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1.

Situering

1.1.

Onderwerp van het RUP

Op 10/08/2011 keurde het schepencollege van Lendelede het
planologisch attest voor de uitbreiding van het bedrijf VandewalleVentilo NV goed onder voorwaarden.
In navolging hiervan werd het RUP Vandewalle-Ventilo NV opgestart.
Na de plenaire vergadering op 26/06/2012 werd beslist om de
procedure van het RUP op te schorten tot er meer duidelijkheid was
over een eventuele aankoop van gronden.
Op 16/11/2016 besliste het schepencollege van Lendelede om het RUP
terug op te starten na een grondruil waarmee een beter plangebied
bekomen werd.

1.2.

Ligging van het plangebied

Het plangebied is gelegen in het oostelijk deel van de gemeente
Lendelede; in het binnengebied tussen de Rozebeeksestraat en de
Stationsstraat.
Het bedrijf is toegankelijk vanop de Rozebeeksestraat.

1.3.

Begrenzing van het plangebied

Het plangebied is begrensd door de bedrijfssite zelf van het bedrijf
Vandewalle-Ventilo NV: de huidige eigendom.

0

Topografische kaart

0,5

1 Kilometers

Bron: NGI (via wms), februari 2017
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stuk g roe n b uf f e r a an de westk an t van he t p l ang e b i e d

b ome n r ij l ang s zuidk an t p l angebi ed

z icht op de zui de lijke g re n s van he t p l ang e b i e d

z ich t op h e t br a akliggen d p erceel t en o ost en
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Feitelijke toestand

2.1.

Ruimtelijke informatie
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2.1.1. Bebouwde ruimte
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In de onmiddellijke omgeving aan de Rozebeeksestraat komen vooral
rijwoningen en halfopen bebouwing voor.

la

ra at
sest
ster

a
't G

De loods van het bedrijf Vandewalle-Ventilo NV is het enige gebouw in
het plangebied. De bedrijfsloods heeft een oppervlakte van ongeveer
990 m² en een gemiddelde bouwhoogte van 5,70 m t.o.v. het maaiveld.
De maximale bouwhoogte bedraagt 7,40 m t.o.v. het maaiveld.

en
uk
Be

Inge

2.

2.1.2. Open ruimte
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Binnen plangebied

Sint Jozefsstraat

De open ruimte binnen het plangebied bestaat uit de verharding aan
de noordzijde van de bedrijfsloods waar er parkeerplaatsen worden
voorzien en de verharde toegangsweg vanop de Rozebeeksestraat.
Langs de westkant van de loods bevinden zich kippen en een stuk
groenbuffer met wat bomen, ook langs de zuidkant van het perceel is
een groenbuffer voorzien in de vorm van jong aangeplante bomen. De
oostkant van de loods is een stuk open groen grasland.
De onmiddellijke omgeving
Het perceel ten oosten van het bedrijfsperceel Vandewalle-Ventilo NV
is een ingesloten perceel dat op vandaag enkel toegankelijk is over het
perceel van Vandewalle. Het wordt gebruikt als weiland/boomgaard dat
visueel aansluit bij de nog onbebouwde gronden van het plangebied
en bij de gronden meer naar het oosten.

Nieuwstraat

De percelen aan de westkant en zuidkant van het plangebied dienen
als tuin en grasland en zijn momenteel nog onbebouwd. Dit zijn
ingesloten open ruimtes die op vandaag moeilijk bereikbaar zijn van
zowel de Rozebeeksestraat en de Stationsstraat. Aan de noordkant
bevinden zich percelen die langs de Rozebeeksestraat gelegen zijn.
De achterkant van deze percelen worden gebruikt als tuin en zijn
onbebouwd.
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Stationsstraat

100

Bron: AGIV, april 2018
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2.1.3. Ontsluiting
Het plangebied wordt ontsloten via een toegangsweg, aangelegd in
grind en is 4,5 m breed, vanop de Rozebeeksestraat.
Voetgangers & fietsers
Le

De Rozebeeksestraat is ter hoogte van het plangebied langs beide
zijden voorzien van een voetpad. De Rozebeeksestraat is niet over de
ganse lengte voorzien van voetpaden langs weerszijden.
Ter hoogte van het plangebied is de Rozebeeksestraat voorzien van
fietssuggestiestroken langs weerzijden van de straat. Volgens het
mobiliteitsplan is de Rozebeeksestraat van het centrum van Lendelede
tot aan de Heirweg geselecteerd als lokale fietsroute1.
In het kader van de herontwikkeling van de site Nelca ten oosten van
het plangebied, wordt een doorsteek voor voetgangers en fietsers
voorzien tussen de Stationsstraat en de Rozebeeksestraat op ongeveer
150 m van het plangebied.
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Er liggen enkele bushaltes in de buurt van het plangebied:
•

Lendelede-Plaats op 400 m van het plangebied: buslijn
Roeselare - Lendelede - Kortrijk, deze lijn passeert met een
frequentie van eenmaal per uur tijdens weekdagen.

•

Lendelede-Kerkhof/Beukenlaan/Nieuwstraat: dit zijn drie
belbushaltes op minder dan 500 m van het plangebied. Deze
belbuslijn maakt de verbinding tussen Izegem en St.-ElooisWinkel.
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Bron: De Lijn/AGIV, september 2016
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Personenwagens
De ontsluiting van het plangebied gebeurt via de Rozebeeksestraat.
Richting het oosten sluit de Rozebeeksestraat aan op de N36, een
gewestweg die Roeselare verbindt met Izegem en Harelbeke.
Richting het westen sluit de Rozebeeksestraat enerzijds aan op de
Izegemsestraat, een noord-zuidas die de verbinding maakt tussen
Lendelede en Kortrijk, en de Winkelsestraat anderzijds, een oost-westas
die Lendelede verbindt met Sint-Eloois-Winkel.

2.1.4. Reliëf
De toegangsweg kent een hoogteverschil van Rozebeeksestraat naar
beneden tot bedrijf van ongeveer 1,5 m.
Op de bedrijfssite zelf loopt de hoogte van het noordwesten af richting
het zuidoosten met een verschil van een drietal meter.

Reliëf
Bron: VMM/AGIV, mei 2004
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2.1.5. Functies
Vandewalle-Ventilo NV is een bedrijf, opgericht in de jaren
‘70, dat gespecialiseerd is in het vervaardigen van afzuig- en
ontstoffingsinstallaties en metaalconstructies. Het bouwen, uitbreiden
en gedeeltelijk verhogen van een werkplaats werd respectievelijk
vergund in 1974, 1987 en 2005.
De onderneming functioneert met 4 werknemers. Op vandaag
komen 2 van de 4 werknemers met de fiets. Er zijn ongeveer 20
voertuigbewegingen per dag. Per dag rijden er gemiddeld
2 kleinere bestelwagens op en af. Gemiddeld één of twee keer per
week rijden grotere bestelwagens op en af. Viermaal per jaar komt een
grote vrachtwagen (tientonner) langs voor leveringen. De uitbreiding
van de werkplaats moet de aanwerving van één à twee bijkomende
werknemers toelaten.
Langs de Rozebeeksestraat komen enkele functies voor zoals een bank,
een postkantoor, enkele handelszaken en horecazaken. De concentratie
van functies is groter richting het westen, naar het centrum van
Lendelede toe.
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Bron: bedrijvengids Leiedal, februari 2017

Legende

Diensten
Bouw
Vrije beroepen en paramedische activiteiten
Handel
Groothandel, fabricage en Industrie
Overheid
Horeca
Auto en moto
Landbouw en tuinbouw
Cultuur, sport en recreatie
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Ten oosten van het plangebied wordt er op de site Nelca in de nabije
toekomst ruimte voorzien voor lokale bedrijven.
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VLAANDEREN

Geopunt

Adres , interes s a nte pla a ts , perceelnummer, trefwoord, coördina a t
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CONTACTEER ONS

VLAANDEREN

2.2.

Geopunt

Historische toestand

< F e r rari s , 17 7 7

Op de Ferrariskaart uit de 18de eeuw is nog geen bebouwing op
het plangebied te zien. We merken op dat aan de oostkant van het
plangebied een straat loopt tussen de huidige Rozebeeksestraat en
de Stationsstraat. Deze weg bestaat op vandaag niet meer. In het
kader van de herontwikkeling van de site Nelca wordt deze doorsteek
opnieuw voorzien. Langs de toegangsweg van het plangebied stond
een molen.
Er is in de 18de eeuw al heel wat bebouwing aanwezig rond de kerk
van Lendelede.

Popp, 185 0 >

Zo’n honderdtal jaar is het plangebied ongewijzigd. Ook de weg aan de
oostzijde lijkt verdwenen. De bebouwing rond de kerk van Lendelede is
licht uitgebreid.

Leiedal, september 2019

17

gemeente lendelede, RUP Vandewalle-Ventilo NV

Adres , interes s a nte pla a ts , perceelnummer, trefwoord, coördina a t

2.3.

Grondruil

Op 27 januari 2016 werd een opmetingsplan opgemaakt voor een
grondruil. Oorspronkelijk liep de perceelsgrens van het perceel waar
het bestaande bedrijf gevestigd is in noordoostelijke richting. Dit had
als gevolg dat na uitbreiding van het bedrijfsgebouw naar het oosten
het niet mogelijk was om op eigen perceel een voldoende brede
groenbuffer aan te leggen. Na het ruilen van twee driehoekige percelen
kwam de perceelsgrens noordzuid georiënteerd. Het aanleggen van
een voldoende brede groenbuffer is nu wel mogelijk.
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3.

Juridische toestand

3.1.

overzicht

T ype pl an

R e f e r e nt ie

T ype pl an

R e f e r e ntie

Gewestplan

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

Gemeentelijke verordeningen

Niet van toepassing

Bestaande of aan te
leggen autosnelwegen,
hoofdverkeerswegen,
primaire wegen categorie
I of II, reservatie- of
erfdienstbaarheidsgebieden of bestaande gewestof provinciewegen

Niet van toepassing

Bestaande of aan te leggen
spoorweglijnen, bestaande
stationsgebouwen

Niet van toepassing

Andere

Goedgekeurd planologisch attest

BPA

•

Ambachtelijke bedrijven en KMO’s

•

Woongebied (enkel toegangsweg)

In het plangebied:
•

RUP

BPA Nr. 3 Stationsstraat (MB 18/12/2001)

Aangrenzende RUP’s:
•

RUP 8-1 Stationsstraat, goedgekeurd op 28/02/2013

•

RUP 17-1 Neirynck, in opmaak

Goedgekeurde, niet vervallen
verkavelingen

Niet van toepassing

Milieuvergunningen

In het plangebied:
•

Bouwkundig erfgoed,

Het bedrijf verkreeg op 3 december 2003 een milieuvergunning
klasse II voor een termijn van 20 jaar.

