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Dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bestaat uit de volgende niet te
scheiden onderdelen:
•

procesnota

•

toelichtingsnota

•

stedenbouwkundige voorschriften

•

verordenend grafisch plan

•

(grafisch) register plancompensatie

Inhoudsopgave
1.

S i t ueri ng ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 3

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Onderwerp van het RUP
uitbreiding plangebied
Ligging van het plangebied
Begrenzing van het plangebied

2.

Fei t el ijk e toestand.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 6

2.1.
2.2.
2.3.

Ruimtelijke informatie
toestand van het leefmilieu en de natuur
Historische toestand

3.

J uri di s che toestand.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 12

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

overzicht
Gewestplan
Bestaande BPA’s en RuP’s
Goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen
Milieuvergunningen
Onroerend erfgoed
buurtwegen
relatie m.B.T. het herbevestigd agrarisch gebied

4.

Pl an n i ng s cont e xt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 18

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Afbakening stedelijk gebied
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Mobiliteitsplan
relatie rup met structuurplannen en mobiliteitsplan

3
3
3
4

Conclusi e.................................................... . . . . . 56

9.

Wijz e wa arop wordt omg ega an met de
resultaten van de eerste ra adpl egi ng . . . . . . . 58

9.1.
9.2.

Reacties van de eerste raadpleging
Adviezen van overheidsinstanties tijdens adviesperiode van
eerste raadpleging

6
11
11

12
13
14
15
15
15
16
17

18
18
18
19
19
19

5.

Pl an n i ng s op t ies.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 21

5.1.
5.2.

Visie
ruimtelijke concepten

6.

effect en b eo or de ling Ge me e nt e lijk RUP
pareel s t ra at wijziging B.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 27

6.1.
6.2.
6.3.

methodiek van effectenbeoordeling
wijze van (milieu)effectenbeoordeling
Beschrijving en verduidelijking van het plan

7.

I n s chat t i ng van mo ge lijke a anzie nlijk e
m i l i eueffec t e n (scr e e ning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 30

7.1.
7.2.
7.3.

Beschrijving en inschatting van de mogelijke milieueffecten 30
Planalternatieven
32
De kenmerken van plannen en programma’s
55

Leiedal, december 2020

8.

21
21

27
28
28

3

gemeente anzegem, RUP pareelstraat wijziging b

58
59

4

gemeente anzegem, RUP pareelstraat wijziging b

toelichting

2

gemeente anzegem, RUP pareelstraat wijziging b

1.

Situering

1.1.

Onderwerp van het RUP

Het RUP ‘Pareelstraat wijziging B’ wordt opgemaakt ter uitvoering van
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, definitief goedgekeurd door
de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 24 maart 2005.
In het BPA nr. 12 Pareelstraat werd een ontsluitingsweg naar een
parking van het achterliggende koopcentrum (Molecule) voorzien in
het plangebied. Op vandaag wordt de parking echter ontsloten via de
Pareelstraat. Op de kruising van de Pareelstraat en de Ingooigemstraat
wordt een lichtenregeling voorzien. Hierdoor zullen de huidige
mobiliteitsproblemen ter hoogte van de Pareelstraat aangepakt
worden en is er geen noodzaak meer om de parking te ontsluiten
via de ontsluitingsweg zoals voorzien in het BPA. De aanleg van dit
kruispunt werd uitgevoerd tijdens de procedure van dit RUP.
De percelen langs de Ingooigemstraat waar de ontsluitingsweg werd
ingetekend in het BPA, waren in het gewestplan bestemd als woongebied
met landelijk karakter. De gemeente wenst opnieuw bouwmogelijkheden
te geven aan deze percelen. Daarnaast wenst de gemeente de
achterliggende gronden terug een agrarische bestemming te geven.
Door het plangebied loopt tevens een voetweg. In het BPA nr. 12
Pareelstraat werd een alternatief tracé voor de voetweg opgenomen.
Binnen dit RUP zal de continuïteit van deze voetweg verzekerd
worden; hiervoor wordt een deel van het BPA, bestemd als zone voor
parkeerplaatsen opgenomen binnen het plangebied.

1.2.

uitbreiding plangebied

Op 13 januari 2020 werd een plenaire vergadering georganiseerd
betreffende voorliggend RUP. Tijdens deze vergadering werd besloten
het plangebied uit te breiden zodoende de continuïteit van de
voetweg en de kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van het gebied te
garanderen (zie “5.2. ruimtelijke concepten” op pag. 21).

Topografische kaart

Leiedal, december 2020
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1.3.

Ligging van het plangebied

Het plangebied ligt tussen Vichte en Ingooigem, twee deelgemeenten
van Anzegem, meerbepaald langs de N36 (Ingooigemstraat) die beide
kernen met elkaar verbindt.

1.4.

Begrenzing van het plangebied

De begrenzing van het plangebied is gebaseerd op de onderliggende
bestemming in het BPA, het tracé van de huidige buurtweg ‘sentier
nr. 42’ en het alternatief tracé van buurtweg ‘sentier nr. 42’. Perceel
34018C0043/00S000 werd slechts gedeeltelijk opgenomen binnen
BPA nr. 12 Pareelstraat. Om te voorzien in uniforme voorschriften
voor het volledig perceel wordt het plangebied hieraan aangepast,
bijkomend wordt het aanliggend perceel (34018C0043/00T000)
opgenomen zodoende voorschriften uit te werken ter creatie van twee
halfopen woningen op beide percelen. Aan de oostelijke zijde grenst
het plangebied aan de Ingooigemstraat (N36). Langs deze straat zijn
percelen met woningen gelegen. Achterliggend zijn landbouwgronden
gelegen, waaronder ook nog één perceel met een woning, waaraan het
plangebied paalt.
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foto 5

Feitelijke toestand

2.1.

