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Topografische kaart
Bron: CartoWeb.be met toelating van het NGI van 11/12/2015 – www.ngi.be, september 2017

1. Situering

1.1. Onderwerp van het RUP

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen 
behandeld: 

•	 de realisatie van volkstuintjes voor de inwoners van Waregem;

•	 de inplanting van een loods voor het ‘Kelderke’, een organisatie 
die instaat voor voedselverdeling aan hulpbehoevenden;

•	 een nieuwe ontsluitingsweg voor de naastgelegen 
rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin die aantakt op de 
bestaande wegenis van het bedrijventerrein de Windhoek.

1.2. delegatie van de 
planningsbevoegdheid

Op 5 januari 2006 heeft de bevoegde minister het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘rioolwaterzuiveringsinstallatie Waregem’ (PRUP 
RWZI Waregem) goedgekeurd. Dit PRUP regelde de bestemming en 
uitbreidingsmogelijkheden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van 
Aquafin. De site is vandaag volledig ingericht en hierbij is vastgesteld 
dat Aquafin geen nood heeft aan de resterende percelen, 1e afdeling, 
sectie C, nr. 205G. Dit perceel is dan ook aangeboden aan de stad 
Waregem.  

Gezien de strijdigheid met de bestemming van het PRUP werd aan de 
Deputatie conform art. 2.2.2. van de VCRO een delegatie gevraagd om 
het PRUP RWZI Waregem te kunnen aanpassen met een gemeentelijk 
RUP voor de realisatie van vermeld project. De provincieraad van de 
provincie West-Vlaanderen verleende de delegatie in de zitting van 
26/10/2017.

1.3.  Ligging van het plangebied

Het plangebied behelst het onbebouwd perceel langs de Slekkeput, 
gelegen tussen de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie en het 
bedrijventerrein de Windhoek. 
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Bron: AGIV/Middenschalig, mei-augustus 2016

1.4. Begrenzing van het plangebied

Het  plangebied is begrensd:

•	 in het zuidoosten door de openbare weg ‘Slekkeput’ en de 
spoorweg Kortrijk-Gent;

•	 in het noorden en noordoosten door  de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin;

•	 in het noordwesten en zuidwesten door individuele lokale 
bedrijven en een bedrijfsverzamelcentrum op het lokaal 
bedrijventerrein Transvaal.
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2. Feitelijke toestand

2.1. Ruimtelijke informatie

Het huidig restperceel is onbebouwd. Het vrijliggend perceel ligt reeds 
enkele decennia te wachten op een mogelijke uitbreiding van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Vandaag is deze uitbreiding niet langer aan de orde en kan deze vrije 
ruimte worden geoptimaliseerd.

2.1.1. Ontsluiting

Het perceel wordt ontsloten via twee zijden:

•	 via een interne wegenis op het lokaal bedrijventerrein Transvaal; 
die verder aantakt op de Vijfseweg (N357 - de verbindingsweg 
tussen Waregem en Sint-Eloois-Vijve);

•	 de lokale weg Slekkeput (type III), parallel met de spoorlijn.

Het terrein bevindt zich op wandel- en fietsafstand van het centrum 
van Waregem.

2.1.2. Reliëf

Er zijn geen hoogteverschillen aanwezig op het terrein.

2.1.3. Functies

Het perceel heeft momenteel een agrarisch gebruik. De 
omgeving heeft een industrieel karakter (bedrijventerrein en 
rioolwaterzuiveringsinstallatie).

rioolwaterzuiveringsinstallatie aquafin

2.2. toestand van het leefmilieu en de 
natuur

Voor de toestand van het leefmilieu en de natuur verwijzen we naar 
het deel “onderzoek plan-milieueffectenrapportage (plan-MER-
screeningsnota)”. Bij de beoordeling van mogelijke milieueffecten 
wordt hierbij steeds vertrokken van de referentiesituatie op vlak van 
de relevante disciplines zoals gezondheid en veiligheid, biodiversiteit, 
fauna en flora, bodem, water, atmosfeer en klimatologische factoren, 
geluid, licht, erfgoed en landschap…  

2.3. Knelpunten en potenties

2.3.1. Knelpunten

•	 Ingesloten karakter, matige bereikbaarheid.

•	 Reserveperceel voor uitbreiding van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie, dat niet langer nuttig is.

•	 Dwars over het gebied loopt een ondergrondse 
rioolwatercollector. Deze strook is de facto onbebouwbaar met 
het oog op mogelijkse toekomstige onderhoudswerken.

2.3.2. Potenties

•	 Nuttige ruimte voor collectieve functies in de nabijheid van het 
stadscentrum van Waregem.

•	 Opportuniteit om een tweede ontsluitingsweg aan te leggen 
voor het bedrijventerrein Windhoek.

•	 Aansluitend bij Werkplus, het dienstenbedrijf van het OCMW 
Waregem.

NABIJGELEGEN GEbouwen werkplus (ocmw waregem)
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Ferrariskaart (1777)
Bron: Informatie Vlaanderen (via WMS), december 2017
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Popp-kaart (1842-1879)
Bron: Informatie Vlaanderen (via WMS), december 2017
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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 onder in:

•	 reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding, grondkleur 
agrarisch gebied

BPA  Geen

RUP In het plangebied:

•	 Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem en 
delen van het buitengebied

•	 Provinciaal RUP rioolwaterzuiveringsinstallatie ‘Waregem’: zone 
voor zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater “Waregem”

•	 Provinciaal RUP Solitaire vakantiewoningen - Leie-Schelde 
interfluvium

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

Geen

Milieuvergunningen Geen

Bouwkundig erfgoed Geen

Buurtwegen Geen

Signaalgebied Neen

(Herbevestigd) agrarisch 
gebied

Neen

VEN-gebied, IVON-gebied Neen

Vogelrichtlijngebied 
Habitatrichtlijngebied 
Ruimtelijk kwetsbaar gebied

Neen

Gewestelijke 
stedenbouwkundige 
verordening voor 
hemelwaterputten, infiltratie- 
en buffervoorzieningen

De gewestelijke verordening hemelwater is van kracht.

T ype plan Referentie

Gewestelijke verordeningen Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor 
dergelijke verblijven van 8 juli 2005

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende 
toegankelijkheid van 4 juni 2009

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwaterGewestelijke verordening wegen voor 
voetgangersverkeer van 5 juli 2013

Gewestelijke verordening breedband van van 9 juni 2017

Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer van 
29 april 1997

Provinciale Verordeningen Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van 
baangrachten van 23 juli 2008

Gemeentelijke verordeningen Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen 
van parkeerplaatsen en fietsenstallingen.

