid 

• Streven naar een optimale ontsluiting van verkeersgenererende 

economische activiteiten

• Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de directe erftoegang 

en de ontsluiting van de verschillende bedrijventerreinen 

• Stimuleren van fi etsers- en voetgangersverkeer

Selectie wegen (RG-blz 32):

• Oudenaardestraat = Lokale weg categorie 1: lokale 

verbindingsweg

Gewenste ruimtelijk economische structuur (RG-blz 34):

• Behouden en optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen: 

verdichten, herstructureren, diff erentiëren, integratie in 

omliggende landschap en woonomgeving 

Betreff ende de uitbouw van de landschappelijke structuur: 

Visie en doelstelling Vichte/Engelhoek (RG-blz 55):

• Versterken van groenstructuren binnen de bebouwde kern en van 

de relaties met omliggende open ruimte

• Behoud als bedrijfsondersteunend hoofddorp als industriële 

en ambachtelijke tewerkstellingspool in het Leie-Schelde 

interfl uvium.

Visie en doelstelling Vichte/Engelhoek (RG-blz 41):

• Versterken van groenstructuren binnen de bebouwde kern en van 

de relaties met omliggende open ruimte

Doelstelling gewenste ruimtelijke toeristisch-recreatieve structuur 

(RG-blz 41):

• Versterken van groenstructuren binnen de bebouwde kern en van 

de relaties met omliggende open ruimte

Elementen van gewenste ruimtelijke toeristisch-recreatieve structuur 

(RG-blz 42):

• Toeristische en recreatieve polen in en rond centrumgebied 

Doelstellingen gewenste ruimtelijke landschappelijke structuur (RG-blz 

45):

• Het landschap als verwevingskader tussen diverse functies

• Versterken van de relaties tussen het open landschap en de 

dorpskernen

• Beheer en ontwikkeling van kleine landschapselementen

Gewenste ruimtelijke structuur van de deelgebieden (RG-blz 47-48, 

Figuur nr. 13):

• Bebouwde kern van Vichte/Engelhoek sluit aan op 

openruimtedeelgebied 1: Open ruimte centraal & Noord

Maatregelen en acties (RG-blz 73):

• Opstellen van RUP’s en ondersteunende maatregelen treff en in 

functie van integraal waterbeheer
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De huidige aanleg van de grens van de bedrijvenzone naar de 

Oudenaardestraat is ontoereikend voor een basis beeldkwaliteit. Er 

wordt voorgesteld met een lage, maar brede haag te werken als grens 

naar de Oudenaardestraat.

De nieuwe bedrijfsactiviteiten op de site moeten kunnen voorzien in 

hun eigen parkeerbehoefte op de site zelf. 

Gezien de site een bundeling van diverse ondernemingen omvat, is 

het collectief aanleggen van parkeerplaatsen aangewezen waarbij 

dubbelgebruik mogelijk is. Dit maakt het ook mogelijk om bij 

verhuur (wisselend eigenaarschap) te kunnen inspelen op variabele 

parkeerbehoeftes. 

4.4. Aangrenzend RUP

4.4.1. RUP STEVERLYCNK

Aangrenzend aan het plangebied is ook een RUP opgemaakt voor 

de site Steverlynck: RUP ANZ 28-1 Steverlynck. Deze is defi nitief 

vastgesteld 13/09/16 door de Gemeenteraad.

Het RUP omvat een voormalig textielbedrijf (Steverlynck). Steverlynck 

was een grootschalig, historisch gegroeid regionaal bedrijf.  Na het 

faillissement werd het bedrijf opgekocht door een ontwikkelaar die 

de site momenteel omzet naar een zone voor verschillende kleinere 

ondernemingen. 

Met dit RUP wenst de gemeente het type activiteiten op de site te 

bepalen, evenals een aantal essentiële inrichtingsprincipes voor de site.  

Op deze manier wil de gemeente de kwaliteit van de nieuwe inrichting 

sturen in functie van de omliggende bewoning. Het plangebied omvat 

ongeveer 4,4 ha. 

Het is wenselijk een ruime diversiteit aan bedrijvigheid toe te laten op 

de site en dit niet te beperken in oppervlakte.  Zowel kleine als grotere 

bedrijven moeten hier terecht kunnen. 

Anderzijds is het wenselijk om ten aanzien van de woonomgeving een 

aantal activiteiten die storend kunnen zijn uit te sluiten: 

• Seveso-bedrijven

• Luidruchtige activiteiten in de sfeer van horeca of vrije tijd 

zoals feestzaal, karting, dancing...

• Autonome kleinhandelszaken, los van een productie of 

verwerkende activiteit

Bedrijfswoningen of conciërgewoningen kunnen toegelaten worden 

op de site. Deze dienen echter doordacht te worden ingeplant op de 

site, best aan de randen. 

Ten aanzien van de Oudenaardestraat moet het aantal toegangen (in- 

en uitritten) beperkt blijven tot maximum 3. 

Situering RUP Steverlynck

0 250 500 Meters
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4.4.2. RUP Van Houtte

Aangrenzend aan het plangebied is ook het RUP Van Houtte in opmaak: 

RUP ANZ 30-1 Van Houtte.

Het RUP heeft als doelstelling de uitwerking van een toekomstvisie 

voor de voormalige bedrijfshallen, met respect voor de erfgoedwaarde. 

Het onderzoeken en uitwerken van scenario’s voor een veiligere 

verkeersafwisseling van het kruispunt Oudenaarde - en Waregemstraat 

werd ook als taak vooropgesteld voor dit RUP.

Het RUP Van Houtte tracht ook knelpunten omtrent circulatie binnen 

Vichte aan te pakken. 

Situering RUP van hout te

0 0,5 1 Kilometers
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5. Planningsopties

5.1. Programmatorische vragen

Het RUP Oudenaardestraat behandelt volgende belangrijke elementen.

• De omvorming van het noordelijke deel van het gebied van 

milieubelastende industrie naar openruimtebestemming.

• Het behouden van milieubelastende industrie in het zuidelijke 

deel van het plangebied. 

5.2. Stedenbouwkundige 
randvoorwaarden

• Er wordt geen nieuwe verharding toegestaan in het 

openruimte gebied. De invulling van het deelgebied zal dus 

volledig onverhard moeten zijn. Uit praktische noodzaak 

kunnen waterdoorlatende materialen worden gebruikt om 

paden en dergelijke te voorzien. De bestaande bebouwing 

moet ook landschappelijk verankerd worden. Dit om 

vertuining tegen te gaan en een optimaal mogelijk inpassing 

in het huidige landschappelijke karakter te bekomen. 

• In de zone waar een openruimtebestemming komt moet 

geopteerd worden om geen extra bebouwing te voorzien. 

• De erfdienstbaarheid van de landelijke woning moet 

ten allen tijd behouden worden met aansluiting op de 

Oudenaardestraat. 

• Om de visuele impact van de milieubelastende industrie op 

de openbareruimtebestemming zo minimaal mogelijk te 

houden moet een buff erzone worden voorzien. Deze bevindt 

zich binnen het gebied van milieubelastende industrie. Ze 

zal deels de zone van mogelijk overstrominggevoelig gebied 

dekken. Op die manier wordt deze gevrijwaard van mogelijke 

uitbreiding. De buff erzone moet ook van voldoende kwaliteit 

zijn dat deze bijdraagt aan het landschappelijke geheel van de 

openruimtebestemming. 

5.3. Visie en ruimtelijke concepten 

Schakels van open ruimte

Door de zone te vrijwaren van industriële activiteit en om te zetten 

naar open ruimte vindt deze aansluiting met het waardevolle 

landschappelijk buitengebied. 

Ook in de richting van de bebouwde kom van Vichte werkt deze 

redenering. De openruimtebestemming vindt een connectie met 

de openruimtebestemming in het  RUP Van Houtte (in opmaak). Op 

die manier worden verschillende openruimteschakels met elkaar 

verbonden tot één geheel. Een groene vinger dringt zo door tot in de 

bebouwde kom van Vichte. 

De openruimtebescherming zorgt er tevens voor dat de mogelijk 

overstromingsgevoelige zone voldoende ruimte krijgt om zijn functie 

als buff erzone uit te voeren. De vertraagde afvoer van water en het 

mogelijk tot infi ltreren is essentieel voor Vichte en zijn omgeving.

Kwalitatieve buff erzone

Op de grens tussen de verschillende bestemmingen wordt een groene 

buff erzone voorzien. Deze zal allereerst de visuele impact van de 

milieubeslastende industrie inkaderen. De buff er zal ook de zone 

voor mogelijk overstromingsgevoelige gebieden incapteren en dus 

vrijwaren van toekomstige bebouwing. Belangrijk bij de soortenkeuze 

en vorm van de beplanting is dat deze ook aansluiting vindt met het 

karakter en de kwaliteit van de aangrenzende openruimtebestemming. 

‘Slimme ‘ Milieubelastende Industrie

De zone waar milieubelastende industrie vandaag reeds aanwezig 

is wordt behouden. Aangezien een groot deel van het plangebied 

overstromingsgevoelig gebied is, zou aan een verdere uitbreiding van 

de bestaande bedrijven, voorwaarden kunnen worden gekoppeld. 

Het voorzien van voldoende waterhuishouding op eigen terrein zou 

als minimumvoorwaarde naar voor moeten worden geschoven. Ook 

andere maatregelen kunnen getroff en worden op vlak van ecologie, 

duurzaamheid en dergelijke om zo de milieubelastende industrie te 

Vichte op een ‘slimme’ manier naar voor te schuiven. 

Tot slot de erfdienstbaarheid van achterliggende landelijke woningen. 

