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1. Situering

1.1. Onderwerp van het RUP

Op vandaag ligt het voetbalveld in Heirweg grotendeels in woongebied 
met landelijk karakter en voor een klein deel in landbouwgebied. Via 
dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt het bestaande voetbalveld van 
Heirweg juridisch-planologisch bestemd tot recreatiezone.

Naast het voetbalveld ligt een kerkhof en een parking. Deze parking 
ligt grotendeels in natuurgebied. Binnen de juridische context bestaat 
er op dit moment geen mogelijkheid om te parking te reorganiseren of 
her aan te leggen. Met dit RUP wordt een oplossing gezocht voor deze 
problematiek.

1.2. Ligging van het plangebied

Het plangebied is gelegen in het zuidelijk deel van Heirweg. 
Heirweg ligt op het grondgebied van Anzegem, ten noordwesten 
van de dorpskern van Anzegem. Heirweg wordt doorkruist door de 
Vichtesteenweg. De huidige bebouwing van wordt in het zuiden 
begrensd door de Krommebeek/Tjampensbeek. Het plangebied 
situeert zich ten zuiden van de bebouwing en deze beek.

Topografische kaart



TN-6 gemeente anzegem, RUP Recreatieve zone Heirweg

zicht op het voetbalveld met kantine

zicht op grasland naast het voetbalveld
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1.3. Begrenzing van het plangebied

Het  huidig plangebied is begrensd door:

•	 de Tjampensbeek in het noorden en het westen

•	 een begraafplaats en een parking in het oosten

•	 het aanwezige voetbalveld in het zuiden

0 100 200 Meters

ORTHOFOTO
Bron: Informatie Vlaanderen/Middenschalig, februari 2018
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begraafplaats

zicht op de achterliggende akkers

parking

groene open ruimte tussen de wijk en de Tjampensbeek
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2. Feitelijke toestand

2.1. Ruimtelijke informatie

2.1.1. Bebouwde ruimte

De bebouwde ruimte in het plangebied bestaat enkel uit de kantine die 
bij het voetbalveld hoort en een supporterskabine. De kantine heeft 
één bouwlaag met een plat dak.

Naast het voetbalveld ligt een begraafplaats met een parking voor de 
begraafplaats en het voetbalveld. In de onmiddellijke omgeving van 
het plangebied komt vooral rijwoningen en open woningen voor. 

2.1.2. Open ruimte

Behalve het voetbalveld en de bijhorende kantine bestaat het 
plangebied uit open ruimte. Deze open ruimte wordt momenteel als 
grasland gebruikt. 

Ten zuiden en in het oosten van plangebied ligt een open landschap 
dat hoofdzakelijk uit akkers bestaat. In het noordoosten van het 
plangebied ligt er een stuk groene open ruimte tussen de wijk en 
de Tjampensbeek. Via deze groene ruimte kunnen voetgangers 
de begraafplaats en het voetbalveld bereiken vanuit de wijk. De 
ontsluiting van de begraafplaats en het voetbalveld gebeurt via een 
brugje over de beek.
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2.1.3. Ontsluiting

Het voetbalveld is bereikbaar via de parking. De parking is op haar 
beurt bereikbaar via een smalle weg vanuit de Klokketuin, een wijk ten 
zuidwesten van Heirweg. Deze weg is vrij smal (iets meer dan 3 m) maar 
wel toegankelijk voor autoverkeer.  
 
Voetgangers en fietsers kunnen de parking ook bereiken via een pad 
dat uitgeeft op de Roterijstraat, in het zuidoosten van Heirweg. 