Bestaande spoorweglijnen Het plangebied grenst aan de spoorweglijn Antwerpen-Gent-Kortrijk-
Rijsel, geselecteerd op Vlaams niveau als hoofdspoorweg voor 
personenvervoer en goederenvervoer.
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Gewestplan
Bron: RWO/AGIV, januari 2002 (bijwerking 2011)
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3.2. Gewestplan

Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) deelt 
het plangebied grotendeels onder in reservegebied voor beperkte 
industriële uitbreiding, grondkleur agrarisch gebied.
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3.3. overzicht Bestaande RuP’s 

RUP’s in het plangebied: 

•	 Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem en 
delen van het buitengebied

•	 Provinciaal RUP rioolwaterzuiveringsinstallatie ‘Waregem’

War 18.1

War 27.1

War 06.1

Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem en delen van het buitengebied

RUP 'rioolwaterzuiveringsinstallatie Waregem'

afbakening kleinstedelijk gebied Waregem

0 150 300 Meters

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

Legende

BPA's

Gemeentelijke RUP's - in opmaak

Gemeentelijke RUP's - in besluit/definitief vastgesteld

Provinciale RUP's - contouren

Provinciale RUP's - deelgebieden

Gewestelijke RUP's - contouren

Gewestelijke RUP's - deelgebieden
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3.4. RuP RIOOLWATERZUIVERINGSINsTALLATIE 
WAREGEM
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Atlas der buurtwegen
Bron: GISWest, oktober 2017

Legende

wijzigingen

0 75 150 Meters

Atlas der buurtwegen
Bron: GISWest, oktober 2017
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wijzigingen
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4. Planningscontext

4.1. Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen

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

Waregem is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd 
als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. Het is de taak van de 
provincie om kleinstedelijke gebieden af te bakenen. Op 26 oktober 
2012 werd de afbakening van het kleinstedelijk gebied Waregem 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het plangebied valt binnen 
de afbakening. Er kunnen dus stedelijke functies worden voorzien.

Voor de stedelijke gebieden houdt het RSV volgende doelstellingen 
voor ogen: 

•	 stimuleren en concentreren van activiteiten
•	 vernieuwen van woon- en werkstructuur door strategische 

projecten
•	 versterken van de multifunctionaliteit
•	 afstemmen van voorzieningen op het belang van het stedelijk 

gebied
•	 optimalisering van recreatieve en toeristische voorzieningen en 

medegebruik
•	 behoud en ontwikkeling van stedelijke en randstedelijke 

groenelementen
•	 behoud en uitbouw van cultureel-maatschappelijke en historisch 

waardevolle elementen in de stedelijke gebieden 

4.2. Afbakening klein stedelijk gebied 
waregem

De Vlaamse regering heeft op 16 oktober 2012 het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Kleinstedelijk Gebied Waregem 
definitief vastgesteld.

4.3. Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen

Op 6 maart 2002 werd het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 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.

Op basis van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 
(PRS-WVl) bevindt het plangebied zich in de Leieruimte. 

De Leieruimte wordt gezien als een complementaire en/of 
ondersteunende schakel tussen de Vlaamse zeehavens en het Rijselse 
dat in belang toeneemt op het vlak van logistiek en dienstverlening. 
Hierbij wordt gestreefd naar dynamische economische ontwikkelingen 
en naar een kwalitatieve leefomgeving. 

[PRS West-Vlaanderen, RD p. 212]

Volgende elementen zijn bepalend voor deze ruimte en het 
bijbehorende ruimtelijke beleid:

•	 de Leie als multifunctionele drager
•	 wegeninfrastructuur als economische drager
•	 stedelijke gebieden Kortrijk, Waregem en Menen als knooppunten 

van ontwikkeling, ondersteund door Wervik en Wielsbeke op vlak 
van bedrijvigheid

•	 open-ruimteverbindingen als groene longen in de Leieband
[PRS West-Vlaanderen, RD p. 212]

Bij de herziening van het PRS West-Vlaanderen werd nog het volgende 
toegevoegd: Belangrijk is het ‘groen in de stad’, omwille van de woon- 
en toeristisch-recreatieve kwaliteiten. Meer bepaald gaat het om de 
versterking van beekvalleien in het stedelijke gebied, de uitbouw 
van de provinciale domeinen (Gavers, Bergelen) en het zoeken naar 
locatie(s) voor stadsrandbos(sen).

Clustervorming wordt ruimtelijk ondersteund. Dit betekent dat 
clustervorming een evaluatiecriterium kan zijn voor de bestaande 
zonevreemde bedrijven, met andere woorden dat er een afweging 
komt omtrent het al dan niet clustergebonden karakter van deze 
bedrijven. 

De kleinstedelijke gebieden Waregem en Menen zijn belangrijke 
tewerkstellings- en verzorgingscentra voor deze deelruimte en voor de 
omgevende gemeenten buiten deze deelruimte. In verhouding tot het 
schaalniveau van het stedelijk gebied en hun positie in het economisch 
netwerk van de deelruimte kan een aanbodbeleid gevoerd worden. 
[Herziening PRS West-Vlaanderen, p. 145]

Provincie West-Vlaanderen, Afbakening Waregem Leiedal, februari 2010130

0 0,5 10,25 Kilometers

 guur: orthofoto

PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WEST-
VLAANDEREN

afbakening kleinstedelijk gebied waregem
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4.4. Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan

Het plangebied ligt in het “stedelijk kerngebied” met goed 
toegankelijke stedelijke voorzieningen. De concentratie van 
voorzieningen en de menging met andere functies vormen een 
belangrijke troef voor de stad welke verder worden benut (RD, p. 184).

In de stationsomgeving worden de potenties optimaal benut 
voor een verdichting met wonen, handels- en horecafuncties en 
kantoren/diensten. De stationsomgeving wordt uitgebouwd als een 
volwaardige stationsbuurt met een goede band naar het stadscentrum.  
De achterzijde van het station wordt wenselijk geherstructureerd 
waarbij de ontwikkeling van parkeervoorzieningen, fietsenstallingen 
en verdichtingsprojecten best in een stedenbouwkundig 
ontwikkelingsbeeld wordt geïntegreerd.

De  achterzijde van het station is een gebied waar herstructurering 
wenselijk is. In de Fabriekstraat en aan het waterzuiveringsstation 
gebeurt de reconversie van leegstaande bedrijfsgebouwen naar 
nieuwe bedrijfsfuncties. Aandachtspunt is de beeldkwaliteit van deze 
elementen naar de spoorweg toe (verzorgd zicht vanuit de trein) (RD, 
p. 187-188).

Op de kaart van de gewenste ruimtelijke structuur van het stedelijk 
gebied ligt het plangebied binnen de “ruimtelijk goed ingepast 
bedrijventerrein” (RD, p. 198).
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Gewenste ruimtelijke structuur stedelijk gebied
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5. Planningsopties

5.1. programmatorische vraAG, Visie en 
ruimtelijke concepten

De naastliggende rioolwaterzuiveringsinstallatie is vandaag volledig 
ingericht en wenst niet langer uit te breiden op de daarbij voorziene 
percelen. Aquafin heeft dan ook geen nood meer aan de percelen, die 
dan ook aan de stad Waregem aangeboden voor verkoop.

De stad Waregem ziet hierin een opportuniteit om enkele prangende 
maatschappelijke vragen in te vullen:

•	 (K): De realisatie van een opslagruimte/loods voor het 
‘Kelderke’, een organisatie die instaat voor voedselverdeling aan 
hulpbehoevenden. Deze locatie sluit aan bij de gebouwen van 
Werkplus/Maatwerk, een sociale tewerkstelling onder beheer van 
het OCMW Waregem met ondermeer een fietsherstelplaats. 

•	 (O): Een nieuwe vaste ontsluitingsweg voor de site van Aquafin 
die beter aantakt op de Vijfseweg via de ontsluiting van het 
bedrijventerrein de Windhoek. 

•	 (V): De realisatie van volkstuintjes. De site kan zo onder de sociale 
controle vallen van het aanpalende gebouw van Werkplus. De 
stad Waregem vond reeds een beheerder voor de Volkstuintjes: 
Tuinhier. De volkstuintjes worden collectief georganiseerd binnen 
het volkstuinpark ‘Het Slekkepark’.  
 