Ruimtelijke informatie
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2.1.1. Open en bebouwde ruimte en bijhorende
functies
Het plangebied is grotendeels in landbouwgebruik, meer specifiek
akkerbouw. Aan de zijde langs de N36 is een gedeelte begroeid met
bomen en struiken. Deze laatste zone is tussen de twee percelen
met woningen gelegen. In deze zone is ook een klein (< 20 m²),
laag gebouwtje aanwezig dat in een vervallen staat verkeert. In het
plangebied is ook een gedeelte van een nevenvolume gelegen dat
bij de woning met huisnummer 73 hoort. Er is ook een smal weggetje
gelegen in het plangebied, dat naar de achtergelegen woning leidt en
verbinding geeft met een padje voor voetgangers en fietsers.
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2.1.2. Ontsluiting
Het plangebied wordt omsloten via de Ingooigemstraat (N36). Dit is
een gewestweg.
Nabij het gebied bevindt zich de bushalte ‘Ingooigem Pareelstraat’,
waar de bus stopt op het traject Roeselare-Izegem-IngelmunsterAnzegem.
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H e ri n r ich ti ng van het krui spun t Par eelst r a at - N36

Anzegem 3de afdeling
/Ingooigem, sectie B 420g

In de nabijheid van het RUP, ten noorden ervan, ligt kruispunt
Pareelstraat-N36.
Om de verkeersproblematiek romdom het kruispunt te beperken werd
een aanpassing van het kruispunt vooropgesteld. Gezien de N36 een
gewestweg betreft valt de bevoegdheid omtrent de herinrichting ervan
onder het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Departement
Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).
Anzegem 3de afdeling
/Ingooigem, sectie B 423f

tew
een
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Tijdens de procedure van voorliggend RUP werden de vooropgestelde
werken aan het kruipunt uitgevoerd. Onderstaande foto geeft het
resultaat van de aanpassingwerken weer.
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2.1.3. Reliëf
Het terrein helt ter hoogte van het plangebied van west naar oost. In
het oosten van het plangebied zijn de gronden ruim vijf meter hoger
gelegen dan in het westen.

2.2.

toestand van het leefmilieu en de
natuur

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

2.3.

Historische toestand

Op de historische kaarten herkennen we de Ingooigemstraat en
de Pareelstraat. Net zoals vandaag was dit gebied ook vroeger een
landelijk gebied met een gefragmenteerde perceelsstructuur. Op beide
kaarten hiernaast kunnen we zien dat er reeds verspreide bebouwing
aanwezig was.

b ove n : F e r r ar i s , 1 7 7 7
on der : p op p, 1 8 5 0

Leiedal, december 2020
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3.

Juridische toestand

3.1.

overzicht

T ype pl an

R e f e r e nt ie

T ype pl an

R e f e r e n tie

Gewestplan

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

VEN-gebied, IVON-gebied

/

Vogelrichtlijngebied

/

BPA

•

Agrarisch gebied

•

Woongebieden met landelijk karakter

Habitatrichtlijngebied

In het plangebied: BPA nr. 12 Pareelstraat wijziging A

Ruimtelijk kwetsbaar gebied
Gewestelijke verordeningen

•

Zone voor parkeerplaatsen

•

Zone voor voetweg met groenscherm

•

Zone voor groenscherm

•

Zone voor hoofdontsluitingsweg voor de parking - aslijn

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van
gebieden voor dergelijke verblijven van 8 juli 2005.
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
betreffende toegankelijkheid van 4 juni 2009.

RUP

/

Gewestelijke verordening breedband van 9 juni 2017.

Goedgekeurde, niet vervallen
verkavelingen

/

Algemene bouwverordening inzake wegen voor
voetgangersverkeer van 29 april 1997.

Milieuvergunningen

/

Bouwkundig erfgoed,

/

Beschermde monumenten,
landschappen, beschermde
stads- en dorpsgezichten

Niet in het plangebied, maar in de omgeving van
het plangebied bevinden zich enkele relicten die
vastgesteld zijn als bouwkundig erfgoed: Hoeve de
Paardehoeve, en twee boerenarbeidershuizen.

De gewestelijke verordening hemelwater is van kracht.
Deze verordening is geldig in het hele Vlaamse gewest.
Provincies en gemeenten kunnen strengere regels
afvaardigen voor hun grondgebied.

Buurtwegen

Doorheen het plangebied loopt de buurtweg ‘Sentier nr. 42’.

Waterlopen (categorisering)

/

Signaalgebied

/

Herbevestigd agrarisch gebied

Het gedeelte van het plangebied dat in het gewestplan
bestemd was als agrarisch gebied, werd binnen de
afbakening natuur en agrarische structuur aangeduid
als herbevestigd agrarisch gebied (categorie 0). Het
plangebied bevindt zich echter integraal binnen BPA
nr. 12 Pareelstraat wijziging A, meer bepaald binnen
een zone voor parkeerplaatsen, een zone voor voetweg
met groenscherm, een zone voor groenscherm en
een zone voor hoofdontsluitingsweg voor de parking
- aslijn, hierdoor wordt er planologisch gezien geen
herbevestigd agrarisch gebied ingenomen.
12

Provinciale Verordeningen

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

Gemeentelijke verordeningen

Gemeentelijke verordening voor het rooien van bomen.

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

Het plangebied paalt aan de gewestweg N36.

Bestaande of aan te leggen
spoorweglijnen, bestaande
stationsgebouwen

/
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3.2.

Gewestplan

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

Agrarisch gebied

•

Woongebieden met landelijk karakter

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

Legende

woongebieden
woongebieden met landelijk karakter
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milieubelastende industrieen
reservegebieden voor beperkte industriele uitbreiding;
grondkleur agrarisch gebied
bestaande hoofdverkeerswegen
bestaande spoorwegen

0
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3.3.

Bestaande BPA’s en RuP’s

In het plangebied is het BPA nr. 12 ‘Pareelstraat wijziging A’ van
toepassing. Dit BPA deelt het plangebied onder in:
•

Zone voor parkeerplaatsen

•

Zone voor voetweg met groenscherm

•

Zone voor groenscherm

•

Zone voor hoofdontsluitingsweg voor de parking - aslijn

zo om bpa m e t a an d ui di ng van het p l angebi ed
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3.4.

Goedgekeurde, niet vervallen
verkavelingen

Niet van toepassing
Hoeve de Paardehoeve

3.5.

Milieuvergunningen

Niet van toepassing

3.6.

Onroerend erfgoed

In het plangebied is geen onroerend erfgoed aanwezig.
In de omgeving van het plangebied bevinden zich enkele relicten die
vastgesteld zijn als bouwkundig erfgoed. Hoeve de Paardehoeve is één
van die relicten. Daarnaast bevinden zich in de omgeving ook enkele
boerenarbeidershuizen.

Bouwkundig erfgoed
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (geopunt), maart 2019

Legende

vastgestelde relicten
vastgestelde gehelen

Beschermd onroerend erfgoed
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed (Geopunt), maart 2019

Legende

monument
stads- en dorpsgezichten
cultuurhistorische landschappen
0
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3.7.

buurtwegen

Doorheen het plangebied loopt volgende buurtweg:
•

Sentier nr. 42

Op vandaag is deze buurtweg ter hoogte van het plangebied een
smalle weg die naar een achtergelegen woning leidt. De weg behoort
tot het openbaar domein.