Op ongeveer 400 m van het plangebied ligt de bushalte “Anzegem Drie 
Kaven” met als doorkomende lijnen:

•	 lijn 81: Roeselare - Izegem - Ingelmunster - Anzegem

•	 lijn 85: Avelgem - Otegem - Zwevegem - Kortrijk

•	 lijn 89: belbusgebied Anzegem - Deerlijk

•	 lijn 92: Waregem - Anzegem - Avelgem - Spiere
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Bron: De Lijn/AGIV, oktober 2017
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2.1.4. Reliëf

Het plangebied ligt in de vallei van de Tjampensbeek - Krommebeek. 
Het voetbalveld ligt een meter hoger dan de rest van het plangebied. 
Richting het zuidoosten en westen loopt het reliëf terug omhoog. 

0 100 200 Meters

Reliëf
Bron: VMM/AGIV, mei 2004
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Cultuur, sport en recreatie
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Overheid

Vrije beroepen en paramedische activiteiten

Groothandel, fabricage en Industrie

2.1.5. Functies

Binnen het plangebied zijn er geen functies aanwezig. In Heirweg 
zelf bevinden zich verschillende vrije beroepen, kleine handelszaken, 
horeca en diensten. Verder is er ook een vrije basisschool gelegen 
naast de kerk. Ten noorden van de Vichtesteenweg komt er op de 
Douterloigne-site een gemengd project met ruimte voor kleine en 
ambachtelijke bedrijven, woningen en groen.
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2.2. Historische toestand

< Ferraris, 1777
Op de Ferrariskaart uit de 18de eeuw zijn er reeds enkele gebouwen 
aanwezig ter hoogte van Heirweg. Het plangebied is net zoals vandaag 
vrij van bebouwing.

 
 

Popp, 1850 >
Zo’n honderdtal jaar later is de bebouwing ter hoogte van Heirweg 
verder toegenomen. Het plangebied blijft ongewijzigd.

VLAANDEREN Geopunt CONTACTEER ONS
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TN-16 gemeente anzegem, RUP Recreatieve zone Heirweg

2.3. Knelpunten en potenties

2.3.1. Knelpunten

•	 Op vandaag ligt het voetbalveld in Heirweg grotendeels in 
woongebied met landelijk karakter en voor een klein deel in 
landbouwgebied. Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt het 
bestaande voetbalveld van Heirweg juridisch-planologisch 
bestemd tot recreatiezone.

•	 De parking die bij het kerkhof en het voetbalveld ligt, is 
volgens het gewestplan grotendeels als natuurgebied 
bestemd. Bijgevolg is het onmogelijk om die te herorganiseren 
of her aan te leggen binnen de bestaande juridische context.

•	 De toegangsweg tot het voetbalveld is smal (iets meer dan 3 
m) en vrij lang. Het kruisen van twee wagens is hierdoor niet 
mogelijk. Doordat de toegangsweg relatief lang is, kunnen 
twee bestuurders bij het op- en afrijden van het gebied niet 
met elkaar communiceren over wie er eerst oprijt of afrijt.

2.3.2. Potenties

•	 Het plangebied is te voet en met de fiets gemakkelijk en veilig 
te bereiken vanuit de kerk en de nabij gelegen school van 
Heirweg. 

•	 Het plangebied bevindt zich in een open en relatief groen 
landschap. Het groene voetbalveld loopt zo naadloos over in 
de omgeving.

zicht vanop parking

omliggende landschap
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3. Juridische toestand

3.1. overzicht

T ype plan Referentie

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

•	 woongebied met een landelijk karakter

•	 agrarisch gebied

•	 natuurgebied

BPA N.v.t.

RUP N.v.t.

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

N.v.t.

Milieuvergunningen N.v.t.

Bouwkundig erfgoed,

Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde 
stads- en dorpsgezichten

In het plangebied bevinden zich geen relicten.

Buurtwegen Doorheen het plangebied lopen geen buurtwegen.

Waterlopen (categorisering) Doorheen het plangebied loopt de Tjampensbeek. Dit is een 
onbevaarbare beek van categorie 2.

Herbevestigd agrarisch gebied N.v.t.

VEN-gebied, IVON-gebied N.v.t.

Vogelrichtlijngebied

Habitatrichtlijngebied

Ruimtelijk kwetsbaar gebied

N.v.t.