Men voorziet in individuele tuintjes van +/- 40 m² met een 
individueel tuinhuis. Centraal op het tracé van de ondergrondse 
collector wordt de toegang voorzien. Er zijn geen bijkomende 
tuinbergingen of andere constructies toegelaten in de tuintjes.  
De  tuinen worden verhuurd aan burgers uit Waregem die op 
ecologische wijze groenten, kleinfruit, kruiden, sier- en eetbare 
bloemen willen telen, en enkele gemeenschappelijke delen.  
De gemeenschappelijke delen bestaan minstens uit een 
fietsenstalling, picknickplaats, een zit- en rustruimte, een zone 
voor kleinfruit en pomp voor grondwater.  
 
In december 2017 waren alle tuintjes reeds verhuurd aan burgers 
gedomicilieerd in Waregem.

•	 (P): Palend aan de ontsluitingsweg wordt bijkomende 
parkeerinfrastructuur voorzien voor de activiteiten op de 
Windhoek. 

K
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bedrijventerrein O
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3d schets van de volkstuintjes
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inplanting volkstuintjes
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5.2. Inrichtingsplan
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5.3. planningsprincipes

In de volgende fase wordt een verordenend plan opgemaakt, met 
achterliggende planningsprincipes:

1. De zone voor volkstuintjes wordt bestemd als “gemengd 
open-ruimtegebied” waar landbouw, recreatie en natuur 
nevengeschikte functies zijn. Binnen deze zone kunnen kleine 
constructies opgetrokken worden (bv. tuinhuisjes).

2. De zone voor de loods van het Kelderke wordt bestemd als zone 
voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen. Binnen deze zone 
kunnen gebouwen en loodsen worden opgetrokken.

3. Binnen bovenstaande zones zijn zowel openbare als private, 
zowel groene en verharde ruimtes mogelijk, zolang de 
hoofdbestemming niet in het gedrang wordt gebracht.

4. De ontsluitingsweg tussen het bedrijventerrein en de Slekkeput 
wordt aangeduid met een pijl op het verordenend plan. Begin- 
en eindpunt van de pijl staan vast. Het tracé tussenin is vrij, 
zolang de verbinding tussen beide punten gevrijwaard is voor 
gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer.

5. Vanaf de grens van het spoorwegtalud (grens van de percelen 
van Infrabel) wordt een 10 m bouwvrije zone aangeduid met 
overdruk.

6. Boven de ondergrondse collector wordt een bouwvrije strook 
aangeduid in overdruk. 
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0 150 300 Meters

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

Legende

Overstromingsgevoelige gebieden
Bron: VMM/AGIV, juli 2017
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6. Technische toets

6.1. Watertoets

6.1.1. Watertoetskaart

Volgens de watertoetskaart (zoals vastgelegd bij besluit van de 
Vlaamse Regering 15 mei 2017) is het plangebied van het RUP niet 
overstromingsgevoelig. 

Binnen het plangebied liggen geen erkende, gecategoriseerde 
waterlopen. 

6.1.2. Plankenmerken

Op vandaag is het plangebied slechts onverhard. Met voorliggende 
planopties is het mogelijk dat een klein deel van het plangebied 
bebouwd en/of verhard wordt.

Er zijn geen problemen gekend omtrent wateroverlast in het 
plangebied. In het plangebied zijn geen vernoemingswaardige 
hoogteverschillen.

Er zijn geen waterlopen binnen het plangebied. Er zijn wel op beperkte 
afstand (<100 m) 2 waterlopen op te merken: een ingebuisde, niet 
geklasseerde waterloop gekend als “4510” en de eerste categorie 
geklasseerde “Gaverbeek”.

Het volledige plangebied is gelegen in “centraal gebied” volgens 
het zoneringsplan. Het afvalwater van het plangebied wordt 
afgevoerd via het (gescheiden) rioleringstelsel. Er staan volgens het 
gebiedsuitvoeringsplan (GUP) geen rioleringswerken meer in het 
plangebied of in de onmiddellijke omgeving ingepland. De stad 
Waregem beheert zijn riolen vanuit de eigen technische dienst met de 
ondersteuning vanuit de Watergroep (Rio-act).

Op de provinciale kaart staat het plangebied aangeduid als goed 
infiltreerbaar.

De planopties hebben 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 wenselijk de nieuw aan te leggen verharding voor parkeren 
zoveel mogelijk in waterdoorlatende materialen aan te leggen.

6.2. Toets m.b.t. Ruimtelijk 
Veiligheidsrapport

Het plangebied ligt niet binnen een straal van 2 km van een Seveso-
bedrijf.

In het plangebied worden met dit RUP expliciet de vestiging van 
Seveso-bedrijven uitgesloten.

Een online VR-toets (ref. RVR-AV-0223) werd uitgevoerd op 16/02/2018 
met als conclusie:

•	 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, gezien het verbod opgenomen in 
de stedenbouwkundige voorschriften  

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.

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

Doorheen het plangebied loopt geen buurtweg.

0 0,5 1 Kilometers

Seveso bedrijven
Bron: LNE, juni 2017

Legende

lage drempel hoge drempel!!!!
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7. Wijze waarop wordt omgegaan met de resultaten van de eerste raadpleging

7.1. Reacties tijdens de adviesperiode van eerste raadpleging

Er werden tijdens de adviesperiode van de eerste raadpleging geen reacties ontvangen.

7.2. 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. 

ontvangen advies inhoud en Hoe omgaan met deze reactie? 

Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid Het departement formuleert geen opmerkingen op de startnota.

Het stelt dat de planopties niet fundamenteel strijdig zijn met de hogere beleidskaders. 

Infrabel Infrabel formuleert geen opmerkingen op de startnota.

Ze stelt dat de voorziene tien meterstrook als overdrukgebied een positief gegeven is.
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1. Effectenbeoordeling 
gemeentelijk RUP 
Windhoek

1.1. Methodiek van Effectenbeoordeling

In het kader van de nieuwe procedure wordt de 
effectenbeoordeling geïntegreerd in de RUP-procedure vanaf de 
startnota. In dit hoofdstuk worden de (milieu)effecten gebundeld 
en dit omvat volgende aspecten indien ze van toepassing zijn:

•	 Plan-MER-screening
•	 Watertoets
•	 VR-toets
•	 Trage wegentoets
•	 Natuurtoets
•	 Herbevestigd agrarisch gebied

In deze fase van de startnota wordt geoordeeld:
•	 ofwel dat er geen aanzienlijke milieueffecten zijn, die verder 

dienen meegenomen te worden
•	 ofwel dat er bij het verder verloop van het RUP specifiek 

aandachtspunten zijn of verder onderzoek nodig is
•	 ofwel dat een plan-MER dient opgemaakt te worden

Na de raadpleging van de startnota en de procesnota worden 
de opmerkingen verwerkt in de scopingnota waarbij deze 
effectenbeoordeling opnieuw een onderdeel van is. Hierbij wordt 
opnieuw geoordeeld of er al of niet aanzienlijke milieueffecten 
kunnen optreden.
De conclusie in verband met de ontheffing van plan-MER wordt 
tenslotte voorgelegd aan de dienst milieueffectenrapportering 
die zal bepalen o.b.v. de scopingnota of verder een plan-
milieueffectenrapport vereist is.