Atlas der buurtwegen
Bron: GISWest, Informatie Vlaanderen, januari 2020
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3.8.

relatie m.B.T. het herbevestigd
agrarisch gebied

Het achterliggend gedeelte behoort tot het herbevestigd agrarisch
gebied. In het BPA kreeg deze zone een andere bestemming. In
het kader van dit RUP is het de bedoeling om deze zone terug een
agrarische bestemming te geven.

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

Legende

categorie 0 : herbevestiging gewestplan
categorie 1 : Rup's op korte termijn
categorie 2 : Rup's na verder onderzoek
categorie 3 : Rup's op lange termijn, geen acties op
korte termijn
grenslijn grootstedelijk gebied Gent en regionaalstedelijke gebieden Roeselare en Kortrijk
0
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4.

Planningscontext

4.1.

Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen

4.3.

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. Het plangebied ligt in het buitengebied.
Voor het buitengebiedbeleid stelt het RSV de volgende doelstellingen
voorop:
•

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.

Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan West-Vlaanderen

Op 6 maart 2002 werd het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan WestVlaanderen goedgekeurd. Op 22 april 2010 heeft de Deputatie beslist
om het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan in herziening te stellen. Op
11 februari 2014 heeft de minister de gedeeltelijke herziening van het
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan goedgekeurd.
De gemeente Anzegem maakt volgens het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan deel uit van het interfluviumgebied tussen de Leie en de
Schelde (PRS West-Vlaanderen, p. 214-215).
In het richtinggevend gedeelte van het PRS wordt aangegeven dat
bestaande kleinhandelslinten en -concentraties moeten afgebakend,
gestructureerd en beheerst worden. Voor kleinhandelslinten en
-concentraties die structuurloos gegroeid zijn aan verkeerswegen
zowel in stedelijke gebieden, in stedelijke netwerken of in het
buitengebied is een ruimtelijke herstructurering via inrichting van
essentieel belang. Ruimtelijk herstructureren betekent de bestaande
ruimtelijke samenhang tussen de kleinhandelsvestigingen en de
omgeving verbeteren, de verkeersleefbaarheid, de verkeersveiligheid
en de interne verkeersorganisatie en de ontsluiting (o.m. parkeren)
verhogen en een hogere beeldwaarde of een beter imago van
kleinhandelslinten of -concentraties in de omgeving creëren (PRS WestVlaanderen, p. 169).
Daarnaast wordt ook aangegeven dat kleinhandelszaken buiten de
kernen en de overige woonconcentraties niet kunnen uitbreiden.
Dit geldt zowel voor de kleinere kleinhandelszaken als voor die met
een bovenlokale aantrekkingskracht. Dit betekent dat de totale
vloeroppervlakte (deels voor verkoop, deels voor berging) van de
kleinhandelsactiviteit niet mag toenemen, tenzij om dwingende
maatregelen (bv. met het oog op de veiligheid) (PRS West-Vlaanderen,
p. 171).
Voor kleinhandel die voorkomt buiten de kernen en overige
woonconcentraties bepaalt de gemeente in het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan de ontwikkelingsmogelijkheden. Deze
ontwikkelingsmogelijkheden zijn beperkt tot consolideren of uitdoven
(PRS West-Vlaanderen, p. 172).

Afbakening stedelijk gebied

Het plangebied maakt geen deel uit van de afbakening van een
stedelijk gebied.
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4.4.

Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Anzegem werd
goedgekeurd op 31 maart 2005. Hieronder worden een aantal aspecten
uit het GRS die van belang zijn voor onderhavig RUP, toegelicht.

4.4.1. Informatief gedeelte
Bestaande ruimtelijke economische structuur
Bij de beschrijving van de economische structuur in het informatief
gedeelte wordt de ontwikkeling van het koopcentrum Molecule
aangehaald: “De afgelopen 25 jaar heeft zich ten zuiden van de
dorpskern van Vichte, geënt op de N36, het koopcentrum Molecule
ontwikkeld. De exponentiële groei van het koopcentrum maakt dat
vandaag de dag de draagkracht van de omgeving overschreden
wordt. Slechts 10% van de totale omzet van Molecule is afkomstig van
inwoners uit de eigen gemeente” (GRS Anzegem, informatief gedeelte,
p. 46).
Bestaande ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur
De problemen in verband met verkeerscongestie, de parkeercirculatie
en verkeersveiligheid voor fietsers komen aan bod in het hoofdstuk
over de bestaande ruimtelijke verkeers -en vervoersstructuur:
Verkeerscongestie
“De congestieproblemen voor het autoverkeer situeren zich langs de
N36 en de N382, telkens aan het oprittencomplex van de E17. Er zijn
op specifieke tijdstippen (feestdagen, weekends, winkel-piekdagen...)
congestieproblemen door de aantrekkingskracht van het koopcentrum
Molecule in Vichte. Hierdoor ontstaan er files langs de N36, vanaf de
E17 door Vichte tot aan de Pareelstraat (= in- en uitrit van Molecule).”
(GRS Anzegem, informatief gedeelte, p. 37).
Parkeercirculatie
“De parkeercirculatie bij het koopcentrum Molecule verloopt ook
niet optimaal: hierdoor ontstaan files en gevaarlijke verkeerssituaties
langs de Pareelstraat en op het kruispunt met de N36.” (GRS Anzegem,
informatief gedeelte, p. 38).
Verkeersveiligheid voor fietsers
In het GRS wordt de verkeersveiligheid voor fietsers ter hoogte van
kruisingen van vrijliggende fietspaden langs belangrijke wegen als een
knelpunt aangehaald. De zichtbaarheid van de autobestuurders is op
deze plaatsen beperkt waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan voor
de fietsers. De omgeving van Molecule wordt hierbij als een voorbeeld
aangehaald:

Leiedal, december 2020

19

“Een typisch voorbeeld situeert zich aan de Pareelstraat, waar het in- en
uitrijdende verkeer van Molecule het fietspad in dubbele rijrichting
kruist.” (GRS Anzegem, informatief gedeelte, p. 40).

4.6.

Bestaand deelgebied Vichte/Engelhoek

In het BPA werd de parking van het koopcentrum Molecule via twee
aantakkingen op de Ingooigemstraat toegankelijk gemaakt. De eerste
aantakking is de Pareelstraat. Daarnaast werd een nieuwe aantakking
voorzien, ter hoogte van het plangebied van onderhavig RUP (langs de
N36).

Het koopcentrum Molecule wordt als één van de structuurbepalende
elementen in Vichte/Engelhoek aangegeven. (PRS Anzegem, p. 58)
Tegelijk wordt de verkeersproblematiek rond het koopcentrum
Molecule als een knelpunt aangegeven. Het gewijzigde BPA
Pareelstraat moet hier verder klaarheid in brengen. (GRS Anzegem,
informatie gedeelte, p. 57).

