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Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening)  
gemeente Deerlijk RUP 18-1 ‘Brandweerkazerne’ 

Deze nota moet samen gelezen worden met de toelichtingsnota van het voorontwerp (maart 2016).  

1 Initiatiefnemer 

Gemeente Deerlijk 
Harelbekestraat 27 
8540 Deerlijk 

2 Opdrachthouder 

Intercommunale Leiedal 
President Kennedypark 10 
8500 Kortrijk 

3 Voorwerp 

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. 

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 D.A.B.M. 
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3.3 Bepaling van de plicht tot opmaak van een plan-MER 

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

 Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project 
opgesomd in bijlage I, II of III van het m.e.r.-besluit van de Vlaamse Regering van 10 
december 2004 (zoals gewijzigd op 1 maart 2013), namelijk voor de rubriek 10a 
‘industrieterreinontwikkeling’ en 10e ‘aanleg van wegenis’ van bijlage III.  
Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau (ca. 5 ha), op de 
site van het bedrijf Devos-Caby in Deerlijk. Het RUP betreft ook een kleine wijziging gezien 
de hoofdcategorie bedrijvigheid blijft met een mogelijkheid om een nieuwe 
brandweerkazerne te bouwen. 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. 

4 Beschrijving en verduidelijking van het plan 

4.1 Ligging 

Provincie  West-Vlaanderen 
Arrondissement  Kortrijk 
Gemeente Deerlijk 
Deelgemeenten Deerlijk 
 
Situeringskaart 
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4.2 Feitelijke toestand 

Het plangebied omvat de terreinen van het bedrijf Devos-Caby, een tapijtweverij gelegen nabij de 
afrit 3 van de E17 in Deerlijk aan de wijk ‘Belgiek’. Dit textielbedrijf wil zijn activiteiten 
herorganiseren waarbij een deel van de huidige fabrieksruimte vrij komt voor een nieuwe invulling.  
Uit een lokalisatiestudie om voor de brandweerkorpsen van Deerlijk en Vichte een 
gemeenschappelijke nieuwe brandweerkazerne te bepalen bleek dit een ideale locatie omwille van 
zijn centrale ligging en bereikbaarheid.  
Het totale plangebied is ca. 5 ha groot en grenst aan de open agrarische ruimte tussen Deerlijk, 
Vichte en Zwevegem. Twee belangrijke beken, De Slijpbeek en de Gaverbeek vormen de westelijke 
en noordelijke begrenzing van het plangebied. De zuidelijke rand van het plantgebied is nog in 
landbouwgebruik. 
Zie verder in het voorontwerp onder 2 ‘Feitelijke toestand’. 

4.3 Uitgangspunten en doelstellingen 

Het RUP wordt opgemaakt met het oog op een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte voor 
economische activiteiten en om het deel dat vrijkomt een nieuwe invulling te geven als lokaal 
bedrijventerrein met onder meer een nieuwe gemeenschappelijke brandweerkazerne voor Deerlijk 
en Vichte, twee aangrenzende gemeenten. Binnen het huidige gewestplan kan dit niet op een 
adequate manier behandeld worden. 
De doelstellingen zijn: 

- Omvormen van bestemming milieubelastende bedrijven naar ‘zone voor kleine en 
middelgrote bedrijven’ 

- Het herorganiseren en concentreren van het bedrijf Devos-Caby in de westelijke zone 
- Het organiseren van een reconversie tot lokaal bedrijventerrein in de oostelijke zone 
- Het integreren van een nieuwe brandweerkazerne binnen het lokaal bedrijventerrein 
- Verhogen van de omgevingskwaliteit, de ontsluiting, de verkeersveiligheid en de 

landschappelijke integratie 
- Het laten uitdoven van de (zonevreemde) woonfunctie 
- Het verankeren van het landbouwgebruik in de zuidelijke rand 

 
Zie verder in het voorontwerp onder 5 ‘Planningsopties’. 

4.4 Voorgeschiedenis en eventueel al genomen beslissingen 

Het plangebied is gelegen binnen een vroeger BPA ‘Zonevreemde bedrijven’ (fase 1, 2000; 
fase 2, 2002). 
Het RUP is in overeenstemming met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Deerlijk. 
Het RUP ligt niet binnen de afbakening van het regionaalstedelijk gebied of kleinstedelijk gebied.  
Het plangebied is geen voorwerp van een vroegere plan-MER of een project-MER. 
Er werd een lokalisatiestudie uitgevoerd naar een geschikte site voor een nieuwe 
brandweerkazerne. 
Het bedrijf Devos-Caby heeft een stedenbouwkundige vergunning voor uitbreiding van zijn 
bedrijfsgebouwen in de westelijke zone van het plangebied. 
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4.5 Voor welke activiteiten en/of projecten kan het plan het kader vormen 

Het RUP vormt de juridische basis en het ruimtelijk kader voor een optimaal ruimtegebruik door het 
textielbedrijf Devos-Caby in de westelijke zone en een gedeeltelijke reconversie in de oostelijke 
zone:  

- ontwikkelen van een lokaal bedrijventerrein met percelen voor kleinere bedrijven 
- een nieuwe brandweerkazerne met een bijhorend oefenplein en een uitrit op de gewestweg 
- uitbreiding van de bedrijfsgebouwen Devos-Caby om de activiteiten te concentreren 
- centrale toegang tot het lokaal bedrijventerrein vanuit de Vichtesteenweg 
- buffer en landschappelijke inkleding t.o.v. de open agrarische ruimte 
- aanpassen van de Braamheuvelstraat als openbare wegenis en opwaarderen van voetweg 
- inrichten van oeverstrook langs Slijpbeek en Gaverbeek i.f.v. het waterbeheer en onderhoud 
- verder agrarisch gebruik van de zuidelijke rand van het plangebied 

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

Het RUP geeft uitvoering aan het goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Deerlijk. 

4.7 Beoordeling of het plan grens- 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. 

4.8 Fase van opmaak van het plan of programma 

  Datum goedkeuring 
Startnota   
Schetsontwerp x december 2015 
Voorontwerp x maart 2016 
Ontwerp   
Besluit   

4.9 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... 
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4.10 Bijdrage van het plan tot oplossingen van bestaande milieuproblemen 

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

4.11 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 toelichtingsnota van het voorontwerp omvat 
meer informatie over het plangebied, met bijhorend kaartmateriaal. Aanvullend kaartmateriaal is 
opgenomen in deze screeningsnota. 

4.12 Overzicht van mogelijke milieumaatregelen die vanaf het beginstadium worden 
ingecalculeerd 

Naast de geldende wetgeving en reglementering, dragen de stedenbouwkundige voorschriften bij 
tot het voorkomen en beperken van de potentiële hinder en verstoring van de omgeving. De 
specifieke bedrijfsaspecten worden vastgelegd in de milieuvergunningsvoorwaarden. 

4.13 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. 
 

4.14 Planalternatieven 

4.14.1 Locatie-alternatieven 

De huidige ruimtelijke bestemming uit het gewestplan en BPA als ‘zone voor milieubelastende 
bedrijven’ biedt niet langer een afdoend ruimtelijk kader om de potenties van de site ten volle te 
benutten. Met dit RUP wordt een globaal toekomstscenario voor het ganse terrein van Devos-Caby 
uitgetekend en vertaald in ruimtelijke voorschriften. 
Het bedrijf Devos-Caby wil zijn activiteiten als tapijtweverij uitbreiden en herschikken binnen een 
logische flow van het productieproces. Hierbij komt een deel van de huidige bedrijfsgebouwen vrij 
aan de zijde van de Vichtesteenweg. Deze vrijgekomen gebouwen zijn een geschikte locatie voor 
bedrijvigheid op een vlot bereikbare plaats nabij de afrit van de E17. De oostelijke zone krijgt een 
reconversie tot een lokaal bedrijventerrein met een aparte ontsluiting op de Vichtesteenweg.  
Het RUP Brandweerkazerne is eveneens gericht op een opportuniteit om een nieuwe 
brandweerkazerne te bouwen om een geschikte locatie waarbij de brandweerkorpsen van Deerlijk 
en van Vichte samengaan. Uit een lokalisatiestudie bleek dit een geschikte plaats omwille van zijn 
centrale ligging tussen beide kernen. In de toelichtingsnota van het RUP wordt verder een afweging 
gemaakt hoe de brandweerkazerne het best ingeplant wordt binnen een concept van lokaal 
bedrijventerrein. 
Door de bestemming en de stedenbouwkundige voorschriften aan te passen, maakt het 
gemeentebestuur een keuze voor de toekomstige inrichting van deze locatie, overeenkomstig het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en met aandacht voor de omgevingskwaliteit.  
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Binnen het RUP en deze screening worden dan ook geen verdere locatie-alternatieven onderzocht. 

4.14.2 Nulalternatief 

In het nulalternatief blijven de voorschriften van het gewestplan en het BPA ‘zone voor 
bedrijvigheid’ geldig, gericht op de uitbating van één bedrijf Devos-Caby. Het gemeentebestuur 
wenst hier ruimte te creëren, enerzijds om Devos-Caby zich te laten herorganiseren en anderzijds 
om een nieuwe brandweerkazerne en kleinschalige lokale bedrijven in te plannen. Er is zowel een 
blijvende vraag naar percelen voor kleine bedrijven, terwijl een nieuwe brandweerkazerne nodig is 
om de beide verouderde kazernes te vervangen i.f.v. een efficiënte hulpverlening.  
In samenspraak met de gemeente werd een concept vastgelegd om op de site de economische 
activiteiten beter te valoriseren met een bijhorend inrichtingsplan. Dit wordt met het RUP vertaald 
naar een verordenend plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. Zonder een 
bestemmingswijziging via het RUP, kunnen de opties van het gemeentebestuur niet gerealiseerd 
worden en moet op zoek gegaan worden naar een andere (en minder geschikte) locatie voor de 
brandweerkazerne. 
 
Het nulalternatief wordt dan ook niet verder weerhouden in het RUP of deze plan-MER-screening. 