Deze moeten te allen tijde ook vrijwaard worden. 





effectenbeoordeling
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6. effectenbeoordeling 
Gemeentelijk RUP 
Oudenaardestraat

6.1. methodiek van effectenbeoordeling

Bij de opmaak van RUP’s wordt vanaf de startnota de 

eff ectenbeoordeling geïntegreerd in de RUP-procedure. In dit 

hoofdstuk worden de (milieu)eff ecten gebundeld en dit omvat 

volgende aspecten, indien deze van toepassing zijn:

• Plan-MER-screening

• Veiligheidsrapportage (VR)-toets

• Herbevestigd agrarisch gebied

• Natuurtoets

• Watertoets

• Trage wegentoets

In deze fase van de startnota wordt geoordeeld:

• ofwel dat er geen aanzienlijke milieueff ecten zijn, die verder 

dienen te worden meegenomen

• ofwel dat er bij het verder verloop van het RUP specifi ek 

aandachtspunten zijn of verder onderzoek nodig is

• ofwel dat een plan-MER dient te worden opgemaakt

Na de raadpleging van de startnota en de procesnota worden 

de opmerkingen verwerkt in de scopingnota waarbij deze 

eff ectenbeoordeling opnieuw een onderdeel van is. Hierbij wordt 

opnieuw geoordeeld of er al of niet aanzienlijke milieueff ecten kunnen 

optreden.

De conclusie in verband met de ontheffi  ng van plan-MER wordt 

tenslotte voorgelegd aan de dienst milieueff ectenrapportering die zal 

bepalen o.b.v. de scopingnota of verder een plan-milieueff ectenrapport 

vereist is.

6.2. wijze van (milieu)
effectenbeoordeling

6.2.1. Het RUP is een plan

Het voorliggende plan is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

en valt onder de defi nitie plan zoals geformuleerd door het decreet 

algemene bepalingen milieubeleid (D.A.B.M.).

6.2.2. Het RUP valt onder het toepassingsgebied

Het RUP vormt het kader op basis waarvan stedenbouwkundige 

vergunningen toegekend worden en valt dus onder het 

toepassingsgebied van het D.A.B.M.

6.2.3. Bepaling van de plicht tot opmaak van een 
plan-MER

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-MER-plicht 

want:

• Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning 

voor een project opgesomd in bijlage I, II of III van het m.e.r.-

besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (zoals 

gewijzigd op 1 maart 2013), namelijk voor de rubriek 10b 

‘stadsontwikkelingsproject’ van bijlage III. Het RUP bepaalt echter 

het gebruik van een klein gebied (ca. 16,7 ha) op lokaal niveau. 

Het RUP is dus screeningsgerechtigd.

• Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk 

betekenisvolle eff ect op speciale beschermingszones, een 

passende beoordeling vereist volgens het decreet van 21 oktober 

1997 betreff ende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de plan-MER-

plicht, maar wel screeningsgerechtigd is, wordt voor betreff end 

plan op basis van een screening geoordeeld of het plan aanzienlijke 

milieueff ecten kan hebben.
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6.3. Beschrijving en verduidelijking van 
het plan

6.3.1. Voor welke activiteiten en/of projecten kan het 
plan het kader vormen

Het RUP wil in de eerste plaats de juridisch - planologische basis 

vormen om het resterende openruimtegebied te vrijwaren. Dit past 

binnen het huidig ruimtelijk beleidskader. Door deze, reeds bestaande, 

visie in een RUP te vertalen met gepaste stedenbouwkundige 

voorschriften kan een kwalitatief hoogstaand gebied gerealiseerd 

worden. Het is belangrijk om toekomstige inname van het 

buitengebied door versnippering tegen te gaan. 

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden volgende elementen 

behandeld:

• De gewestbestemming‘ reservegebied voor beperkte industriële 

uitbreiding’ wordt gewijzigd in een openruimtebestemming.

Het is nog niet duidelijk welke deze zal worden.

• De bestemming ‘agrarisch gebied’ wordt waarschijnlijk 

bestendigd, maar verkrijgt eventueel wel een overdruk om het 

bouwen van constructies te verhinderen. 

• De bestemming ‘gebied voor milieubelastende industrie’ zal deels 

gewijzigd worden, met name t.h.v. het nog niet ontwikkelde 

gedeelte, naar een openruimtebestemming. Het is nog niet 

duidelijk welke deze zal worden. 

6.3.2. Interferentie met andere plannen, projecten of 
activiteiten binnen of buiten de perimeter van 
het plan, voor zover in dit stadium al gekend

Het RUP geeft uitvoering aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

Anzegem (laatste goedkeuring door de Deputatie in 2010). Er is geen 

BPA van toepassing op het plangebied. Aanpalend gelegen aan het 

plangebied van het RUP werden er reeds 2 RUP’s goedgekeurd. Deze 

zijn respectievelijk RUP Van Houtte (ten westen) en RUP Steverlynck.

Er zijn geen rechtstreekse interferenties, al is er wel sprake van een 

potentie om aan te sluiten op de planintenties van het RUP Van Houtte.

6.3.3. Beoordeling of het plan grens- of 
gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke 
milieueff ecten kan hebben

Het plangebied is gelegen op ca. 18,8 km van de grens met Frankrijk en 

8,3 km van Wallonië. 

Gezien de afstand tot de grenzen en het feit dat er geen relaties zijn 

tussen het plangebied en de gebieden in het Waals Gewest of Frankrijk 

kunnen er geen (gewest)grensoverschrijdende eff ecten optreden.

6.3.4. Fase van opmaak van het plan of programma

Datum goedkeuring

startnota

scopingnota

voorontwerp

ontwerp

6.3.5. Plan- en procesevolutie: mogelijkheid tot 
planbijsturingen en mate van fl exibiliteit

Bijsturingen van het RUP zijn nog mogelijk naar aanleiding van 

opmerkingen vanuit de verschillende adviserende instanties, naar 

aanleiding van de eff ectenbeoordeling, vanuit de adviezen in het 

kader van de plenaire vergadering, vanuit het openbaar onderzoek, de 

behandeling van de adviezen op de GECORO...

6.3.6. Bijdrage van het plan tot oplossingen van 
bestaande milieuproblemen

Er zijn geen specifi eke milieuproblemen die aan het plangebied 

gerelateerd zijn.

Er is wel volgend aandachtspunt/potentie; een gedeelte van het 

plangebied is aangeduid als overstromingsgevoelig gebied. Eveneens 

is dit gedeelte nog niet ontwikkeld. Hierdoor bestaan er mogelijkheden 

om te werken rond o.a. waterbuff ering, biodiversiteit...

Echter zijn deze nog slechts opties op dit moment en geen duidelijke 

planintenties.

Vanwege de planintentie om de open ruimte te vrijwaren kan er wel 

gesteld worden dat dit een positieve invloed heeft m.b.t. de inname en 

versnippering van het buitengebied (analoog de betonstop).
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6.3.7. Reeds geraadpleegde studies, bronnen, 
milieugegevens…

Diverse bronnen worden geraadpleegd om de nodige data en 

gegevens met betrekking tot het plangebied, onder meer de Vlaamse 

geoloketten. De startnota omvat heel wat informatie over het 

plangebied, met bijhorend kaartmateriaal.

6.3.8. Overzicht van mogelijke milieumaatregelen die 
vanaf het beginstadium worden ingecalculeerd

Naast de geldende wetgeving en reglementering (zoals bodemdecreet, 

Vlarem II, stedenbouwkundige verordeningen...), dragen de 

stedenbouwkundige voorschriften bij tot het voorkomen en beperken 

van de potentiële hinder en verstoring van de omgeving.

6.3.9. Leemten in de kennis volgens het stadium van 
het plan of programmaproces

Het plangebied is goed gedocumenteerd. Er zijn geen belangrijke 

hiaten in de kennis van het gebied die nodig zijn bij de opmaak van dit 

ruimtelijk uitvoeringsplan of deze eff ectenbeoordeling.
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7.1.2.  Ingreepeff ectschema

Voor de screening van de milieueff ecten worden in een 

“ingreepeff ectschema” de mogelijke activiteiten die op basis van 

het gemeentelijk RUP kunnen worden uitgevoerd bekeken op 

potentiële milieuhinder. Deze worden getoetst aan de verschillende 

eff ectdisciplines. De hinder kan van tijdelijke of permanente aard zijn 

en zal in die zin ook verschillend beoordeeld worden. De disciplines 

worden dan verder in 7.3. uitgewerkt.

7. Inschatting van 
mogelijke aanzienlijke 
milieueffecten

7.1. Beschrijving en inschatting van de 
mogelijke milieueffecten

7.1.1. Algemene methodiek

De screening van de milieueff ecten verloopt in drie stappen:

1. Voor een eerste inschatting van de milieueff ecten worden in 

een “ingreepeff ectschema” de mogelijke activiteiten en werken 

die op basis van het plan kunnen plaatsvinden geëvalueerd 

op potentiële milieuhinder. Deze worden getoetst aan de 

verschillende eff ectdisciplines. De hinder kan van tijdelijke of 

permanente aard zijn en zal in die zin ook verschillend beoordeeld 

worden. 

2. De beschrijving en een inschatting van de mogelijke aanzienlijke 

milieueff ecten van het voorgenomen plan op de gezondheid en 

veiligheid van de mens, de ruimtelijke ordening, de biodiversiteit, 

de fauna en fl ora, de energie- en grondstoff envoorraden, de 

bodem, het water, de atmosfeer, de klimatologische factoren, het 

geluid, het licht, de stoff elijke goederen, het cultureel erfgoed, het 

landschap, de mobiliteit en de samenhang tussen de genoemde 

factoren. Deze disciplines worden verder uitgewerkt in 7.3. De 

referentiesituatie wordt per milieudiscipline beschreven en 

daarna worden de ingrepen en hun eff ect beschreven. Hierna 

wordt aangegeven als er bij de verdere opmaak van het RUP nog 

milieueff ecten zijn die verder dienen te worden onderzocht.

Dit wordt, indien van toepassing, aangevuld met eventuele 

milderende en/of fl ankerende maatregelen en eventuele leemten 

in de kennis. Per milieudiscipline wordt er aangegeven als er 

aanzienlijke milieueff ecten kunnen voorkomen.