4.4.2. Richtinggevend gedeelte
Een van de doelstellingen inzake de gewenste ruimtelijke
economische structuur is het behouden van kleinhandelsactiviteiten.
De ontwikkelingsperspectieven van het kleinhandelskoopcentrum
‘Molecule’ (ter hoogte van de Pareelstraat), dat buiten de kern van
Vichte is gelegen, worden – conform de richtinggevende bepalingen
uit het provinciaal structuurplan West-Vlaanderen – beperkt tot
consolideren (PRS, p. 34).

4.5.

Mobiliteitsplan

Op 7 mei 1997 werd voor de gemeente Anzegem een
mobiliteitsconvenant afgesloten. Het definitieve mobiliteitsplan werd
op 1 maart 1998 in de gemeenteraad goedgekeurd.
Het mobiliteitsplan bevat een uitgebreid onderzoek van de
verkeerssituatie en van de problemen op het grondgebied van de
gemeente en stelt een pakket van maatregelen voor dat als basis dient
voor een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Deze maatregelen
streven 3 doelstellingen na:
•

de verhoging van de verkeersveiligheid

•

de verbetering van de verkeersleefbaarheid

•

de beheersing van de automobiliteit

In het mobiliteitsplan wordt aangegeven dat maatregelen zullen
genomen worden voor de verkeersbeheersing in de omgeving van het
handelscentrum Molecule. Op het moment van goedkeuring van het
mobiliteitsplan was het BPA Pareelstraat in herziening. Dit BPA moest
de verkeersontsluiting en het parkeergebeuren bij het koopcentrum
verbeteren.

gemeente anzegem, RUP pareelstraat wijziging b

relatie rup met structuurplannen en
mobiliteitsplan

Langs de N36 loopt een dubbelrichtingspad, een dergelijk fietspad wordt
als een conflictpunt gezien omdat er heel wat bestuurders zijn die geen
fietsers vanuit de andere richting verwachten. Bij de analyse van de
ongevallen ter hoogte van het kruispunt N36 x Pareelstraat/Klijtberg was
het duidelijk dat dit voornamelijk fietsongevallen zijn te wijten aan het
dubbelrichtingsfietspad.
Er werd beslist om de mobiliteitsproblemen ter hoogte van de
Pareelstraat aan te pakken door het kruispunt opnieuw in te richten en
een lichtenregeling te voorzien. Hierdoor is een tweede ontsluiting van
de parking niet meer opportuun. Door geen nieuwe ontsluitingsweg
te creëren, wordt ook geen bijkomende kruising van het vrijliggend
fietspad gecreëerd. Dit is positief.

ui t br ei di ng p l ang eb ied

?
uitbreidingszone

uitbreidingszone

parking

parking

?

Op 13 januari 2020 werd een plenaire vergadering georganiseerd voor
voorliggend RUP. Tijdens deze vergadering werd de vooropgestelde
ligging van de voetweg in vraag gesteld: indien de gemeente besluit
om het tracé van de voetweg (huidig dwars door landbouwgebied)
om te leiden langsheen de bestaande en te realiseren groenbuffer
van Molecule, bestaat de mogelijkheid dat de voetweg opnieuw
(gedeeltelijk) dwars door landbouwgebied zal lopen, dit in geval
de voorziene uitbreidingszone parking Molecule niet aangesneden
wordt maar zijn huidig (agrarisch) gebruik behoudt. Het is wenselijk
dat een duurzame oplossing gevonden wordt die een kwalitatieve
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied waarborgt, onafhankelijk van
de eventuele ontwikkeling van de uitbreidingszone parking Molecule.

0

50

Een oplossing kan gevonden worden door het uitbreiden van het
plangebied en het voorzien van een indicatieve aanduiding van de
voetweg. Hierdoor kan de voetweg, afhankelijk van de eventuele
aansnijding van uitbreidingszone parking Molecule, worden
voorzien langsheen de noordoostelijke groenbuffer of langsheen de
0
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Omdat de bijkomende ontsluiting van de parking van het koopcentrum
niet langer opportuun is, wil de gemeente terug de mogelijkheid bieden
om de strook langs de Ingooigemstraat te gebruiken in functie van het
wonen. Het achterliggend gedeelte zal deels terug als agrarisch gebied
bestemd worden (cfr. gewestplanbestemming). Op vandaag is deze
zone trouwens in landbouwgebruik. Daar er naast een gemotoriseerde
ontsluiting ook een ontsluiting voor traag verkeer voorzien werd is het
wenselijk om de ontsluiting van het plangebied op vlak van traag verkeer
te herbekijken. Bovendien dient de landschappelijke integratie van het
bedrijf gewaarborgd te worden.

ruimtelijke concepten

Wonen
In de zone langs de Ingooigemstraat, die herbestemd zal worden als
woongebied, zullen twee woningen kunnen worden opgericht. Op
vandaag zijn bomen en struiken aanwezig in het plangebied. Aan de
voorzijde van het plangebied, waar woningen zullen kunnen worden
opgericht, zijn geen waardevolle bomen aanwezig. Bij voorkeur worden
enkele bomen op de achterzijde behouden. Hoe dan ook dient in de
meeste gevallen een vergunning te worden aangevraagd indien één of
meerdere bomen zouden worden gerooid.
Het BPA bestemde de percelen ten noorden van het plangebied als
woongebied. Deze zone is ruimer dan de gewestplanbestemming. Ten
zuiden van het plangebied is slechts een gedeelte van de percelen
bestemd voor wonen (door het gewestplan). In dit RUP wordt
voorgesteld om voor het gedeelte in het plangebied dat herbestemd
wordt naar wonen, de perceelsgrenzen te volgen.
zon e vo or won e n

0

GRB

50

100 Meters

Bron: AGIV, april 2018
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Trage verbinding

Parkeerzone

Tussen de Ingooigemstraat en de Vossestraat loopt een buurtweg
(sentier nr. 42). Ongeveer in het midden van deze buurtweg staat er
een woning (Ingooigemstraat nr. 75). Het stuk tussen de woning en de
Ingooigemstraat bestaat uit een weg in steenslagverharding. Deze weg
loopt tussen woning nr. 73 en 79 door tot aan de Ingooigemstraat en is
toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Het stuk tussen de woning en
de Vossestraat is verhard met betontegels en is enkel toegankelijk voor
de zwakke weggebruiker.
Het tracé van de buurtweg loopt recht over een akker, dit bemoeilijkt
het bewerken van deze akker. Binnen het planinitiatief van BPA
nr. 12 Pareelstraat werd voorgenomen het tracé van de buurtweg
om te leiden langsheen het groenscherm dat voorzien werd langs
de zuidoostelijke perimeter van het bedrijf. Om een kruising met
gemotoriseerd verkeer te mijden werd voorgenomen om de buurtweg
het tracé van de zone voor hoofdontsluitingsweg voor de parking aslijn te laten volgen. Hierdoor zou niet langer ontsloten worden op de
Ingooigemstraat tussen nr. 73 en 79 maar zou de trage verbindingsas
samen met het gemotoriseerd verkeer ontsloten worden via het
braakliggend terrein.