Niet van toepassing

Beschermde monumenten,
landschappen, beschermde
stads- en dorpsgezichten
Buurtwegen

Niet van toepassing

Waterlopen (categorisering)

Niet van toepassing

Herbevestigd agrarisch gebied

Niet van toepassing

VEN-gebied, IVON-gebied

Niet van toepassing

Vogelrichtlijngebied

Niet van toepassing

Habitatrichtlijngebied
Ruimtelijk kwetsbaar gebied
Gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening voor
hemelwaterputten, infiltratieen buffervoorzieningen

Leiedal, september 2019

De gewestelijke verordening hemelwater is van kracht
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3.2.

Gewestplan

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

ambachtelijke bedrijven en KMO’s

•

woongebied (enkel toegangsweg)

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

Legende

woongebieden
woongebieden met landelijk karakter
woonuitbreidingsgebieden
gemengde woon- en industriegebieden
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut
agrarische gebieden
II





milieubelastende industrieen
ambachtelijke bedrijven en
bestaande hoofdverkeerswegen
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300 Meters

3.3.

Bestaande BPA’s en RuP’s

BPA’s in het plangebied: BPA nr. 3 Stationsstraat (MB 18/12/2001)

Leiedal, september 2019
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4.

Planningscontext

4.1.

Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen

Lendelede is geselecteerd als bedrijfsondersteunend hoofddorp. Het
PRS-WVl selecteerde op grondgebied Lendelede geen enkel toeristischrecreatief netwerk, knooppunt of lijnelement.
Het PRS-WVl wil de kleinere kernen opwaarderen wat betreft de
landschappelijke integratie en kwaliteit van de woonomgeving.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd definitief
vastgesteld op 23 september 1997 en (gedeeltelijk) herzien in 2003 en
2010.
Het RSV stelt dat Lendelede gelegen is in het buitengebied, meer
specifiek in het gebied tussen de verstedelijkte assen rond het kanaal
Roeselare-Ooigem en rond de Leie. Dit gebied is geselecteerd als openruimteverbinding op Vlaams niveau.
Voor het buitengebied worden onder meer volgende doelstellingen
voorop gesteld:
•

Vrijwaren van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor
de essentiële functies in het buitengebied: landbouw, bos,
natuur, wonen en werken op het niveau van het buitengebied

•

Tegengaan van versnippering

•

Bundelen van ontwikkeling in de kernen van het buitengebied

•

Afstemmen van het ruimtelijk beleid op het fysisch systeem

4.2.

Afbakening stedelijk gebied

Het plangebied maakt geen deel uit van de afbakening van een
stedelijk gebied.

4.3.

Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan West-Vlaanderen

Het PRS-WVl situeert de gemeente Lendelede in de Middenruimte. Dit
is een driehoekig gebied dat Roeselare, Torhout en Tielt omvat en in het
zuiden begrensd wordt door de Leievallei.

Leiedal, september 2019

Als een bedrijf wil uitbreiden, moet er een evaluatie gebeuren op
verschillende terreinen:
•

De ruimte

•

Het milieu

•

Het verkeer

•

Sociaal- en bedrijfseconomische elementen

Wat betreft nabestemming en bijhorende reconversie, de herinvulling/
herbestemming van een gebied waar vroeger benutte gebouwen
met daarbijhorende gronden in onbruik zijn geraakt omdat er geen
belangstelling meer voor bestaat of omdat het niet meer wenselijk is
om ze voor de functie waarvoor ze bestemd zijn te behouden, stelt
het PRS West-Vlaanderen enkele doelstellingen voorop. Zo worden
reconversies binnen de bebouwde ruimte gestimuleerd:

Het PRS West-Vlaanderen stelt voor reconversie enkele ruimtelijke
principes op:

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

functies maximaal verweven
De potenties van het gebied dienen maximaal benut te
worden voor het realiseren van een verwevenheid aan
functies. Van belang hierbij is om rekening te houden met het
bereikbaarheidsprofiel van het gebied, de reeds aanwezige
functies in de omgeving en de schaal van de stad, de kern of
de overige woonconcentratie.

•

kwalitatieve invulling staat centraal
De invulling van het reconversiegebied voldoet aan een aantal
kwalitatieve randvoorwaarden.

Lokale bedrijven worden er vooral in verwevenheid met het wonen
gezien. Het concentreren van wonen en werken in de kernen van het
buitengebied is een uitgangspunt.

“... Bij een reconversie dient in de eerste plaats te worden onderzocht
of de benutte gronden niet opnieuw kunnen worden ingezet
voor de huidige bestemming. Indien dit niet meer wenselijk is, is
het van belang deze gebieden opnieuw in te zetten voor andere
ruimtevragen. Dit kan gaan om zowel wonen, bedrijvigheid, recreatie,
gemeenschapsvoorzieningen… . Het gaat om alle kerngebonden
functies. Op die manier wordt op termijn meer open ruimte gevrijwaard
omdat er minder nieuwe gebieden voor het opvangen van deze
ruimtevragen moeten worden aangesneden. Hiervoor dienen geen
behoeftestudies te worden opgemaakt. Bij latere behoeftestudies
zal het bijkomend aanbod gecreëerd door het reconversieproject,
verrekend worden. Dit heeft dan ook gevolgen voor de ruimtebalans.”1

In dit RUP wordt uitvoering gegeven aan het RSV door het bundelen
van ontwikkelingen in een kern, namelijk die van Lendelede van het
buitengebied.

betreffende het reconversieproject dan is dit beleidskader
van toepassing en is er hiervoor geen herziening van het GRS
nodig.

•

•

4.4.

Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Lendelede werd
goedgekeurd op 17 februari 2005.
In het richtinggevend gedeelte van het GRS wordt de gewenste
ruimtelijke structuur voor de kern van Lendelede uitgewerkt. Twee van
de doelstellingen hierbij zijn:
•

Het aanduiden van enkele zoekzones aan de rand van de kern
voor een latere uitbouw van een lokaal bedrijventerrein

•

De erkenning en ondersteuning van grootschalige bedrijven,
aan de rand van de kern

De zoekzones komen er omdat er aangetoond werd dat nà 2007 het
juridisch aanbod voor bedrijventerreinen niet meer zou volstaan.
Er werd onder meer gezocht naar uitbreidingsmogelijkheden voor
het toenmalige bedrijf Nelca. Ondertussen is het bedrijf Nelca failliet
gegaan en werd de ruimte herbestemd naar lokale bedrijven via het
RUP Stationsstraat.
In het GRS van Lendelede wordt een concept voor de kern van
Lendelede opgemaakt met daarin drie zones:
•

opvangen van de noden binnen de gemeente
Er dient een afweging te worden gemaakt van alle noden
binnen de gemeente. De bestaande behoefteberekeningen
kunnen hierbij een hulp zijn.

Het centrumgebied: dit is een dynamische zone, waar
verschillende functies hand in hand gaan. Een maximale
vermenging en hoge densiteit wordt beoogd.

•

in relatie met de visie binnen het GRS
De gekozen opties moeten kaderen binnen de visie van het
GRS. Indien binnen het GRS geen opties geformuleerd staan

Het verblijfsgebied: deze zone heeft een residentieel karakter.
Alle ingrepen, acties en realisaties zijn hoofdzakelijk afgestemd
op de woonfunctie.

•

De uitbreiding van de kern: hier ligt de nadruk op een hoge
graad van vermenging van functies. Het accent ligt echter
op grootschaligheid, waarbij extra aandacht dient te worden
besteed aan de confrontatie met de woonomgeving.

1
3 b ron: definitieve vaststel l ing adden d um
PRS W-Vl , p G 9 8, 2 013.
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Het plangebied van dit RUP ligt in een “gebied voor gemengde
functies”. Dit is een soort tussenzone tussen het regionale bedrijf en
het aanpalende wonen. Het regionale bedrijf kan in deze zone nog
uitbreiden.

RUP Stationsstraat opgemaakt.
Het besluit van het RUP omvat een visie voor de ruimere omgeving
op lange termijn, waar het plangebied van dit RUP deel van uitmaakt.
Op lange termijn kan de nieuw te voorziene verbindingsweg de grens
vormen tussen bedrijvigheid ten oosten en een landschappelijke
groenstructuur met wonen erin ten westen.

In het richtinggevend gedeelte van het GRS pagina 23 en volgende
wordt gesteld:
“In of aanleunend bij de woonkern situeren zich bedrijven met een
industrieel karakter. Deze bedrijven hebben een grote economische
betekenis voor Lendelede en hebben een niet te ontkennen
maatschappelijk belang. De huidige bedrijfsactiviteiten worden
gesteund en toekomstperspectieven dienen duidelijk te worden
omschreven en afgebakend. “

4.5.

Gezien de dringende noden van het bedrijf Vandewalle-Ventilo NV
en gezien het goedgekeurde planologisch attest is het echter niet
mogelijk deze visie op korte termijn tot uitvoering te brengen voor dit
plangebied.

Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan van Lendelede werd conform verklaard in de
provinciale auditcommissie van 12 september 2006. In mei 2015 werd
dit mobiliteitsplan herzien.

tota alb e e ld maste rp l an

De Rozebeeksestraat wordt binnen het fietsroutenetwerk
geselecteerd als lokaal fietsroutenetwerk langs wegen met een zekere
verkeersfunctie. Op de Rozebeeksestraat is er een voetpad voorzien
langs één kant. Er is geen fietspad aangelegd.
De Stationsstraat is volgens het mobiliteitsplan ingedeeld als een
lokale weg type II: ontsluiting of verzamelweg op gemeentelijk niveau.
Daarnaast werd de Stationsstraat geselecteerd als een lokale fietsroute.
Op de Stationsstraat zijn aan weerszijden voetpaden aanwezig. Ook
langs de Stationsstraat zijn geen fietspaden aangelegd.
In kader van de herontwikkeling van site Nelca worden doorsteken
voorzien vanuit de noordzijde van het projectgebied naar de
Rozebeeksestraat, losstaand van het gemotoriseerd verkeer. Concreet
wordt tussen de Stationsstraat en de Rozebeeksestraat een nieuwe
verbindingsweg aangelegd, waarlangs ook enkele bedrijven zullen
ontsluiten. Deze nieuwe verbindingsweg zorgt mee voor het ontlasten
van het centrum van Lendelede en de Sint-Jozefsstraat, en past zich in
binnen de rest van de wijkverzamelwegen.