Gewestelijke 
stedenbouwkundige 
verordening voor 
hemelwaterputten, infiltratie- 
en buffervoorzieningen

De gewestelijke verordening hemelwater is van kracht. 

T ype plan Referentie

Gemeentelijke verordeningen Gemeentelijke verordening voor het rooien van bomen.

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

N.v.t.

Bestaande of aan te leggen 
spoorweglijnen, bestaande 
stationsgebouwen

N.v.t.

Andere N.v.t
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3.2. Gewestplan

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

•	 woongebied met een landelijk karakter

•	 agrarisch gebied

•	 natuurgebied

0 150 300 Meters

Gewestplan
Bron: RWO/AGIV, januari 2002 (bijwerking 2011)
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3.3. Bestaande BPA’s en RuP’s

Er zijn geen BPA’s/RUP’s gelegen in het plangebied.

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

•	 BPA Anzegem nr. 2a Heirweg

•	 RUP ANZ 04.1 Heirweg school

•	 RUP ANZ 13.1 Heirweg-Vinkenhout

•	 RUP ANZ 19.2 Douterloigne 

Momenteel lopen er ook nog planningsinitiatieven voor:

•	 RUP ANZ 02.5 Zonevreemde constructies fase 4 

•	 RUP ANZ 19.3 Douterloigne reconversie

Anz 19.3

Anz 35.1

Anz 02.5

Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium

Anz 13.1

Anz 04.1

Anz 19.2

ANZ/02a

0 150 300 Meters

Overzicht RUP's en BPA's
Bron: Gem. RUP's en BPA's/ Leiedal, maand jaar - 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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4. Planningscontext

4.1. Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen

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

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

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

Voor het buitengebiedbeleid stelt het RSV de volgende doelstellingen 
voorop1:

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

•	 het tegengaan van de versnippering van het buitengebied

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

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

•	 het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in 
het buitengebied

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

•	 het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied

4.2. Afbakening stedelijk gebied

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

4.3. Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen

Op 6 maart 2002 werd het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) 
West-Vlaanderen goedgekeurd. Op 22 april 2010 heeft de Deputatie 

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

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.

Het PRS West-Vaanderen deelt Anzegem in bij de Interfluviumruimte.2 
De Interfluviumruimte omvat het grote open-ruimtegebied in het 
zuiden van de provincie tussen Leie en Schelde. Bij de gewenste 
ruimtelijke structuur voor de Interfliumruimte zijn volgende elementen 
bepalend: 

•	 versneden plateau tussen Leie en Schelde als natuurlijke 
drager met beekvalleien, kleine landschapselementen en 
beboste kammen

•	 agrarische structuur als drager van de grootschalige open 
ruimte

•	 Schelde als multifunctionele drager

•	 kanaal van Bossuit als drager van natuur en recreatie

Beleidsmatig wordt er ondermeer ingezet op het versterken van de 
openheid van het golvend landschap. Hierbij dient de grondgebonden 
landbouw optimaal te worden ondersteund. Het is in belangrijke mate 
de landbouw die ervoor kan zorgen dat de landschappelijke visuele 
openheid gevrijwaard blijft.

4.4. Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan

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

4.4.1. Deel 1: informatief gedeelte

Het plangebied maakt volgens het GRS deel uit van de dorpskern 
Heirweg.3 Het plangebied bevindt zich in ‘de open ruimte centraal & 
noord’.