3. Hieruit volgt een globale beoordeling van de eff ecten voor de 

verschillende eff ectdisciplines.
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Beschrijving ingreep in tijd en ruimte Eerste afweging ten opzichte van de effectdisciplines
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N: niet signifi cant eff ect

N*: waarschijnlijk niet signifi cant eff ect, eff ect zeer beperkt in ruimte en omvang, zeer lokaal eff ect

S*: mogelijk signifi cant eff ect – verder te onderzoeken

S: signifi cant eff ect

T: tijdelijk eff ect

P: permanent eff ect

/: niet relevant

+: positief eff ect
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potentie om deze resterende open ruimte te vrijwaren. Echter indien 

men geen actie onderneemt, is het aanneembaar dat na verloop van 

tijd deze gronden eveneens zullen worden ingenomen.

Het gedeelte van het agrarisch gebied dat wordt opgenomen in het 

plangebied wenst men eveneens te vrijwaren van bebouwing (via een 

overdruk). Op deze manier kan een uniforme beeldvisie en kwalitatieve 

open ruimte worden gerealiseerd. Het betreft hier slechts een beperkt 

gedeelte van het achterliggende agrarisch gebied dat men op deze 

manier wenst te vrijwaren van bebouwing. 

Het nulalternatief wordt dan ook niet verder weerhouden in het RUP of 

deze eff ectenbeoordeling.

7.2.3. Uitvoeringsalternatieven

Het plangebied is momenteel grotendeels eff ectief open ruimte 

in realiteit. Het is dan ook aangewezen en kosteneffi  ciënt om deze 

ruimte te vrijwaren. Eveneens is het vanwege de ligging, aanpalend 

de dorpskern van Vichte, aangewezen dit gebied te vrijwaren van 

bebouwing. 

Op deze manier kan er verder aan kernverdichting en verweving 

gewerkt worden.

Een andere invulling, bv. als woongebied zou dan ook niet in 

overeenstemming zijn met de beleidsopties uit de formele 

structuurplannen die de krijtlijnen vastlegt van het ruimtelijk beleid.

De eff ectieve invulling van het openruimtegebied is nog niet duidelijk. 

Echter kan een grootschalige recreatieve invulling alvast worden 

uitgesloten. De invulling zal eerder naar een harmonische verweving 

van landbouw, natuur en een beperkt aantal fi ets- en voetpaden 

neigen.

Er worden binnen dit RUP en deze eff ectenbeoordeling dan ook geen 

verdere uitvoeringsalternatieven onderzocht.

7.2. Planalternatieven

7.2.1. Locatie-alternatieven

Het RUP Oudenaardestraat is gericht op het vrijwaren van de open 

ruimte die grenst aan het verstedelijkte gedeelte van Vichte.

Het is belangrijk in het kader van een goede ruimtelijke ordening om 

oudere gebieden te herwaarderen in plaats van nieuwe open ruimte 

aan te snijden. Dit is eveneens in overeenstemming met het GRS.

Om de opportuniteiten en de knelpunten op een ruimtelijk 

verantwoorde manier aan te pakken, heeft het gemeentebestuur van 

Anzegem er voor geopteerd om te werken met een RUP. 

Door het RUP zullen de belangrijke ruimtelijke randvoorwaarden en 

bouwstenen worden verankerd. Hierdoor kan een belangrijk deel 

van de open ruimte aanpalend aan Vichte gevrijwaard worden van 

bebouwing en ontwikkeling.

Binnen het RUP en eff ectenbeoordeling worden dan ook geen verdere 

locatie-alternatieven onderzocht.

7.2.2. Nulalternatief

In het nulalternatief blijven de huidige voorschriften van het 

gewestplan van toepassing. 

Hierin wordt het plangebied aangeduid als  ‘reservegebied voor 

beperkte industriële uitbreiding’ ,  ‘agrarisch gebied’  en ‘gebied voor 

milieubelastende industrie’ .

De gewestbestemming‘ reservegebied voor beperkte industriële 

uitbreiding’ wordt gewijzigd in een openruimtebestemming.

Het is nog niet duidelijk welke deze zal worden.

De bestemming ‘agrarisch gebied’ wordt waarschijnlijk bestendigd, 

maar verkrijgt eventueel wel een overdruk om het bouwen van 

constructies te verhinderen. 

De bestemming ‘gebied voor milieubelastende industrie’ zal deels 

gewijzigd worden, met name t.h.v. het nog niet ontwikkelde gedeelte, 

naar een openruimtebestemming. Het is nog niet duidelijk welke deze 

zal worden.

Zonder een bestemmingswijziging via het RUP, kan de visie van het 

gemeentebestuur niet gerealiseerd worden.

In het nulalternatief zal het mogelijk blijven om in het industriegebied 

verder te ontwikkelen en na verloop van tijd ook het reservegebied 

aan te snijden. Deze gronden werden nog niet aangesneden omdat 

er voldoende ruimte voor lokale bedrijvigheid aanwezig is. Dit biedt 
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grootschalige bedrijven te vinden.

Er bevinden zich geen Seveso-inrichtingen binnen de 2 km van het 

plangebied.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 

mogelijke eff ecten

Het RUP wil de randvoorwaarden scheppen voor enerzijds de 

bestendiging van de bestaande bedrijvigheid en anderzijds het 

vrijwaren van de open ruimte.

De gewestbestemming‘ reservegebied voor beperkte industriële 

uitbreiding’ wordt gewijzigd in een openruimtebestemming.

Het is nog niet duidelijk welke deze zal worden.

De bestemming ‘agrarisch gebied’ wordt waarschijnlijk bestendigd, 

maar verkrijgt eventueel wel een overdruk om het bouwen van 

constructies te verhinderen. 

De bestemming ‘gebied voor milieubelastende industrie’ zal deels 

gewijzigd worden, met name t.h.v. het nog niet ontwikkelde gedeelte, 

naar een openruimtebestemming. Het is nog niet duidelijk welke deze 

zal worden.

Bedrijfsvestigingen zullen niet worden toegelaten in het 

openruimtegebied.

Milieubelastende of -vervuilende bedrijven zoals; transportbedrijven, 

afval- en mestverwerking, groothandel... kunnen enkel in het gebied 

voor milieubelastende industrie. Deze dienen echter de draagkracht 

van de (woon)omgeving niet te overschrijden. Seveso-inrichtingen 

worden uitgesloten in de stedenbouwkundige voorschriften.

In de openruimtegebieden worden er waarschijnlijk ook wandel- en 

fi etspaden geïntegreerd. Dit kan diverse vormen aannemen, echter kan 

er telkens worden gesteld dat bijkomende ruimte voor groen, open 

ruimte... een positieve invloed uitoefent op de algemene gezondheid.

Het stimuleert enerzijds sporten en anderzijds kan het zorgen voor een 

kalmerend en rustgevend eff ect voor bezoekers.

Recreatieve activiteiten maken deel uit van normale activiteiten in 

een bebouwde kern en vallen niet onder abnormale hinder die de 

leefkwaliteit beïnvloedt. 

Vergunningsplichtige activiteiten volgens de Vlarem II-indelingslijst 

dienen een omgevingsvergunning te hebben. De Vlarem II-

voorwaarden bevatten de voorschriften en normen om de hinder 

voor de omgeving te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Bij de 

beoordeling van de vergunningsaanvraag wordt nagegaan in welke 

mate de activiteiten verenigbaar zijn met de omgeving en kunnen 

verdere voorwaarden worden opgelegd om de potentiële hinder te 

beperken. 

7.3. Beschrijving en inschatting van de 
mogelijke milieueffecten

7.3.1. Eff ect op de gezondheid en  de veiligheid 
van de mens inclusief toets m.b.t. ruimtelijk 
veiligheidsrapport

Referentiesituatie

Het plangebied is gelegen op de rand van de deelgemeente Vichte. 

De Oudenaardestraat ligt tussen de Beukenhofstraat en de Heirbaan 

die Vichte respectievelijk verbindt met Sint-Lodewijk (Zwevegem) 

en Engelhoek (Anzegem). Langsheen de Oudenaardestraat vormen 

grootschalige bedrijven en woningen een onderbroken lint.

Uit een analyse blijken er een vijftal economische entiteiten gevestigd 

te zijn binnen het plangebied:

• Vanometaal (ref. 45), een metaalbewerkingsbedrijf, heet nu 

Steeno. Het betreft niet langer een ingedeelde inrichting en richt 

zich op loonwerken.

• Vroman (ref. 34002/12437/2/E/2 ), een klasse 2 inrichting heeft als 

kernactiviteit de opslag van olieproducten en beschikt over een 

geldige vergunning tot 8/09/2030.

• Galico, een klasse 1 inrichting, vervaardigt en verkoopt 

klimmaterialen, professionele en huishoudelijke 

opberginrichtingen en tuinartikelen (producten in metaal, hout 

en kunststof ) en beschikt over een geldige vergunning tot 

18/02/2029).

• Brandstoff en Vercaemst - Deprez (ref. 53) betreft een tankstation, 

dat na declassering door een recente Vlarem-wijziging, als een 

klasse 2 inrichting dient te worden aanzien. Het bedrijf beschikt 

over een geldige vergunning tot 8/11/2027.

• De Clercq Bart Timmer- en Schrijnwerken (ref. 53A) betreft een 

klasse 2 schrijnwerkerij en beschikt over een vergunning van 

onbepaalde duur (sinds 16/05/2017).

Volgens de milieudienst van Anzegem zijn er geen recente klachten 

of andere vormen van milieuhinder in relatie met het plangebied. Er 

zijn geen specifi eke problemen gekend i.v.m. de gezondheid of de 

veiligheid van mensen.