4.14.3 Uitvoeringsalternatief 

Het plangebied is gelegen langs de E17 met druk doorgaand verkeer, waar talrijke bedrijven 
gevestigd zijn. De as Deerlijk-Waregem kent een belangrijke aanwezigheid van bedrijven, 
oorspronkelijk vooral in de textielsector, maar de voorbije decennia is er een diversificatie met 
bedrijven in nieuwe, toekomstgerichte sectoren. In de regio van Deerlijk-Vichte blijft een grote 
vraag naar ruimte voor kleine bedrijven, terwijl het aanbod beperkt is. Door zijn ligging, 
bereikbaarheid en context blijft dit een geschikte site om zowel de huidige bedrijfsactiviteiten te 
behouden als om nieuwe kleinschalige bedrijven te vestigen die verenigbaar zijn met de omgeving. 
Uit een lokalisatiestudie bleek dit ook de meest geschikte plaats voor een nieuwe brandweerkazerne 
die zowel Deerlijk als Vichte kan bedienen. Een omvorming als lokaal bedrijventerrein werd 
opgenomen binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Deerlijk. Een andere invulling, 
bv. als woongebied, recreatie of groenzone naast het drukke verkeer op de E17 zou dan ook niet 
zinvol zijn. 
 
Er worden binnen dit RUP en deze screening dan ook geen verdere uitvoeringsalternatieven 
onderzocht. 
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5 Inschatting van mogelijke aanzienlijke milieueffecten (screening) 

5.1 Beschrijving en inschatting van de mogelijke milieueffecten 

5.1.1 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. 
 

5.1.2 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 5.1.3 
uitgewerkt. 
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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 

R
ui

m
te

lij
ke

 
or

de
ni

ng
 

B
io

di
ve

rs
it
ei

t,
  

flo
ra

 e
n 

fa
un

a 

En
er

gi
e 

en
 

gr
on

ds
to

ff
en

-
vo

or
ra

ad
 

B
od

em
 

W
at

er
 

A
tm

os
fe

er
 e

n 
kl

im
at

ol
og

is
ch

e 
fa

ct
or

en
 

G
el

ui
d 

Li
ch

t 

S
to

ff
el

ijk
e 

go
ed

er
en

 e
n 

cu
lt
ur

ee
l 

er
fg

oe
d 

La
nd

sc
ha

p 

M
ob

ili
te

it 

Sloop, infrastructuur- en 

bouwwerkzaamheden  

 T N* N / N N* N N N* / N / N* 

Behoud bedrijf Devos-

Caby met uitbreiding 

Ca. 2ha P N* N* / N N* N* N N* N N* N N* 

Nieuwe lokale 

bedrijvigheid met toegang, 

parking, waterbuffer… 

Ca. 2 

ha 

P N* N* / N N* N* N N* N N* N N* 

Nieuwe brandweerkazerne 

met oefenkoer en uitrit 

Ca. 

2.000 

m² 

P N N* N N N N N N / N / N* 

Landschappelijke inkleding 

en beekoevers 

Ca. 1ha P N N/+ N/+ / / N N N / N N/+ N 

Braamheuvelstraat als 

openbare weg en voetweg 

 P N N/+ N N N / N N / N N N* 

Behoud landbouw-

activiteiten in zuidrand 

Ca. 

0,3ha 

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 

 
  



 

pag ina 9 

sve/bla a u teu r  - u dee 18-1 Brandweerkazerne 07 dossi e r  - 20160608-planmerscreening DEE 18 Brandweerkazerne-ontheffingsvraag b es tand  - 8 juni 2016 d a tu m 

5.1.3 Beschrijving en inschatting van de mogelijke milieueffecten 

Effect op de gezondheid en de veiligheid van de mens 
Referentiesituatie Deerlijk is een gemeente binnen de industriële as van de E17 

met een historische sterke aanwezigheid van bedrijven (vooral 
textiel) nabij het centrum en de invalswegen.  
Het plangebied ‘Brandweerkazerne’ is gelegen aan de afrit 3 van 
de E17 en bestaat uit de bedrijfssite van Devos-Caby aan de 
Vichtesteenweg, een textielbedrijf voor de productie en het 
verhandelen van tapijten. Aan de Vichtesteenweg is de toonzaal 
voor klanten gevestigd.  
Het bedrijf kent een stevige marktpositie, maar dient zijn 
productieproces te herorganiseren om competitief te blijven. 
Momenteel worden de activiteiten van het bedrijf Devos-Caby 
herschikt en geconcentreerd in de westelijke zone in een 
nieuwbouw. Een deel van de bedrijfsgebouwen in de oostelijke 
zone komen hierbij vrij voor een nieuwe ontwikkeling.  
Het bedrijf beschikt over de nodige vergunningen: 
- milieuvergunning klasse 1 tot augustus 2029 
- een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding in de 

westelijke zone met een nieuw bedrijfsgebouw  
Binnen het plangebied zijn drie woningen aanwezig, waarvan 
één bedrijfswoning, één vervallen landelijke woning en één 
zonevreemde private woning (oorspronkelijk als 
bedrijfswoning). De zuidelijke  en westelijke rand van het 
plangebied is nog onbebouwd en in landbouwgebruik met ook 
een oefenpiste voor ruiters van een nabijgelegen manege. 
Langsheen de Vichtesteenweg is aan de overzijde van de straat 
een tankstation met carwash voor vrachtwagens. In de 
omgeving van het plangebied, op 300 meter is verder de 
woonwijk ‘Belgiek’ met een gemengde bebouwing, verderop op 
ca. 1 km het regionaal bedrijventerrein Deerlijk-Waregem. 
Aan de westzijde van het plangebied is het open agrarische 
gebied gelegen. 
Volgens de milieudienst van Deerlijk zijn er geen recente 
klachten of andere vormen van milieuhinder in relatie met het 
plangebied. Er zijn geen specifieke problemen i.v.m. de 
gezondheid of de veiligheid van mensen gekend.  
Binnen het plangebied is er geen publiek groen aanwezig, wel 
het verkeersgroen op de bermen van het afrittencomplex van 
de E17. Voor de omgevingskwaliteit is vooral het verkeerslawaai 
van de snelweg van belang, maar binnen het plangebied is (met 
uitzondering van één zonevreemde woning), geen actuele 
woonfunctie aanwezig.  
Er lopen twee hoogspanningsleidingen door het plangebied (een 
pyloon binnen het plangebied). De Gaverbeek en de Slijpbeek 
vormen de grens van het plangebied. In het noorden loopt een 
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Aquafin-collector langs de Gaverbeek. De Braamheuvelstraat 
loopt door het plangebied, een voetweg maakt een verbinding 
met de straat Lisboa. 
Het plangebied bevindt zich op 1,5 km rond het Seveso-bedrijf 
‘Brenntag’ (hoog risico-bedrijf) en 2 km rond het Seveso-bedrijf 
‘Matco’ (laag risico-bedrijf). 
Voor de beschrijving op gebied van verkeersleefbaarheid 
verwijzen we naar de discipline mobiliteit. 
 

Omschrijving en beoordeling 
van de voorgenomen planopties 
met de mogelijke effecten 

Het plangebied heeft een industrieel karakter en wordt volledig 
gedomineerd door de snelweg in ophoging en de aanwezige 
bedrijfsgebouwen langs de Vichtesteenweg en de achterliggende 
terreinen (Braamheuvelstraat).  
Het RUP wil vooral de randvoorwaarden scheppen voor: 

- het concentreren van de activiteiten van Devos-Caby in de 
westelijke zone (één economische activiteit) 

- het scheppen van ruimte voor een nieuwe brandweerkazerne 
- het opdelen van het oostelijk deel voor kleine en 
ambachtelijke bedrijven als lokaal bedrijventerrein 

- het organiseren van de toegang en de ontsluiting tot de 
bedrijven 

- landschappelijke integratie t.o.v. het agrarisch gebied met 
aandacht voor het waterbeheer van de Slijpbeek en de 
Gaverbeek 

- behoud van de landbouwactiviteiten in de zuidelijke rand 
Er zijn geen klachten bekend rond de activiteiten van Devos-
Caby of andere bedrijven in de omgeving. De activiteiten van dit 
textielbedrijf worden geconcentreerd in nieuwe gebouwen in de 
oostelijke zone, verder verwijderd van de woongebieden. 
De bestemming ‘milieubelastende bedrijven’ wordt gewijzigd in 
‘zone voor kleine en middelgrote bedrijven’ met een minimale 
bedrijfsoppervlakte van: 
- 500 m² voor maximaal vier bedrijfspercelen 
- 1.500 m² voor de overige bedrijfspercelen.  