4.6.

Aangrenzend RUP

In 2007 ging het bedrijf Nelca, dat gelegen is tussen de Stationsstraat
en de Rozebeeksestraat, ten oosten van het plangebied van dit RUP, in
vereffening.
Sindsdien wordt gewerkt aan een herbestemming van de site, waarbij
de klemtoon ligt op lokale bedrijven. Voor deze herbestemming is het

Leiedal, september 2019
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Bron: AGIV, februari 2017
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5.

Planningsopties

5.1.

Planologisch attest

De uitbreiding is nodig omwille van verschillende redenen:

Het planologisch attest (10.08.2011) werd afgegeven onder de
volgende voorwaarden:
•

De bestendiging en de eenmalige uitbreiding van het
bedrijf met 870 m² worden onderzocht bij de opmaak van
het ruimtelijk uitvoeringsplan, waarbij ten minste ingegaan
wordt op alle verkeersbewegingen, intensief en zorgvuldig
ruimtegebruik, groenbuffering binnen het bedrijfsterrein en de
hemelwater- en afvalwaterafvoer.
De korte-termijnbehoefte wordt omgezet naar langetermijnbehoeften. Verdere uitbreiding binnen de huidige
perceelsgrenzen wordt uitgesloten. De bedrijfsactiviteiten
blijven beperkt tot de vergunde productie en bewerking.

•

De ontsluiting van het bedrijf gebeurt via de Rozebeeksestraat;
de oprit moet kwalitatief aangepast zijn aan de te verwachten
vervoersbewegingen, ook op lange termijn.

•

Langs de noorderlijke, oostelijke en zuidelijke perceelsgrens
dient (binnen de grenzen van het terrein) een volwaardige
groenbuffer te worden uitgewerkt, zowel t.a.v. de tuinen van
de omliggende woningen als t.a.v. de later te ontwikkelen
bedrijvenzone; met name de bufferzone achter de bestaande
gebouwen van de Rozebeeksestraat moet uitgevoerd zijn voor
de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

•

Er dient alvorens het ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig
wordt vastgesteld een technisch onderbouwd en haalbaar
voorstel te worden voorgelegd aan het college, waarin
de afvoer van regen- en afvalwater wordt geregeld. Dit
voorstel dient te worden opgesteld in samenspraak met de
rioolbeheerder Infrax en moet door hen goedgekeurd worden.

5.2.

•

Momenteel gebruikt het bedrijf een loods in Heule met een
oppervlakte van 225 m². Het is de bedoeling om alles te
concentreren op één plek.

•

Er is onvoldoende ruimte voor het stockeren van staalplaten en
andere grondstoffen.

•

Het is de bedoeling dat met de uitbreiding de interne rolbrug
verlengd kan worden. De huidige rolbrug situeert zich aan de
zuidkant van het gebouw.

•

De bijkomende aanwerving van personeel is op vandaag niet
mogelijk wegens plaatsgebrek. Hierdoor moeten klanten
geweigerd worden.

5.3.
•

Het is van belang dat de bufferzone van 4 m effectief
wordt aangelegd om de landschappelijke integratie van
de gebouwen te verbeteren. Dit is van belang zowel naar
visuele inkleding als naar buffering voor het stof. Langs de
westkant en zuidkant van het plangebied is de buffering
noodzakelijk voor de woon- en tuinomgeving. Momenteel
ligt het oostelijk deel van het plangebied volgens het BPA in
een zone voor kleine en middelgrote bedrijven. De buffering
langs de oostkant is wenselijk gezien de toekomstvisie van
het masterplan van Nelca. Hierin werd geopteerd om een
woonomgeving te voorzien. Langs de noordkant kan een
beperkte buffering worden voorzien aangezien de aanpalende
percelen deels in een zone voor kleine en middelgrote
bedrijven liggen en er langs de achterkant van deze percelen
reeds sprake is van een kleine buffer.

•

Gezien het geluidsproducerende karakter van dergelijke
bedrijfsactiviteiten kunnen geen bedrijfsactiviteiten, ook geen
opslag, toegelaten worden in open lucht. Er dienen voldoende
maatregelen te worden genomen om de geluidsoverlast te
beperken.

•

Stapelen van goederen in open lucht is niet toegelaten, gezien
de situering van het bedrijf in een woonomgeving.

•

Er dient een nuttig waterbuffervolume met vertraagde
afvoer voor regenwater te worden voorzien op het eigen
bedrijfsperceel, buiten de groenbuffer langs de zuid-, west- en
noordkant.

•

Er dient een afvalwaterafvoer te worden voorzien naar de
riolering in overeenstemming met de goede regels van de
kunst conform de rioolbeheerder infrax.

Programmatorische vragen

Het bedrijf vraagt op korte termijn een uitbreiding van het atelier met
een bijkomende oppervlakte van ongeveer 850 m², te realiseren tegen
de oostelijke gevel van het bedrijfscomplex. Gezien de vereiste dat
de uitbreiding zodanig gebeurt dat de interne rolbrug kan verlengd
worden in het bij te bouwen deel, zal de nieuwbouw zich minimum aan
de zuidzijde situeren.

Leiedal, september 2019
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•

De toegangsweg dient kwalitatiever aangelegd te worden
gezien er nog een toename van verkeersbewegingen te
verwachten valt bij de uitbreiding en gezien de toegangsweg
tussen twee woningen doorgaat (aandacht voor stofvorming
en geluidsoverlast). De helling is hierbij een extra
aandachtspunt.

•

Toegankelijkheid van minimum 4 meter verzekeren voor
het aanpalende perceel ten oosten over de gronden van
Vandewalle. Het recht van doorgang is in de notariële akte van
het aanpalend perceel opgenomen. De grens tussen beide
percelen werd op deze manier gelegd omdat het vroeger de
optie was om hier een weg aan te leggen. Op vandaag zal
deze weg er niet meer komen, gezien met de herbestemming
van de Nelca-site opportuniteten voor een verbindingsweg
ontstonden.

Waterlopen
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas, VMM/AGIV, mei 2017

Legende

bevaarbare waterlopen
beek categorie 1
beek categorie 2
beek categorie 3
niet-gecatalogeerde beek

Overstromingsgevoelige gebieden
Bron: VMM/AGIV, juni 2017

Legende

niet overstromingsgevoelig
effectief overstromingsgevoelig
mogelijk overstromingsgevoelig
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Seveso bedrijven
Bron: LNE, juni 2017

6.

Technische toets

6.2.

6.1.

Watertoets

Er bevinden zich geen Seveso-bedrijven binnen een perimeter van
2 km rond het plangebied.

Toets m.b.t. Ruimtelijk
Veiligheidsrapport

Uitgaande van de verkregen informatie (ingevoerd in de RVR-toets op
19/06/2017, met ref. RVR-AV-0477), kan worden geconcludeerd dat:

Terreinkenmerken
Volgens de watertoetskaart (zoals vastgelegd bij besluit van de
Vlaamse Regering 29 mei 2017) is het plangebied van het RUP niet
overstromingsgevoelig. Binnen het plangebied liggen geen erkende,
gecategoriseerde waterlopen.
In de Rozebeeksestraat is een riolering aanwezig.
Het perceel waarvan sprake is ongeveer 4.700 m² groot. Op vandaag
is hiervan ongeveer 960 m² bebouwd. De bestaande verharding is
waterdoorlatend (steenslag).
Plankenmerken
De bebouwing breidt uit met 870 m². De verharding moet omwille van
overlast naar de buren in kwaliteitsvolle materialen worden voorzien.
De verharding neemt in beperkte mate toe.

•

Er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het
plangebied

•

Het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van
een bestaande Seveso-inrichting

•

Het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het
plangebied niet mogelijk is, aangezien er binnen het
plangebied enkel bestendigheid van bestaande bedrijvigheid
wordt voorzien

Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich
in dit geval geen probleem: het RUP dient niet verder voorgelegd
aan de dienst Veiligheidsrapportering en er dient geen ruimtelijk
veiligheidsrapport te worden opgemaakt.

De nodige buffercapaciteit conform het advies in het kader van het
planologisch attest omvat 330 m³ per ha verharde oppervlakte. Bij de
uitbreiding is het wenselijk een voldoende buffercapaciteit te voorzien
voor gans de site.

0

!
!

Er worden geen ondergrondse constructies voorzien.
Conclusie
De planopties hebben geen grote gevolgen voor de waterhuishouding.
De gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen en buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en regenwater vangt de effecten op. Er zijn geen
bijkomende maatregelen nodig.
Het is wel wenselijk de nieuw aan te leggen verharding zoveel mogelijk
in waterdoorlatende materialen aan te leggen.
Op basis van het planologisch attest werd gesteld dat het maximum
lozingsdebiet slechts 10l/sec/ha verharde oppervlakte mag bedragen
en er moet een nuttig buffervolume met vertraagde afvoer worden
voorzien van minstens 330 m³/ha verharde oppervlakte.
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Legende

Het terrein helft af naar het zuidoosten. De nodige waterbuffering kan
indien in open lucht, binnen het plangebied, in het stukje weiland in
het oosten worden voorzien.

Leiedal, september 2019
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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 regionaalstedelijke gebieden Roeselare en Kortrijk
0
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6.3.

relatie m.B.T. het herbevestigd
agrarisch gebied

Het plangebied bevindt zich niet in het afgebakend gebied voor
herbevestigd agrarisch gebied.

6.4.

toets Bouwkundig Erfgoed

Er bevinden zich geen vastgestelde relicten, gehelen of beschermde
monumenten, stads- en dorpsgezichten en cultuurhistorische
landschappen in het plangebied.

6.5.

Buurtwegentoets

Er bevinden zich geen buurtwegen in het plangebied.

IOE), december 2015

de relicten

de gehelen

Atlas der buurtwegen

d erfgoed

(Geopunt), maart 2016

Bron: GISWest, februari 2017
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Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (VIOE), december 2015
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Effectenbeoordeling

7.

effectenbeoordeling
GEMEENTELIJK RUP
vandewalle-ventilo NV

7.5.1. Initiatiefnemer
Gemeente Lendelede
Dorpsplein 1
8860 Lendelede

7.1.

Opdrachthouder

Intercommunale Leiedal
President Kennedypark 10
8860 Lendelede

7.2.