Tot op heden werd de zone voor voetweg met groenscherm nog
niet gerealiseerd, noch werd de procedure voor het verleggen van
de buurtweg opgestart. Het voorzien van bouwmogelijkheden op
het perceel langsheen de Ingooigemstraat blokkeert de voorziene
ontsluiting van BPA nr. 12 Pareelstraat, dit zowel voor traag als voor
gemotoriseerd verkeer. Hierdoor dient men voor de ontsluiting van
traag verkeer terug te vallen op de bestaande ontsluiting naar de
Ingooigemstraat, namelijk de smalle weg tussen nr. 73 en 79 die naar
nr. 75 leidt (deel van sentier nr. 42).

De zone voor parkeerplaatsen, ten nooroosten van de weg in
steenslagverharding naar Ingooigemstraat nr. 75, wordt zoals voorzien
binnen het BPA behouden.

Hierbij dient echter gesteld dat het louter opheffen van de zone
voor voetweg met groenscherm een toekomstige verlegging van de
voetweg langsheen het groenscherm in de weg staat.

Landbouw

Daarenboven bestaat er geen zekerheid dat de uitbreidingszone voor
parking, zoals opgenomen in het BPA ontwikkeld zal worden. Hierdoor
kan ook de feitelijke grens tussen het landbouwgebied en de zone voor
parking (waarlangs de voetweg zich idealiter bevindt) niet bepaald
worden. Bijgevolg dient een zekere flexibiliteit ingeschreven te worden
voor het toekomstig tracé van de voetweg. Door een indicatieve
aanduiding te bepalen die de verbinding tussen de huidige voetweg
en de zone voor voetweg met groenscherm (BPA) voorziet kan de
continuïteit van de voetweg gegarandeerd worden en wordt een
kwalitatieve ontwikkeling van de omgeving bekomen.

Groenscherm
Door rondom de voorziene parking een groenscherm te voorzien kan
de landschappelijke integratie van de parking verzekerd worden (het
groenscherm wordt hierbij niet langer gekoppeld aan een voetweg
zoals binnen het BPA wel het geval was).

De overige zone van het plangebied zal bestemd worden als
landbouwgebied. Feitelijk maakt het op heden deel uit van de
agrarische zone ten zuidoosten van het plangebied. Het huidige
landbouwgebruik kan op die manier bestendigd worden. Om
een verdere inname van het landbouwgebied te vermijden wordt
vooropgesteld het gebied als bouwvrij te bestemmen.

?
?
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6.

6.1.

effectenbeoordeling
Gemeentelijk RUP
pareelstraat wijziging B

Op 28/01/2020 werd door de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, dienst
Milieueffectrapportage als conclusie bepaald, dat er geen plan-MER moet
worden opgesteld voor het RUP: “ANZ-40-1 PAREELSTRAAT WIJZIGING
B” (ref. SCRI19002).

methodiek van effectenbeoordeling

De dienst Milieueffectrapportage stelt ook het volgende:
“Als het plan wijzigt n.a.v. de plenaire vergadering, het openbaar onderzoek
of om een andere reden, dient u na te gaan of het uitgevoerde onderzoek tot
milieueffectrapportage nog geldig is voor het gewijzigde plan. Indien nodig
kan u team MER vragen opnieuw na te gaan of de opmaak van een plan-MER
nodig is.”

In het kader van de procedure voor de opmaak van RUP’s wordt de
effectenbeoordeling geïntegreerd in de RUP-procedure vanaf de startnota.
In dit hoofdstuk worden de (milieu)effecten gebundeld en dit omvat
volgende aspecten, indien deze van toepassing zijn:
•

Plan-MER-screening

•

Watertoets

•

Veiligheidsrapportage (VR)-toets

•

Trage wegentoets

•

Natuurtoets

•

Herbevestigd agrarisch gebied

In deze fase van het voorontwerp wordt geoordeeld:
•

ofwel dat er geen aanzienlijke milieueffecten zijn, die verder dienen te
worden meegenomen

•

ofwel dat er bij het verder verloop van het RUP specifiek
aandachtspunten zijn of verder onderzoek nodig is

•

ofwel dat een plan-MER dient te worden opgemaakt

Op 13 januari 2020 werd een plenaire vergadering georganiseerd
betreffende voorliggend RUP. Tijdens deze vergadering werd besloten het
plangebied uit te breiden zodoende de continuïteit van de voetweg en
de kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van het gebied te garanderen.
De zone voor parkeerplaatsen die oorspronkelijk ten noorden van het
zuidoosten van het plangebied lag, wordt nu opgenomen in het RUP.
Gezien de ontheffing op de MER-plicht reeds verkregen is, dient er
gecontroleerd te worden als het reeds uitgevoerde onderzoek nog steeds
geldig is voor het gewijzigde plan.
De effectenbeoordeling wordt conform deze wijziging volledigheidshalve
ook aangevuld. Per discipline zal het nodige onderzoek gevoerd worden
om te bepalen als er aanzienlijke milieueffecten zouden kunnen ontstaan
n.a.v. de verruimering van het plangebied.
Indien blijkt uit de aangepaste effectenbeoordeling dat er mogelijks
aanzienlijke milieueffecten kunnen ontstaan naar aanleiding van het
RUP, zal er opnieuw aan de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage
gevraagd worden om te bepalen als de opmaak van een plan-MER nodig is.

Na de raadpleging van de startnota en de procesnota werden
de opmerkingen verwerkt in de scopingnota ,waarbij deze
effectenbeoordeling opnieuw een onderdeel van was. Hierbij werd
opnieuw geoordeeld of er al of niet aanzienlijke milieueffecten kunnen
optreden.
De conclusie in verband met de ontheffing van plan-MER werd tenslotte
voorgelegd aan de dienst milieueffectenrapportering die bepaalt o.b.v. de
scopingnota of verder een plan-milieueffectenrapport vereist is.
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6.2.

wijze van (milieu)effectenbeoordeling

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

6.2.2. Het RUP valt onder het toepassingsgebied
Het RUP vormt het kader op basis waarvan (omgevings)vergunningen
toegekend worden en valt dus onder het toepassingsgebied van het
D.A.B.M.