Aangezien het plangebied zich in eerder verstedelijkt gebied bevindt, is 

er ook sprake van (uitvoerige) bedrijvigheid in de ruime omgeving. Dit 

omvat zowel kleinschalige activiteiten die goed verenigbaar zijn met 

een woonomgeving zoals; handel, diensten, cultuur en sport, horeca...  

alsook groothandel, fabricage en industrie, land- en tuinbouw... 

Specifi ek, richting Deerlijk, langs de nabijgelegen E17 zijn er dergelijke 

BASISKAART
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RVR-toets

Er werd een online RVR-toets (ref. RVR-AV-1071) uitgevoerd. Hieruit 

blijkt dat er geen bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het 

plangebied zich bevinden. De inplanting van nieuwe Seveso-

inrichtingen of activiteiten wordt in het RUP uitgesloten. Hieruit 

blijkt dat er geen RVR moet worden opgesteld. “Het plan moet niet 

voorgelegd worden aan de dienst Veiligheidsrapportering.”

Voor de aspecten van verkeersveiligheid verwijzen we naar de 

discipline mobiliteit.

Leemten in de kennis 

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueff ecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten 

en de gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan 

geen verdere eff ecten i.v.m. gezondheid en veiligheid die in het 

verder verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueff ect 

Nee
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7.3.2. Eff ect op de ruimtelijke ordening

Referentiesituatie

Het plangebied is gelegen op de rand van de deelgemeente Vichte. 

De Oudenaardestraat ligt tussen de Beukenhofstraat en de Heirbaan 

die Vichte respectievelijk verbinden met Sint-Lodewijk (Zwevegem) 

en Engelhoek (Anzegem). Langsheen de Oudenaardestraat vormen 

grootschalige bedrijven en woningen een onderbroken lint. Tussen 

Vichte en Nieuwenhove (Waregem) heeft zich, uitgezonderd voor de 

oostelijk gelegen weilanden, ter hoogte van het plangebied een lint 

van alleenstaande woningen ontwikkeld. 

Het noordelijke deel van het plangebied is voornamelijk onbebouwd 

en gaat gevoelsmatig mee met de noord-oostelijk gelegen open 

ruimte.

Het  plangebied is begrensd door:

• noorden: een fi ets- en wandelpad dat de westelijk gelegen wijk 

met de Wijnbergstraat verbindt

• oosten: open weilanden

• zuiden: Oudenaardestraat

• westen: enerzijds een wei- en akkerland, anderzijds een 

residentiële wijk die aantakt op de Waregemstraat

Langs de Oudenaardestraat bevindt zich een combinatie van 

grootschalige bedrijven (site Steverlynck) en woningen die een 

heterogeen lint vormen richting Engelhoek. Bijna de volledige 

zuidelijke band van het plangebied is dichtgebouwd. Slechts 

enkele weilanden blijven voorlopig onbebouwd, wat de link met de 

achterliggende open ruimte aan de straatkant levend houdt. Langs de 

Waregemstraat hebben zich hoofdzakelijk woonwijken ontwikkeld die 

op de overgang liggen tussen bebouwde kern en buitengebied. 

Weg van de Oudenaardestraat vindt men in het plangebied een relatief 

grote open ruimte. In het noordelijke uiteinde van het gebied bevinden 

zich enkele villa’s en hoeves die vaak weggestoken zitten achter 

bomenrijen en kleine bosjes. Ook het gebied tussen de bedrijven en de 

hoeves bestaat uit een kleine open ruimte die naar buiten is afgesloten 

met kleine landschapselementen en bomenrijen. Afgezien van het 

akkerland dat zich langs oostelijke zijde bevindt, gaat het op het eerste 

zicht enkel om graslanden en is in het plangebied geen sprake van 

andere landbouwactiviteiten.

Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) deelt 

het plangebied grotendeels in onder:

• Gebieden voor milieubelastende industrie

• Landschappelijk waardevol gebied

• Reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding

Volgens het RSV (defi nitief vastgesteld op 23 september 1997 en 

gedeeltelijk herzien in 2003 en 2010) is het plangebied ingedeeld als 

een economisch knooppunt buiten het stedelijk gebied en buiten 

economische netwerken. 

In het richtinggevend deel van het PRS West-Vlaanderen (goedkeuring 

op 6 maart 2002, herziening goedgekeurd op 1 februari 2014 door 

minister) wordt Vichte aangeduid als een bedrijfsondersteunend 

hoofddorp. De kern vervult een lokale verzorgende rol voor wonen en 

werken. De lokale bedrijvigheid kan er ontwikkeld worden, onder meer 

in verwevenheid met wonen.

Vichte bevindt zich op de rand tussen de Leieruimte en de 

interfl uviumruimte. De Leieruimte maakt deel uit van het 

grensoverschrijdende stedelijk netwerk Kortrijk-Rijsel-Roubaix-

Tourcoing-Moeskroen. Voor de Leieruimte wordt gestreefd 

naar een dynamische economische ontwikkeling en naar een 

kwalitatieve leefomgeving. De interfl uviumruimte omvat het grote 

openruimtegebied met landschappelijke kwaliteiten. 

In het PRS worden reconversies binnen de bebouwde ruimte 

gestimuleerd in functie van een opwaardering van de ruimtelijke 

kwaliteit. Deze doelstelling komt voort uit duurzaam ruimtegebruik.

Deelstructuur Vichte-Engelhoek: (pagina 55)

• Behoud van het bedrijfsondersteunend hoofddorp Vichte als 

industriële en ambachtelijke tewerkstellingspool in het Leie-

Schelde interfl uvium

• 4 polen voor industriële en ambachtelijke bedrijvigheid, waarvan 

de site Steverlynck er één is

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Anzegem wordt het 

deelgebied Vichte/Engelhoek uitvoerig besproken en werd er een visie 

uitgewerkt. Zie punt 4.3 van de startnota voor een opsomming van 

deze visie.

Door middel van het RUP zullen de belangrijkste inrichtingsprincipes 

van het RSV, PRS en het GRS worden verankerd.

Het plangebied is deels aangeduid als herbevestigd agrarisch gebied herbevestigd agrarisch gebied 

(HAG)(HAG) binnen de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur. binnen de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur. 

Er is landbouwgebruik in het plangebied. Deze betreft hoofdzakelijk 

graslanden. De verdere ruimtelijke en bedrijfseconomische 

landbouwstructuur is niet bekend.
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Legende
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< Zie kaart  Landbouwgebruikspercelen 2015

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 

mogelijke eff ecten

Het RUP wil in de eerste plaats de juridisch - planologische basis 

vormen om het resterende openruimtegebied te vrijwaren. Dit past 

binnen het huidig ruimtelijk beleidskader. Door deze, reeds bestaande, 

visie in een RUP te vertalen met gepaste stedenbouwkundige 

voorschriften kan een kwalitatief hoogstaand gebied worden 

gerealiseerd. Het is belangrijk om toekomstige inname van het 

buitengebied door versnippering tegen te gaan. 

De gewestbestemming‘ reservegebied voor beperkte industriële 

uitbreiding’ wordt gewijzigd in een openruimtebestemming.

Het is nog niet duidelijk welke deze zal worden.

De bestemming ‘agrarisch gebied’ wordt waarschijnlijk bestendigd, 

maar verkrijgt eventueel wel een overdruk om het bouwen van 

constructies te verhinderen. 

De bestemming ‘gebied voor milieubelastende industrie’ zal deels 

gewijzigd worden, met name t.h.v. het nog niet ontwikkelde gedeelte, 

naar een openruimtebestemming. Het is nog niet duidelijk welke 

deze zal worden. Eventueel zouden ook een deel van deze gronden 

kunnen worden aangewend i.k.v. de omzendbrief RO/2010/01 als 

compensatiegronden voor HAG.

Er worden geen percelen die tot HAG behoren en in landbouwgebruik 

zijn, onttrokken aan de landbouw door het RUP. Er zijn geen 

intenties om het agrarisch gebied aan te snijden. Wel wenst het 

gemeentebestuur deze te vrijwaren van bebouwing. Daarom is het 

waarschijnlijk dat een overdruk, over het gedeelte van het plangebied 

dat bestemd is als agrarisch gebied, zal worden geplaatst. 

Er kan worden gesteld dat, conform de huidige planintenties, er 

geen betekenisvolle afbreuk is van de functionele samenhang van de 

agrarische macrostructuur.

Leemten in de kennis 

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueff ecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten 

en de gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan 

geen verdere eff ecten i.v.m. ruimtelijke ordening die in het verder 

verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueff ect 

Nee
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7.3.3. Eff ect op de biodiversiteit, fauna en fl ora

Referentiesituatie

Het plangebied bevat geen openbaar en een grote hoeveelheid privaat 

groen. Het groen betreft hoofdzakelijk graslanden, heggen en hagen. Er 

zijn ook een aantal rijen hoogstammige bomen aan te duiden. 

Verder is er sprake van een aanzienlijke hoeveelheid open ruimte.

Op de biologische waarderingskaart zijn diverse percelen 

opgenomen. opgenomen. 

In het (zuid)oosten van het plangebied is er een perceel aangeduid als In het (zuid)oosten van het plangebied is er een perceel aangeduid als 

“complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen” “complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen” 

en als karteringseenheid “soortenrijk permanent cultuurgrasland” (hp+) en als karteringseenheid “soortenrijk permanent cultuurgrasland” (hp+) 

en “houtkant met dominantie van wilg (Salix sp.)” (khs). Echter sinds en “houtkant met dominantie van wilg (Salix sp.)” (khs). Echter sinds 

de kartering van dit perceel zijn er vermoedelijk een aantal van deze de kartering van dit perceel zijn er vermoedelijk een aantal van deze 

wilgen gestorven en/of verwijderd.wilgen gestorven en/of verwijderd.