Ontheffing plan-mer plicht

Op 30/10/2018 werd door de Vlaamse Overheid, Departement
Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning
en –projecten, dienst Milieueffectrapportage als conclusie bepaald,
dat er geen plan-MER moet worden opgesteld voor het RUP: LEN
VANDEWALLE-VENTILO NV (ref. SCRI17008).
Naar aanleiding van de plenaire vergadering d.d. 6/12/2018
zal de nabestemming van een gedeelte van het plangebied als
‘wonen’ niet langer behouden blijven. De effectenbeoordeling
wordt conform deze wijziging ook aangepast. Verder wordt er een
finale controle uitgevoerd om te garanderen dat alle relevante
elementen opgenomen zijn in effectenbeoordeling. Indien blijkt uit
de aangepaste effectenbeoordeling dat er mogelijks aanzienlijke
milieueffecten kunnen ontstaan naar aanleiding van het RUP, zal
er opnieuw aan de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage
gevraagd worden om te bepalen als de opmaak van een plan-MER
nodig is.
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7.3.

WIJZE VAN (Milieu)effecten BEOORDELING

7.3.1. Het RUP is een plan
Het voorliggende plan is een gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan en valt onder de definitie plan zoals geformuleerd
door het D.A.B.M.

7.3.2. 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 Decreet Algemene Bepalingen
Milieubeleid (D.A.B.M.).

7.3.3. Bepaling van de plicht tot opmaak van een planMER
Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-MERplicht 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 10a ‘industrieterreinontwikkeling’ en/of 10b
‘stadsontwikkelingproject’van bijlage III. Het RUP bepaalt
echter het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau
(circa 0,4 ha) en houdt een kleine wijziging in omdat de
hoofdcategorie van bestemming als bedrijvigheid behouden
wordt en het RUP een verfijning inhoudt van de bestemming
‘zone voor middelgrote bedrijven’.
•
Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk
betekenisvolle effect op speciale beschermingszones, een
passende beoordeling vereist volgens het decreet van
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu.

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

7.4.

Beschrijving en verduidelijking van
het plan

7.4.1. Voor welke activiteiten en/of projecten kan het
plan het kader vormen
Het RUP vormt het juridisch kader voor:
• De uitbreiding van het bedrijf Ventilo door aan het oostelijk
gedeelte van het bestaande bedrijfsgebouw aan te
bouwen.
•

Het aanleggen van een groenbuffer om het bedrijf te
integreren binnen zijn (woon)omgeving.

•

Het organiseren van de toegang tot het bedrijf en
het voorzien van een doorgang naar het aanpalend
braakliggende perceel.

Ten oosten van het plangebied werd op 28/02/2013 het ‘RUP 8-1
Stationsstraat, goedgekeurd. In dit RUP wordt een
lange-termijnvisie gegeven voor een groter gebied, waaronder het
plangebied van onderhavig RUP.

7.4.3. Beoordeling of het plangrens- of
gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke
milieueffecten kan hebben
Het plangebied is gelegen op meer dan 10 km van de grens met
Frankrijk of 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 effecten
optreden.

7.4.2. Interferentie met andere plannen, projecten of
activiteiten binnen of buiten de perimeter van het
plan, voor zover in dit stadium al gekend
Het RUP is in overeenstemming met het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan van de gemeente Lendelede, goedgekeurd door de
Deputatie op 17 februari 2005. Het RUP is tevens een verfijning van
het BPA 03 Stationsstraat (MB 18 dec 2001).
Bij een eerste versie van het RUP, dat na de plenaire vergadering
werd stopgezet, werd reeds een ontheffing van de plan-MER
verkregen (beslissing LNE/MER/SCRPL12139/2012) op 10/10/2012.
Het huidige RUP werd terug opgestart na een grondruil met de
aanpalende eigenaar waarbij het plangebied een betere geschikte
vorm krijgt.
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7.4.4. Plan- en procesevolutie: mogelijkheid tot
planbijsturingen en mate van flexibiliteit

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

Bijsturingen van het RUP zijn nog mogelijk naar aanleiding van
opmerkingen vanuit de verschillende adviserende instanties naar
aanleiding van de raadpleging en adviesverlening bij de startnota,
vanuit de adviezen in het kader van de plenaire vergadering, vanuit
het openbaar onderzoek, de behandeling van de adviezen op de
GECORO en de beraadslaging op de gemeenteraad.

Naast de geldende wetgeving en reglementering
(zoals bodemdecreet, Vlarem II, integraal waterbeleid,
stedenbouwkundige verordeningen...), dragen de
stedenbouwkundige voorschriften bij tot het voorkomen en
beperken van de potentiële hinder, aantasting en verstoring van de
omgeving.

Naar aanleiding van de plenaire vergadering d.d. 6/12/2018 wordt
het RUP bijgestuurd. De nabestemming ‘wonen’ wordt geschrapt
uit het RUP.

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

7.4.5. Bijdrage van het plan tot oplossingen van
bestaande milieuproblemen
Er werden klachten geuit vanuit de omwonenden met betrekking
tot geluidshinder afkomstig van het bedrijf Ventilo NV en stof- en
mobiliteitshinder t.h.v. de toegangsweg. De specifieke hinder
gekoppeld aan de exploitatie dient op het vergunningsniveau
te worden aangepakt. De stedenbouwkundige voorschriften
faciliteren het nemen van de vereiste hinderreducerende
maatregelen. Zo voorzien de stedenbouwkundige voorschriften de
mogelijkheid om een geluidsmuur te realiseren in de groenbuffer.

7.4.6. Reeds geraadpleegde studies, bronnen,
milieugegevens…
Diverse bronnen worden geraadpleegd om de nodige data en
gegevens met betrekking tot het plangebied te verzamelen,
onder meer de Vlaamse geoloketten. De toelichtingsnota van het
voorontwerp omvat heel wat informatie over het plangebied, met
bijhorend kaartmateriaal.
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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 plan-MER-screening.

8.

8.1.

Inschatting van
mogelijke aanzienlijke
milieueffecten
(screening)
Beschrijving en inschatting van de
mogelijke milieueffecten

8.1.1. Algemene methodiek
De screening van de milieueffecten verloopt in drie stappen:
1.

Voor een eerste inschatting van de milieueffecten worden
in een “ingreepeffectschema” de mogelijke activiteiten en
werken die op basis van het plan kunnen plaatsvinden
geëvalueerd op potentiële milieuhinder. Deze worden
getoetst aan de verschillende effectdisciplines. 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 milieueffecten van het voorgenomen plan op
de gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke
ordening, de biodiversiteit, de fauna en flora, de energie- en
grondstoffenvoorraden, de bodem, het water, de atmosfeer,
de klimatologische factoren, het geluid, het licht, de
stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed, het landschap, de
mobiliteit en de samenhang tussen de genoemde factoren.
De disciplines waar mogelijk een significant negatief effect
verwacht wordt, worden verder uitgewerkt. Voor deze
effectdisciplines wordt de referentiesituatie beschreven.
Daarna worden de ingrepen en hun effect beschreven,
aangevuld met remediërende maatregelen en eventuele

leemten in de kennis.
3.

Hieruit volgt een globale beoordeling van de effecten voor de
verschillende effectdisciplines.

8.1.2. Ingreepeffectschema
Voor de screening van de milieueffecten worden in een
“ingreepeffectschema” de mogelijke activiteiten die op basis
van het gemeentelijk RUP kunnen worden uitgevoerd bekeken
op potentiële milieuhinder. Deze worden getoetst aan de
verschillende effectdisciplines. De hinder kan van tijdelijke of
permanente aard zijn en zal in die zin ook verschillend beoordeeld
worden. De disciplines waar mogelijk een negatief effect verwacht
wordt, worden dan verder in 8.3. uitgewerkt.
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Gezondheid van de
mens

Ruimtelijke ordening

Biodiversiteit, flora
en fauna

Energie en grondstoffenvoorraad

Bodem

Water

Atmosfeer en klimatologische factoren

Geluid

Licht

Stoffelijke goederen
en cultureel erfgoed

Landschap

Mobiliteit

Omgevings- en
bouwwerken

0,02 ha

T

N

/

/

/

N

/

/

N

/

/

/

/

Ruimte-inname
door uitbreiding
bedrijfsgebouw

0,085 ha

P

N

N*

N

/

N

/

/

/

N

N

N*

/

Bedrijfsactiviteiten door
bedrijf metaalbewerking
en constructie)

0,2 ha

P

N

/

/

N

N*

N*

N

N*

/

/

/

N

Integratie binnen
woonweefsel met groene
rand

0,05 ha

P

N

+

N

/

/

/

/

/

/

/

N

/

Ingreep

Duur

Eerste afweging ten opzichte van de effectdisciplines

Omvang

Beschrijving ingreep in tijd en ruimte

N: niet significant effect
N*: waarschijnlijk niet significant effect, effect zeer beperkt in
ruimte en omvang, zeer lokaal effect
S*: mogelijk significant effect – verder te onderzoeken
S: significant effect
T: tijdelijk effect
P: permanent effect
/: niet relevant
+: positief effect
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8.2.

Planalternatieven

8.2.1. Locatie-alternatieven
Het plan beoogt de ontwikkelingsmogelijkheden van een
bestaand en zone-eigen bedrijf binnen het bebouwde weefsel
van Lendelede verder te verduidelijken. Het eigen terrein maakt
de uitbreiding aan de oostelijke zijde van het bestaande gebouw
mogelijk. Oorspronkelijk zou de uitbreiding een halve meter
innemen van de in het BPA opgelegde groenbuffer. Door een
grondenruil vormt dit nu geen obstakel meer en is er voldoende
plaats voor het bedrijf om uit te breiden en voldoende groenbuffer
te voorzien. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan is overeenstemming met
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Lendelede:
In of aanleunend bij de woonkernen situeren zich bedrijven
met een industrieel karakter. Deze bedrijven hebben een grote
economische betekenis voor Lendelede en hebben een niet te
ontkennen maatschappelijk belang. De huidige bedrijfsactiviteiten
worden gesteund en toekomstperspectieven dienen duidelijk te
worden omschreven en afgebakend.
Deze optie uit het GRS wordt via dit RUP verder uitgevoerd in de
vorm van een verfijning en verduidelijking van de oorspronkelijke
bestemming als ‘zone voor ambachtelijke bedrijvigheid en KMO’s’
tot een zone voor bedrijvigheid die in overeenstemming is met de
woonomgeving.
Een herlokalisatie van het bedrijf Ventilo naar de site Nelca bleek
voor de zaakvoerder om bedrijf-economische redenen geen optie.
Gezien deze concrete situatie en de ruimtelijke context worden
er geen alternatieve locaties binnen het RUP en deze plan-MERscreening onderzocht.