6.2.3. Bepaling van de plicht tot opmaak van een planMER
Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-MER-plicht want:
•

•

Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning
voor een project opgesomd in bijlage I, II of III van het m.e.r.-besluit
van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (zoals gewijzigd op 1
maart 2013), namelijk voor de rubriek 10b ‘stadsontwikkelingsproject’
van bijlage III. Het RUP bepaalt echter het gebruik van een
klein gebied (ca. 0,67 ha) op lokaal niveau. 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.

28

Leiedal, december 202o
gemeente anzegem, rup pareelstraat wijziging b

6.3.

Beschrijving en verduidelijking van
het plan

6.3.1. Voor welke activiteiten en/of projecten kan het
plan het kader vormen
Het RUP vormt de juridische basis en het ruimtelijk kader voor de
herbestemming van het plangebied. Ingrepen omvatten onder andere:
•

bestendiging landbouwgebruik

•

aanleg trage weg

•

woningbouw

•

bestendiging parking

6.3.2. Interferentie met andere plannen, projecten of
activiteiten binnen of buiten de perimeter van het
plan, voor zover in dit stadium al gekend
Er is momenteel een BPA van toepassing op het plangebied, met name “BPA
nr. 12 Pareelstraat wijziging A”. Het RUP zal een deel van het BPA vervangen.
Het RUP zal eveneens de bestemmingen van het gedeelte van het
plangebied waarop het gewestplan Kortrijk (K.B 04/11/1977) van
toepassing is, wijzigen.

6.3.3. Beoordeling of het plan grens- of
gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke
milieueffecten kan hebben
Het plangebied is gelegen op ca. 17,5 km van de grens met Frankrijk en ca.
7 km van Wallonië.
Gezien de afstand tot de grenzen en het feit dat er geen relaties zijn tussen
het plangebied en de gebieden in het Waals Gewest of Frankrijk kunnen er
geen (gewest)grensoverschrijdende effecten optreden.

6.3.4. Fase van opmaak van het plan of programma

startnota

6.3.9. Leemten in de kennis volgens het stadium van het
plan of programmaproces
Het plangebied is goed gedocumenteerd. Er zijn geen belangrijke hiaten
in de kennis van het gebied die nodig zijn bij de opmaak van dit ruimtelijk
uitvoeringsplan of deze effectenbeoordeling.

scopingnota
voorontwerp
ontwerp

6.3.5. Plan- en procesevolutie: mogelijkheid tot
planbijsturingen en mate van flexibiliteit
Bijsturingen van het RUP zijn nog mogelijk naar aanleiding van
opmerkingen vanuit de verschillende adviserende instanties naar
aanleiding van de effectenbeoordeling, vanuit de adviezen in het kader van
de plenaire vergadering, vanuit het openbaar onderzoek, de behandeling
van de adviezen op de GECORO...

6.3.6. Bijdrage van het plan tot oplossingen van
bestaande milieuproblemen
Er zijn geen specifieke milieuproblemen die aan het plangebied gerelateerd
zijn.

6.3.7. Reeds geraadpleegde studies, bronnen,
milieugegevens…
Diverse bronnen worden geraadpleegd om de nodige data en gegevens
met betrekking tot het plangebied, onder meer de Vlaamse geoloketten.
De toelichtingsnota van de startnota omvat heel wat informatie over het
plangebied, met bijhorend kaartmateriaal.

6.3.8. Overzicht van mogelijke milieumaatregelen die
vanaf het beginstadium worden ingecalculeerd
Naast de geldende wetgeving en reglementering (zoals bodemdecreet,
Vlarem II, stedenbouwkundige verordeningen...), dragen de
stedenbouwkundige voorschriften bij tot het voorkomen en beperken van
de potentiële hinder en verstoring van de omgeving.
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7.

7.1.

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

7.1.1. Algemene methodiek
De screening van de milieueffecten verloopt in drie stappen:
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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.
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7.1.2. 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 worden dan verder in 7.3.
uitgewerkt.
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N: niet significant effect
N*: waarschijnlijk niet significant effect, effect zeer beperkt in ruimte en omvang, zeer lokaal effect
S*: mogelijk significant effect – verder te onderzoeken
S: significant effect
T: tijdelijk effect
P: permanent effect
/: niet relevant
+: positief effect
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7.2.

Planalternatieven

7.2.1. Locatie-alternatieven
Het RUP “Pareelstraat wijziging B” is gericht om enerzijds de inrichting- en
bebouwingsmogelijkheden in het plangebied te verruimen en anderzijds
het landbouwgebruik in het plangebied te bestendigen.
Het plangebied maakt momenteel deel uit van het BPA “Pareelstraat
wijziging A” waarbij het aangeduid is als “zone voor parkeerplaatsen”, “zone
voor voetweg met groenscherm”, “zone voor hoofdontsluitingsweg voor
de parking-aslijn”. Echter verkreeg het plangebied nooit deze invulling
of functie in de praktijk; de parking van het koopcentrum wordt enkel
ontsloten via de Pareelstraat. Op de kruising van de Pareelstraat en de
Ingooigemstraat zal een lichtenregeling worden voorzien, waardoor de
mobiliteitsproblemen die er momenteel zijn ter hoogte van de Pareelstraat,
opgelost zullen worden. Hierdoor is er geen noodzaak meer om de parking
te ontsluiten via de ontsluitingsweg zoals voorzien in het BPA. De gemeente
wenst een aantal van deze percelen een andere bestemming te bedelen,
zodat deze gronden efficiënt ingezet kunnen worden.
Concreet wordt er geopteerd om het gedeelte van het plangebied palend
aan de weg, opnieuw bouwmogelijkheden te geven. Via het RUP zullen
de belangrijke ruimtelijke randvoorwaarden en bouwstenen verankerd
worden. Hierdoor kan een kwalitatieve ontwikkeling worden gerealiseerd.
Verder wenst men ook een aantal (deel)percelen te herbestemmen naar
‘agrarisch gebied’ om het landgebruik op die percelen te bestendigen.
Verder wordt er eveneens een nieuwe groenbuffer en een trage weg
(logische aansluiting met sentier 42) langs deze groenbuffer voorzien.
Het plangebied werd verruimd om het aanpalend perceel, aangeduid als
“zone voor parkeerplaatsen” in het BPA, te omvatten. Hierdoor is er meer
flexibiliteit om een optimale keuze voor de locatie van de voetweg te
kiezen.
Binnen het RUP en deze screening worden dan ook geen verdere locatiealternatieven onderzocht.