Bepalend voor de dorpskern volgens het GRS is de inplanting van 
een grootschalig betonverwerkend bedrijf aan weerszijden van de 
Vichtesteenweg, ter hoogte van de Stientjesstraat. Ondertussen wordt 
enkel de zuidzijde nog gebruikt door het bedrijf. Het voetbalveld en de 
begraafplaats liggen even buiten de dorpskern, aan de overzijde van de 
Krommebeek.4

2 BRON: Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen, pag. 214,  provincie West-
Vlaanderen, 2002.
3 BRON: GRS ANzegem, kaart 31 ,  pag. 54 
( informatief gedeelte),  Leiedal,  2005.
4 BRON: GRS ANzegem, pag. 26 ( informatief 
gedeelte),  Leiedal,  2005.
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Het plangebied is momenteel voor een deel bestemd als 
landbouwgrond. Het GRS deelt het plangebied in als “centrale, licht 
glooiende landbouwgronden”. Dit is een gebied dat duidelijk meer 
versnipperd is met een dense verspreide bebouwing: deels bestaande 
uit grondloze landbouwbedrijven. Dit gebied sluit aan bij het Leie-
Schelde interfluvium en is op het gewestplan ingekleurd als agrarisch 
gebied.5 

Het voetbalveld wordt in het GRS bij recreatieve, culturele en 
toeristische voorzieningen ondergedeeld en als structuurbepalend 
element. Ook de vallei van de Krommebeek, die de dorpskern van 
Heirweg ten zuiden en ten oosten begrenst, wordt opgenomen als 
structuurbepalend element voor Heirweg. Het feit dat het voetbalveld 
op vandaag deels zonevreemd gelegen is wordt als een knelpunt 
aangehaald in het GRS.6

4.4.2. Deel 2: richtinggevend gedeelte

In het richtinggevend gedeelte wordt opnieuw verwezen naar het 
feit dat het voetbalveld zonevreemd is. Aangezien het zonevreemde 
voetbalveld aansluit bij de dorpskern van Heirweg kan volgens het 
GRS het voetbalveld bestendigd worden om de zonevreemdheid op te 
lossen.7

4.5. masterplan

In augustus 2015 werd door Leiedal een masterplan voor Heirweg 
opgesteld. Eén van de belangrijke punten hierbij was het voorzien 
van een alternatief trager wegennetwerk. De ‘Rode Loper’ (de fiets- en 
wandeldoorgang van het kerkhof naar de kerk) maakt deel uit van dat 
alternatief trager wegennetwerk. Een optimalisatie van de Rode Loper 
werd voorgesteld. Bovendien wordt er voorgesteld om de Rode Loper 
verder uit te breiden over de Vichtesteenweg om zo een verbinding te 
maken tussen het groen in het noorden van Heirweg en het groen van 
het plangebied en haar omgeving, in het zuiden van Heirweg. Ook het 
voorstel om het plangebied als speelveld in te richten in combinatie 
met de realisatie van de Rode Loper wordt aangehaald.

5 BRON: GRS ANzegem, pag. 34 ( IG) ,  Leiedal,   
2005. 
6 BRON: GRS Anzegem, pag. 60 ( IG) ,  Leiedal, 
2005.
7 BRON: GRS ANzegem, pag. 43 (richtinggevend 
Gedeelte),  Leiedal,  2005. 
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5. Planningsopties

5.1. Programmatorische vragen 

•	 Een groot deel van het plangebied is volgens het gewestplan 
bestemd als woongebied met landelijk karakter. Voorliggend 
RUP voorziet nog de ruimte om een beperkt aantal woningen 
(1 à 2 ) te voorzien.

•	 Het voetbalveld is op vandaag voorzien van een kantine en 
een supporterskabine. Zoals het GRS van Anzegem aangeeft, is 
het opportuun om het voetbalveld met bijhorende gebouwen 
juridisch te verankeren. 

•	 De parking die bij het kerkhof en het voetbalveld hoort, ligt 
volgens het gewestplan momenteel voor een groot deel in 
natuurgebied. Hierdoor is het onmogelijk om de parking 
her aan te leggen of te reorganiseren binnen de bestaande 
juridische context. De toegang tot de parking bestaat uit een 
lange, smalle toerit over de beek. 

•	 Het kerkhof van Heirweg bestaat reeds geruime tijd en ligt er 
van vóór 1977. Volgens het gewestplan ligt de begraafplaats 
in woongebied met een landelijk karakter. Via dit RUP 
kan deze zone herbestemd worden tot een zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen.