Het perceel net ten noorden van het vorige is aangeduid als “biologisch Het perceel net ten noorden van het vorige is aangeduid als “biologisch 

waardevol” en als karteringseenheid “soortenrijk permanent waardevol” en als karteringseenheid “soortenrijk permanent 

cultuurgrasland” (hp+) en “taluds met struisgrasvegetatie” (kt(ha)) en cultuurgrasland” (hp+) en “taluds met struisgrasvegetatie” (kt(ha)) en 

“houtkant met dominantie van wilg (Salix sp.)” (khs).“houtkant met dominantie van wilg (Salix sp.)” (khs).

De zes percelen net ten noorden van het vorige perceel zijn allemaal De zes percelen net ten noorden van het vorige perceel zijn allemaal 

aangeduid als aangeduid als “biologisch waardevol” en als karteringseenheid “biologisch waardevol” en als karteringseenheid 

“soortenrijk permanent cultuurgrasland” (hp+) en “bomenrij met “soortenrijk permanent cultuurgrasland” (hp+) en “bomenrij met 

dominandominantie van els (Alnus sp.)” (kba) en “bomenrij met dominantie van tie van els (Alnus sp.)” (kba) en “bomenrij met dominantie van 

(al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.)” (kbs).(al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.)” (kbs).

Aanpalend het plangebied in oostelijke richting zijn er eveneens Aanpalend het plangebied in oostelijke richting zijn er eveneens 

diverse percelen opgenomen op de biologische waarderingskaart. diverse percelen opgenomen op de biologische waarderingskaart. 

Globaal gesteld beschikken deze over dezelfde aanduidingen, met Globaal gesteld beschikken deze over dezelfde aanduidingen, met 

name: “complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle name: “complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle 

elementen” en als kartingseenheid “soortenarm permanent elementen” en als kartingseenheid “soortenarm permanent 

cultuurgrasland” (hp) en “bomenrij met dominantie van (al dan niet cultuurgrasland” (hp) en “bomenrij met dominantie van (al dan niet 

geknotte) wilg (Salix sp.)” (kbs) en “bomenrij met dominantie van els geknotte) wilg (Salix sp.)” (kbs) en “bomenrij met dominantie van els 

(Alnus sp.)” (kba).(Alnus sp.)” (kba).

In westelijke richting is er een perceel aangeduid als  “biologisch In westelijke richting is er een perceel aangeduid als  “biologisch 

waardevol” en als karteringseenheid “soortenrijk permanent waardevol” en als karteringseenheid “soortenrijk permanent 

cultuurgrasland” (hp+) en “houtkant met dominantie van wilg (Salix cultuurgrasland” (hp+) en “houtkant met dominantie van wilg (Salix 

sp.)” (khs).sp.)” (khs).

Aangezien er in de ruimere omgeving ook openruimtegebieden Aangezien er in de ruimere omgeving ook openruimtegebieden 

aan te duiden zijn, worden er daar ook percelen met natuurwaarden aan te duiden zijn, worden er daar ook percelen met natuurwaarden 

aangeduid. aangeduid. 
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Het dichtstbijzijnde VEN-gebied is gelegen op ca. 1 km ten noorden t dichtstbijzijnde VEN-gebied is gelegen op ca. 1 km ten noorden 

van het plangebied. Dit gebied is algemeen gekend als “De Vallei van het plangebied. Dit gebied is algemeen gekend als “De Vallei 

van de Kasselrijbeek”. Het gebied is deels aangeduid als Grote van de Kasselrijbeek”. Het gebied is deels aangeduid als Grote 

Eenheden Natuur (GEN) en deels als Grote Eenheden Natuur in Eenheden Natuur (GEN) en deels als Grote Eenheden Natuur in 

Ontwikkeling (GENO) en deels als natuurverwevingsgebied (NVWG)Ontwikkeling (GENO) en deels als natuurverwevingsgebied (NVWG)

(gebiedsnr. 131) i(gebiedsnr. 131) in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en de Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en de 

natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden van het natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden van het 

Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON)Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON).

Voor Anzegem zijn de belangrijkste natuurkernen de diverse 

bosgebieden zoals Hemsrode en Tiegem. De beekvalleien zijn te 

beschouwen als functionele natuurverbindingassen.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 

mogelijke eff ecten

Het plangebied bevat een aantal bijzondere natuurwaarden of 

-potenties, voornamelijk het noordoostelijke gedeelte biedt een 

meerwaarde voor de natuur. Er zijn momenteel geen plannen om dit 

gebied te ontwikkelen.

Voor een gedeelte van het plangebied zal de huidige 

gewestbestemming worden aangepast, echter zal de nadruk liggen 

op het bestendigen van de feitelijke situatie, met name open ruimte. 

Een puur recreatiegebied inrichten wordt niet meegenomen als 

mogelijkheid. De feitelijke inrichting en het gebruik van de open 

ruimte zal neigen naar een combinatie van landbouw, (nieuwe) 

groeninrichting en fi ets- en wandelpaden. Eventueel zou, gezien de 

gedeeltelijke aanduiding als mogelijk overstromingsgevoelig gebied, 

de realisatie van een groenblauwe structuur of as opportuun zijn. Zo 

zou het uitgraven van een depressie in het reliëf om een moerassige 

zone te genereren een mogelijkheid kunnen zijn.

Hierdoor zouden er zeer belangrijke kansen voor de biodiversiteit 

(zoals o.a. voor amfi bieën, libellen en diverse moerasplanten) geboden 

kunnen worden. 

Er kan worden geacht dat er geen aanzienlijke invloed zal zijn op de 

aanwezige natuurwaarden op basis van de activiteiten die mogelijk 

zullen zijn. In tegenstelling, het RUP zou een belangrijke hefboom 

kunnen zijn voor de verdere uitbouw van de reeds aanwezige 

natuurwaarden.

In context van de afstand tot de in het VEN-, IVON- en habitatrichtlijn 

opgenomen gebieden worden er geen gevolgen verwacht. De impact 

van de voorgestelde projecten wordt niet geacht enige invloed uit te 

oefenen op het NVWG, IVON- of habitatrichtlijngebied.

Voor het openbaar groen geldt sinds 2015 een verbod op gebruik van 

pesticiden. 

Een algemeen stedenbouwkundig voorschrift, dat zal worden 

opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften in het RUP, 

vermeldt dat bij aanleg van groen moet worden gezorgd dat de 

beplanting streekeigen en biodiversiteitsrijk is. 

Natuurtoets

De algemene natuurtoets gaat na of vermijdbare schade wordt 

veroorzaakt. Vermijdbare schade is de schade die kan vermeden worden 

door de activiteit op een andere wijze uit te voeren (bijvoorbeeld met 

andere materialen, op een andere plaats…).  

Het is dan ook verboden vermijdbare schade te veroorzaken.

Een activiteit met onvermijdbare schade, die niet herstelbaar is, is 

verboden. 

Uit de natuurtoets is gebleken dat er, conform de huidige planintenties, 

geen onherstelbare of vermijdbare schade, naar aanleiding van het 

RUP, wordt veroorzaakt.

Leemten in de kennis 

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueff ecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten 

en de gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan 

geen verdere eff ecten i.v.m. biodiversiteit, fauna en fl ora die in het 

verder verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Een gedeelte van de overstromingsgevoelige zone aanwenden 

om een waterverzadigde zone, i.k.v. natuurontwikkeling, in te 

richten.

Kans op aanzienlijk milieueff ect 

Nee
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7.3.4. Eff ect op energie- en grondstoff envoorraad

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 

mogelijke eff ecten 

Het RUP heeft geen betrekking op energie- of grondstoff envoorraad. 

Als maatregelen kunnen op projectniveau mogelijkheden benut 

worden van lokale hernieuwbare energie (zonnepanelen, kleine 

windturbines, warmtepompen, micro-warmtekrachtkoppeling…). 

Vanaf 1 januari 2014 geldt de verplichting bij nieuwbouw bij woningen 

om hernieuwbare energie te integreren in het planconcept (met als 

alternatief een lager E-peil of te participeren in een hernieuwbaar 

energieproject). Vanaf 1 januari 2018 werd de energieprestatie bepaald 

op max. E40 voor nieuwbouw (of gelijkwaardig) in het geval van 

wooneenheden. Vanaf 2021 geldt dat nieuwe gebouwen waar mensen 

verblijven dienen te voldoen aan de BEN-norm.

Een algemeen voorschrift, dat zal worden opgenomen in de 

stedenbouwkundige voorschriften in het RUP, vermeldt dat 

inrichtingen en constructies voor hernieuwbare energie toegelaten zijn 

(met uitzondering van grootschalige windturbines) voor zover ze geen 

afbreuk doen aan het normale gebruik van de zone.

Aanzienlijk milieueff ect

Nee

7.3.5. Eff ect op de bodem

Referentiesituatie

Het plangebied is te verdelen in 2 gedeelten op vlak van bodem. 

Een gedeelte dat verhard is, t.h.v. de bedrijven en een gedeelte dat 

onverhard en onbebouwd is (de open ruimte).

Op de bodemkaart is het plangebied o.a. aangeduid als een lemige 

zandbodem (scc(h)), zandleembodem (uPdc), (Pdp), (Lep) en als 

kleibodem (Ehx).

De potentiële erosiegevoeligheidskaart duidt op een lage tot 

medium erosiegevoeligheid.

Op het geoloket ‘bodemsanering ‘ van OVAM zijn er drie 

bodemonderzoeken binnen het plangebied opgenomen.

Oriënterende bodemonderzoeken:

• dossiernr: 8691 (ten zuidwesten) - opdracht: 6750646 -

rapportdatum: 2014-03-18

• dossiernr: 64262 (centraal- zuidelijk) - opdracht: 6750646 -

rapportdatum: 2014-08-29

• dossiernr: 77863 (ten zuidoosten) - opdracht:  9016032 -

rapportdatum: 2017-03-17

Buiten het plangebied en op korte afstand zijn er 2 bodemsaneringen 

te vinden:

Bodemsanering:

• dossiernr: 26778 (ten westen) - opdracht: 7770714 -

rapportdatum: 2015-09-29

Bodemsanering met eindverklaring

• dossiernr: 3104 (ten zuiden) - opdracht: 6417570 -

rapportdatum: 2013-11-12

Voornamelijk door de afstand van het plangebied tot deze saneringen 

of door het feit dat er reeds een eindverklaring verkregen werd, kunnen 

deze onderzoeken niet als vernoemingswaardig, met betrekking tot het 

plangebied worden aanzien.