7.2.2. Nulalternatief
In het nulalternatief blijven de huidige voorschriften van het BPA
“Pareelstraat wijziging A” van toepassing. Hierin wordt het plangebied
aangeduid als “zone voor parkeerplaatsen”, “zone voor voetweg met
groenscherm”, “zone voor hoofdontsluitingsweg voor de parking-aslijn”.
Echter in realiteit is er geen nood meer aan de functies specifiek
gekoppeld aan deze bestemmingen. Deze percelen omvatten dus
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beperkte mogelijkheden tot een nuttige en waardevolle ontwikkeling.
Het gemeentebestuur wenst deze ruimte gedeeltelijk te herbestemmen
om hier ruimte te creëren voor woningbouw. De achtergelegen percelen
kennen landbouwgebruik. Hier wenst men de bestemming aan te passen
naar ‘agrarisch gebied’.
Zonder een bestemmingswijziging, via het RUP, kan de visie van het
gemeentebestuur niet gerealiseerd worden. In het nulalternatief blijft de
huidige toestand bestaan en kunnen deze niet multidisciplinair aangepakt
worden.
Het nulalternatief wordt dan ook niet verder weerhouden in het RUP of
deze plan-MER-screening.

7.2.3. Uitvoeringsalternatieven
Het plangebied is momenteel aangeduid als “zone voor parkeerplaatsen”,
“zone voor voetweg met groenscherm”, “zone voor hoofdontsluitingsweg
voor de parking-aslijn” conform het BPA “Pareelstraat wijziging A”.
De intentie van het RUP is om de percelen gelegen aan de Ingooigemstraat
om te zetten naar een bestemming met als hoofdcategorie wonen.
De achtergelegen percelen worden herbestemd als ‘agrarisch gebied’
om het landbouwgebruik te bestendigen. Verder wordt er eveneens een
nieuwe groenbuffer en een trage weg (logische aansluiting met sentier
42) voorzien. Het plangebied werd verruimd om een vrijere keuze aan te
bieden m.b.t. de locatie van de aan te leggen trage weg.
Gezien de beperkte oppervlakte van het plangebied zijn de alternatieve
ontwikkelingen beperkt. Er is weinig nood in de onmiddellijke omgeving
naar de aanleg van een groengebied. Het plangebied en omgeving is
namelijk reeds gelegen in eerder landelijk gebied, met een relatief grote
hoeveelheid open ruimte. Verder is het ook niet aangewezen om hier
ruimte te voorzien voor bedrijvigheid. Dit zou problemen kunnen geven
naar ontsluiting en mobiliteit omwille van de verkeersbewegingen.
Dergelijke inplanting zou beter onmiddellijk aanpalend de naburige
bedrijvigheid ingepland worden.
Een andere invulling zou dan ook niet in overeenstemming zijn met de
beleidsopties uit de formele structuurplannen die de krijtlijnen vastlegt van
het ruimtelijk beleid.
Er worden binnen dit RUP en deze screening dan ook geen verdere
uitvoeringsalternatieven onderzocht.

7.3. Beschrijving en inschatting van
de mogelijke milieueffecten

Seveso bedrijven
Bron: LNE, juni 2017

7.3.1. Effect op de gezondheid en de veiligheid van
de mens inclusief toets m.b.t. ruimtelijk
veiligheidsrapport
Referentiesituatie
Het plangebied is gelegen tussen Vichte en Ingooigem, langsheen de N36
(Ingooigemstraat) die beide kernen verbindt. Het plangebied omvat een
kleine oppervlakte.
Uit een analyse blijkt dat er geen economische entiteiten gevestigd zijn
binnen het plangebied. Er zijn wel een aantal grote verkoopsfilialen en
andere bedrijvigheid gelegen ten zuidwesten van het plangebied. Deze
omvatten momenteel Molecule, Hans Anders, Toy Store.
Volgens de omgevingsdienst van de gemeente Anzegem zijn er geen
recente klachten of andere vormen van milieuhinder in relatie met het
plangebied. Er zijn geen specifieke problemen gekend i.v.m. de gezondheid
of de veiligheid van mensen.
Er bevinden zich geen Seveso-inrichtingen binnen de 2 km van het
plangebied.
0

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke
effecten
Het RUP wil de randvoorwaarden scheppen voor de herbestemming van
het plangebied en de gekoppelde uitbreiding van de bouwmogelijkheden.
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De bestemmingen in het BPA “Pareelstraat wijziging A” worden gewijzigd
in ‘zone voor wonen’ en ‘agrarisch gebied’. De percelen gelegen aan
de Ingooigemstraat worden herbestemd naar ‘zone voor wonen’. Bij
deze herbestemminging worden de perceelsgrenzen gevolgd. De
achterliggende percelen worden herbestemd naar ‘agrarisch gebied’. Ook
wordt er een zone voor een groenbuffer voorzien met een geïncorporeerde
trage weg.
De verruiming van het plangebied omvat geen invloed op de gezondheid
of veiligheid van de mens.
Specifieke activiteiten zoals handel kunnen binnen de bestemmingen ‘zone
voor wonen’ voor zover ze verenigbaar zijn met het wonen. De activiteiten
dienen aan het wonen verwant te zijn en mogen de draagkracht van de
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omgeving niet overschrijden.
Milieubelastende of -vervuilende bedrijven zoals: transportbedrijven, afvalen mestverwerking, groothandel... zijn niet toegestaan. Dit betekent geen
nieuwe productiegerichte bedrijvigheid. Eveneens zijn Seveso-inrichtingen
of verkeersgenererende activiteiten niet toegestaan.
Vergunningsplichtige activiteiten volgens de Vlarem II-indelingslijst dienen
een omgevingsvergunning te hebben. De Vlarem II-voorwaarden bevatten
de voorschriften en normen om de hinder voor de omgeving te beperken
tot een aanvaardbaar niveau. Bij de beoordeling wordt nagegaan in welke
mate de activiteiten verenigbaar zijn met de omgeving en kunnen verdere
voorwaarden worden opgelegd om de potentiële hinder te beperken.