•	 Het stuk tussen het kerkhof en de Krommebeek/Tjampensbeek 
bestaat volgens het gewestplan uit een stuk natuur- en 
bufferzone rond de Krommebeek/Tjampensbeek enerzijds 
en landbouwgebied anderzijds. De Krommebeek meandert 
ter hoogte van Heirweg en is één van de meest intacte 
beekstructuren van de regio. Het is dan ook belangrijk dat de 
beek plaats krijgt om door het landschap te kronkelen. 

Voor de uitwerking van het programma wordt een voorstel gedaan 
van een plangebied dat deze vijf programmaonderdelen omvat: de 
parking, het kerkhof, het wonen, het voetbalveld en het stuk tussen het 
voetbalveld en de beek. 

feitelijke toestand
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visie en ruimtelijke concepten
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5.2. Visie en ruimtelijke concepten

Met de visie en de ruimtelijke concepten willen we de juridische 
context van het gebied wijzigen zodat de huidige invulling kan blijven 
bestaan met mogelijkheden voor de toekomst.

•	 behoud kerkhof 
Het bestaande kerkhof van Heirweg ligt hier al geruime tijd 
(van voor het gewestplan, 1979) en kent een eigen historische 
ontwikkeling en een eigen karakter.  it moet behouden blijven. 
Er is op vandaag geen nood aan een uitbreiding van het 
bestaande kerkhof. 
Het kerkhof komt via dit RUP in een zone voor 
gemeenschapsvoorziening te liggen. 

•	 behoud parking en toerit 
Na 1979 is het kerkhof voorzien van een parking. Op dit 
moment wordt deze parking gebruikt voor de begraafplaats 
en het voetbalveld. Momenteel ligt de parking in natuurgebied 
volgens het gewestplan waardoor een reorganisatie/heraanleg 
juridisch niet mogelijk is. Door een deel van het natuurgebied 
van het huidig geldende gewestplan te herbestemmen naar 
een zone voor parking en toerit, wordt de parking juridisch 
verankerd. Zo is er in de toekomst wel de mogelijkheid om de 
parking her aan te leggen en eventueel te reorganiseren indien 
nodig. Er is op vandaag geen nood aan een uitbreiding van de 
bestaande parking. 
Gezien de nabijheid van de beek en het natuurgebied van het 
gewestplan is het wenselijk om bij een heraanleg te kiezen 
voor waterdoorlatende, groene parkeerplaatsen. Dergelijke 
parking past beter in de omgeving.

•	 wonen met landelijk karakter 
Het grootste deel van het plangebied is volgens het 
gewestplan bestemd voor wonen met landelijk karakter. 
Gezien de beperkte breedte van de toegang over de beek 
is het niet wenselijk om de volledige zone die volgens het 
gewestplan bestemd is voor wonen in te vullen met woningen. 
Ook het inplannen van woningen die dicht bij de beek komen 
is niet wenselijk. De Krommebeek meandert ter hoogte van 
Heirweg en is één van de meest intacte beekstructuren van de 
regio. Het is dan ook belangrijk dat de beek plaats krijgt om 
door het landschap te kronkelen.  
Voorliggend RUP voorziet een beperkte zone voor wonen waar 
1 à 2 woningen kunnen worden voorzien.

•	 ruimte voor recreatie 
Gelet op het GRS van Anzegem kan het voetbalveld juridisch 
verankerd worden. Voorliggend RUP voorziet deze juridische 
verankering door een zone voor recreatie vast te leggen. 
Door het behoud van een stuk van  een woonzone naast 
het voetbalveld (zie hierboven) dient de zone voor recreatie 

naar het westen te worden opgeschoven. Naast ruimte voor 
een voetbalveld is er ook ruimte voorzien voor gebouwen 
die een ondersteunende rol hebben bij de openlucht sport 
en recreatie. Bijvoorbeeld kleedruimtes, douches, kantine, 
beperkte tribune...