8.2.2. Nulalternatief
Indien het RUP niet wordt opgemaakt, dan blijft de bestemming
behouden zoals bepaald in het gewestplan en het BPA als ‘zone
voor ambachtelijke bedrijven en KMO’ met een groenbuffer ten
zuiden van vijf meter.
Het plangebied biedt bij het nulalternatief eveneens ruimte voor
een uitbreiding maar dan niet op een optimale manier voor het
gebouw (uitbreiding in het verlengde). Door, voor het plangebied,
de stedenbouwkundige voorschriften te verfijnen, wordt een
duidelijke referentie gecreëerd voor de toekomstige inrichting
van het plangebied. Het nulalternatief wordt dan ook niet verder
weerhouden in het RUP of deze plan-MER-screening.

8.2.3. Uitvoeringsalternatieven
Het plangebied heeft mogelijkheden met betrekking tot
toekomstige ontwikkeling als ‘woongebied’. In kader van
de opgemaakte visie voor de site Nelca, wordt op termijn
een ontwikkeling met woningen in een groene omgeving
voorzien. Tevens is het een duidelijke beleidsbeslissing van het
gemeentebestuur van Lendelede om bestaande bedrijven en
economische bedrijvigheid te ondersteunen. De bestendiging
van de huidige bedrijfsactiviteiten en de gekoppelde bestemming
als ‘zone voor bedrijvigheid’ is o.a. een gevolg van het belang dat
het gemeentebestuur hecht aan het ondersteunen van lokale
bedrijvigheid.
Een andere invulling als vb. woongebied werd in de vorm van een
nabestemming meegenomen in de voorgaande fases van het
RUP. Echter blijkt dat dit niet conform het PRS West-Vlaanderen
is, vanwege de huidige actieve exploitatie. Een herinvulling als
woongebied is op heden niet aangewezen doordat er gestreefd
wordt naar een harmonische verweving van functies. Hierbij dient
dan ook ruimte aan lokale bedrijvigheid gegeven te worden om
deze functie te kunnen vervullen.
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Een andere invulling als vb. groengebied is momenteel niet
noodzakelijk, aangezien dergelijke functie voorzien zal worden
op het aanpalend perceel in het oosten. Dit is o.a. de intentie
van het RUP ‘LEN 17-1 site Neirynck’ dat betrekking heeft op
het desbetreffende aanpalend perceel. Aanpalend ten oosten
zal het plangebied van RUP ‘LEN 17-1 site Neirynck’ aansluiten
bij een groenzone in de visie bij de reconversie op de Nelca-site
(reconversieproject, RUP 8-1 Stationsstraat). De meerwaarde van
een invulling als groengebied in dit plangebied is dus beperkt
omdat dergelijke ontwikkeling, planningsopties zijn voor de ruimte
ten oosten van het plangebied.

Seveso bedrijven
Bron: LNE, juni 2017

Er worden binnen dit RUP en deze screening dan ook geen verdere
uitvoeringsalternatieven onderzocht.
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8.3.

Beschrijving en inschatting van de
mogelijke milieueffecten

8.3.1. Effect op de gezondheid en de veiligheid van de
mens
Referentiesituatie
Het plangebied omvat de bedrijfssite van het bedrijf Ventilo in de
Rozebeeksestraat. Deze site ligt ingebed in het woonweefsel van
Lendelede.
Het bedrijf heeft een milieuvergunning voor hun exploitatie als
metaalconstructiebedrijf van afzuig- en ontstoffingsinstallaties.
Er zijn echter geen structurele problemen of klachten bekend
bij de milieudienst in verband met gezondheids-, hinder- of
veiligheidsrisico’s in het plangebied of de omgeving. Occasioneel
zijn er klachten van de buren met betrekking tot geluid en stof
afkomstig van het bedrijf. Het bedrijf verkreeg op 3 december 2003
een milieuvergunning klasse 2 voor een termijn van 20 jaar. Er
bevindt zich geen Seveso-bedrijf binnen een straal van 2 kilometer
van het plangebied.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten

opgelegd krijgen in functie van de draagkracht van de
woonomgeving.
De infrastructuurwerken of bouwwerken kunnen geluid-, stof- en
trillinghinder veroorzaken, maar is beperkt in omvang en duur.
Het RUP legt een groenbuffer op rondom het bedrijfsperceel
als visuele afscheiding. Er worden geen bedrijfsactiviteiten of
stapelruimte in open lucht toegelaten.
Leemten in de kennis: /
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere
instrumenten en de gebruikelijke stedenbouwkundige
voorschriften zijn er geen verdere effecten i.v.m veiligheid en
gezondheid van de mens die in het verder verloop van het
RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Aanleggen van een voldoende groenscherm rondom het
bedrijf.

Kans op aanzienlijk milieueffect: Nee

Het RUP voorziet een uitbreiding van het bedrijf Ventilo door een
verlenging van het huidig gebouw met het oog op een toename
van de productiecapaciteit. Er worden echter geen activiteiten
toegestaan die de ruimtelijke draagkracht van de (woon)omgeving
overschrijden.
De inplanting van Seveso-bedrijven of andere bedrijven met een
veiligheidsrisico worden niet toegelaten in het plangebied. Een
online VR-toets werd uitgevoerd (zie 6.2).
Voor industriële activiteiten gelden de Vlarem-normen die de
hinder beperken tot een aanvaardbaar peil. Vergunningsaanvragen
worden telkens beoordeeld en kunnen bijzondere voorwaarden
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8.3.2. Effect op de ruimtelijke ordening
Referentiesituatie
In het RSV is Lendelede gelegen in het buitengebied, in het PRS is
Lendelede geselecteerd als bedrijfsondersteunend hoofddorp.
Het plangebied omvat de bedrijfssite van het bedrijf Ventilo in de
Rozebeeksestraat. Deze site ligt ingebed in het woonweefsel van
Lendelede.
Het bedrijf is een metaalconstructiebedrijf van afzuig- en
ontstoffingsinstallaties dat zich hier in 1974 gevestigd heeft. Een
deel van het perceel is bebouwd (ongeveer 960 m²), het ander
deel is onbebouwd in afwachting van een uitbreiding en wordt
gedeeltelijk gebruikt als stapelruimte.
In de kern van Lendelede zijn de grootste industriële bedrijven
Nelca en Neirynck-Holvoet stopgezet en krijgen nu een reconversie
voor nieuwe bedrijfsvestigingen en woningen. Ook andere
kleinschalige bedrijfsactiviteiten zijn in de dorpskern verspreid
aanwezig, verweven met het wonen.
Op het gewestplan heeft het plangebied de bestemming van
‘ambachtelijke bedrijven en KMO’ (met een klein driehoekje
als ‘zone voor milieubelastende bedrijven; bekomen door een
grondruil met de aanpalende eigenaar). De toegangsweg vanuit
de Rozebeeksestraat is in woongebied gelegen. Deze strook is
4,5 m breed en ongeveer 50 m lang. In het BPA Stationsstraat
(MB 18 dec 2001) wordt deze bestemming verder gedefinieerd
als ‘ zone voor kleine en middelgrote bedrijven verenigbaar
met de woonomgeving’ met een 5 m breed groenscherm in het
zuiden. Een deel van deze groenbuffer werd recent aangelegd in
samenspraak met de gemeente.
Het nabijgelegen RUP ‘8-1 Stationsstraat’ dat de
ontwikkelingsperspectieven op de site Nelca (voormalige
textielbedrijf ) onderzocht, is reeds afgewerkt. De mogelijkheid
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om een vermenging van wonen en kleine bedrijvigheid
te realiseren, staat voorop. De ruimere omgeving van het
plangebied is voornamelijk ‘woongebied’, met in het oosten een
wisselbestemming groenzone/zone voor bedrijven.
Het plangebied bevindt zich niet in het afgebakend gebied voor
herbevestigd agrarisch gebied.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Het RUP voorziet een uitbreiding van het bedrijf Ventilo met
ongeveer 850 m² te realiseren tegen de oostelijke gevel van
het bedrijfscomplex. Deze uitbreiding is nodig omwille van
verschillende redenen:
•

•
•

Momenteel gebruikt het bedrijf een loods in Heule met een
oppervlakte van 225 m³. Het is de bedoeling om alles te
concentreren op één locatie.
Er is onvoldoende ruimte voor het stockeren van staalplaten
en andere grondstoffen.
De bijkomende aanwerving van personeel is op vandaag niet
mogelijk wegens plaatsgebrek. Hierdoor moeten klanten
geweigerd worden.

Deze keuze stemt overeen met de optie van het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan om voldoende ruimte voor tewerkstelling
binnen de gemeente te behouden en waar mogelijk, te streven
naar een verweving wonen-werken die rekening houdt met de
ruimtelijke draagkracht van de omgeving. Dit past binnen de
selectie van Lendelede als bedrijfsondersteunend hoofddorp (PRS).
De uitbreiding van het bedrijf Ventilo wordt geïntegreerd in de
woonomgeving met een groenscherm. Aan de oostzijde kan het
plangebied aansluiten bij een voorziene groenzone in de visie
bij de reconversie op de Nelca-site (reconversieproject, ‘RUP 8-1
Stationsstraat). Eveneens zal de groenbuffer in het plangebied

onmiddellijk aansluiten op de groenzone van het aanpalende
perceel zoals die voorzien wordt in het RUP LEN 17-1 site Neirynck.
In de ruimtebalans zijn er geen verschuivingen. Omwille van
een goedgekeurd planologisch attest waarbij het bedrijf zijn
uitbreiding heeft aangevraagd, kan een woonontwikkeling op
korte termijn niet gerealiseerd worden.
Op termijn is wel een omzetting naar wonen mogelijk, zoals
voorzien binnen de visie voor het ruimer gebied, mits de opmaak
van een nieuw RUP.
Er is geen effect op bestaande landbouwexploitatie.
Voor de aspecten van verkeersveiligheid verwijzen we naar de
discipline mobiliteit.
Leemten in de kennis: /
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere
instrumenten en de gebruikelijke stedenbouwkundige
voorschriften zijn er geen verdere effecten 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
•

Groenbuffer met een gelaagde opbouw als voorwaarde voor
uitbreiding.