1.2. Wijze van (milieu)effectenbeoordeling

1.2.1. Het RUP is een plan

Het voorliggende plan is een gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan en valt onder de definitie plan zoals geformuleerd 
door het decreet algemene bepalingen milieubeleid (D.A.B.M.).

1.2.2. 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.

1.2.3. 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 rubrieken 10b ‘stadsontwikkelingsproject’ en 10e 
‘aanleg van wegen’ van bijlage III. Het RUP bepaalt echter 
het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau (ca. 0,5 
ha). Het RUP is dus screeningsgerechtigd. 

•	 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 
plan-MER-plicht, maar wel screeningsgerechtigd is, wordt voor 
betreffend plan op basis van een screening geoordeeld of het plan 
aanzienlijke milieueffecten kan hebben.
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1.3. Beschrijving en verduidelijking van 
het plan

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

Het RUP vormt de juridische basis en het ruimtelijk kader voor de:

•	 realisatie van volkstuintjes voor de inwoners van Waregem
•	 inplanting van een loods voor het ‘Kelderke’
•	 nieuwe ontsluitingsweg aanleggen voor de RWZI van 

Aquafin.

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

Op 5 januari 2006 heeft de bevoegde minister het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Waregem’ (PRUP RWZI Waregem) goedgekeurd. Dit PRUP 
regelde de bestemming en uitbreidingsmogelijkheden van 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin. Er werd echter 
vastgesteld dat Aquafin geen nood heeft aan het resterende 
perceel, 1e afdeling, sectie C, nr. 205G. Dit perceel is dan ook 
aangeboden aan de stad Waregem.  

Gezien de strijdigheid met de bestemming van het PRUP werd 
aan de Deputatie conform art. 2.2.2. van de VCRO een delegatie 
gevraagd om het PRUP RWZI Waregem te kunnen aanpassen 
met een gemeentelijk RUP voor de realisatie van vermeld project. 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verleende 
goedkeuring aan de delegatie in de zitting van 26/10/2017. 

1.3.3. Beoordeling of het plan grens- of 
gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke 
milieueffecten kan hebben

Het plangebied is gelegen op ca. 22,8 km van de grens met Frankrijk 
en 14 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 effecten 
optreden.

1.3.4. Fase van opmaak van het plan of programma

Datum goedkeuring

startnota

scopingnota

voorontwerp

ontwerp

1.3.5. Plan- en procesevolutie: mogelijkheid tot 
planbijsturingen en mate van flexibiliteit

Bijsturingen van het RUP zijn nog mogelijk naar aanleiding van 
opmerkingen vanuit de verschillende adviserende instanties naar 
aanleiding van de plan-MER-screening, vanuit de adviezen in het 
kader van de plenaire vergadering, vanuit het openbaar onderzoek, 
de behandeling van de adviezen op de GECORO...

1.3.6. Bijdrage van het plan tot oplossingen van bestaande 
milieuproblemen

Er zijn geen specifieke milieuproblemen die aan het plangebied 
gerelateerd zijn.
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1.3.7. 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.

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

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

1.3.9. 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 plan-MER-screening.
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2. Inschatting van 
mogelijke aanzienlijke 
milieueffecten 
(screening)

2.1. Beschrijving en inschatting van de 
mogelijke milieueffecten

2.1.1. 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.

2.1.2.  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 3.3. uitgewerkt.



Stad waregem - windhoek
Leiedal,, JUNI 2018

ER-7

Beschrijving ingreep in tijd en ruimte Eerste afweging ten opzichte van de effectdisciplines

In
gr

ee
p

O
m

va
ng

D
uu

r

G
ez

on
dh

ei
d 

va
n 

de
 

m
en

s

Ru
im

te
lij

ke
 o

rd
en

in
g

Bi
od

iv
er

si
te

it,
 fl

or
a 

en
 

fa
un

a

En
er

gi
e 

en
 g

ro
nd

st
of

-
fe

nv
oo

rr
aa

d

Bo
de

m

W
at

er

A
tm

os
fe

er
 e

n 
kl

im
at

o-
lo

gi
sc

he
 fa

ct
or

en

G
el

ui
d

Li
ch

t

St
off

el
ijk

e 
go

ed
er

en
 

en
 c

ul
tu

re
el

 e
rf

go
ed

La
nd

sc
ha

p

M
ob

ili
te

it

realisatie van 
volkstuintjes voor de 
inwoners van Waregem

ca. 0,3 ha P + N* N* N N* N N N N N N N*

inplanting van een 
loods voor het ‘Kelderke’

ca. 0,2 ha P N N N N N* N* N N N N N* N

nieuwe ontsluitingsweg 
aanleggen voor de RWZI 
van Aquafin

ca. 0,1 ha P N N* N N N N N N N N N* +

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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Door deze zaken kan een kwalitatieve ontwikkeling worden 
gerealiseerd. 

Binnen het RUP en deze screening worden dan ook geen verdere 
locatie-alternatieven onderzocht. 

2.2.2. Nulalternatief 

Indien het RUP niet wordt opgemaakt, dan blijft de bestemming 
behouden zoals bepaald in het ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘rioolwaterzuiveringsinstallatie Waregem’ (PRUP RWZI Waregem), 
met name “reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding, 
grondkleur agrarisch gebied.” 
 
Het perceel ligt al enkele decennia te wachten op een mogelijke 
aanwending door het RWZI Waregem en nu blijkt dat verdere 
uitbreiding niet langer aan de orde is. Daarom kan er alleen 
geconcludeerd worden dat, in een nulalternatief, deze ruimte nooit 
optimaal of doeltreffend zal aangewend worden. De enige verdere 
aanwending zal als landbouwgebruik zijn. Terwijl dit perceel wel ter 
hoogte en aanpalend een bedrijvenzone gelegen is. 
 
Als gevolg zou het bij het nulalternatief onmogelijk zijn om 
dezelfde graad van kwalitatieve ontwikkeling en verweving van 
diverse functies te bereiken. 
 
Het nulalternatief wordt dan ook niet verder weerhouden in het 
RUP of deze plan-MER-screening.

2.2.3. Uitvoeringsalternatieven

Het plangebied bevat voldoende beschikbare ruimte om een 
(gedeeltelijke) alternatieve ontwikkeling/inrichting als bv. 
(beperkte) bedrijvigheid mogelijk te maken. Dit was namelijk 
jarenlang de intentie voor dit restperceel. Echter nu blijkt dat de 

2.2. Planalternatieven

2.2.1. Locatie-alternatieven

Het RUP “Windhoek” wordt opgemaakt om een oplossing te bieden 
voor de beperkende voorwaarden opgenomen in het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Waregem’ (PRUP RWZI Waregem). Het is de intentie om de 
huidige bestemming als “reservegebied voor beperkte industriële 
uitbreiding, grondkleur agrarisch gebied” te wijzigen naar enerzijds 
“gemengd open-ruimtegebied” en anderzijds gemeenschaps- en 
nutsvoorzieningen.

Deze locatie werd gekozen doordat het een aantal specifieke 
potenties biedt. Hierdoor kunnen er simultaan een aantal 
oplossingen geformuleerd worden voor diverse problematieken.

Zo bestaat de mogelijkheid om een tweede ontsluitingsweg 
aan te leggen voor het bedrijventerrein Windhoek. Er kunnen 
eveneens collectieve functies in de nabijheid van het stadscentrum 
van Waregem verweven worden door het vrijstellen van deze 
nuttige ruimte. Er kan ook aangesloten worden bij Werkplus, het 
dienstenbedrijf van het OCMW Waregem. 
 