Via het geoloket van OVAM bouwt de gemeente een verdere 

inventaris uit van mogelijke risico-percelen, waar een oriënterend 

bodemonderzoek vereist is bij overdracht.
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Leemten in de kennis 

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueff ecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten 

en de gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan 

geen verdere eff ecten i.v.m. bodem die in het verder verloop van 

het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueff ect 

Nee

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 

mogelijke eff ecten

Er zijn geen grote hoeveelheden bijkomende verharding te 

verwachten. Er wordt in de vooropgestelde planningsopties 

het behoud van de open ruimte en dus een onverharde bodem 

voorzien. Eveneens bestaat de mogelijkheid om een aantal paden 

in waterdoorlatende materialen aan te leggen. Het RUP omvat geen 

aanzienlijke impact op de bodem.

Enige vastgestelde bodemverontreiniging in de omgeving, buiten het 

plangebied, wordt volgens de resultaten van het bodemonderzoek 

aangepakt overeenkomstig het goedgekeurde bodemsaneringsproject. 

OVAM heeft als taak de verdere afhandeling van de bodemsanering op 

te volgen en de saneringsverplichtingen desnoods aan te sporen om 

de nodige maatregelen te treff en. De ontwikkeling van deze gebieden 

zal een verbetering van de bodemkwaliteit met zich meebrengen door 

de verwijdering van de bodemverontreiniging.

Indien er een bestemmingswijziging is t.h.v. het gedeelte van het 

plangebied dat reeds een bodemsanering heeft ondergaan, zal er 

worden onderzocht als deze wijziging enige invloed uitoefent op 

de reeds uitgevoerde sanering, conform de bepalingen van het 

bodemdecreet en Vlarebo. Momenteel zijn er geen intenties om ter 

hoogte van dit gebied de bestemming te wijzigen.

Er worden, behalve in het gebied voor industrie, ook geen nieuwe 

productie- of opslaggerichte, milieubelastende, industriële, sterk 

verkeersgenererende of grootschalige activiteiten toegelaten in het 

plangebied. Door de beperkte oppervlakte is de kans op nieuwe 

risico-activiteiten met betrekking tot bodemverontreiniging ook 

beperkter. De Vlarem II-voorschriften omvatten maatregelen om bij 

gevaarlijke producten te vermijden dat er contact met de ondergrond 

is. Voor zover het bedrijf onder de Vlarebo-lijst valt, zal een oriënterend 

bodemonderzoek een eventuele bodemverontreiniging aantonen. De 

Vlarem II-voorschriften bevatten preventieve maatregelen om het risico 

op bodemverontreiniging te beperken. Percelen die in het register 

van verontreinigde gronden worden opgenomen, worden verder 

opgevolgd door toepassing van het bodemdecreet.

De bodem is in principe geschikt voor het bouwen van (ondergrondse) 

constructies. Bij de bouw van dergelijke constructies dient 

voldoende aandacht te worden besteed aan het nemen van de 

nodige maatregelen om bvb. waterinsijpeling... te voorkomen. Bij de 

bouwwerken kunnen gronden worden uitgegraven en afgevoerd. 

De regeling op het grondverzet is van toepassing (vanaf 250 m³ of 

percelen opgenomen in het bodeminformatieregister) waarbij de 

nodige analyses en bodembeheerrapporten nodig zijn. 
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7.3.6. Eff ect op het water inclusief watertoets

Referentiesituatie

Watertoetskaart (Ministerieel Besluit van 15/5/2017, in werking 

vanaf 1/7/2017): 

• deels niet overstromingsgevoelig

• deels mogelijk overstromingsgevoelig

Er zijn geen onbevaarbare waterlopen in het gebied. Het gebied watert 

af in noordwestelijke richting, naar de Kasselrijbeek (waterloop van 2° 

categorie op ca. 300 m van het plangebied). 

Deze beek mondt uit in de Gaverbeek en loopt verder richting 

Waregem naar de Leie. Voor de Gaverbeek blijft waterbeheer een 

aandachtspunt gezien de snelle afvoer van water en sediment vanuit 

de zijbeken. 

Er zijn geen problemen bekend met wateroverlast in relatie met het 

plangebied.

Op basis van de vroegere watertoetskaarten:

• deels niet overstromingsgevoelig 

• deels mogelijk overstromingsgevoelig

Op de kaart van de infi ltreerbare bodems van de provincie West-

Vlaanderen, staat het plangebied aangeduid als grotendeels moeilijk 

infi ltreerbaar.

Op basis van zoneringsplan:

• Een deel van het zuiden van het plangebied is aangeduid als 

centraal gebied.

• Er zijn 3 rode clusters aangeduid: “individueel te optimaliseren 

buitengebied” (IBA gepland).

• Er is ook 1 groene cluster aangeduid: “collectief te 

optimaliseren buitengebied” (nog te berioleren en/of aan te 

sluiten op de RWZI).

• De afwatering van Anzegem verloopt via het gemeentelijk 

(hoofdzakelijk nog gemengd) rioleringsstelsel. Een aquafi n- 

collector vangt het afvalwater op en voert het water af naar het 

RWZI van Waregem.

• Anzegem heeft de exploitatie van de rioleringen doorgegeven 

aan de Watergroep als rioolbeheerder (Rio-pact als 

samenwerking tussen de Watergroep en Aquafi n).

Op basis van gebiedsuitvoeringsplan (GUP):

• Zone aangeduid als “prio 9 “ in het zuidoosten van het 

plangebied.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 

mogelijke eff ecten

Het RUP zal de gewestbestemmingen deels aanpassen om de op 

heden resterende openruimtegebieden te vrijwaren. Er worden geen 

bijkomende harde bestemmingen of bijkomende bouwmogelijkheden 

gecreëerd.

Dit sluit de bouw van landschappelijk geïntegreerde (kleinschalige) 

educatieve en/of recreatieve constructies niet uit. Hieraan kan sanitaire 

infrastructuur gekoppeld zijn. Deze geven slechts aanleiding tot 

beperkte mate van huishoudelijk afvalwater. De lozing van afvalwater 

wordt geregeld via de milieuwetgeving en Vlarem II. 

Het gedeelte van het plangebied dat aangeduid is al mogelijk 

overstromingsgevoelig biedt, in de context van de huidige 

planningsintenties van het RUP, een belangrijke potentie. Zo zou 

het gebied deels kunnen worden ontwikkeld als een eff ectief 

overstroombare of waterverzadigde zone. Dit zou de vorm van een 

groen-blauwe as kunnen aannemen. Dit zou kansen bieden voor 

biodiversiteit alsook een belangrijke mitigerende maatregel kunnen 

zijn met oog op (toekomstige) buien met een hoge regenintensiteit.

Het plangebied is gelegen in een gebied met een overwegend 

zandlemige bodem, waar infi ltratie in principe mogelijk is (afhankelijk 

van de grondwaterstand).

Een algemeen stedenbouwkundig voorschrift, dat zal opgenomen 

worden in de stedenbouwkundige voorschriften in het RUP, voorziet 

dat alle ruimtelijke ingrepen in overeenstemming dienen te zijn met 

de principes van het integraal waterbeheer. Alle handelingen in functie 

van het waterbeheer zijn toegelaten voor zover ze geen afbreuk doen 

aan de kwaliteit of het normale gebruik van de zone.

Bij bouwprojecten geldt de stedenbouwkundige verordening voor 

hemelwater, infi ltratie en buff ering, deze wordt toegepast sinds 

1 januari 2014. Bij nieuwe verharding vanaf 40 m² wordt gebruik 

van regenwater verplicht. Eveneens wordt een vertraagde afvoer 

via infi ltratie of buff ering opgelegd. Indien infi ltratie geen optie is 

(afhankelijk van grondwaterpeilen), wordt buff ering opgelegd door de 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening. In zijn watertoetsadvies 

legt de provincie een buff ervolume op van 330 m³ per ha verharde 

oppervlakte bij projecten > 1.000 m² verharding of bebouwing. 

Doordat deze verordening de bijkomende harde bestemming goed 

regelt inzake waterhuishouding, zijn voor dergelijke projecten geen 

vernoemingswaardige eff ecten te verwachten. Bijkomend, doordat 

het RUP geen nieuwe bouwmogelijkheden genereert is het zeer 

onwaarschijnlijk dat de huidige waterhuishouding een negatieve 

invloed zou ondervinden.

Verhardingen, zoals parkeerruimte worden bij voorkeur in 

waterdoorlatende materialen (her)aangelegd, afwatering bij voorkeur 
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Leemten in de kennis 

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueff ecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten 

en de gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan 

geen verdere eff ecten i.v.m. water die in het verder verloop van 

het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Aanleg van verhardingen, voor zover het de functionaliteit niet 

schaadt (bv. parkings voor personenwagens), bij voorkeur in 

waterdoorlatende materialen.

• Een gedeelte van de overstromingsgevoelige zone aan te wenden 

om een waterbuff erende/vertraagde afvoerfunctie te vervullen.

Kans op aanzienlijk milieueff ect 

Nee

in een open grachtprofi el. Alle inbreidingsprojecten moeten voldoen 

aan de geldende reglementeringen.

De lozing van bedrijfsafvalwater wordt geregeld via het 

omgevingsdecreet- en besluit, de Vlarem II en bijzondere 

vergunningsvoorwaarden. Nieuwe aansluitingen zullen gescheiden 

worden met een aparte regenwater- en afvalwateraansluiting. De 

correcte aansluiting wordt gecontroleerd bij de keuring van de private 

riolering.