Seveso-inrichtingen, milieubelastende bedrijven, bedrijven die 
sterk verkeersgenererend zijn, afvalverwerking en groothandel 
zijn niet toegelaten. Kantoren, toonzaal en detailhandel zijn 
enkel als ondergeschikte activiteit toegelaten en voor zover 
deze geen loketfunctie hebben en geen autonome activiteit 
uitmaken. Bewoning is enkel toegelaten in functie van bewaking 
met maximaal 200 m² vloeroppervlakte. 
Met de brandweerhervorming worden hulpverleningszones en 
brandweerkazernes herschikt. Uit een locatieonderzoek van 
Leiedal bleek deze site een geschikte locatie voor een nieuwe en 
gemeenschappelijke brandweerkazerne binnen de zone Fluvia 
voor de naastliggende gemeenten Deerlijk en Vichte 
(deelgemeente van Anzegem). Hiermee kan de dienstverlening 
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en de snelheid van interventie verbeterd worden. De zone voor 
de brandweerkazerne met hierbij ook de noodzakelijke 
oefenruimte, wordt aangeduid als zone voor openbaar nut. De 
voorziene oppervlakte komt uit het programma voor de site dat 
met de brandweer werd opgemaakt. De activiteiten van de 
brandweerkazerne liggen aan de zijde gericht naar de wijk 
‘Belgiek’ maar op een voldoende afstand om niet hinderlijk te 
zijn. 
Het RUP voorziet ten zuiden een smalle overdruk ‘groenscherm’ 
van minimaal 1,5 m als buffer om de bedrijfsgebouwen en 
brandweerkazerne te integreren.  
Aan de westelijke zijde is een 50 m brede zone voor ecologisch 
groen ingetekend op het verordenend plan, grenzend aan de 
Slijpbeek. Deze strook zorgt voor een overgang t.a.v. het 
agrarische landschap en de ruimte voor het beheer van de 
beek. Ten noorden is een minder brede zone voor ecologisch 
groen met de Gaverbeek als grens. De 30 m bouwvrije strook 
t.o.v. de snelweg is als overdruk weergegeven waar geen 
nieuwe constructies toegelaten zijn. 
Bedrijven met een activiteit die ingedeeld is op de Vlarem-lijst, 
dient een milieuvergunning (in de toekomst een 
omgevingsvergunning) aan te vragen of een melding te doen. 
De overheid doet hierbij uitspraak over het hinderaspect, indien 
nodig worden aanvullende exploitatievoorwaarden opgelegd in 
de vergunning. In geval van klachten over milieuhinder, treedt 
de gemeentelijke milieudienst of -politie op om de oorsprong 
van de hinder weg te nemen of de impact te herleiden tot 
aanvaardbare proporties. 
Binnen het plangebied zijn geen Seveso-bedrijven gelegen en 
worden geen Seveso-activiteiten toegelaten. Er zijn geen 
kwetsbare functies in kader van de ruimtelijke veiligheid zoals 
wonen in het plangebied aanwezig (de huidige woning wordt als 
uitdovend aanzien). In het kader van de nabijheid van een 
Seveso-bedrijf Brenntag op 1,5 km zal advies ingewonnen 
worden van de dienst Ruimtelijke Veiligheidsrapportering. Bij de 
adviesronde voor een plan-MER-screening van andere 
gemeentelijke RUP's in Deerlijk binnen de 2 km van dit bedrijf, 
kwam de dienst VR in zijn advies tot het besluit dat er geen 
aanzienlijke effecten verwacht worden inzake externe veiligheid. 
Er moet vermoedelijk dan ook geen ruimtelijk veiligheidsrapport 
worden opgemaakt. 
In zijn advies vermeldt de dienst veiligheidsrapportage dat er 
zich op vlak van externe mensveiligheid geen probleem stelt en 
dat er geen aanzienlijke effecten worden verwacht inzake 
externe veiligheid. 
De hoogspanningsleidingen hebben geen rechtstreekse impact 
op de bedrijfsactiviteiten. In het plangebied bevinden zich geen 
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woningen die van de leidingen hinder kunnen ondervinden. 
Het huidig landbouwgebruik in de zuidelijke rand van het 
plangebied wordt behouden en krijgt de bestemming ‘zone voor 
agrarische activiteiten’ (met uitzondering van een oefenkoer 
voor de brandweer). De landbouwactiviteiten hebben bij 
normaal gebruik geen negatief effect op de omgevingskwaliteit. 

Milderende maatregelen / 
Leemten in de kennis / 
Aanzienlijk milieueffect Nee 
 
 
Effect op de ruimtelijke ordening 
Referentiesituatie Deerlijk is een gemeente binnen de industriële as van de E17 

met een historische sterke aanwezigheid van bedrijven (vooral 
textiel) nabij het centrum en de invalswegen.  
Het plangebied ‘Brandweerkazerne’ is gelegen aan de afrit 3 van 
de E17 en bestaat uit de bedrijfssite van Devos-Caby aan de 
Vichtesteenweg, een textielbedrijf voor de productie en het 
verhandelen van tapijten. Aan de Vichtesteenweg is de toonzaal 
voor klanten gevestigd.  
Het bedrijf kent een stevige marktpositie, maar dient zijn 
productieproces te herorganiseren om competitief te blijven. 
Momenteel worden de activiteiten van het bedrijf Devos-Caby 
herschikt en geconcentreerd in de westelijke zone in een 
nieuwbouw. Een deel van de bedrijfsgebouwen in de oostelijke 
zone komen hierbij vrij voor een nieuwe ontwikkeling.  
Binnen het plangebied zijn drie woningen aanwezig, waarvan 
één bedrijfswoning, één vervallen landelijke woning en één 
zonevreemde private woning (oorspronkelijk als 
bedrijfswoning).  
Langsheen de Vichtesteenweg is aan de overzijde van de straat 
een tankstation met carwash voor vrachtwagens. In de 
omgeving van het plangebied, op 300 meter is verder de 
woonwijk ‘Belgiek’ met een gemengde bebouwing, verderop op 
ca. 1 km het regionaal bedrijventerrein Deerlijk-Waregem. 
Aan de westzijde van het plangebied is het open agrarische 
gebied gelegen. 
De oorspronkelijke bestemming op het gewestplan is deels zone 
voor milieubelastende bedrijven, deels reservegebied voor 
industriële uitbreiding en deels agrarisch gebied. Met een drietal 
BPA’s werd een deel van het reservegebied en het agrarisch 
gebied omgezet naar zone voor bedrijvigheid, naar zone voor 
parking en groen en naar zone voor ecologisch groen.  
- BPA 27 Braamheuvel (1995) 
- BPA 28 zonevreemde bedrijven fase 1 deelplan 64 (2000) 
- BPA 28 zonevreemde bedrijven fase 2 deelplan 64 (2002) 
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De historiek van deze opeenvolgende bestemmingsplannen is te 
vinden in het voorontwerp. Gezien een deel van het BPA 28 fase 
1 werd uitgesloten, heeft een deel van de zuidelijke rand zijn 
gewestplanbestemming ‘zone voor industriële uitbreiding met 
grondkleur agrarisch gebied behouden. 
Deerlijk is deels opgenomen binnen het regionaalstedelijk 
gebied van Kortrijk (ten noorden van de E17). In het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan is Deerlijk geselecteerd als 
structuurondersteunend hoofddorp. 
Het plangebied ligt ten zuiden van de E17 en maakt geen deel 
uit van een stedelijk gebied en behoort dus tot een het 
buitengebied. Binnen het plangebied is de vroegere 
gewestplanbestemming agrarisch opgenomen binnen het 
herbevestigd agrarisch gebied, maar de anders bestemde 
gebieden (via een BPA) vallen buiten de natuurlijke of de 
agrarische structuur. 
Een deel van de westelijke zone van het plangebied is nog 
onbebouwd en in landbouwgebruik als grasland of akkerland 
met ook een oefenpiste voor ruiters van een nabijgelegen 
manege. De uitbreiding van een bedrijfsgebouw voor Devos-
Caby is reeds door de gemeente vergund. 
De zuidelijke rand van het plangebied is eveneens in 
landbouwgebruik en maakt deel uit van een groter 
gebruiksperceel als grasland. 
Bodemgebruikskaart 2015: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de beschrijving op gebied van verkeersleefbaarheid 
verwijzen we naar de discipline mobiliteit. 
 

Omschrijving en beoordeling 
van de voorgenomen planopties 
met de mogelijke effecten 

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Deerlijk wordt 
gestreefd naar leefbare kernen met een gerichte verweving van 
economische activiteiten. Voor ‘industrie-eilandjes’ in het 
buitengebied zoals het plangebied opteert het gemeentelijk 
structuurplan voor het behouden en optimaliseren van 
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bestaande bedrijfssites door een functieverbreding naar kleinere 
percelen en een integratie in de omliggende omgeving. 
Het plangebied heeft een bebouwd karakter en wordt 
gedomineerd door de aanwezige bedrijfsgebouwen langs de 
Vichtesteenweg en de achterliggende terreinen 
(Braamheuvelstraat). Er is geen verweving van wonen met 
bedrijven in het plangebied, de zonevreemde woningen worden 
als uitdovend beschouwd bij de ontwikkeling van een lokaal 
bedrijventerrein.  
Het RUP wil vooral de randvoorwaarden scheppen voor: 

- het concentreren van de activiteiten van Devos-Caby in de 
westelijke zone (overdruk één economische activiteit) 

- het scheppen van ruimte voor een nieuwe brandweerkazerne 
- het opdelen van het oostelijk deel voor kleine en 
ambachtelijke bedrijven als lokaal bedrijventerrein (percelen 
tussen 500 en 2.500 m²) 

- het organiseren van de toegang en de ontsluiting tot de 
bedrijven 

- landschappelijke integratie t.o.v. het agrarisch gebied met 
aandacht voor het waterbeheer van de Slijpbeek en de 
Gaverbeek 

- behoud van de landbouwactiviteiten in de zuidelijke rand 
Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe economische 
activiteiten die de lokale dynamiek kan versterken en tegemoet 
komt aan de vraag vanuit de bedrijfswereld. Door deze 
reconversie kan het aansnijden van open ruimte (greenfields) 
vermeden worden. 
De huidige bestemming ‘zone voor bedrijvigheid’ wordt 
gewijzigd in ‘zone voor kleine en middelgrote bedrijven’ en 
deels in ‘zone voor gemeenschapsvoorzieningen’. De westelijke 
zone wordt via een overdruk bestemd voor ‘één economische 
entiteit’, waar het bedrijf Devos-Caby zijn activiteiten kan 
concentreren (de stedenbouwkundige vergunning voor een 
nieuw bedrijfsgebouw hiervoor is verleend door de gemeente 
Deerlijk). De oostelijke zone komt beschikbaar en kan ingericht 
worden als lokaal bedrijventerrein met een eigen toegangsweg 
op de Vichtesteenweg. De bestemming ‘milieubelastende 
bedrijven’ wordt gewijzigd in ‘zone voor kleine en middelgrote 
bedrijven’ met een minimale bedrijfsoppervlakte van: 
- 500 m² voor maximaal vier bedrijfspercelen 
- 1.500 m² voor de overige bedrijfspercelen.  