Kans op aanzienlijk milieueffect: Nee
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8.3.3. Effect op de biodiversiteit, fauna en flora
Referentiesituatie

Biologische waarderingskaart
Bron: INBO/AGIV, september 2010

Het plangebied is hoofdzakelijk bebouwd en verhard, de ruimte
voor uitbreiding is onverhard en momenteel grasland met enkele
bomen. Ten oosten van het plangebied is een grasland met (fruit)
bomen waarop een aantal kippen worden gehouden.
Op de Biologische Waarderingkaart (BWK) is het gebied deels
aangeduid als niet biologisch waardevol (ui: urbaan gebied).
Een deel van het nog niet bebouwd perceel is gekarteerd als
biologisch waardevol (kj: boomgaard). Deze boomgaard is
niet meer aanwezig. Er zijn geen speciale beschermingszones
zoals habitatrichtlijngebied in de nabije omgeving die door het
plangebied kunnen worden beïnvloed.
Op ca. 1 km ligt het domeinbos ‘Patrijzenbos’, in beheer van ANB
maar eigendom van de gemeente met de potentie verder te
worden uitgebreid als een multifunctionele groenzone (Bergkapel)
op het afgewerkt stortterrein Stevan.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Er worden door het plan geen bestaande of potentiële biologische
waarden bedreigd of aangetast. De vroegere (fruit)bomen zijn niet
meer aanwezig. Het behoud en de uitbreidingsmogelijkheden als
zone voor bedrijven houden geen aantasting van het ecologisch
potentieel in.
Aan de randen van het bedrijfsperceel wordt een zone van
minimaal 5 m voor landschappelijke integratie voorzien t.o.v. de
woonomgeving. Langsheen de westelijke zijde wordt er, vanwege
de reeds bestaande bebouwing, op het nauwste punt slechts een
groenbuffer van ca. 2 meter voorzien. Op deze manier blijft er nog
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ruimte beschikbaar om de zijkant van het gebouw te bereiken,
vanwege praktische overwegingen of noodgevallen (brandweg).
Mits een ecologisch ontwerp kan dit tot een gunstig effect leiden
van biodiversiteit in de omgeving. De stedenbouwkundige
voorschriften bepalen dat dient te worden gekozen voor
streekeigen soorten.
Leemten in de kennis: /
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere
instrumenten en de gebruikelijke stedenbouwkundige
voorschriften zijn er geen verdere effecten i.v.m fauna en flora
die in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te
worden.

8.3.4. Effect op energie- en grondstoffenvoorraad
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Het RUP heeft geen betrekking op energie- of
grondstoffenvoorraad. Als maatregelen kunnen op projectniveau
mogelijkheden benut worden van lokale hernieuwbare energie
(zonnepanelen, kleine windturbines, warmtepompen, microwarmtekrachtkoppeling…). Vanaf 1 januari 2014 geldt de
verplichting bij nieuwbouwwoningen om hernieuwbare energie te
integreren in het planconcept (met als alternatief een lager E-peil
of te participeren in een hernieuwbaar energieproject). Vanaf 2021
geldt dat nieuwe gebouwen waar mensen verblijven dienen te
voldoen aan de BEN-norm.
Kans op aanzienlijk milieueffect: Nee

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Groenbuffer met een gelaagde opbouw als voorwaarde voor
uitbreiding.

Kans op aanzienlijk milieueffect: Nee
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8.3.5. Effect op de bodem
Referentiesituatie

Bodemonderzoeken
Bron: OVAM (via wms), juni 2017

Het plangebied is gedeeltelijk bebouwd en verhard als bedrijfssite.
De ruimte voor uitbreiding is onverhard en momenteel grasland.
Op de bodemkaart is het plangebied aangeduid als vochtige
zandleembodem op een kleisubstraat (w-Pdc).
Er werd reeds een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd.
Voor zover bekend is er geen bodemverontreiniging vastgesteld
op het perceel. De bedrijfsactiviteiten vallen onder de Vlarebo-lijst
(rubriek 29.5.2.2), met een bodemonderzoek om de 20 jaar en bij
overdracht of stopzetting.
In de omgeving zijn er 2 bodemsaneringen uitgevoerd. Ten
oosten ter hoogte van de vroegere bedrijvensite Nelca (dossiernr:
2217.0 conf: OBO,BBO,BSP laatste: BSP-2016 ) en ten westen een
perceel gelegen aan de Stationsstraat (dossiernr: 2841.0 conf:
OBO,BBO,BSP,EEO laatste: EEO-2014). In de ruimere omgeving zijn
er nog een aantal oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
De mogelijkheid voor het bedrijf om uit te breiden blijft behouden.
De bodem (licht zandleem boven op klei) is geschikt voor het
bouwen van constructies.
Bij de bouwwerken kunnen gronden uitgegraven en afgevoerd
worden. De regeling op het grondverzet is van toepassing (vanaf
250 m³ de nodige analyses uitgevoerd en bodembeheerrapporten).
Eventuele nieuwe risico-activiteiten die zich vestigen (Vlarebo-lijst)
op het bedrijventerrein vallen onder de onderzoekplicht met een
periodiek oriënterend bodemonderzoek. Voor zover het bedrijf
onder de Vlarebo-lijst valt zal een oriënterend bodemonderzoek
een eventuele bodemverontreiniging aantonen.
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De Vlarem II voorschriften bevatten preventieve maatregelen om
het risico op bodemverontreiniging te beperken.
Leemten in de kennis: /
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere
instrumenten en de gebruikelijke stedenbouwkundige
voorschriften zijn er geen verdere effecten 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 milieueffect: Nee
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8.3.6. Effect op het water
Referentiesituatie
Watertoetskaart (besluit van de Vlaamse regering 29 mei 2017):
(vanaf 1/7/2017 is een nieuwe versie van de watertoetskaart van
toepassing)
•

Niet overstromingsgevoelig (gelegen op een heuvelrug)

Watert af via een private gracht die (wellicht) naar de Ledebeek
gaat. De riolering van de Rozebeeksestraat stroomt af naar de
Lendeledebeek, een waterloop van derde categorie die naar de
Mandel stroomt.

Op basis van de vroegere watertoetskaarten:
•
•
•

Infiltratiegevoelig (zandleem)
Matig gevoelig voor grondwaterstroming
Niet erosiegevoelig (grotendeels verhard)

Zoneringsplan:
Het plangebied is gelegen in collectief geoptimaliseerd
buitengebied op het zoneringsplan, gezien het niet aan de straat
gelegen is. De straatzijde is als centraal gebied (gerioleerd gebied
dat aangesloten is of zal worden op de collectieve waterzuivering)
aangeduid. Het bedrijf is niet aangesloten op de riolering
in de Rozebeeksestraat, die hoger gelegen is. Het is cruciaal
dat een afvalwaterafvoer wordt voorzien naar de riolering in
overeenstemming met de goede regels van de kunst conform de
rioolbeheerder infrax.
Het rioleringsstelsel van de Rozebeeksestraat is een gescheiden
riolering. De gemeentelijke riolering sluit aan op een Aquafincollector die loopt richting RWZI van Ingelmunster.
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Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Het bedrijf Ventilo krijgt de mogelijkheid uit te breiden.
Het plangebied ligt niet in een effectief of mogelijks
overstromingsgevoelig gebied. Het plangebied ligt op de
heuvelrug van Lendelede waardoor het water relatief snel wordt
afgevoerd.
Bijkomende verhardingen kunnen impact hebben stroomafwaarts.
Bij de uitbreiding wordt een voldoende buffering voorzien
overeenkomstig de gewestelijke stedenbouwkundige verordening
hemelwater. Omwille van de klei in de ondergrond is de bodem
moeilijk infiltreerbaar, waardoor infiltratie minder is aangewezen.
Voor zover water gebruikt wordt binnen het bedrijf, zal een
hemelwaterput het herbruik van regenwater toelaten.
De uitbreiding betreft 850 m² bovenop de bestaande 960 m².
Er dient een nuttig waterbuffervolume met vertraagde afvoer voor
regenwater te worden voorzien op eigen bedrijfsperceel, buiten
de groenbuffer. De stedenbouwkundige verordening bepaalt
dat wanneer een gebouw uitgebreid wordt, maximaal eenzelfde
oppervlakte meegerekend wordt in de opgelegde buffering. Indien
nodig kan er een overloop van de regenwaterput worden voorzien
naar het gescheiden rioleringsstelsel van de Rozebeeksestraat.
Parkings voor personenwagens worden bij voorkeur in
waterdoorlatende materialen uitgevoerd.
Het bedrijf dient zijn afvalwater gescheiden te lozen op de riolering
van de Rozebeeksestraat, waar reeds een gescheiden stelsel
aanwezig is. Bij deze aansluiting dienen de richtlijnen van de
rioolbeheerder Infrax te worden gevolgd.
Op het GUP staat de aansluiting geprogrammeerd onder prioriteit
2 (tegen 2021). Het afvalwater van het bedrijf zal via de riolering
gezuiverd worden in het RWZI van Aquafin voor zover de
milieuvergunning dit toelaat.

Leemten in de kennis: /
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere
instrumenten en de gebruikelijke stedenbouwkundige
voorschriften zijn er geen verdere effecten i.v.m water 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 milieueffect: Nee
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zoneringsplan
Bron: VMM (via wms), juni 2017
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Bron: VMM (via wms), juni 2017
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8.3.7. Effect op de atmosfeer en klimatologische factoren
Referentiesituatie
Er is een VMM-meetstation voor luchtkwaliteit in Roeselare en in
Zwevegem op een 8-tal kilometer afstand. De luchtkwaliteit in
de regio Kortrijk was volgens het VMM-geoloket van een matige
kwaliteit omwille van de vele emissies in de verstedelijkte regio
Kortrijk-Roeselare. De cijfers over de afgelopen jaren tonen een
merkelijke verbetering van de luchtkwaliteit.
Het VMM-loket luchtkwaliteit geeft nu een totale index van
3 (vroeger 5), een gemiddelde PM10-concentratie van 15 µg/m3,
tussen de 10-15 overschrijdingen per jaar van de 50 µg/m3 fijn stof
grenswaarde en een gemiddelde NO2-concentratie van 12 µg/m3.
Voor de gemeenten van de regio werd een CO2-nulmeting
uitgevoerd (data 2009). Voor de gemeente Lendelede bedraagt
deze 6,0 ton CO2 per inwoner per jaar.
Geen belangrijke emissiebronnen naar de omgeving toe. De
milieudienst van de gemeente Lendelede meldt geen structurele
klachten rond lucht- of stofhinder in relatie tot het plangebied.
Occasioneel zijn er klachten van de buren met betrekking tot
geluid en stof afkomstig van het bedrijf.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Er zijn geen specifieke problemen naar luchtkwaliteit in relatie
met het plangebied. De algemene maatregelen vanuit de
diverse actieplannen naar lucht (fijn stof, NEC, groene mobiliteit,
toepassing vlarem-normen, EPB…) resulteren op termijn in een
verdere verbetering van de globale luchtkwaliteit in Vlaanderen.
De uitbreiding van het bedrijf Ventilo blijft kleinschalig. Aan de
oostzijde situeert zich de vroegere bedrijfssite Nelca (reconversie
tot wonen en bedrijven: ‘RUP 8-1 Stationsstraat’). Bij de beoordeling
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van een nieuwe omgevingsvergunning wordt specifiek gekeken
om geen relevante nieuwe emissiepunten te creëren.
De effecten op luchtkwaliteit blijven globaal beperkt en zorgen niet
voor een significante of bijkomende impact van de luchtkwaliteit.
Met het RUP wordt de mogelijkheid bestendigd om beperkt uit te
breiden, dit brengt een beperkte extra verkeersgeneratie met zich
mee (zie verder bij mobiliteit).
De gemeente Lendelede heeft een nulmeting van de CO2-emissie
in het kader van het ondertekenen van de Covenant of Mayors. Met
een actieplan (gemeenschappelijk met de 13 gemeenten van de
regio) wordt gestreefd naar een klimaatneutrale regio in 2050.
Leemten in de kennis: /
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere
instrumenten en de gebruikelijke stedenbouwkundige
voorschriften zijn er geen verdere effecten 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 milieueffect: Nee