Momenteel omvat het perceel ook een aantal knelpunten:

•	 Ingesloten karakter, matige bereikbaarheid.

•	 Reserveperceel voor uitbreiding van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie, dat niet langer nuttig is.

•	 Dwars over het gebied loopt een ondergrondse 
rioolwatercollector. Deze strook is de facto 
onbebouwbaar met het oog op mogelijkse toekomstige 
onderhoudswerken.

 
Door een RUP op te maken voor deze locatie kunnen deze 
knelpunten weggewerkt worden en de potenties volop benut. 
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origineel geplande ontwikkeling niet langer van toepassing is, zijn 
er niet veel alternatieve ontwikkelingen mogelijk. Bijkomend is de 
mogelijkheid tot ontwikkeling met het oog op bedrijvigheid ook 
uitsluitend voorbehouden voor de exploitant van de RWZI.

Verder zijn er diverse knelpunten zoals een ondergrondse 
rioolwatercollector met gekoppelde onbebouwbare strook, dat 
alternatieve ontwikkelingen zeer onwaarschijnlijk maakt. Verder 
betreft het hier een perceel met een beperkte oppervlakte, 
waardoor de ontwikkelingsmogelijkheden verder dalen.
 
Er worden binnen dit RUP en deze screening dan ook geen verdere 
uitvoeringsalternatieven onderzocht. 
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2.3. Beschrijving en inschatting van de 
mogelijke milieueffecten

2.3.1. EFFECT OP DE GEZONDHEID EN 
DE VEILIGHEID VAN DE MENS 
INCLUSIEF TOETS M.B.T. RUIMTELIJK 
VEILIGHEIDSRAPPORT 

Referentiesituatie
 
Het plangebied omvat het onbebouwd perceel langs de Slekkeput, 
gelegen tussen de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie en 
het bedrijventerrein de Windhoek. Het betreft een restperceel 
dat in het verleden opgenomen werd in het zogenaamde PRUP 
‘rioolwaterzuiveringsinstallatie Waregem’, waarin het gereserveerd 
werd voor verdere uitbreidingen van het aanpalende RWZI 
Waregem. De bestemming is momenteel “reservegebied voor 
beperkte industriële uitbreiding, grondkleur agrarisch gebied”.

Momenteel is er geen productiebedrijvigheid in het plangebied. 
Er zijn eveneens ook geen vergunningsplichtige activiteiten 
aanwezig. Verder zijn er wel een aantal meldingsplichtige en 
vergunningsplichtige activiteiten aanwezig in de omgeving. 
Dit is logisch aangezien het plangebied zich bevindt in een 
bedrijvenzone.
 
Er zijn geen structurele problemen of klachten bekend bij de 
milieudienst van stad Waregem in verband met gezondheids-, 
hinder- of veiligheidsrisico’s in het plangebied of de omgeving. 
Er bevindt zich geen Seveso-bedrijf binnen een straal van  
2 kilometer van het plangebied. 

0 0,5 1 Kilometers

Seveso bedrijven
Bron: LNE, juni 2017

Legende

lage drempel hoge drempel!!!!
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Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten 
 
Het doel van het RUP is om de huidige bestemming als 
“reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding, 
grondkleur agrarisch gebied” te wijzigen naar enerzijds 
“gemengd open-ruimtegebied” en anderzijds gemeenschaps- en 
nutsvoorzieningen.

Er is geen intentie om bedrijvigheid in het plangebied toe te laten. 
Het perceel wordt voorbehouden voor volkstuintjes en om de 
bijhorende tuinhuisjes te plaatsen. In Waregem is er namelijk 
een grote vraag naar volkstuinen maar vrijwel geen aanbod. 
Volkstuinen bevorderen de activiteitgehaltes van de mensen die 
eigen groenten kunnen en willen kweken. Dit heeft dan weer 
als gevolg dat er een positieve invloed op de gezondheid wordt 
uitgeoefend. Eveneens zal men meer groenten nuttigen doordat 
deze zelf gekweekt worden. Op voorwaarde dat er geen overmatig 
gebruik aan pesticiden is, heeft dit ook een positieve invloed op de 
gezondheid. Finaal is er ook nog een sociaal aspect gekoppeld aan 
de volkstuinen. Er is ruimte voor interactie tussen de gebruikers, 
eveneens om tips en kennis uit te wisselen. Sociaal actief zijn 
draagt toe aan een positieve geestelijke gesteldheid. Opnieuw kan 
men hier spreken van een positieve invloed op de gezondheid.

Bijkomend wordt er ook een ontsluitingsweg tussen het 
bedrijventerrein en de Slekkeput voorzien. Het precieze tracé is 
nog niet bepaald, echter de enige voorwaarde is, dat tussen beide 
punten de verbinding gevrijwaard moet zijn voor gemotoriseerd 
en niet-gemotoriseerd verkeer.

Vanwege de (geplande) bestemming als “gemengd open-
ruimtegebied” waar landbouw, recreatie en natuur nevengeschikte 
functies zijn, is (grootschalige en/of productiegerichte) 
bedrijvigheid hier niet aan de orde. 

 

Daarnaast zal in het kader van de omgevingsvergunning telkens 
bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een bedrijf met 
de omgeving voldoende aandacht gaan naar de aard van de 
activiteiten en de mogelijke hinderrisico’s. 

De inplanting van Seveso-bedrijven of andere bedrijven met een 
veiligheidsrisico worden niet toegelaten in het plangebied. 

Een online VR-toets (ref. RVR-AV-0223) werd uitgevoerd op 
16/02/2018 met als conclusie: “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 op-
gemaakt. Een ruimtelijk veiligheidsrapport is dan ook niet nodig. “

Het aspect verkeersveiligheid wordt verder binnen de discipline 
mobiliteit bekeken

Leemten in de kennis
 
•	 Niet van toepassing

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 dan geen verdere effecten 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

•	 /

Kans op aanzienlijk milieueffect

Nee
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2.3.2. EFFECT OP DE RUIMTELIJKE ORDENING 

Referentiesituatie
 
Het plangebied omvat het onbebouwd perceel langs de Slekkeput, 
gelegen tussen de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie en 
het bedrijventerrein de Windhoek. Het betreft een restperceel 
dat in het verleden opgenomen werd in het zogenaamde PRUP 
‘rioolwaterzuiveringsinstallatie Waregem’, waarin het gereserveerd 
werd voor verdere uitbreidingen van het aanpalende RWZI 
Waregem. De bestemming is momenteel “reservegebied voor 
beperkte industriële uitbreiding, grondkleur agrarisch gebied”.

Er werd reeds toestemming verkregen van de provincieraad van 
de provincie West-Vlaanderen op d.d 26/10/2017 om het PRUP 
‘RWZI Waregem’ aan te passen voor de realisatie van het vermelde 
project.

Waregem is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. Het 
plangebied valt binnen de afbakening. Er kunnen dus stedelijke 
functies worden voorzien.
De Vlaamse regering heeft op 16 oktober 2012 het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Kleinstedelijk Gebied 
Waregem definitief vastgesteld.

Op basis van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen (PRS-WVl) bevindt het plangebied zich in de 
Leieruimte. Hierin wordt gestreefd naar dynamische economische 
ontwikkelingen en naar een kwalitatieve leefomgeving. 
De kleinstedelijke gebieden Waregem en Menen zijn belangrijke 
tewerkstellings- en verzorgingscentra voor deze deelruimte en 
voor de omgevende gemeenten buiten deze deelruimte. 