Hiermee speelt de gemeente Deerlijk in op de groeiende vraag 
naar ruimte voor lokale bedrijven. De bedrijven die toegelaten 
worden op het lokaal bedrijventerrein zijn verenigbaar met de 
ruime woonomgeving. Seveso-inrichtingen, milieubelastende 
bedrijven, bedrijven die sterk verkeersgenererend zijn, 
afvalverwerking en groothandel zijn niet toegelaten. De 
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dynamiek vanuit de aanwezigheid van de snelweg brengt mee 
dat deze site geschikt is voor bedrijvigheid. Bedrijfsgebouwen 
kunnen hierbij een milderende impact hebben bv. op 
geluidsoverdracht naar verder gelegen woongebied. Kantoren, 
toonzaal en detailhandel zijn enkel als ondergeschikte activiteit 
toegelaten en voor zover deze geen loketfunctie hebben en 
geen autonome activiteit uitmaken. Bewoning is enkel 
toegelaten in functie van bewaking met maximaal 200 m² 
vloeroppervlakte.  
Met de brandweerhervorming worden hulpverleningszones en 
brandweerkazernes herschikt. Uit een locatieonderzoek van 
Leiedal bleek deze site een geschikte locatie voor een nieuwe en 
gemeenschappelijke brandweerkazerne binnen de zone Fluvia 
voor de naastliggende gemeenten Deerlijk en Vichte 
(deelgemeente van Anzegem). Hiermee kan de dienstverlening 
en de snelheid van interventie verbeterd worden. De zone voor 
de brandweerkazerne met hierbij ook de noodzakelijke 
oefenruimte wordt aangeduid als zone voor openbaar nut. De 
voorziene oppervlakte van 1.000 m² vloeroppervlakte en 2.000 
m² buitenoppervlakte komt uit het programma voor de site dat 
met de brandweer werd opgemaakt (zie 5.1. 
‘programmatorische vragen’ in het voorontwerp). De activiteiten 
van de brandweerkazerne liggen aan de zijde gericht naar de 
wijk ‘Belgiek’ maar op een voldoende afstand om niet hinderlijk 
te zijn. 
Het RUP voorziet ten zuiden een smalle overdruk ‘groenscherm’ 
van minimaal 1,5 m als buffer om de bedrijfsgebouwen en 
brandweerkazerne te integreren.  
Er werd in kader van het RUP een inrichtingsvoorstel opgemaakt 
op korte en lange termijn uitgewerkt voor de invulling met een 
nieuwe brandweerkazerne en de realisatie van een lokaal 
bedrijventerrein. Het inrichtingsvoorstel is opgenomen in het 
voorontwerp 5.3. ‘Visie en ruimtelijke concepten’. 
Basiselementen hierbij zijn: 
- gemeenschappelijke bandweerkazerne 
- interne circulatie op het bedrijventerrein 
- concentratie van de kleinere bedrijfsentiteiten langs de 

Vichtesteenweg  
Om tot een beeldkwaliteit te komen, wordt de bouwhoogte voor 
nieuwe bedrijfsgebouwen beperkt tot 10 m. 
De aanwezigheid van de E17 en de bedrijvigheid maken het 
plangebied ongeschikt voor wonen. De zonevreemde woningen 
worden dan ook als uitdovend beschouwd om tegemoet te 
komen aan de vraag voor ruimte voor bedrijven.  
Het algemeen stedenbouwkundig voorschrift 0.1 bepaalt dat 
een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor nieuwe 
vestigingen zal worden beoordeeld op zorgvuldig ruimtegebruik 
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en een kwaliteitsvolle aanleg. 
Aan de westelijke zijde is een 50 m brede zone voor ecologisch 
groen ingetekend op het verordenend plan, grenzend aan de 
Slijpbeek. Deze strook zorgt voor een integratie t.o.v. het 
agrarische landschap en de ruimte voor het beheer van de 
beek. Ten noorden is een 10 m zone voor ecologisch groen 
langs de Gaverbeek en de afrit van de E17. 
Een deel van het plangebied is nog in agrarisch gebruik als 
grasland (met een paardenpiste) en akkerland, maar al 
eigendom van Devos-Caby waar uitbreiding van een 
bedrijfsgebouw vergund is. De strook langs de Slijpbeek is ‘zone 
voor ecologisch groen’ en dient samen met de uitbreiding zo 
ingericht te worden. Een drietal restpercelen van telkens ca. 
1.000 m², die niet nodig zijn voor bedrijvigheid, worden 
omgevormd van ‘zone voor bedrijvigheid’ of ‘reservegebied voor 
industriële uitbreiding’ tot ‘zone voor agrarische activiteiten’. 
Hiermee wordt de agrarische economische structuur voor de 
beroepslandbouw verder gevrijwaard. Enkel voor de oppervlakte 
nodig voor een oefenkoer van de brandweer (ca 5.000 m²), 
gaat het huidig landbouwgebruik verloren.  
Het departement landbouw en visserij verklaart geen advies uit 
te brengen bij de planmerscreening, maar dit wel zal doen in 
een later stadium van de adviesprocedure. 
Cruciaal binnen de discipline ruimte is de ontsluiting op de 
drukke Vichtesteenweg i.f.v. de verkeersveiligheid nabij de op- 
en afrit van de E17 en nabij de drukke verkeersknoop van de 
Belgiek. Het aantal toegangen op de Vichtesteenweg wordt 
beperkt tot één centrale toegangsweg tot het lokaal 
bedrijventerrein. De brandweer dient overeenkomstig de 
regelgeving over twee aparte toegangen te beschikken en krijgt 
een extra ontsluiting op de gewestweg N36 (vooral te gebruiken 
bij interventies). 
Er dient voldoende parkeerruimte te worden voorzien op eigen 
terrein, zowel voor werknemers, bezoekers als vrachtwagens 
(zie verder bij mobiliteit). 
Het RUP betekent een aantal bestemmingen die van 
hoofdcategorie wijzigen  

- van hoofdcategorie industrie naar gemeenschaps-
voorzieningen 

- van hoofdcategorie industrie naar agrarisch 
Hiermee treedt ook het stelsel van planbaten en planschade in 
werking. 
 

Milderende maatregelen / 
Leemten in de kennis / 
Aanzienlijk milieueffect Nee 
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Effect op de biodiversiteit, fauna en flora 
Referentiesituatie Het plangebied is grotendeels ingenomen door bebouwing en 

wordt aangeduid als niet waardevol op de biologische 
waarderingskaart als ui (geürbaniseerd gebied) en bl+hx (akker 
en soortenarm grasland). In de westelijke zone is een 
paardenpiste gelegen. Er is geen (openbaar) groen aanwezig 
binnen het plangebied, wel een openbare voetweg langs de 
Gaverbeek en de Slijpbeek. 
Binnen het plangebied zijn opgaande groene elementen vrijwel 
afwezig, op enkele spontane struikopslag na. 
De overzijde van de Slijpbeek, buiten het plangebied is 
aangeduid als een mix van waardevolle en minder waardevolle 
elementen (hp+hp*+kbs+kbp: grasland met relictsoorten en 
knotwilgen en populieren). Deze landschapselementen zijn 
typisch voor een beekvallei met natte gronden. De 
aanplantingen van de verkeerswisselaar staan als biologisch 
waardevol gekarteerd (n: gemengde loofhoutaanplanting). 
Er zijn geen natuurcomplexen in de omgeving die kunnen 
beïnvloed worden. Voor Deerlijk zijn het belangrijkste groen- en 
natuurgebieden het provinciaal domein de Gavers op ca. 3 km, 
het Wijmelbroek op ca. 500 m, de Veemeersen en de Bonte Os 
op ca. 1 km en het VEN-gebied van de Kasselrijbeek op ca. 1,5 
km.  
 

Omschrijving en beoordeling 
van de voorgenomen planopties 
met de mogelijke effecten 

Er worden geen ecologische waarden of potenties aangetast met 
het RUP.  
In het plangebied wordt de bestemming uit het BPA ‘zone voor 
ecologisch groen’ behouden. Het stedenbouwkundige voorschrift 
4.2 bepaalt dat een buffer van 5 m breed op een kwaliteitsvolle 
wijze wordt beplant met streekeigen struiken en bomen die 
standplaatsgeschikt zijn. De rest dient te worden aangelegd in 
functie van het ecologisch evenwicht van de beekvallei. Een 
beplantingsplan maakt deel uit van elke vergunningsaanvraag 
en is een informatief document bij het beoordelen van de 
vergunningsaanvraag. Het aanleggen van groentaluds en 
natuurlijke waterberging zijn toegelaten. De groene buffer dient 
aangelegd in het volgend plantseizoen na de ingebruikname. 
Deze zone bevat ook de oeverstrook van 5m met de Slijpbeek 
en de Gaverbeek. Dit biedt potenties voor een natuurgericht 
beheer van de beekoevers in samenspraak met de 
waterloopbeheerder. De inrichting kan zich inspireren op de 
aanwezige landschapselementen in de vallei van de Slijpbeek. 
Voor aanplantingen dient wel rekening gehouden te worden met 
het beekbeheer en de ligging van de Aquafin-collector 
Het RUP voorziet ten zuiden nog een smalle overdruk 
‘groenscherm’ van minimaal 1,5 m als buffer om de 
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bedrijfsgebouwen en brandweerkazerne te integreren.  
 

Aanzienlijk milieueffect Nee 
 
 
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, warmtepompen, micro-WKK, kleine 
windturbines…). Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een 
bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-
eisen en de EPB-procedure voldoen, waaronder een verplicht 
aandeel hernieuwbare energie voorop stellen. De eisen worden 
regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau 
"bijna-energieneutraal bouwen" (BEN). De verplichting voor 
minimale hernieuwbare energie geldt voor residentiële 
gebouwen vanaf 1/1/2014 en niet-residentiële gebouwen vanaf 
1/1/2017 (met uitzondering van industriële gebouwen). De 
opties zijn: zonneboiler, PV-zonnepanelen, biomassa, 
warmtepomp, stadsverwarming en/of financiële participatie in 
een duurzaam energieproject. 
 

Aanzienlijk milieueffect Nee 
 
 
Effect op de bodem 
Referentiesituatie Het plangebied is vrijwel grotendeels verhard of bebouwd door 

bedrijvigheid aan de Vichtesteenweg en de Braamheuvelstraat. 
Een deel is nog in landbouwgebruik. 
Op de bodemkaart zijn de deelgebieden opgenomen als vochtig 
tot nat zand(leem) Scp(s), Pdb, Ldp, uPdp  en uLhx.  
De activiteiten van Devos-Caby aan de oostelijke zijde als 
textielbedrijf heeft een beperkte bodemverontreiniging 
veroorzaakt.  
Op het geoloket ‘bodemsanering ’van OVAM is de site 
opgenomen als dossiernr 19474.0: conf. OBO,BBO, laatste BBO 
(2004) 
Aan de overzijde van de Vichtesteenweg is ook de site van het 
tankstation/carwash opgenomen die ondertussen werd 
gesaneerd: dossiernr: 14463.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: 
EEO-2007. 
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De westelijke zone van het plangebied is overwegend in 
landbouw gebleven met dan ook weinig kans op een historische 
vervuiling 
Via het webloket van OVAM bouwt de gemeente een verdere 
inventaris uit van mogelijke risico-percelen, waar een 
bodemonderzoek vereist is bij overdracht. 
 