8.3.8. Effect op het geluid
Referentiesituatie
Het plangebied is gelegen binnen de dorpskern van Lendelede.
Het plangebied omvat een actieve bedrijfssite met een
metaalverwerkend bedrijf. Er zijn andere relevante geluidsbronnen
in de omgeving.
Er zijn bij de milieudienst van de gemeente enkele problemen
bekend op gebied van geluid of lawaai die afkomstig zijn van de
bedrijven in de omgeving. Occasioneel zijn er klachten van de
buren over geluid en het buiten bewerken van metaal.
Aan de oostzijde situeert zich de vroegere site Nelca (vermenging
wonen en bedrijven: ‘RUP 8-1 Stationsstraat’).

bepaald in welke mate saneringsmaatregelen m.b.t. het geluid
aangewezen is.
Kans op aanzienlijk milieueffect: Nee

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Het behoud en uitbreiding van de activiteiten geeft de
mogelijkheid van geluidsoverdracht door de metaalbewerking.
Voor bedrijven gelden de Vlarem II-geluidsnormen, die
garant staan voor de omgevingskwaliteit. Met bijzondere
vergunningsvoorwaarden kunnen, indien nodig, nog bijkomende
maatregelen opgelegd worden.
Zo worden rustverstorende activiteiten ’s avonds en ’s nachts best
niet toegestaan in de zone die paalt aan het woongebied. Gezien
de woonomgeving is het wenselijk de mogelijke geluidshinder te
beperken.
Er worden geen bedrijfsactiviteiten of stapelruimte in open
lucht toegelaten om geluidshinder te vermijden. Verder wordt
de mogelijkheid tot het plaatsen van de geluidsmuur in de
groenbuffer opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften.
Bij de beoordeling van de nieuwe omgevingsvergunning, of naar
aanleiding van klachten, dient op vergunningsniveau te worden
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8.3.9. Effect op het licht
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Er zijn geen belangrijke bronnen van lichthinder in de omgeving
van Lendelede. De straatverlichting zorgt functioneel voor
voldoende verlichting.
Er zijn bij de milieudienst van de gemeente geen gekende
problemen op gebied van lichthinder.
Het plangebied is gelegen binnen het woonweefsel van Lendelede.
Het plangebied omvat een bedrijfssite met een atelier voor
metaalconstructie.
Binnen het RUP is geen openbare wegenis voorzien. De uitbreiding
van het bedrijf zal geen relevante bijkomende bron van lichthinder
betekenen. Het Vlarem bepaalt dat de verlichting dient beperkt tot
een functionele verlichting tijdens de activiteiten.
Kans op aanzienlijk milieueffect: Nee
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8.3.10. Effect op de stoffelijke goederen, het cultureel
erfgoed en het landschap
Referentiesituatie
Het plangebied is gelegen binnen de dicht bebouwde kern
van Lendelede. Het plangebied omvat de bedrijfsvestigingen
van Ventilo, productie van afzuig- en ontstoffingsinstallaties en
metaalconstructie. Binnen het plangebied zijn er geen beschermde
monumenten, landschappen of dorpsgezichten gelegen, noch zijn
gebouwen opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed:
In het centrum van Lendelede zijn vooral woningen uit 19°
en begin 20° eeuw in deze inventaris opgenomen. Op de
landschapsatlas is het plangebied deel van het ‘land van RoeselareKortrijk’ en zijn geen ankerplaats of relictlandschap in de omgeving
opgenomen. Landschappelijk ligt Lendelede op een heuvelkam
tussen Leie en Mandel.

bescherming van het archeologisch erfgoed’ (nu geïntegreerd
in het onroerend erfgoeddecreet). Bij een stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag dient vanaf een drempeloppervlakte
(meestal 1.000 m² verstoring) een archeologienota de kansen in
te schatten op mogelijke vondsten, waarna een archeologisch
vervolgonderzoek kan volgen indien er voldoende aanwijzingen
zijn van een vermoedelijk bodemarchief. De resultaten van het
onderzoek worden gerapporteerd aan het Agentschap Onroerend
Erfgoed. Gezien het plangebied vrijwel volledig bebouwd is en
sterk verstoord door vroegere activiteiten, is de aanwezigheid
van archeologische sporen vrijwel uitgesloten. Een archeologisch
onderzoek is dan ook niet aangewezen.

Leemten in de kennis: /
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

Op gebied van archeologie kent Lendelede vrijwel geen
archeologische sites die in de centraal archeologische inventaris
zijn opgenomen. Enkel in de omgeving van de Bergkapel en
Beiaardlinde rond de hoogtelijn van 37,5 meter werd lithisch
materiaal uit de Steentijd gevonden.

•

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
.

Het plangebied is volledig ingenomen door het bedrijf Ventilo, een
recent bedrijfsgebouw en een vrijliggend perceel als uitbreiding.
De uitbreiding van het bedrijf Ventilo wordt geïntegreerd in de
woonomgeving met een groenscherm. Aan de oostzijde kan het
plangebied aansluiten bij een voorziene groenzone in de visie
bij de reconversie op de Nelca-site (reconversieproject, ‘RUP 8-1
Stationsstraat). Het groenscherm ten aanzien van de woningen
bestaat bij voorkeur uit een gelaagde opbouw met een visueel
afschermende werking. Het RUP voorziet ook om de toegangsweg
op een kwalitatieve manier aan te leggen.
Het aspect archeologisch erfgoed valt onder het ‘decreet

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere
instrumenten en de gebruikelijke stedenbouwkundige
voorschriften zijn er geen verdere effecten i.v.m stoffelijke
goederen, erfgoed en landschap die in het verder verloop van
het RUP dienen meegenomen te worden.

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect: Nee
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8.3.11. Effect op de mobiliteit
Referentiesituatie
De gemeente Lendelede beschikt over een goedgekeurd
mobiliteitsplan. Dit werd op 12 september 2006 door de
provinciale auditcommissie conform verklaard en in mei 2015
herzien.
De Rozebeeksestraat wordt binnen het fietsroutenetwerk
geselecteerd als lokaal fietsroutenetwerk langs wegen met een
zekere verkeersfunctie. Op de Rozebeeksestraat is een voetpad
voorzien langs een kant. Er is geen fietspad aangelegd.
De toegang tot het bedrijf Ventilo vanuit de Rozebeeksestraat
gebeurt via een oprit van ca. 4,5 m breed tussen twee huizen.
Het dorpscentrum kent een vlotte doorstroming van het verkeer
zonder structurele knelpunten. De N36 die excentrisch loopt
van het dorp, dient als doorgangsweg en kent een druk verkeer
(verbinding tussen E17-E403 met veel economische bedrijvigheid).
Het plangebied is via de N36 ontsloten op het hoofdwegennet van
de E17 (op ongeveer 10 km) en de E403 (op ongeveer 5 km).
Aan de oostzijde situeert zich de vroegere bedrijfssite Nelca
(vermenging wonen en bedrijven: ‘RUP 8-1 Stationsstraat”). In dit
RUP ‘8-1 Stationsstraat’ wordt een nieuwe verbinding gemaakt
tussen de Stationsstraat en de Rozebeeksestraat. Deze verbinding
is op de Ferrariskaart uit de 18de eeuw op te merken. Deze weg
bestaat niet meer en zou heraangelegd worden als fiets- en
wandeldoorsteek. Er bevinden zich geen buurtwegen in het
plangebied.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Voor het centrum van Lendelede staat de verkeersleefbaarheid
voorop. Het plangebied geeft uit op de Rozebeeksestraat. Het
bedrijf heeft nu een viertal werknemers en kan zijn personeel met

een tweetal extra werkkrachten uitbreiden. Het bedrijf Ventilo heeft
een beperkte aan- en afvoer en betekent geen relevante belasting
voor de Rozebeeksestraat, die wordt ingericht op maat van het
lokaal verkeer. Het RUP voorziet ook om de toegangsweg op een
kwalitatieve manier aan te leggen.
Het RUP legt op om voldoende circulatieruimte en parkeerplaatsen
te voorzien op het eigen terrein, alsook stallingsruimte voor fietsen.
Voorliggend RUP voorziet de aanleg van de toegangsweg in
alternatieve waterdoorlatende verharding die voor minder stof,
lawaai... zorgt bij omwonenden. Om het aanpalend perceel ten
oosten verder te kunnen ontsluiten wordt een erfdienstbaarheid
opgelegd via een overdruk.
In het RUP ‘8-1 Stationsstraat’ werd voor de site Nelca een
ruime en kwalitatieve doorsteek tussen de Stationstraat en de
Rozebeeksestraat opgenomen. Hierdoor is er geen noodzaak om
dergelijke insteek in het plangebied te voorzien. Deze doorsteek
zou dan ook veel kleiner zijn vanwege de beperkte beschikbare
ruimte.
Leemten in de kennis: /
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere
instrumenten en de gebruikelijke stedenbouwkundige
voorschriften zijn er geen verdere effecten i.v.m mobiliteit 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 milieueffect: Nee
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8.3.12. Overzicht van de beoordeling van de aanzienlijke
milieueffecten
Globaal overzicht aanzienlijk effect
ja/nee
Effect op
- gezondheid en veiligheid van de mens

nee

- ruimtelijke ordening

nee

- biodiversiteit, flora en fauna

nee

- energie en grondstoffenvoorraad

nee

- bodem

nee

- water

nee

- atmosfeer en klimatologische factoren

nee

- geluid

nee

- licht

nee

- stoffelijke goederen en cultureel erfgoed

nee

- landschap

nee

- mobiliteit

nee

Gezien de impact van het plan en milderende maatregelen die
binnen het RUP worden voorzien, zijn er weinig tot geen effecten
met een grote invloed op het milieu en de leefomgeving te
verwachten.
Er zijn ook geen cumulatieve effecten te verwachten met andere
ontwikkelingen in de omgeving.