•	 beekoever 
Zoals reeds eerder vermeld is het belangrijk dat de 
Krommebeek de plaats krijgt om door het landschap te 
kronkelen. Het gewestplan voorziet ter hoogte van de beek 
een zone voor natuur. Het is de bedoeling om net zoals in het 
gewestplan met dit RUP de beek de ruimte te geven om te 
meanderen.  

voorbeelden groene parking
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6. Technische screening

6.1. screening plan-mer

6.1.1. Situering

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

•	 Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning 
voor een project opgesomd in bijlage I, II of III van het m.e.r.-
besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (zoals 
gewijzigd op 1 maart 2013), namelijk voor de rubriek 10b 
‘stadsontwikkelingsproject’ ’ van bijlage III. 
Het RUP bepaalt echter: 
- het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau, namelijk de 
omgeving van een zonevreemd voetbalterrein. De oppervlakte 
van het plangebied bedraagt 1,45 ha en betreft slechts een 
klein percentage van het totale grondgebied van de gemeente 
Anzegem.

•	 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.

6.1.2. Basisinformatie m.b.t. de screening

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

•	 biologische waarderingskaart

•	 landschapsatlas: relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten

•	 bodemkaart

•	 Seveso-bedrijven

•	 kaart grondwaterstromingsgevoelige gebieden

•	 kaart infiltratiegevoelige bodems

•	 zoneringsplan

•	 kaart waterlopen
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6.1.3. Verloop procedure

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

De dienst MER heeft op 16 augustus 2017 formeel beslist dat er geen 
plan-MER dient te worden opgemaakt.

Volgende stappen werden doorlopen:

•	 verzoek tot raadpleging opstellen

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

Brugge

 - Ruimte Vlaanderen – Afdeling APL West-Vlaanderen – Brugge

 - Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen

 - Agentschap Wonen Vlaanderen – Brussel

 - Vlaamse Milieumaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer 
- Brussel

 - Departement Omgeving - Dienst Milieuhinder - Brussel

 - Agentschap Natuur en Bos - Brugge

 - Departement Landbouw en Visserij - Afdeling Beleidscoördinatie 
en Omgeving - Dienst Omgeving West-Vlaanderen - Brugge

 - Sport Vlaanderen  - Brussel

 - Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - Afdeling preventie - 
Brugge

 - Provincie West-Vlaanderen  - Dienst Waterlopen - Brugge

•	 coördineren van de adviezen

•	 einddossier overmaken aan de dienst MER

•	 beslissing dienst MER op 16/08/2017

•	 openbaarmaking van de beslissing van de dienst MER
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Bron: GISWEST (via WMS), oktober 2018
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6.2. Watertoets

Volgens de watertoetskaart (zoals vastgelegd bij besluit van de 
Vlaamse Regering 14 oktober 2011) is het plangebied van het RUP niet 
overstromingsgevoelig. 

Er is 1 onbevaarbare waterloop gelegen aanpalend aan het plangebied: 
de Tjampensbeek.

De planopties hebben geen grote gevolgen voor de waterhuishouding. 

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

Het is wel wenselijk de nieuw aan te leggen verharding zoveel mogelijk 
in waterdoorlatende materialen aan te leggen.
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6.3. Toets m.b.t. Ruimtelijk 
Veiligheidsrapport

Er bevinden zich geen SEVESO-inrichtingen binnen de 2 km van het 
plangebied.

6.4. Buurtwegentoets

Doorheen het plangebied lopen geen buurtwegen.

6.5. Inventaris Bouwkundig Erfgoed

Op de site zijn er geen gebouwen aanwezig die opgenomen zijn in de 
inventaris van bouwkundig erfgoed.

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

Het plangebied bevindt zich binnen het herbevestigd agrarisch gebied.
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Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (geopunt), juni 2018
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Bron: GISWest, Informatie Vlaanderen, oktober 2018
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