Omschrijving en beoordeling 
van de voorgenomen planopties 
met de mogelijke effecten 

De nieuwe bestemming wordt ‘zone voor kleine en middelgrote 
bedrijven’. De activiteiten van Devos-Caby worden verplaatst 
naar een nieuw te bouwen bedrijfsgebouw in de oostelijke zone. 
De vastgestelde bodemverontreiniging wordt verder behandeld 
zoals voorgeschreven in het bodemdecreet. Bij afbraak van de 
gebouwen zal aandacht voor de bodemkwaliteit een 
aandachtspunt zijn. 
Binnen het plangebied kunnen nieuwe kleinere bedrijven zich 
vestigen die niet milieuvervuilend- of belastend zijn. De kans op 
nieuwe risico-activiteiten voor bodemsanering is dan ook 
beperkt. Vanuit de Vlarem-reglementering worden preventieve 
maatregelen opgelegd om nieuwe bodemverontreiniging tegen 
te gaan. Percelen die op het register van verontreinigde 
gronden komen, worden verder opgevolgd door toepassing van 
het bodemsaneringsdecreet. 
OVAM vermeldt in zijn advies dat het bodemdecreet niet 
voorziet dat Ovam advies verleent bij BPA’s of MER-studies en 
verwijst voor de afgeleverde bodemattesten naar de gemeente. 
Verder worden een aantal standaardopmerkingen opgesomd. 
In het OVAM wordt verkeerdelijk een specifieke opmerking 
meegegeven i.v.m. een site in Leuven. 
Specifiek is de komst van de brandweerkazerne, maar met de 
nodige voorzorgsmaatregelen tijdens de oefeningen is er geen 
extra risico op nieuwe bodemverontreiniging als de oefenkoer 
op een voldoende manier verhard is. 
Indien bij de bouw- of infrastructuurwerken, gronden 
uitgegraven en afgevoerd worden, is de regeling op het 
grondverzet van toepassing en moeten de nodige analyses 
uitgevoerd en bodembeheerrapporten opgemaakt worden.  
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Aanzienlijk milieueffect Nee 

 
 
Effect op het water 
Referentiesituatie Watertoetskaart (besluit van de Vlaamse regering 1 juli 2014):  

- grotendeels niet overstromingsgevoelig  
- deels mogelijks overstromingsgevoelig (kant Slijpbeek) 
- heel beperkt effectief overstromingsgevoelig (id) 

Ten westen, buiten het plangebied en overzijde van de 
Slijpbeek ligt een effectief overstromingsgevoelig gebied. 
Het plangebied wordt begrensd door enerzijds de Slijpbeek 
(waterloop van 2° categorie) en de Gaverbeek (beek van 1° 
categorie), beide vloeien samen hier, waarbij het water van de 
Slijpbeek zich opsplitst en deels in westelijke richting stroomt 
(monding in Leie te Harelbeke) en deels in oostelijke richting 
(monding Leie in Waregem). Met de aanleg van de snelweg E17 
werd de loop van de Gaverbeek verlegd en deels 
rechtgetrokken. Dit heeft zijn invloed op de ontwatering van het 
plangebied. 
Er is geen probleem met wateroverlast in relatie tot het 
plangebied bekend, wel is het gebied ten westen van de 
Slijpbeek (gekend onder de naam Lisboa) een probleemgebied 
met een groot overstromingsrisico en een kans op materiële 
schade. 
 
Op basis van de vroegere watertoetskaarten: 

- matig tot zeer gevoelig voor grondwaterstroming 
- infiltratiegevoelig  

Op de kaart van de infiltreerbare bodems van de provincie 
West-Vlaanderen, staat het plangebied deels aangeduid als 
infiltreerbaar en deels als moeilijk infiltreerbaar. 
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Op basis van zoneringsplan: 
- grotendeels gelegen in het centraal gebied, waar het 

gemeentelijk rioleringsnet van de Vichtesteenweg is op 
het collectorennet om het afvalwater af te voeren naar 
het RWZI van Harelbeke  

- de woningen in de Braamheuvelstraat staan gekarteerd 
als collectief te sanering buitengebied 

- het niet bebouwde terrein is niet opgenomen op het 
zoneringsplan 

In het noorden van het plangebied volgt een Aquafin-collector 
de Gaverbeek, dat het (gemengde) afvalwater van de 
Vichtesteenweg en de wijk ‘Belgiek’ opvangt. De 
Braamheuvelstraat heeft geen riolering. 
Deerlijk is beheerder van zijn rioleringsstelsel, maar laat zich 
hiervoor bijstaan door Rioact (Watergroep en Aquafin). 
 

Omschrijving en beoordeling 
van de voorgenomen planopties 
met de mogelijke effecten 

Het RUP is bedoeld om ruimte voor lokale economie te creëren 
en een locatie te voorzien voor een nieuwe brandweerkazerne. 
Het RUP past de bestemming tot ‘zone voor kleine en 
middelgrote bedrijven’ en legt de randvoorwaarden vast voor 
een gedeeltelijke reconversie van de site als lokaal 
bedrijventerrein. Er worden t.o.v. de vroegere bestemming in 
het PBA zonevreemde bedrijven geen bijkomende harde 
bouwmogelijkheden gecreëerd, ongeveer 3.000 m² wordt 
opnieuw omgezet naar agrarisch gebied.  
Het plangebied is gelegen in een gebied met een 
zand(leem)bodem, waar infiltratie in principe mogelijk is 
(afhankelijk van de grondwaterstand). 
Het gebied watert af in de richting van de Slijpbeek en de 
Gaverbeek. Voor de Gaverbeek blijft waterbeheer een 
aandachtspunt gezien de hoge mate van verharding in het 
stroomopwaarts deelbekken, de snelle afvoer vanuit de zijbeken 
uit het interfluvium zoals de Slijpbeek en de hoge aanvoer van 
sediment die een afstroming bemoeilijkt.  
Het plangebied is gedeeltelijk ‘mogelijks overstromingsgevoelig 
gebied’ langs de Slijpbeek waar de bestemming “zone voor 
ecologisch groen” wordt en dus bouwvrij blijft met behoud van 
het waterbergend vermogen. Een andere zone aangeduid als 
mogelijks overstromingsgevoelig duidt op de vroegere situatie 
en is reeds bebouwd door Devos-Caby. Met de aanleg van de 
E17 werd de afwateringssituatie grondig gewijzigd. 
Het stedenbouwkundige voorschrift 0.4. voorziet dat alle 
ruimtelijke ingrepen in overeenstemming dienen te zijn met de 
principes van het integraal waterbeheer. Alle handelingen in 
functie van het waterbeheer zijn toegelaten voor zover ze de 
hoofdfunctie niet belemmeren. 
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Bij nieuwe gebouwen of verhardingen wordt de 
stedenbouwkundige verordening voor hemelwater, infiltratie en 
buffering toegepast sinds 1 januari 2014. Bij nieuwe verharding 
vanaf 40 m² wordt een vertraagde afvoer via infiltratie of 
buffering opgelegd. De zandige bodem biedt in principe 
infiltratiemogelijkheden. Indien infiltratie een optie is 
(afhankelijk van grondwaterpeilen), wordt een infiltratie 
opgelegd door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. 
Voor projecten groter dan 1.000 m² vraagt de provincie een 
buffer voor vertraagde afvoer van 330 m³ per ha verharde 
oppervlakte (met een lozingsdebiet van 10l/s/ha). In een 
overstromingsgevoelige omgeving worden deze cijfers 
opgetrokken naar een vertraagde afvoer van 410 m³ en een 
debiet van 5l/s.ha. 
Als bronmaatregel worden verhardingen bij voorkeur in 
waterdoorlatende materialen aangelegd, mits de fundering 
voldoende waterdoorlatend is.  
In de westelijke zone wordt een nieuwbouw voor Devos-Caby 
opgetrokken als uitbreiding van een bestaande loods. In het 
oostelijk deel zullen op korte termijn de bestaande gebouwen 
ingedeeld worden voor nieuwe activiteiten, maar op termijn 
afgebroken worden met een herverkaveling als lokaal 
bedrijventerrein. 
Bij het oprichten van nieuwe gebouwen of verhardingen zal een 
afdoende waterbuffering nodig zijn zoals vastgelegd in de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening of in het 
watertoetsadvies. Op het voorstel van inrichtingsplan (zie 
voorontwerp 5.4. inrichtingsplan en fasering) is binnen de ‘zone 
voor ecologisch groen’ ruimte voor waterbuffering mogelijk. 
Voor de uitbreiding van Devos-Caby in de westelijke zone zal 
alvast deze buffering voor ca. 2 ha nodig zijn, deze buffering 
wordt best geïntegreerd binnen het concept van de 
omgevingsaanleg. In de oostelijke zone zal een nieuwe 
toegangsweg tot het lokaal bedrijventerrein worden voorzien 
van een gescheiden stelsel. Dit gebeurt het best op een 
collectieve manier wanneer de bestaande gebouwen afgebroken 
worden en plaats maken voor een nieuwe percelering.  
Ook voor de brandweerkazerne en het lokaal bedrijventerrein 
zal een voldoende waterbuffering nodig zijn, die kan 
gecombineerd worden met het opslaan van een reserve aan 
bluswater om de brandweertanks te vullen en te gebruiken bij 
brandblusoefeningen. Deze waterbuffer kan eveneens dienen 
voor een vertraagde afvoer zoals opgelegd in de verordening 
hemelwater. 
De VMM vermeldt in zijn advis dat het plangebied grenst aan 
de Gaverbeek, een onbevaarbare waterloop die wordt 
beheerd door de VMM. Aangezien de Gaverbeek een 
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geklasseerde onbevaarbare waterloop is, dient langs deze 
waterloop te alien tijde een strook van 5 m breed 
toegankelijk te zijn voor het onderhoud (ruimingswerken, 
herstel van oevers), overeenkomstig het decreet integraal 
waterbeleid. In de nota is opgenomen dat het verordenend 
plan een 5m brede strook voorzien langs de Slijp- en 
Gaverbeek als overdruk beekoeverstrook). We nemen aan dat 
de 5m-erfdienstbaarheidszone langs de Gaverbeek op deze 
manier zal gerespecteerd worden. 
Mogelijks worden bij bouwprojecten een kleinschalige 
ondergrondse constructie voorzien, met een beperkt effect op 
de grondwaterstromen. Bij grote ondergrondse constructies is 
een watertoetsadvies van VMM nodig. 
De VMM vermeldt in zijn advies met betrekking tot het 
grondwateraspect er geen significante negatieve effecten 
verwacht worden, mits de bestaande regeling wordt gevolgd. 
Bedrijvigheid kunnen huishoudelijk en bedrijfsafvalwater 
veroorzaken. Het afvalwater (voor zover het bedrijf o.b.v. de 
milieuvergunning niet zelf moet zuiveren) wordt opgevangen in 
de riolering van de Vichtesteenweg of rechtstreeks, mits 
toestemming van Aquafin op de collector langs de Gaverbeek. 
Het plangebied is aangesloten op de collectieve waterzuivering, 
met uitzondering van de lozingspunten in de 
Braamheuvelstraat. De woningen hier dienen nog te worden 
aangesloten via een riolering. Het ontwerp-GUP (zie figuur) op 
het geoloket van de stroomgebiedbeheerplannen geeft een 
prioriteit 5 voor de aanleg van deze riolering tot aan de Aquafin- 
collector. In het perspectief van de reconversie van dit gebied 
wordt deze programmering best verschoven naar een vroeger 
tijdstip. Dit kan bij de opmaak van het jaarlijkse 
wateruitvoeringsprogramma WUP op bekkenniveau besproken 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