Bij ondergrondse constructies dient er bij de vergunningsprocedure 

voldoende aandacht te worden besteed aan voorafgaande 

modellering, waaruit blijkt dat er geen invloed is op de 

grondwaterstroming. Bij nieuwe bouwprojecten zal er onderzoek 

en een beoordeling moeten worden uitgevoerd naar de potentiële 

invloed op de grondwaterstroming. Er moet dan gepast gevolg worden 

gegeven aan de verkregen resultaten, bij de vergunningverlening.

Conclusies i.f.v. de watertoets

Gezien de aanwezigheid van “mogelijk overstromingsgevoelig gebied” 

dient er met de nodige voorzichtigheid een ontwikkelingsbeleid 

te worden gevoerd. De planningsintenties van het RUP omvatten 

echter geen bebouwings- of verhardingvisie. Het vrijwaren van de 

open ruimte staat voorop. De stedenbouwkundige voorschriften 

voorzien dat alle ruimtelijke ingrepen in overeenstemming dienen 

te zijn met de principes van het integraal waterbeheer en mits 

voorgaande zaken gerespecteerd worden, is er geen nadelig eff ect 

op de waterhuishouding te verwachten. Er kan dus verondersteld 

worden dat het RUP een eerder positieve invloed zal uitoefenen op de 

waterhuishouding.
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In het kader van de Convenant of Mayors, wordt met een actieplan 

(gemeenschappelijk met de 13 gemeenten van de regio) gestreefd naar 

een klimaatneutrale regio in 2050.

Leemten in de kennis 

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueff ecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten 

en de gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er 

dan geen verdere eff ecten i.v.m. atmosfeer en klimatologische 

factoren die in het verder verloop van het RUP dienen 

meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueff ect 

Nee

7.3.7. Eff ect op de atmosfeer en klimatologische 
factoren

Referentiesituatie

De luchtkwaliteit in de regio Kortrijk-Menen is volgens het VMM-

geoloket van een goede kwaliteit op basis van het resultaat van 

2017 (geïnterpoleerde gemiddelde): een jaargemiddelde fi jn stof 

PM10-concentratie van 16-20 μg/m³, een jaargemiddelde fi jn stof 

PM2,5-concentratie van 13-25  μg/m³, een jaargemiddelde zwarte 

koolstof BC-concentratie van 0,51-1,00 μg/m³ en een jaargemiddelde 

stikstofdioxide NO²-concentratie van 13-15 μg/m³. Deze resultaten 

wijzen op een verdere verbetering t.o.v. de vorige jaren.

Het plangebied omvat bedrijven en een aantal woningen. Aan 

westelijke en zuidelijke zijde is er sprake van verstedelijking. In het 

noorden en oosten is er sprake van sporadische bebouwing en dus 

hoofdzakelijk open ruimte.

De belangrijkste emissiebronnen naar de lucht in het plangebied zijn 

afkomstig van de stookinstallaties en de activiteiten van de bedrijven.

Verder vormen ook de stookinstallaties van woningen en verkeer in de 

omgeving belangrijke emissiebronnen. 

De Oudenaardesteenweg en de relatief nabijgelegen E17 zijn 

belangrijke bronnen in deze context. Beide kennen een druk verkeer. 

Er is beperkt sprake van verkeersdrukte in de Oudenaardsesteenweg 

vanwege doorgaand verkeer.

De milieudienst van gemeente Anzegem meldt geen klachten rond 

lucht- of stofhinder met betrekking tot het plangebied.

In het kader van het ondertekenen van de Convenant of Mayors werd 

voor de gemeenten van de regio een CO
2
-nulmeting uitgevoerd (data 

2015). Voor de gemeente Lendelede bedraagt deze 4,4 ton CO
2
 per 

inwoner per jaar. 

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 

mogelijke eff ecten

Er zijn geen specifi eke problemen naar luchtkwaliteit bekend in het 

plangebied. De algemene maatregelen vanuit de diverse actieplannen 

naar lucht (fi jn stof, NEC, groene mobiliteit, toepassing vlarem-normen, 

EPBC…) resulteren op termijn in een verdere verbetering van de 

globale luchtkwaliteit in Vlaanderen.

Met het RUP wordt de open ruimte gevrijwaard. Het RUP zal dan ook 

geen aanleiding geven tot verhoging van de luchtemissies.

De bedrijvigheid in het plangebied wordt bestendigd maar niet 

uitgebreid (in oppervlakte). Er kan dus ook worden aangenomen dat in 

de toekomst de luchtemissies niet sterk zullen stijgen. Stookinstallaties 

bij gebouwen dienen te voldoen aan de Vlarem II-normen voor 

emissies naar de lucht.
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7.3.9. Eff ect op het licht

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 

mogelijke eff ecten

Het plangebied is gelegen ten oosten van de bebouwing van de 

dorpskern van Vichte. De omgeving is deels landelijk zonder relevante 

lichtbronnen en deels verstedelijkt.

De lichtbronnen zijn beperkt tot de openbare straatverlichting en de 

functionele verlichting van de gebouwen van de bedrijven om de 

veiligheid te verzekeren.

De milieudienst maakt dan geen melding van lichthinder. 

De straatverlichting zorgt functioneel voor voldoende verlichting. De 

gemeente houdt hierbij rekening met de effi  ciëntie van verlichting tot 

het openbaar domein. Het Vlarem II bepaalt dat de verlichting dient 

beperkt tot een functionele verlichting tijdens de actieve periode. In 

kader van het burgemeestersconvenant streeft de gemeente naar een 

energiezuinige openbare verlichting.

Aanzienlijk milieueff ect 

Nee

7.3.8. Eff ect op het geluid

Referentiesituatie

Het plangebied is gedeeltelijk omgeven door een verstedelijkte 

omgeving. In dergelijke omgeving is het voorspelbaar dat wegen een 

relevante invloed zullen uitoefenen op het omgevingsgeluid. Op de 

geluidskaarten is de Oudenaardesteenweg niet in kaart gebracht. 

Echter kan er wel worden aangenomen dat deze ook kan worden 

aanzien als een geluidsbron vanwege het verkeer.

De ruimere omgeving omvat ringwegen, autosnelwegen en 

bedrijvenzones. Echter door de afstand van het plangebied tot deze 

wegen en bedrijvenzones is er weinig geluidsbelasting. 

De milieudienst van de gemeente Anzegem maakt geen melding van 

geluidsoverlast.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 

mogelijke eff ecten

Het RUP voorziet de bestendiging van het openruimtegebied. Er 

worden geen bijkomende woongelegenheden voorzien. 

Enige recreatieve activiteiten maken deel uit van normale activiteiten 

en vallen niet onder abnormale hinder die de leefkwaliteit beïnvloedt. 

De planintenties van het RUP omvatten geen aanleiding tot 

bijkomende geluidshinder. Het RUP zorgt in hoofdzaak voor een 

behoud van de bestaande toestand binnen het plangebied en zal dus 

niet leiden tot een toename van geluidshinder.

Leemten in de kennis 

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueff ecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten 

en de gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan 

geen verdere eff ecten i.v.m. geluid die in het verder verloop van 

het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueff ect 

Nee
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7.3.10. Eff ect op de stoff elijke goederen, het cultureel 
erfgoed en het landschap

Referentiesituatie

In het plangebied zijn geen gebouwen opgenomen op de inventaris 

van het bouwkundig erfgoed, noch beschermde monumenten 

of landschappen. Buiten het plangebied, zijn diverse gebouwen 

opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Er zijn ook 

in de omgeving geen beschermde monumenten of landschappen.

Op de landschapsatlas is het plangebied niet opgenomen. Er zijn 

ook geen nabijgelegen ankerplaatsen aangeduid. Het plangebied is 

eveneens niet gelegen binnen een cultuurhistorisch landschap.

Landschappelijk ligt het plangebied binnen een lichtgolvend gebied 

met een hoogteverschil van 15 m binnen het plangebied. 

Op gebied van archeologie kent Anzegem diverse verspreid gelegen 

archeologische sites die in de centraal archeologische inventaris (CAI) 

zijn opgenomen. Hierbij werd zowel lithisch materiaal uit de Steentijd 

gevonden, als resten uit de Romeinse periode en de middeleeuwen. 

Binnen het plangebied zijn geen archeologische vondsten bekend. Het 

plangebied is beperkt geürbaniseerd waardoor het bodemarchief t.h.v. 

dit gedeelte waarschijnlijk grotendeels is verdwenen.

Het niet ontwikkelde gedeelte is gedurende ruime periode in 

landbouwgebruik. Dit omvat hoofdzakelijk weilanden. Het is mogelijk 

dat hier nog archeologische vondsten te vinden zijn. Het is niet de 

intentie van het RUP om dit gedeelte te ontwikkelen waardoor een 

(verplicht) archeologisch onderzoek onwaarschijnlijk is. Bij een vrijwillig 

archeologisch onderzoek dient de wenselijkheid hiervan wel te worden 

afgetoetst. Een belangrijk element hierbij is dat er aangenomen wordt 

dat in de toekomst er nog verdere technologische verbeteringen zullen  

worden ontwikkeld. Deze kunnen dan o.a. superieure technieken m.b.t. 

restauratie en conservering omvatten.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 

mogelijke eff ecten

Het plangebied is overwegend onbebouwd of onverhard en in gebruik 

als landbouwgebruik met een landelijk karakter. Het plangebied paalt 

aan een open agrarisch en licht glooiend (kouter)landschap met 

landschapselementen, vooral bomenrijen, heggen en hagen. Met 

het RUP zal het voorkomen van het plangebied bestendigd en dus 

bewaard blijven.

Er worden geen bijkomende harde bestemmingen of bijkomende 

bouwmogelijkheden gecreëerd.  