Het plangebied ligt volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan in het “stedelijk kerngebied” met goed toegankelijke 

stedelijke voorzieningen. De concentratie van voorzieningen en de 
menging met andere functies vormen een belangrijke troef voor de 
stad welke verder worden benut. 

Op de kaart van de gewenste ruimtelijke structuur van het stedelijk 
gebied ligt het plangebied binnen de “ruimtelijk goed ingepast 
bedrijventerrein”. 

Het plangebied is begrensd door:
•	 de openbare weg ‘Slekkeput’ en de spoorweg Kortrijk-Gent in 

het zuidoosten
•	 de RWZI van Aquafin in het noorden en noordoosten
•	 het lokale bedrijventerrein Windhoek in het noordwesten en 

zuidwesten

Het perceel heeft voorlopig een agrarisch gebruik. De 
omgeving heeft een industrieel karakter (bedrijventerrein en 
rioolwaterzuiveringsinstallatie).

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

Het doel van het RUP is om de huidige bestemming als 
“reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding, grondkleur 
agrarisch gebied” te wijzigen naar enerzijds “gemengd 
open-ruimtegebied” en anderzijds “gemeenschaps- en 
nutsvoorzieningen”.

Op deze manier wordt het voorgestelde project, om volkstuinen te 
voorzien voor de bevolking van Waregem, mogelijk.
Bijkomend kunnen een aantal andere knelpunten op het terrein 
aangepakt worden, door bijvoorbeeld een tweede ontsluitingsweg 
voor het bedrijventerrein, met name specifiek voor de RWZI van 
Aquafin, te voorzien.
Door de aanwezigheid van een ondergrondse rioolwatercollector, 
in het plangebied, zijn de ontwikkelingsmogelijkheden beperkt. 
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Door de invulling als enerzijds “gemengd open-ruimtegebied” en 
anderzijds “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” kunnen er toch 
een aantal sociale en recreatieve functies vervuld worden door het 
perceel. Zo zal er specifiek worden voldaan aan de vraag van de 
vele mensen zonder een eigen tuin, aan ruimte voor volkstuinen 
nabij het stadcentrum.

Het plangebied bevindt zich buiten het afgebakend gebied 
voor herbevestigd agrarisch gebied. Het huidige (professionele) 
landbouwgebruik (grasland) zal eindigen, maar het terrein blijft 
een gelijkaardige functie vervullen door de volkstuintjes.

Leemten in de kennis 

•	 Niet van toepassing

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 dan 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

•	 /

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee
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Landbouwgebruikspercelen
Bron: ALV, 2016
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2.3.3. EFFECT OP DE BIODIVERSITEIT, FAUNA EN 
FLORA

Referentiesituatie  
 
Het plangebied omvat het onbebouwd perceel langs de Slekkeput, 
gelegen tussen de bestaande RWZI en het bedrijventerrein de 
Windhoek. 

De Biologische Waarderingskaart (BWK) duidt het plangebied 
aan als “niet-biologisch waardevol”. Dit is in overeenstemming 
met het landbouwgebruik dat plaatsvond in het plangebied. 
Ten noordoosten van het plangebied, op ca. 150 m, zijn er wel 
een aantal percelen aangeduid als “biologisch waardevol” met 
volgende karteringseenheden: populierenbestand op vochtige 
bodem met ondergroei van kruiden of ruigtevegetatie (lhi), 
loofhoutaanplant - exclusief populier (n), bomenrij met dominantie 
van populier (Populus sp.) (kbp). Er is ook een perceel aangeduid 
als “biologisch minder waardevol” met als karteringseenheid:  
soortenarm permanent cultuurgrasland (hp).

In de ruimere omgeving (< 2 km) zijn er diverse percelen 
ingedeeld als een “complex van biologisch minder waardevolle 
en waardevolle elementen”, “biologisch waardevol” en “biologisch 
zeer waardevol”. Een belangrijke zone om op te merken is de 
verlaten spoorweg verder ten noordoosten van het plangebied. 
Dit is aangeduid als “zeer biologisch waardevol” met als 
karteringseenheden: verlaten spoorweg (ks) en doornstruweel (sp). 
Deze maken deel uit van de Gaverbeekse meersen.

Ten noorden (ca. 2,4 km) is er een gebied aangeduid als Grote 
Eenheid Natuur (GEN) in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en 
de natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden 
van het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON), 
met name “West-Vlaamse Leievallei”, “gebiedsnr 126’” (id 253). Dit 
is het dichtstbijzijnd gelegen GEN- of IVON-gebied tegenover het 

plangebied. Er zijn in de ruimere omgeving nog 3 bijkomende 
GEN-/GENO- en/of IVON-gebieden op te merken.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

Het doel van het RUP is om de huidige bestemming als “reserve-
gebied voor beperkte industriële uitbreiding, grondkleur agrarisch 
gebied” te wijzigen naar enerzijds “gemengd open-ruimtegebied” 
en anderzijds “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen”. Op deze 
manier wordt het voorgestelde project, om volkstuinen te voorzien 
voor de bevolking van Waregem, mogelijk. Tengevolge van het 
minder intensief landbouwgebruik kan er sprake zijn van een 
beperkte verhoging van de biologische waarde. 

In kader van de geïntegreerde visie op de Gaverbeek zijn er 
voorstellen om de Gaverbeekse meersen als ecologisch landschap, 
op te waarderen. De omvorming tot volkstuinen sluit hierbij aan.

De toekomstige ontwikkelingen houden geen aantasting van 
het ecologisch potentieel in. Er wordt eveneens geen significante 
invloed uitgeoefend op de “West-Vlaamse Leievallei” op ca. 2,4 km 
ten noorden van het plangebied. Eveneens is er geen opmerkbare 
invloed op de resterende GEN-/GENO- en/of IVON-gebieden.
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Biologische waarderingskaart
Bron: INBO/AGIV, september 2010
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Leemten in de kennis 

•	 Niet van toepassing

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 dan geen verdere effecten i.v.m 
biodiversiteit, fauna en flora die in het verder verloop van het 
RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

•	 /

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee
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2.3.4. 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, micro-
warmtekrachtkoppeling…). 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

2.3.5. EFFECT OP DE BODEM

Referentiesituatie 

Het plangebied omvat het onbebouwd perceel langs de Slekkeput, 
gelegen tussen de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie en het 
bedrijventerrein de Windhoek. 

Op de bodemkaart is het plangebied aangeduid als vochtig zand. 

Er werden binnen het plangebied geen bodemonderzoeken of 
-saneringen uitgevoerd.

In de omgeving (RWZI en bedrijventerrein Windhoek) werden er 
wel een aantal onderzoeken of saneringen uitgevoerd.

Beschrijvend bodemonderzoek (t.h.v de RWZI)
•	 dossiernr: 11221.0 conf: OBO laatste: OBO-2005 

Beschrijvend bodemonderzoek (perceel aanpalend plangebied)
•	 dossiernr: 14686.0 conf: OBO laatste: OBO-2008
 
2 bodemsaneringen ten zuidwesten van het plangebied: 
•	 dossiernr: 15316.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: EEO-2007
•	 dossiernr: 28482.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: EEO-2009
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Bron: VLM/AGIV, 2017
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Bodemonderzoeken
Bron: OVAM (via wms), februari 2018
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Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

Het doel van het RUP is om de huidige bestemming als 
“reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding, grondkleur 
agrarisch gebied” te wijzigen naar enerzijds “gemengd 
open-ruimtegebied” en anderzijds “gemeenschaps- en 
nutsvoorzieningen”. Op deze manier wordt het voorgestelde 
project, om volkstuinen te voorzien voor de bevolking van 
Waregem, mogelijk.