pag ina 24 

sve/bla a u teu r  - u dee 18-1 Brandweerkazerne 07 dossi e r  - 20160608-planmerscreening DEE 18 Brandweerkazerne-ontheffingsvraag b es tand  - 8 juni 2016 d a tu m 

De VMM vermeldt in zijn advies dat de aanleg van riolering in de 
Braamheuvelstraat in het vastegestelde GUP een prioriteit 7 
heeft meegekregen. Er kan gebruik gemaakt worden van de 
voorziene vrijheidsgraden om het project naar voor te schuiven. 
Er is een aansluitplicht van het huishoudelijk afvalwater op de 
riolering, wat gecontroleerd wordt door een keuring bij 
aansluiting of na renovatie. Het afvalwater van de 
Vichtesteenweg wordt via een Aquafin-collector afgevoerd naar 
het zuiveringsstation in Harelbeke. Op termijn worden de 
gemengde riolering vervangen door een gescheiden stelsel. 
De Aquafin collector die door het plangebied loopt wordt 
uiteraard behouden en geniet van een erfdienstbaarheid om de 
werking niet te verstoren. De collector ligt ook in de 30 m brede 
bouwvrije strook van de snelweg. 
De brandweerkazerne zal water nodig hebben voor het vullen 
van de voorraadtanks en voor het houden van oefeningen 
(minimale waterbuffer van 50 m³). Het bluswater bij oefeningen 
wordt bij voorkeur niet geloosd op het oppervlaktewater, maar 
opgevangen en als bedrijfsafvalwater geloosd. In de huidige 
plannen wordt een waterbekken voorzien op de perceelsgrens 
met het agrarisch gebied. 
De Slijp- en de Gaverbeek vormen de grens van het plangebied. 
Het verordenend plan voorziet een 5 m brede strook als 
overdruk ‘beekoeverstrook). De voorschriften bepalen dat deze 
strook bouwvrij is en behalve recreatieve halfverharde paden er 
geen verhardingen toegelaten worden. In het kader van de 
watertoets zal advies gevraagd worden zowel aan de dienst 
Waterlopen van de provincie als de dienst operationeel 
waterloopbeheer van de Vlaamse milieumaatschappij. 
De ‘zone voor ecologisch groen’ dient te worden aangelegd in 
functie van het ecologisch evenwicht van de beekvallei. Een 
beplantingsplan maakt deel uit van elke vergunningsaanvraag 
en is een informatief document bij het beoordelen van de 
vergunningsaanvraag. Het aanleggen van groentaluds en 
natuurlijke waterberging zijn toegelaten. De groene buffer dient 
aangelegd in het volgend plantseizoen na de ingebruikname. 
Deze zone bevat ook de overdruk ‘beekoeverstrook’ van 5 m 
met de Slijpbeek en de Gaverbeek. Dit biedt potenties voor een 
natuurgericht beheer van de beekoevers in samenspraak met 
de waterloopbeheerder. De inrichting kan zich inspireren op de 
aanwezige landschapselementen in de vallei van de Slijpbeek. 
Voor aanplantingen dient wel rekening te worden gehouden met 
het beekbeheer en de ligging van de Aquafin-collector. 
 

Milderende maatregelen / 
Leemten in de kennis / 
Aanzienlijk milieueffect Nee 
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Effect op de atmosfeer en klimatologische factoren 
Referentiesituatie De luchtkwaliteit in de verstedelijkte regio Kortrijk-Waregem is 

volgens het VMM-geoloket van een middelmatige kwaliteit. Het 
plangebied wordt sterk beïnvloed door de snelweg E17 met een 
druk verkeer. Op basis van de resultaten 2010-2012: een totale 
index van 8 à 7 (slecht tot ondermaats), een gemiddelde PM10 -
concentratie van 21-25 µg/m³, tussen de 21 en 25 
overschrijdingen per jaar van de 50 µg/m³ fijn stof en een 
gemiddelde NO²-concentratie van 36-45 µg/m³. Buiten het 
plangebied, verder van de snelweg is er een betere 
luchtkwaliteit. Deze resultaten tonen een verbetering t.o.v. de 
vorige jaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het plangebied is een vestiging van een tapijtweverij met 
bijhorende opslag. De huidige bedrijfsactiviteiten brengen 
weinig emissies naar de lucht, beperkte stofhinder is mogelijk.  
Vooral het internationale verkeer op de E17 is een permanente 
bron van emissies naar de lucht. De milieudienst van Deerlijk 
meldt geen klachten rond lucht of stof. Er zijn geen verdere 
specifieke problemen naar luchtkwaliteit bekend in het 
plangebied. 
 

Omschrijving en beoordeling 
van de voorgenomen planopties 
met de mogelijke effecten 

De algemene maatregelen vanuit de diverse actieplannen naar 
lucht (fijn stof, NEC, groene mobiliteit, toepassing vlarem-
normen, EPCB…) moeten op termijn resulteren in een verdere 
verbetering van de globale luchtkwaliteit. De emissies van de 
E17 valt buiten het bestek van dit RUP. 
Het bedrijf Devos-Caby zal zijn activiteiten concentreren binnen 
een nieuwbouw in de westelijke zone. Het bedrijf dient hierbij 
de nodige maatregelen te treffen om zijn emissies te beperken. 
De reconversie van de oostelijke zone als lokaal 
bedrijventerrein, waar ook de nieuwe brandweerkazerne komt, 
zal bijkomende vervoersbewegingen met zich meebrengen. 
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Verkeersgenererende activiteiten zijn echter niet toegelaten (zie 
verder bij mobiliteit). Gezien de vlotte bereikbaarheid en de 
context van de snelweg zal dit geen aanzienlijk effect zijn. 
Binnen het plangebied kunnen enkel kleine bedrijven zich 
vestigen die niet milieuvervuilend- of belastend zijn. De kans op 
nieuwe industriële emissiebronnen naar de lucht zijn dan ook 
beperkt. Bedrijven dienen te voldoen aan de Vlarem-normen 
voor uitstoot naar de lucht.  
Het RUP voorziet een groenbuffer waar de ruimte dit toelaat, 
vooral als landschappelijke integratie. Een goed opgebouwde 
groenbuffer kan ook een filterende werking hebben om de 
verspreiding van bv. fijn stof. 
De gemeente Deerlijk heeft een nulmeting van de CO2-emissie 
in 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. 
 

Milderende maatregelen / 
Leemten in de kennis / 
Aanzienlijk milieueffect Nee 
 
 
Effect op het geluid 
Omschrijving en beoordeling 
van de voorgenomen planopties 
met de mogelijke effecten 

Het plangebied maakt deel uit van de verstedelijkte as van 
Deerlijk-Waregem met een sterke aanwezigheid van bedrijven. 
De voornaamste geluidsbronnen in de omgeving zijn vooral de 
E17 en de bedrijven. Waar de snelweg geluidshinder 
veroorzaakt voor woningen, voorziet de administratie AWV 
geluidsschermen. Er is echter geen woonfunctie binnen het 
plangebied. 
De lne geluidskaarten tonen dat het plangebied binnen de 
contour ligt van 60-64 dBA overdag en 55-59 dBA ’s nachts. 
geluidscontouren overdag 
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geluidscontouren ’s nachts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De milieudienst van Deerlijk maakt geen melding van 
geluidsoverlast in de omgeving van de bedrijvigheid in het 
plangebied. Bij klachten zoekt de milieudienst oplossingen om 
samen met de bedrijven de geluidshinder te beperken op basis 
van de Vlarem-normen.  
Het RUP is bedoeld om enerzijds Devos-Caby zijn activiteiten te 
laten herschikken en anderzijds een lokaal bedrijventerrein met 
kleinere bedrijven zich te laten vestigen. De voorschriften sluit 
de komst van nieuwe bedrijven die milieubelastend of –
vervuilend zijn uit. De kans op nieuwe industriële 
geluidsbronnen naar de omgeving zijn dan ook beperkt.  
Binnen het lokaal bedrijventerrein wordt een nieuwe 
brandweerkazerne geïntegreerd. 
Waar mogelijk voorziet het plangebied een groenbuffer t.o.v. de 
het gebied richting Belgiek maar de ruimte hiervoor is heel 
beperkt en zal vrijwel geen geluidsmilderende werking hebben. 
 