Er worden dan ook geen wijzigingen m.b.t. de erfgoedwaarden 

voorzien.

Een algemeen voorschrift, dat zal worden opgenomen in de 

stedenbouwkundige voorschriften in het RUP, bepaalt dat aandacht 

wordt besteed aan een ruimtelijke draagkracht, beeldkwaliteit en 

landschappelijke inpassing. 

Het aspect archeologisch erfgoed valt onder het “decreet bescherming 

van het archeologisch erfgoed” (nu geïntegreerd in het onroerend 

erfgoeddecreet). Voorafgaandelijk aan de stedenbouwkundige 

vergunningsaanvraag zal de opmaak van een acheologienota 

vereist zijn bij een bodemingreep > 5.000 m². Als de aanvrager 

publiekrechterlijk is, zal een archeologienota vereist zijn vanaf 

een bodemingreep > 1.000 m² op een perceel > 3.000 m². Zo kan 

de kans op mogelijke vondsten worden ingeschat. Hierna kan 

een archeologisch vervolgonderzoek volgen indien er voldoende 

aanwijzingen zijn van een vermoedelijk bodemarchief. De resultaten 

van het onderzoek worden gerapporteerd aan het Agentschap 

Onroerend Erfgoed.

Leemten in de kennis

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueff ecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten 

en de gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan 

geen verdere eff ecten i.v.m. erfgoed die in het verder verloop van 

het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueff ect 

Nee
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7.3.11. Eff ect op de mobiliteit inclusief 
buurtwegentoets

Referentiesituatie

Het plangebied is goed ontsloten via de aanpalend gelegen 

Oudenaardestraat. Deze kent net zoals veel andere wegen vooral 

tijdens de ochtend- en avondspits een matige tot drukke graad van 

verkeer, met name voornamelijk lokaal verkeer van en naar het primair 

wegennet (aansluiting op  E17). Op ca. 2,5 km ligt namelijk een op- en 

afrittencomplex om de E17 te bereiken.

De Oudenaardestraat ligt tussen de Beukenhofstraat en de Heirbaan 

die Vichte respectievelijk verbinden met Sint-Lodewijk (Zwevegem) en 

Engelhoek (Anzegem). Langs beide zijden van de Oudenaardestraat 

bevinden zich smalle fi etspaden.

In het plangebied bevinden zich geen bushaltes. Het centrum van 

Vichte wordt echter wel bediend. De halte Vichte Molen bevindt 

zich op 400 m van de zuidwestelijke grenshoek van het plangebied. 

Deze buslijn heeft als bestemmingen Kortrijk, Harelbeke, Deerlijk 

en Waregem. Iets verder, op 700 m, bevindt zich de halte Vichte 

Plaats. Deze buslijn verbindt het plangebied met Kortrijk, Harelbeke, 

Deerlijk en Anzegem. Op de kruising van de Waregemstraat met de 

Wijnbergstraat is een belbushalte. 

Door de nabijheid van het centrum van Vichte kan worden gesteld 

dat ontsluiting via het openbaar vervoer mogelijkheden biedt. Zo is er 

een treinstation in Vichte aanwezig (max. 1,5 km wandelafstand), met 

verbindingsmogelijkheden naar o.a. Kortrijk en Oudenaarde. Vanuit 

deze stations kan men zich verder verplaatsen naar andere steden.

Er is één buurtweg in het plangebied aanwezig:

• Chemin nr. 1: opgenomen in het publiek domein van de 

Oudenaardestraat

De gemeente Anzegem beschikt over een goedgekeurd mobiliteitsplan 

(2011). Er worden een aantal doelstellingen geformuleerd in dit plan:

• Creëren van een algemene visie over het trage wegen-netwerk 

in Kortrijk, op basis van een participatief proces

• Het netwerk gebruiken als ruimtelijke onderlegger voor 

geplande projecten

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan omvat het volgende inzake 

mobiliteit: 

“Er dient bijzondere aandacht te worden gegeven aan de verkeersveiligheid 

en verkeersleefbaarheid voor de omwonenden, voetgangers en fi etsers.”

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 

mogelijke eff ecten

Het RUP voorziet in hoofdzaak het behoud van de open ruimte en het 

bestendigen van de reeds aanwezige bedrijvigheid.

Een verhoging van het aantal pae (personenauto-equivalent), naar 

aanleiding van het RUP is zeer onwaarschijnlijk. De planintenties 

omvatten geen verkeersaantrekkende elementen.

In het uiterste geval zou kunnen worden verondersteld dat het 

openruimtegebied, na aanleg van fi ets- en voetpaden een beperkt 

verkeersaantrekkend eff ect zou kunnen uitoefenen op staplustigen 

en recreanten. Echter gezien de relatief beperkte omvang van het 

openruimtegebied (inclusief de ruimte buiten het plangebied) is het 

onwaarschijnlijk dat dit merkbare getallen zal betreff en.

Onveilige situaties dienen preventief te worden opgelost. Via het 

RUP kunnen ook effi  ciënte en veilige verplaatsingcorridors worden 

gerealiseerd. 

Binnen het mobiliteitsplan van Anzegem worden een aantal 

maatregelen opgenomen om de verkeersleefbaarheid in Anzegem te 

verhogen. De realisatie ervan valt buiten het bestek van het RUP, maar 

het RUP is in overeenstemming met de geplande maatregelen.

Conclusies i.f.v. de trage wegentoets

Er is één buurtweg in het plangebied aanwezig:

• Chemin nr. 1: opgenomen in het publiek domein van de 

Oudenaardestraat

Het openbaar domein wordt behouden in het RUP. Er kan worden 

geacht dat er dus geen eff ect is op de buurtwegen.

Leemten in de kennis 

• Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueff ecten bij de opmaak van het RUP

• Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten 

en de gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan 

geen verdere eff ecten i.v.m. mobiliteit die in het verder verloop 

van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

• /

Kans op aanzienlijk milieueff ect 

Nee
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7.3.12. Overzicht van de beoordeling van de 
aanzienlijke milieueff ecten

Globaal overzicht aanzienlijk eff ect op:

gezondheid en veiligheid van de mens nee

ruimtelijke ordening nee

biodiversiteit, fl ora en fauna nee

energie en grondstoff envoorraad nee

bodem nee

water nee

atmosfeer en klimatologische factoren nee

geluid nee

licht nee

stoff elijke goederen en cultureel erfgoed nee

landschap nee

mobiliteit nee

Gezien de impact van het plan en de fl ankerende maatregelen die 

binnen het RUP worden voorzien, zijn er weinig tot geen eff ecten met 

een grote invloed te verwachten. 
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7.4. De kenmerken van plannen en 
programma’s

De mate waarin het plan een kader vormt voor projecten en 

andere activiteiten met betrekking tot de ligging, aard, omvang en 

gebruiksvoorwaarden en de toewijzing van hulpbronnen

Het RUP heeft geen betrekking op het aanwenden of gebruik van 

hulpbronnen.

De mate waarin het plan andere plannen en programma’s, met inbegrip 

van die welke deel zijn van een hiërarchisch geheel, beïnvloedt

Het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan het Gemeentelijk Ruimtelijk 

Structuurplan. Het gemeentelijk RUP staat onder aan de hiërarchie van 

de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Het gemeentelijk RUP is niet gemeentegrensoverschrijdend.

De relevantie van het plan voor de integratie van milieuoverwegingen, 

vooral met het oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling

Niet relevant voor dit RUP.

Milieuproblemen die relevant zijn voor het plan

Zie punt 7.3. bij de beoordeling van de milieueff ecten.

De relevantie van het plan voor de toepassing van de milieuwetgeving van 

de Europese Gemeenschap 

Niet relevant binnen dit RUP.

8. Conclusie
Plan m.e.r.-screening

Voor het voorliggende RUP wordt, rekening houdend met de beperkte 

eff ecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte van de huidige 

toestand (referentiesituatie), de vermelde verder te onderzoeken 

milieuaspecten en de passende fl ankerende maatregelen om het 

plan milieuvriendelijker te maken, geen aanzienlijke milieueff ecten 

verwacht; bijgevolg wordt voorgesteld ontheffi  ng te verlenen.

RVR-toets

Er werd een online RVR-toets (ref. RVR-AV-1071) uitgevoerd. Hieruit 

blijkt dat er geen bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het 

plangebied zich bevinden. De inplanting van nieuwe Seveso-

inrichtingen of activiteiten wordt in het RUP uitgesloten. Hieruit 

blijkt dat er geen RVR moet worden opgesteld. “Het plan moet niet 

voorgelegd worden aan de dienst Veiligheidsrapportering.”

Natuurtoets

Uit de natuurtoets is gebleken dat er, conform de huidige planintenties, 

geen onherstelbare of vermijdbare schade, naar aanleiding van het 

RUP, worden veroorzaakt.

Watertoets

Gezien de aanwezigheid van “mogelijk overstromingsgevoelig gebied” 

dient er met de nodige voorzichtigheid een ontwikkelingsbeleid 

te worden gevoerd. De planningsintenties van het RUP omvatten 

echter geen bebouwings- of verhardingvisie. Het vrijwaren van de 

open ruimte staat voorop. De stedenbouwkundige voorschriften 

voorzien dat alle ruimtelijke ingrepen in overeenstemming dienen 

te zijn met de principes van het integraal waterbeheer en mits 

voorgaande zaken gerespecteerd worden, is er geen nadelig eff ect 

op de waterhuishouding te verwachten. Er kan dus verondersteld 

worden dat het RUP een eerder positieve invloed zal uitoefenen op de 

waterhuishouding.

Trage wegentoets

Er is één buurtweg in het plangebied aanwezig:

• Chemin nr. 1: opgenomen in het publiek domein van de 

Oudenaardestraat

Het openbaar domein wordt behouden in het RUP. Er kan worden 

geacht dat er dus geen eff ect is op de buurtwegen.
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