Het RUP voorziet geen mogelijkheid tot het bouwen van 
woningen, uitsluitend de aanleg van een aantal kleine tuinhuizen.
De bodem (vochtig zand) is geschikt voor het bouwen van 
constructies en infiltratie van regenwater.  

Bij de bouwwerken (bv. aanleg extra ontsluitingsweg) kunnen 
gronden uitgegraven en afgevoerd worden. De regeling op 
het grondverzet is van toepassing (vanaf 200 m³ of percelen 
opgenomen in het bodeminformatieregister) waarbij de nodige 
analyses en bodembeheerrapporten nodig zijn). 

Er wordt eveneens geen bedrijvigheid voorzien. Echter bij 
eventuele potentiële toekomstige ontwikkelingen of voorstellen 
wordt er geacht dat enige nieuwe risico-activiteiten (Vlarebo-
lijst), die zich vestigen, onder de onderzoeksplicht vallen (bv. een 
periodiek oriënterend bodemonderzoek). 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.

Er wordt slechts een beperkt gedeelte verharding voorzien voor 
infrastructuur. 

Leemten in de kennis 

•	 Niet van toepassing

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 dan 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

•	 /

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee
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2.3.6. EFFECT OP HET WATER 

Referentiesituatie

Watertoetskaart (Ministerieel Besluit van 15/5/2017, in werking 
vanaf 1/7/2017): 

•	 Niet overstromingsgevoelig

Op basis van zoneringsplan:
•	 Het volledige plangebied is gelegen in “centraal gebied” 

volgens het zoneringsplan. 
•	 Het afvalwater van het plangebied wordt afgevoerd via het 

rioleringstelsel.

Op de provinciale kaart staat het plangebied aangeduid als goed 
infiltreerbaar.

Op basis van gebiedsuitvoeringsplan (GUP):
•	 Er staan nog rioleringswerken in en rond het plangebied 

ingepland, met name “prio 2” - uitvoer tegen 2021.

Er zijn geen problemen gekend omtrent wateroverlast in het 
plangebied. In het plangebied zijn geen vernoemingswaardige 
hoogteverschillen.

Er zijn geen waterlopen binnen het plangebied. Er zijn wel op 
beperkte afstand (< 100 m) 2 waterlopen op te merken. Een 
ingebuisde, niet geklasseerde waterloop gekend als “4510” en de 
als eerste categorie geklasseerde “Gaverbeek”.
De stad Waregem beheert zijn riolen vanuit de eigen technische 
dienst met de ondersteuning vanuit de Watergroep (Rio-act).

0 200 400 Meters

zoneringsplan
Bron: VMM (via wms), februari 2018

Legende

centraal gebied 
(reeds berioleerd en aangesloten op zuiveringsstation)
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individueel te optimaliseren buitengebied
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Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

Het doel van het RUP is om de huidige bestemming als 
“reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding, grondkleur 
agrarisch gebied” te wijzigen naar enerzijds “gemengd 
open-ruimtegebied” en anderzijds “gemeenschaps- en 
nutsvoorzieningen”. Op deze manier wordt het voorgestelde 
project, om volkstuinen te voorzien voor de bevolking van 
Waregem, mogelijk. Behoudens de tuinhuizen worden er geen 
constructies voorzien.

Het plangebied ligt niet in een effectief of mogelijks 
overstromingsgevoelig gebied. Bij nieuwe verhardingen wordt 
voldoende buffering voorzien overeenkomstig de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening hemelwater. De toplaag van 
de bodem is zand en deze is goed infiltreerbaar. Dit grondtype is 
makkelijk infiltreerbaar. Deze verordening bepaalt ook dat wanneer 
een gebouw uitgebreid wordt, maximaal eenzelfde oppervlakte 
meegerekend wordt in de opgelegde buffering. De provinciale 
richtlijnen stellen een buffervolume voorop van 330 m³ per ha 
verharding bij projecten > 1.000 m² verharding of bebouwing. 

Toch blijft het aangewezen om verhardingen, zoveel als mogelijk, 
aan te leggen in waterdoorlatende materialen. 

Bijkomend wordt enig afvalwater door de riolering verzameld 
in de nabijgelegen collector en afgevoerd naar het aanpalende 
rioolwaterzuiveringsstation van Waregem.
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Gebiedsdekkend UitvoeringsPlan
Bron: VMM (via wms), februari 2018
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Waterlopen
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas, VMM/AGIV, mei 2017
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Overstromingsgevoelige gebieden
Bron: VMM/AGIV, juli 2017

Legende
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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 

•	 Aanleg van verhardingen, voor zover het de functionaliteit 
niet schaadt, bij voorkeur in waterdoorlatende materialen. 

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee

2.3.7. EFFECT OP DE ATMOSFEER EN 
KLIMATOLOGISCHE FACTOREN

Referentiesituatie

De luchtkwaliteit in de regio Kortrijk-Waregem-Wielsbeke is 
volgens het VMM-geoloket van een middelmatige kwaliteit op 
basis van de resultaten 2010-2012: een totale index van 6, een 
gemiddelde PM10-concentratie van 26-30 µg/m³, tussen de 26 
en 30 overschrijdingen per jaar van de 50 µg/m³ fijn stof en een 
gemiddelde NO²-concentratie van 16-20 µg/m³. Deze resultaten 
wijzen op een lichte verbetering t.o.v. de vorige jaren.

Het plangebied is omgeven door een verstedelijkte omgeving. 
De belangrijkste emissiebronnen naar de lucht in het plangebied 
omvatten de stookinstallaties van woningen en verkeer. Het 
plangebied is nabij de ring (R35) van Waregem gelegen. De 
activiteiten vanop het aanpalende bedrijventerrein “Windhoek” zal 
ook een beperkte invloed uitoefenen op de lokale luchtkwaliteit. 

Er worden geen productie- of opslaggerichte, milieubelastende, 
industriële, sterk verkeersgenererende of grootschalige activiteiten 
toegelaten in het plangebied. De milieudienst van de stad 
Waregem meldt geen klachten rond lucht- of stofhinder met 
betrekking tot het plangebied.

De stad Waregem heeft een nulmeting van de CO²-emissie in het 
kader van het ondertekenen van de Covenant of Mayors. Door 
middel van een actieplan (gemeenschappelijk met de  
13 gemeenten van de regio) wordt gestreefd naar een 
klimaatneutrale regio in 2050.
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Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

Er zijn geen specifieke problemen naar luchtkwaliteit bekend 
in het plangebied. De algemene maatregelen vanuit de diverse 
actieplannen naar lucht (fijn stof, NEC, groene mobiliteit, 
toepassing vlarem-normen, EPBC…) resulteren op termijn in een 
verdere verbetering van de globale luchtkwaliteit in Vlaanderen.
Binnen het plangebied kunnen geen nieuwe productiegerichte 
bedrijven zich vestigen. De kans op nieuwe emissiebronnen naar 
de lucht zijn dan minimaal. Stookinstallaties bij gebouwen in 
de omgeving dienen te voldoen aan de Vlarem II-normen voor 
emissies naar de lucht.