Milderende maatregelen / 
Leemten in de kennis / 
Aanzienlijk milieueffect Nee 
 
 
Effect op het licht 
Omschrijving en beoordeling 
van de voorgenomen planopties 
met de mogelijke effecten 

Het plangebied maakt deel uit van de verstedelijkte as Deerlijk-
Waregem met een sterke aanwezigheid van bedrijven, vaak 
verweven met woongebied. De belangrijkste lichtbron binnen 
het plangebied is vooral de verlichting van de E17 en het 
oprittencomplex waar de verlichting ’s nachts niet gedoofd 
wordt.  
Er zijn bij de milieudienst geen gekende problemen voor het 
plangebied i.v.m. lichthinder. De straatverlichting van de 
Vichtesteenweg zorgt functioneel voor voldoende verlichting. 
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Met de aanleg van een nieuwe toegangsweg tot het lokale 
bedrijventerrein zal een straatverlichting worden voorzien die 
voldoende energiezuinig is zonder verstrooiing van het licht. Dit 
gebeurt in samenspraak met de distributiebeheerder Eandis. 
Het Vlarem bepaalt dat bedrijven hun verlichting dienen te 
beperken tot een functionele verlichting tijdens de activiteiten. 
 

Milderende maatregelen /  
Leemten in de kennis / 
Aanzienlijk milieueffect Nee 
 
 
Effect op de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed en het landschap 
Referentiesituatie Het plangebied maakt deel uit van de verstedelijkte as Deerlijk-

Waregem met een historische verweving van bedrijven en 
wonen. Het plangebied is een cluster van bedrijfsgebouwen en 
nog vrijliggende gronden met bestemming bedrijvigheid (BPA 
zonevreemde bedrijven). De snelweg E17 is dominant 
aanwezigheid in het beeld, gedeeltelijk gefilterd door de 
opgaande randbeplanting op de snelwegbermen. Door het 
plangebied lopen ook 2 hoogspanningsleidingen met één 
pyloon. 
In het plangebied is één gebouw opgenomen op de inventaris 
van het bouwkundig erfgoed: boerenarbeidershuis, momenteel 
in een sterk vervallen toestand. Er zijn geen beschermde 
monumenten of landschappen binnen het plangebied. In het 
centrum van Deerlijk en op de wijk Belgiek, buiten het 
plangebied, zijn wel talrijke woonhuizen en panden opgenomen 
op de inventaris van bouwkundig erfgoed, vaak 
arbeiderswoningen en gebouwen vanuit het industrieel 
verleden. 
Landschappelijk ligt Deerlijk in de Gaverbeekdepressie, het 
plangebied ligt op de rand van de oorspronkelijk natte meersen 
en de meer zandige kouters. Op de landschapsatlas is de 
omgeving deel van zandig Leie-Schelde interfluvium. De 
Gaverbeek en de Slijpbeek vormen de grens van het 
plangebied. Aan de overzijde van de Slijpbeek is een vochtig 
gebied met kleine landschapselementen in de vorm van 
knotwilgen en houtkanten. 
Binnen het plangebied is geen publiek groen aanwezig. De 
zuidrand van het plangebied is in landbouwgebruik. 
Op gebied van archeologie kent Deerlijk een aantal, verspreid 
liggende archeologische sites die in de centraal archeologische 
inventaris (CAI) zijn opgenomen. Hierbij werd zowel materiaal 
uit de Steentijd gevonden, als resten uit de Romeinse periode 
en de middeleeuwen. Binnen het plangebied en omgeving zijn 
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geen archeologische vondsten bekend. 
 

Omschrijving en beoordeling 
van de voorgenomen planopties 
met de mogelijke effecten 

Het plangebied is de site van het tapijtenbedrijf Devos-Caby en 
deels bebouwd met weinig historische relicten of 
landschapskenmerken. Het plangebied paalt ten westen aan een 
open ruimte met landschapselementen. Ten noorden is de E17 
een barrière. Ten opzichte van de snelweg en afrit geldt een 
bouwvrije strook van 30 m die ook in het verordenend plan is 
weergegeven. 
Het RUP wil vooral de randvoorwaarden scheppen voor een 
goede landschappelijke inpassing van de uitbreiding van Devos-
Caby in de westelijke zone en de omvorming naar een lokaal 
bedrijventerrein met ook een nieuwe brandweerkazerne in de 
oostelijke zone. Het algemeen voorschrift 0.1 bepaalt dat bij 
vergunningsaanvragen gestreefd wordt naar een ruimtelijke 
draagkracht, beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing.  
De opslag van goederen dient maximaal binnen het 
bedrijfsgebouw te gebeuren, eventuele opslag op open lucht is 
beperkt tot een hoogte van 2 m en mag niet vanaf het openbaar 
domein zichtbaar zijn. Het verordenend plan voorziet een 30 m 
brede ‘zone voor ecologisch groen’ in de richting van het 
landschap van de Slijpbeek. De Slijp- en de Gaverbeek vormen 
de grens van het plangebied. Het verordenend plan voorziet een 
5 m brede strook als overdruk ‘beekoeverstrook’. De ‘zone voor 
ecologisch groen’ dient te worden aangelegd in functie van het 
ecologisch evenwicht van de beekvallei. Een beplantingsplan 
maakt deel uit van elke vergunningsaanvraag en is een 
informatief document bij het beoordelen van de 
vergunningsaanvraag. Deze zone bevat ook de oeverstrook van 
5 m met de Slijpbeek en de Gaverbeek. Dit biedt potenties voor 
een natuurgericht beheer van de beekoevers in samenspraak 
met de waterloopbeheerder. De inrichting kan zich inspireren op 
de aanwezige landschapselementen in de vallei van de 
Slijpbeek. 
Waar mogelijk voorziet het plangebied een 1,5 m groenscherm 
om de impact in de richting van Belgiek te milderen en de 
gebouwen te integreren maar de ruimte hiervoor is beperkt. De 
zuidelijke rand kan deels zijn landbouwgebruik behouden, enkel 
de oefenkoer van de brandweer zal worden aangelegd binnen 
een huidig landbouwgebruik. 
De landelijke woning in de Braamheuvelstraat op de inventaris 
van het bouwkundig erfgoed wordt in het voorontwerp 6.6. 
‘inventaris bouwkundig erfgoed’ gewaardeerd volgens zijn 
culturele waarde, gebruikswaarde, context- en 
belevingswaarde. De conclusie is dat dit gebouw niet dient te 
worden behouden en kan worden gesloopt. Herbouw van een 
nieuwe woning is uitgesloten gezien enkel bedrijfswoningen 
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toegelaten zijn geïntegreerd binnen het bedrijfsvolume. Voor de 
sloop zal echter nog steeds het advies van het agentschap 
Onroerend erfgoed nodig zijn. 
Agentschap onroerend erfgoed vermeldt in zijn advies dat de 
beoordeling t.a.v. de sloop van de hoevegebouwen op 
voldoende wijze beschreven wordt. Het RUP zal geen 
aanzienlijke milieueffecten genereren voor de disciplines 
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie. 
Het aspect archeologisch erfgoed valt onder het ‘decreet 
bescherming van het archeologisch erfgoed’ (nu geïntegreerd in 
het onroerend erfgoeddecreet). Gezien het plangebied deels 
bebouwd is op de drogere gronden, is de kans op een 
aanwezigheid van archeologische sporen minimaal. Vanaf 1 juni 
2016 dient een bouwvergunningsaanvraag een bekrachtigde 
archeologienota te bevatten die een inschatting maakt van de 
kans op archeologische vondsten. Op basis van de bevindingen 
van een erkend archeoloog kan een verder archeologisch 
onderzoek nodig zijn. 
 

Milderende maatregelen / 
Leemten in de kennis / 
Aanzienlijk milieueffect Nee 
 
 
Effect op de mobiliteit 
Referentiesituatie De gemeente Deerlijk beschikt over een goedgekeurd 

mobiliteitsplan. Deerlijk is ontstaan op de verbindingsweg 
Harelbeke-Oudenaarde en heeft zich, mede door de 
textielnijverheid, ontwikkeld tot een dichte kern met talrijke 
bedrijven, vooral langs de toegangswegen zoals de 
Vichtesteenweg. Later heeft de E17 een nieuwe dynamiek op 
gang gebracht met de komst van bedrijventerreinen. 
Het plangebied is gelegen aan de afrit nr. 3 van de E17 op de 
Vichtesteenweg. De Vichtesteenweg (N36) is een secundaire 
weg categorie II en zorgt vooral voor een bovenlokale 
verbinding naar de kernen in het interfluvium (Vichte, 
Ingooigem, Otegem, Tiegem…). Tijdens de ochtend en 
avondspits is er een verhoogde intensiteit van het verkeer 
tussen de afrit en het kruispunt op de Belgiek (met de afslag 
naar het bedrijventerrein Deerlijk-Waregem), met filevorming 
tot gevolg. Buiten de spits is het verkeer druk maar zonder 
congestie. De verkeersdrukte wordt bovendien in de hand 
gewerkt door de aanwezigheid van een servicestation met 
carwash waar talrijke (internationale) vrachtwagens komen 
tanken en hiervoor dienen aan te schuiven. 
AWV plant op korte termijn om het kruispunt ‘Belgiek’ aan te 
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passen om een vlottere doorstroming van het verkeer te 
bekomen. Ook voor fietsers is dit een bijzonder gevaarlijk punt. 
De Braamheuvelstraat is weliswaar een openbare weg, maar 
heeft het beeld van een private toegang tot het bedrijf Devos-
Caby en kent vrijwel geen doorgaand verkeer. 
Er is een buslijn in de Vichtesteenweg met een halte nabij het 
plangebied. Er zijn aanliggende fietspaden in de 
Vichtesteenweg. Een voetweg verbindt het plangebied met de 
straat ‘Lisboa’ via een brugje over de Slijpbeek. 
Het bedrijf Devos-Caby heft zijn ontsluiting op de 
Vichtesteenweg en heeft een aantal loskades voor het 
vrachtvervoer. 
 