8.4. 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 8.3. bij de beoordeling van de milieueffecten.
De relevantie van het plan voor de toepassing van de milieuwetgeving
van de Europese Gemeenschap
Niet relevant binnen dit RUP.
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9.

Conclusie

Voor het voorliggende RUP worden, rekening houdend met de
beperkte effecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte van de
huidige toestand (referentiesituatie), de milderende maatregelen
die in het plan geïntegreerd worden en de passende flankerende
maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken, geen
aanzienlijke milieueffecten verwacht; bijgevolg werd voorgesteld
ontheffing te verlenen en verder geen milieueffectenrapport (planMER) op te maken.
Op 30/10/2018 werd door de Vlaamse Overheid, Departement
Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning
en –projecten, dienst Milieueffectrapportage als conclusie bepaald,
dat er geen plan-MER moet worden opgesteld voor het RUP: LEN
10-2 VANDEWALLE-VENTILO NV (ref. SCRI17008).
Naar aanleiding van de plenaire vergadering d.d. 6/12/2018
werd de nabestemming van een gedeelte van het plangebied
als ‘wonen’ niet langer behouden. De effectenbeoordeling werd
conform deze wijziging ook aangepast. Verder werd er een finale
controle uitgevoerd om te garanderen dat alle relevante elementen
opgenomen zijn in effectenbeoordeling.
Hieruit blijkt opnieuw dat er, rekening houdend met de beperkte
effecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte van de huidige
toestand (referentiesituatie), de milderende maatregelen die
in het plan geïntegreerd worden en de passende flankerende
maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken, geen
aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn.
Er wordt dan ook geen nieuwe vraag aan de dienst bevoegd voor
milieueffectrapportage gesteld, om te bepalen als de opmaak van
een plan-MER nodig is.
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resultaten raadpleging

10. Wijze waarop wordt omgegaan met de resultaten van de eerste raadpleging
10.1. Reacties van de eerste raadpleging
In onderstaande tabel worden de resultaten van het participatiemoment en de ontvangen reacties van alle betrokkenen tijdens de adviesperiode kort samengevat en wordt omschreven hoe hiermee zal worden omgegaan. De
aanpassingen worden in het cursief aangeduid.
I n ho ude l ijke om s chr ijvi ng r eact i e

Hoe omga an met dez e re ac ti e ?

Er kwam één reactie binnen. Deze reactie bevat opmerkingen over enerzijds de toelichtingsnota en anderzijds
het milieueffectenrapport.

Sommige van de opmerkingen waren gegrond, andere ongegrond. Van de opmerkingen die gegrond waren,
zijn er een aantal die zullen verwerkt worden in het vervolgproces van het RUP. Andere opmerkingen zijn nu
reeds opgenomen. De aanpassingen worden hieronder opgesomd:
•

Aanpassing van de beschrijving van de bebouwde ruimte: hoogte gebouwen (2.1.1-bebouwde ruimte)

•

Aanpassing breedte toegangsweg naar 4,5 m (8.3.2-effect op de ruimtelijke ordening, 8.3.11-effect op de
mobiliteit)

•

Verfijning bespreking vervoersbewegingen (2.1.5-functies)

•

Verdere verfijning van de bespreking van de open ruimte (2.1.2-open ruimte)

•

Bespreking van de uitbreidingen van het bedrijf (2.1.5-functies)

•

Extra maatregelen voor het effect op mobiliteit: voorliggend RUP voorziet de aanleg van de toegangsweg
in alternatieve waterdoorlatende verharding die voor minder stof, lawaai...zorgt bij omwonenden.
(8.3.11-effect op de mobiliteit)

Opmerkingen die verder worden opgenomen in het proces van het RUP:
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•

Om een moderne bedrijfsvoering toe te laten is een bouwhoogte van minimum 7 m noodzakelijk. De
opmaak van de stedenbouwkundige voorschriften voor het bedrijf wordt verder opgenomen in het
proces van het RUP. Zie voorschrift 1.3 bouwvoorschriften.

•

Het planologisch attest werd afgeleverd onder de voorwaarde dat een volwaardig groenbuffer langs
de noordelijke, oostelijke en zuidelijke perceelsgrens dient te worden uitgewerkt. Zowel t.a.v. de tuinen
van de omliggende woningen als t.a.v. de later te ontwikkelen bedrijvenzone; met name de bufferzone
achter de bestaande gebouwen van de Rozebeeksestraat moet uitgevoerd worden voor de voorlopige
vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
Bovenstaande voorwaarden dienen worden meegenomen in het verder verloop van het RUP. Zie
voorschrift 1.2 voorwaarden en criteria.

•

De aanleg van een groenscherm draagt bij tot een afzwakking van het geluid. In de stedenbouwkundige
voorwaarden, het verder verloop van het RUP-proces, kunnen strengere geluidsnormen opgenomen
worden. De mogelijkheid voor een geluidsmuur aan de noordelijke zijde van het plangebied in de zone
voor groenscherm wordt voorzien. Zie voorschrift 2.1.

•

De problemen met de afvoer van het afvalwater en het regenwater (van onder meer de verfspuitcabine)
worden verder onderzocht. Indien mogelijk worden in het verder verloop van het RUP hiervoor
maatregelen genomen. De bovengrondse infiltratie en waterbuffering dient in het oostelijk deel van het
plangebied te worden voorzien. Zie voorschrift 2.1.

gemeente lendelede, RUP vandewalle-Ventilo NV

10.2. Adviezen van overheidsinstanties tijdens adviesperiode van eerste raadpleging
In onderstaande tabel worden de schriftelijke adviezen van de overheidsinstanties tijdens de adviesperiode kort samengevat en wordt omschreven hoe hiermee zal worden omgegaan. De aanpassingen
worden in het cursief aangeduid.
In ho ude l ijke om schr ijvi ng advi es

Hoe omga an met dez e re ac ti e ?

Alle adviezen zijn gunstig of bevatten geen opmerkingen behalve onderstaande.
Departement Omgeving vraagt extra duiding voor de verharding tot tegen de perceelsgrens.

Deze duiding werd gegeven bij de watertoets 6.1 van de toelichtingsnota (6.1-watertoets).

Provincie West-Vlaanderen merkt op dat de nabestemming wonen niet gemotiveerd kan worden gezien het
bedrijf nog actief is.

De nabestemming wonen past binnen de visie van de gemeente om het deel tussen de Rozebeeksestraat en
de Stationsstraat als woonzone in te vullen. Onder meer in het masterplan van Nelca werd reeds nagedacht
over deze piste. Nabestemming en reconversiekader naar wonen wordt toegelicht in ‘4.3-PRS West-Vlaanderen’
en ‘5.4-voorkooprecht en nabestemming’. In de voorschriften worden voorwaarden opgelegd met betrekking
tot de nabestemming wonen (zie voorschrift 1.7). De effecten van de nabestemming worden besproken in de
effectenbeoordeling (8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.11).

Daarnaast had de provincie West-Vlaanderen nog de volgende inhoudelijke opmerkingen:
•

voorwaarden afgifte planologisch attest meegeven

•

De voorwaarden bij afgifte planologisch attest werden opgenomen op pagina 5.1-planologisch attest.

•

watertoets: afname waterdoorlatende oppervlakte, afwatering in open lucht naar het stukje weiland
wordt in vraag gesteld

•

Aanpassingen op pagina 6.1-watertoets: verharding neemt in beperkte mate toe, afwatering dient op
eigen perceel, binnen het plangebied, te worden opgelost (binnen het plangebied).

•

gezondheid en veiligheid: online VR-toets toevoegen

•

Besluit van de online RVR-toets werd toegevoegd: 6.2-toets m.b.t. ruimtelijk veiligheidsrapport.

•

aankondiging eerste raadpleging en openbaar onderzoek dient in minimum 3 dagbladen te worden
verspreid

•

Volgens het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor
ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en
andere effectbeoordelingen art.5. “... De bevolking van de betrokken gemeenten wordt voor het begin
van de raadpleging over de startnota geïnformeerd over de terbeschikkingstelling van de startnota
door een aankondiging op de volgende wijze:
....
3° voor een gemeentelijke startnota door:
....
een bericht in het Belgisch Staatsblad en in ten minste drie dagbladen die in de gemeente worden
verspreid OF in het gemeentelijke infoblad dat verspreid wordt in de betrokken gemeente;...”

De GECORO had enkele inhoudelijke en layoutmatige opmerkingen.

De inhoudelijke en layoutmatige opmerkingen werden integraal opgenomen.

Daarnaast werden volgende punten behandeld:
•

vraag om tekst rond de buurtwegentoets van het vorige RUP over te nemen

•

In het voorontwerp van het vroegere RUP werd de buurtwegentoets op dezelfde manier behandeld:
“Er zijn geen buurtwegen aanwezig in het plangebied”.

•

afwatering van het afvalwater gebeurt ook naar Stationsstraat terwijl dit richting Rozebeeksestraat
gebeurt

•

Onder 8.3.6 (effect op het water) wordt er geen vermelding gemaakt van de Stationsstraat.

•

kans op geluidshinder en er wordt de vraag gesteld of er in de toekomst nog gestapeld wordt buiten

•

Dit wordt genuanceerd. Onder 8.3.8 (effect op geluid) wordt sprake gemaakt van enkele problemen
met geluid. Er werd reeds opgemerkt dat “Er geen bedrijfsactiviteiten of stapelruimte in open lucht
toegelaten worden om geluidshinder te vermijden.” Zie voorschrift 1.1.

•

verder specifiëren planalternatieven

•

Zie 8.2.1 (locatie-alternatieven), economisch redenen van herlokalisatie niet interessant.

•

vraag naar alternatieve waterdoorlatende verharding om de overlast naar omwonenden te beperken

•

Dit werd zo opgenomen onder 8.3.11 (effect op de mobiliteit) bij de effectenbeoordeling.

Verder werd de watertoetskaart geüpdate naar de versie van 2017.
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