Het doel van het RUP is om volkstuinen te voorzien voor de 
bevolking van Waregem. Er kan geacht worden dat dit geen 
verhoging van luchtemissies met zich mee brengt en er dus 
geen sprake is van significante of bijkomende impact van de 
luchtkwaliteit. 

Het voorgestelde project kan een beperkte verkeersgeneratie 
met zich meebrengen, maar deze zal beperkt zijn (zie verder bij 
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. lucht die 
in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te 
worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken 

•	 /

Kans op aanzienlijk milieueffect  

Nee
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2.3.8. EFFECT OP HET GELUID 

Referentiesituatie 

Het plangebied is nabij de R35 gelegen, het bedrijventerrein 
Winhoek en de spoorweg Kortrijk-Gent. Potentiële emissiebronnen 
inzake geluid, in de nabijheid van het plangebied, zijn nagenoeg 
uitsluitend afkomstig van bovenstaande 3 zaken.

Op de geluidskaarten is op te merken dat er enige geluidshinder 
afkomstig is van het wegverkeer en de spoorweg. Echter is het op 
te merken dat dit geluid niet ver draagt in de omgeving. 

Het wegverkeer vormt dus geen structurele hinder op gebied van 
geluid die de kwaliteitsdoelstellingen voor stedelijk gebied zou 
overschrijden. 

De milieudienst van de stad Waregem meldt geen specifieke 
klachten rond geluidsoverlast. In relatie tot het plangebied 
eveneens zijn er geen structurele problemen bekend op gebied 
van geluid of lawaai dat afkomstig is van de bedrijven in de 
omgeving. 

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

In het RUP wordt geen bedrijvigheid toegestaan.  

Het RUP biedt ruimte voor volkstuinen, deze bieden rust aan voor 
de gebruikers.

Daarnaast zal in het kader van de omgevingsvergunning telkens 
bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een bedrijf met 
de omgeving voldoende aandacht gaan naar de aard van de 
activiteiten en de mogelijke hinderrisico’s. 

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. geluid die 
in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te 
worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken 

•	 /

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee
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2.3.9. 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 het plangebied. De straatverlichting (van het bedrijventerrein) 
en de verlichting van de bedrijven zorgen functioneel voor 
voldoende verlichting. Bij de ontwikkeling van het plangebied zal 
er aangepaste verlichting geplaatst worden. Deze is erop gericht 
de functionaliteit te garanderen zonder overmatige lichthinder te 
genereren. De openbare verlichting wordt ‘s nachts op bepaalde 
plaatsen gedoofd. Er zijn bij de milieudienst van de stad geen 
gekende problemen op gebied van lichthinder. 

Door de beperkende aard van het RUP, kan er geconcludeerd 
worden dat er geen bijkomende relevante lichtbronnen zullen 
worden geplaatst.

Kans op aanzienlijk milieueffect

Nee
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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 ingeschat worden. 
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

•	  /

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 stoffelijke 
goederen, erfgoed en landschap 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
 

2.3.10. EFFECT OP DE STOFFELIJKE GOEDEREN, 
HET CULTUREEL ERFGOED EN HET 
LANDSCHAP

Referentiesituatie

Binnen het plangebied situeren zich geen relicten of beschermd 
monument die opgenomen zijn in de inventaris bouwkundig 
erfgoed. Het plangebied is onbebouwd en is gedurende diverse 
jaren in landbouwgebruik geweest.

Er zijn geen beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten, 
noch cultuurhistorische landschappen.

In de omgeving van het plangebied, en binnenin het verstedelijkt 
gebied van Waregem, zijn er diverse relicten aanwezig.  

Er zijn geen sites binnen het plangebied opgenomen op de CAI.
In de omgeving zijn er wel een aantal sites op de CAI vermeld, 
voornamelijk boerderijen uit de vorige eeuw.

In de omgeving liggen de Gaverbeekse meersen met de 
kenmerken van de vroegere natte graslanden.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

Het doel van het RUP is om volkstuinen te voorzien voor de 
bevolking van Waregem. Aangezien het plangebied onbebouwd 
is en diverse jaren in landbouwgebruik geweest is, zijn er geen 
archeologische erfgoedwaarden te verwachten.

In het kader van de geïntegreerde visie op de Gaverbeek zijn er 
voorstellen om de Gaverbeekse meersen landschappelijk op te 
waarderen. De vorming van de volkstuinen sluit hierbij aan.

Het aspect archeologisch erfgoed valt onder het “decreet 
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2.3.11. EFFECT OP DE MOBILITEIT

Referentiesituatie

Stad Waregem beschikt over een goedgekeurd mobiliteitsplan. 

Het plangebied wordt ontsloten via twee zijden: 
•	 via een interne wegenis op het lokaal bedrijventerrein 

Windhoek
•	 de lokale weg Slekkeput (type III)

Er is een bushalte, “Waregem Kliniek”, in de nabijgelegen Vijfseweg 
gelegen. Langs deze halte stopt volgende buslijn
•	 Deinze - Zulte - Waregem - Harelbeke - Kortrijk 

Het station van Waregem ligt op ongeveer 500 m van het 
plangebied. Vanuit het station van Waregem vertrekken 
verschillende treinen naar Belgische steden en naar Noord-
Frankrijk.
 
Momenteel is er beperkte parking beschikbaar op het 
bedrijventerrein Windhoek.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de 
mogelijke effecten

Binnen het RUP wordt de ontwikkeling van een 40-tal volkstuinen 
voorzien. Dit zal een beperkte invloed hebben op de verkeersdruk 
van het aanpalende wegennetwerk en het bedrijventerrein.
Er wordt eveneens parkeerinfrastructuur voorzien aanpalend de 
ontsluitingsweg. Eveneens worden er fietsstallingen voorzien.

Verder kan er gesteld worden dat het plangebied vlot bereikbaar is.
Het RUP zal waarschijnlijk geen aanzienlijke verhoging in de 
hoeveelheid verplaatsingen met personenwagens veroorzaken 
tegenover de huidige situatie. Er zal wel een verhoging in het 

aantal verplaatsingen voor zwakke (/actieve) weggebruikers 
waar te nemen zijn, tegenover de huidige situatie. Doordat er 
momenteel weinig recreatieve en/of sociale activiteiten op het 
bedrijventerrein doorgaan. Dit resulteert in een toename van 
het aantal vervoersbewegingen, maar niet in een relevante 
overbelasting voor het wegennet, vanwege de beperkte toename 
in verplaatsingen, de spreiding in de tijd en het aangewende 
vervoersmodi.

Er wordt een bijkomende ontsluitingsweg voorzien. Hierbij zal er 
specifiek nadruk gelegd worden op de ontsluiting met de RWZI van 
Aquafin. Hierdoor zal er minder verkeer over de Slekkeput nodig 
zijn, die voornamelijk een fietsweg is. Eveneens zal het mogelijk zijn 
het zwakke verkeer te splitsen van het gemotoriseerde verkeer.

Er kan geconcludeerd worden dat er geen effect inzake mobiliteit 
zal zijn.

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 

•	 /

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee
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2.3.12. 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 vermoedelijk weinig 
tot geen effecten met een grote invloed op het milieu en de 
leefomgeving te verwachten. 

Er zijn geen cumulatieve effecten te verwachten met andere 
ontwikkelingen in de omgeving.  

2.4. 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 2.3. 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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3. 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.