Omschrijving en beoordeling 
van de voorgenomen planopties 
met de mogelijke effecten 

Voor Deerlijk en de omgeving van Belgiek staat de 
verkeersleefbaarheid voorop. Onveilige situaties dienen 
preventief te worden aangepakt. De N36 werd reeds op de 
meeste trajecten door AWV in het kader van een doortocht 
heringericht, wat de doorstroming van het verkeer bevordert. 
Op korte termijn wordt ook het knelpunt van het kruispunt op 
de Belgiek heringericht om het drukke verkeer in betere banen 
te leiden. 
Het RUP specifieert verder de ontwikkelingsperspectieven voor 
enerzijds de uitbreiding van Devos-Caby in de westelijke zone 
en de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein in de 
oostelijke zone met eveneens de komst van een nieuwe 
brandweerkazerne. Het RUP vermijdt verdere grootschalige 
ruimtelijke ontwikkelingen die de schaal van de omgeving 
overschrijden. Verkeersgenererende activiteiten of met grote 
publieksaantrekking zoals autonome kleinhandel, zoals 
baanwinkels, zijn niet toegelaten. 
Het aantal vervoerbewegingen vanuit Devos-Caby zal 
grotendeels gelijk blijven, de vestiging van bedrijven op het 
lokaal bedrijventerrein zorgt voor een toename aan 
verkeersbewegingen. Voor de ontsluiting wordt een nieuwe 
centrale toegangsweg voorzien om alle verkeer te bundelen en 
die een verbinding vormt met de Braamheuvelstraat. De 
brandweerkazerne dient vanuit de regelgeving over een extra 
toegang en uitrit te beschikken in functie van snelle 
interventies. 
Bij een vergunningsaanvraag is de impact op de mobiliteit en 
verkeersleefbaarheid één van de beoordelingscriteria 
(voorschrift 1.4). Elk bedrijf dient op eigen terrein voldoende 
parkeerplaatsen te voorzien voor personenwagens, naast 
voldoende circulatie- en stationeerruimte voor vrachtwagens. Er 
is een minimum parkeernorm van 1 parkeerplaats per 100 m² 
bedrijfsoppervlakte én per 10 werknemers. 
De stedenbouwkundige voorschriften voorzien een brede buffers 



 

pag ina 32 

sve/bla a u teu r  - u dee 18-1 Brandweerkazerne 07 dossi e r  - 20160608-planmerscreening DEE 18 Brandweerkazerne-ontheffingsvraag b es tand  - 8 juni 2016 d a tu m 

ten noorden en ten westen van ca. 30 m breed waar de huidige 
voetweg behouden wordt. Deze voetweg is onderdeel van een 
netwerk van trage wegen.  
De Braamheuvelstraat wordt op het verordenend plan als ‘zone 
voor openbare wegenis’ opgenomen. De komst van nieuwe 
bedrijven zal bijkomend verkeer met zich meebrengen, bovenop 
de vervoersbewegingen van Devos-Caby. Deze locatie is echter 
goed ontsloten op het hoofdwegenet en het bijkomend verkeer 
kan opgevangen worden binnen de huidige capaciteit van 
huidige wegenis, mits de herinrichting van het kruispunt Belgiek 
en de flankerende maatregelen om het verkeer vlotter te laten 
doorstromen. Het is belangrijk om de nodige ruimte voor 
nieuwe bedrijvigheid, gecreëerd wordt op goed bereikbare 
plaatsen. 
Uit de opgevraagde verkeersdata bij AWV werden de effecten 
van de geplande ontwikkeling afgetoetst op de verkeerssituatie 
op de N36. Uit een bespreking bleek geen bezwaar voor de 
locatiekeuze, het behouden van het kruispunt 
Braamheuvelstraat-Vichtesteenweg, het voorzien van een extra 
oprit voor het bedrijventerrein en een op-/afrit voor de 
brandweerkazerne op de N36. 
Het agentschap Wegen en Verkeer en het Departement 
mobiliteit en openbare werken vermeldt in zijn advies dat het 
niet mogelijk is om een links afslagstrook naar de 
brandweerkazerne te voorzien maar akkoord kan gaan met en 
uitrit vanaf de kazerne. Het is aanvaardbaar om de bestaande 
aantakking van Devos-Caby te gebruiken als centrale 
ontsluitingsas voor een toekomstig lokaal bedrijventerrein. 
Gezien de verkeerscongestie van het kruispunt Belgiek, vraagt 
het agentschap en het departement om de verkeersgeneratie 
van de bijkomende bedrijven te becijferen. 
 
Op het lokaal bedrijventerrein is er ruimte voor een tiental 
KMO-bedrijven op percelen van minimaal 1.500 m² (met vier 
percelen minimaal 500 m²). Uit de kencijfers gebruikt bij 
verkeersmodellen kunnen we afleiden dat dit een extra 
belasting betekent van 20 pae in het spitsuur (op te splitsen in 
4 pae vrachtverkeer en 16 pae werknemers). Voor de N36 
wordt gezien als een belangrijke hoofdverbinding voor mobiliteit 
met een capaciteit in functie van verkeersleefbaarheid van 
1.200 pae/h/richting. Een bijkomende belasting van 20 pae is 
dan ook beperkt en zal geen significant effect betekenen op de 
doorstroming van het verkeer. 
Bovendien moet gesteld worden dat de huidige bestemming 
‘zone voor milieubelastende industrie’ is en dat zonder het RUP 
er potentieel bedrijven kunnen komen met een grotere 
verkeersimpact dan het nu voorziene lokale bedrijventerrein. 
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Uit een localisatiestudie voor een gemeenschappelijke 
brandweerkazerne voor Deerlijk en Vichte bleek de site van 
Devos-Caby de beste inplanting gezien zijn centrale ligging. De 
stedenbouwkundige voorschriften bepalen minimum 20 
parkeerplaatsen op eigen terrein voor de brandweer om bij 
interventies de private wagens te kunnen parkeren. Daarnaast 
zijn ca. 50 parkeerplaatsen nodig op verdere afstand. 
 

Milderende maatregelen Voorzien in voldoende en comfortabele fietsstallingen bij de 
bedrijven. 

Leemten in de kennis / 
Aanzienlijk milieueffect Nee 
 
 
 
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 te verwachten.  
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5.2 De kenmerken van plannen en programma’s 

5.2.1 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 hulpbronnen. 

5.2.2 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. 

5.2.3 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. 

5.2.4 Milieuproblemen die relevant zijn voor het plan 

Zie punt 5.1. bij de beoordeling van de milieueffecten. 

5.2.5 De relevantie van het plan voor de toepassing van de milieuwetgeving van de Europese 
Gemeenschap  

Niet relevant binnen dit RUP. 

6 Conclusie 

- Voor het voorliggende RUP wordt, rekening houdend met de beperkte effecten van de 
mogelijke ingrepen ten opzichte van de huidige referentiesituatie en toepassing van de 
geldende reglementering, geen aanzienlijke milieueffecten verwacht; bijgevolg 
wordt voorgesteld ontheffing te verlenen tot opmaak van een plan-MER. 



sevesobedrijven

landschapsatlas

0 250 500 Meters

%

%

%

%

%

Zandig Leie-Schelde-interfluvium

!

!

Brenntag

Matco

schaal:
bodemkaart

plan-MER screening 1

Legende

1:15.000

biologische waarderingskaart

0 0,5 1 Kilometers

plangebied

biologische waarderingskaart

landschapsatlas

bodemkaart

sevesobedrijven

ankerplaatsen
lijnrelikten

% puntrelikten
reliktenzone
traditionele landschappen

Faunistisch belangrijk gebied
biologisch minder waardevol
complex van biologisch minder waardevolle en
waardevolle elementen
complex van biologisch minder waardevolle, 
waardevolle en zeer waardevolle elementen
complex van biologisch minder waardevolle en 
zeer waardevolle elementen
biologisch waardevol
complex van biologisch waardevolle en zeer 
waardevolle elementen
biologisch zeer waardevol

INBO/AGIV, september 2010 RWO/AGIV, augustus 2001

VLM/AGIV, 2001 LNE, mei 2013

! lage drempel

Antropogeen
Vochtig zand
Droog zand
Vochtig zand antro
Droog zand antro
Nat zandleem
Vochtig zandleem
Natte klei
Natte Zware Klei

hoge drempel!

GEMEENTE DEERLIJK
RUP 18.1 Brandweerkazerne



zoneringsplan

grondwaterstromingsgevoelige gebieden

0 250 500 Meters

schaal:
infiltratiegevoelige bodems

plan-MER screening 2

Legende

1:15.000

waterlopen

plangebied

grondwaterstromingsgevoelige gebieden
geen informatie beschikbaar
zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1)
matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2)
weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3)

waterlopen (VHA)
bevaarbare waterlopen
beek categorie 1
beek categorie 2
beek categorie 3
niet-gecatalogeerde beek 

infiltratiegevoelige bodems
niet infiltratiegevoelig
infiltratiegevoelig

centraal gebied 
(reeds of binnenkort berioleerd en aangesloten 
op zuiveringsstation)

individueel te optimaliseren buitengebied
(individuele zuiveringsinstallatie te voorzien
op eigen perceel)

collectief geoptimaliseerd buitengebied
(reeds of binnenkort berioleerd en aangesloten 
op zuiveringsstation)
collectief te optimaliseren buitengebied
(nog te berioleren, en/of aan te sluiten
op zuiveringsstation)

zoneringsplan

VMM/AGIV, juli 2014 VMM/AGIV, juli 2006

VMM/Gemeenten, 2009VMM/AGIV, juli 2006

GEMEENTE DEERLIJK
RUP 18.1 Brandweerkazerne



Bronnen: 
Waterlopen (Vlaamse Hydrografische Atlas), VMM/AGIV, juli 2014
Overstromingsgevoelige gebieden, VMM/AGIV, april 2014

schaal: 1:10.000

watertoets

Legende

0 250 500 Meters

plangebied

overstromingsgevoelige gebieden
niet overstromingsgevoelig
effectief overstromingsgevoelig
mogelijk overstromingsgevoelig

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

GEMEENTE DEERLIJK
RUP 18.1 Brandweerkazerne