RVR-toets
Er werd een online RVR-toets (ref. RVR-AV-0805) uitgevoerd. Hieruit blijkt
dat er zich geen bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het plangebied
bevinden. De inplanting van nieuwe Seveso-inrichtingen of activiteiten
wordt in het RUP uitgesloten. Hieruit blijkt dat er geen RVR moet worden
opgesteld. “Het plan moet niet voorgelegd worden aan de dienst
Veiligheidsrapportering.”
Voor de aspecten van verkeersveiligheid verwijzen we naar de discipline
mobiliteit.
Leemten in de kennis
•

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee
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7.3.2. Effect op de ruimtelijke ordening
Referentiesituatie
Het plangebied is gelegen tussen Vichte en Ingooigem, langsheen de N36
(Ingooigemstraat) die beide kernen verbindt. Het plangebied omvat een
kleine oppervlakte.
Het plangebied maakt momenteel deel uit van het BPA “Pareelstraat
wijziging A” waarbij het aangeduid is als “zone voor parkeerplaatsen”, “zone
voor voetweg met groenscherm”, “zone voor hoofdontsluitingsweg voor
de parking-aslijn”. Echter verkreeg het plangebied nooit deze invulling of
functie in de praktijk. Doordat de parking van het naburige koopcentrum
ontsloten wordt door de Pareelstraat is er geen noodzaak meer om de
parking te ontsluiten via de percelen langs de Ingooigemstraat. Bijkomend
wordt er een lichtenregeling voorzien ter hoogte van de Pareelstraat,
hierdoor is een tweede ontsluiting van de parking niet meer opportuun.
Tijdens de procedure van voorliggend RUP werden de vooropgestelde
werken aan het kruispunt uitgevoerd.
Het plangebied is gelegen in eerder landelijk gebied en omvat beperkte
bebouwing (nevenvolume horende bij de woning met huisnummer 73)
en een vervallen gebouwtje (tuinhuis/schuur) langs de Ingooigemstraat
en landbouwgebruik op de achterliggende percelen. Het plangebied is
gelegen tussen 2 percelen met woningen. De bebouwing in de omgeving
kan getypeerd worden als vrijstaande woningen in een structuur van
lintbebouwing.
Het plangebied is begrensd door:
•

de Ingooigemstraat (N36) aan de oostelijke zijde

•

woonpercelen langsheen de noordelijke zijde

•

landbouwgronden langsheen de resterende zijden

De open ruimte in het plangebied omvat de tuin van de woning met
huisnummer 73 en deze is gedeeltelijk begroeid met gras en bomen. De
achterliggende en de onbebouwde percelen zijn in landbouwgebruik.

Er is één BPA van toepassing met betrekking tot het plangebied, met name:
BPA “Pareelstraat wijziging A”
•

“zone voor parkeerplaatsen”

•

“zone voor voetweg met groenscherm”

•

“zone voor hoofdontsluitingsweg voor de parking-aslijn”

Volgens het RSV (definitief vastgesteld op 23 september 1997 en
gedeeltelijk herzien in 2003 en 2010) is het plangebied gelegen binnen de
afbakening van het buitengebied. In deze gebieden ligt de nadruk op het
vrijwaren van dergelijke functies zoals landbouw, bos, natuur, wonen en
werken en het tegengaan van de versnippering van het buitengebied.
In het richtinggevend deel van het PRS West-Vlaanderen (goedkeuring
op 6 maart 2002, herziening goedgekeurd op 1 februari 2014 door
minister) zijn er een aantal beleidsopties opgenomen die relevant zijn
voor dit RUP. Zo wordt er gesteld dat de bestaande kleinhandelslinten en
-concentraties afgebakend, gestructureerd en beheerst dienen te worden.
De ontwikkelingsmogelijkheden van kleinhandel die voorkomen buiten
de kernen en overige woonconcentraties dienen beperkt te worden tot
consolideren of uitdoven.
Concreet kan er gesteld worden dat in het buitengebied ontwikkelingen
dienen te gebeuren met aandacht voor de draagkracht van het betrokken
gebied. Hierbij dient een zorgvuldige afweging te gebeuren om de diverse
functies zoals landbouw, bos, natuur harmonisch te verweven. Er dient
steeds gestreefd te worden naar een kwalitatieve stedelijke woon- en
leefomgeving.
In het PRS West-Vlaanderen maakt het plangebied deel uit van het
interfluviumgebied tussen de Leie en de Schelde.
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Anzegem (goedgekeurd
op 31 maart 2005) wordt het plangebied enkel vermeld in context van
het naburige verkoopcomplex dat o.a mobiliteitsproblemen kent en deel
uitmaakt van het BPA Pareelstraat wijziging A.

Op het gewestplan Kortrijk (K.B 04/11/1977 en latere wijzigingen) wordt het
plangebied als volgt aangeduid:

Door middel van het RUP zullen de belangrijkste inrichtingsprincipes van
het RSV, PRS W-Vl en het GRS worden verankerd.

•

woongebied

•

agrarisch gebied

Het plangebied kent landbouwgebruik. Zo is er sprake van akkerbouw en
werd voornamelijk maïs, groenten, kruiden en sierplanten in 2015 geteeld.
De verdere ruimtelijke en bedrijfseconomische landbouwstructuur is niet
bekend. Deze gronden zijn, conform het BPA Pareelstraat wijziging A,
momenteel niet gelegen in agrarisch gebied. In het agnas-proces is het
plangebied gedeeltelijk opgenomen als herbevestigd agrarisch gebied”
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Landbouwgebruikspercelen
Bron: ALV, 2018
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(HAG) binnen de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur.

Leemten in de kennis

< Z i e k a art L andbou wge bruikspe rce le n 2015

•

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

effecten

•

Het RUP wil in de eerste plaats de juridisch - planologische basis vormen
voor de herbestemming van het plangebied, in het kader van het huidig
ruimtelijk beleidskader.
Momenteel is het BPA Pareelstraat wijziging A van toepassing in het
plangebied. De bestemmingen zijn beperkend en vervullen niet de
gewenste functie. Daarom wenst het gemeentebestuur de gronden
gelegen aan de Ingooigemstraat te herbestemmen naar ‘zone voor wonen’,
zodat deze gronden opnieuw bouwmogelijkheden verkrijgen. Voor de
afbakening zal de perceelgrens gevolgd worden.

Niet van toepassing

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

Bijkomend wenst het gemeentebestuur een deel van de achtergelegen
gronden, die in landbouwgebruik zijn, te bestemmen als ‘agrarisch gebied’.
Hiermee wordt het landbouwgebruik bestendigd, conform de aanduiding
in het AGNAS als HAG.
Ook wordt er een zone voor een groenbuffer voorzien om de aanpalende
bedrijfssite van ‘Molecule’ de nodige landschappelijke inrichting te bieden.
Er bestaat geen zekerheid dat de uitbreidingszone voor parking, zoals
opgenomen in het BPA, ontwikkeld zal worden. Hierdoor kan ook de
feitelijke grens tussen het landbouwgebied en de zone voor parking
(waarlangs de voetweg zich idealiter bevindt) niet bepaald worden.
Bijgevolg dient een zekere flexibiliteit ingeschreven te worden voor het
toekomstig tracé van de voetweg. Door een indicatieve aanduiding te
bepalen die de verbinding tussen de huidige voetweg en de zone voor
voetweg met groenscherm (BPA) voorziet kan de continuïteit van de
voetweg gegarandeerd worden en wordt een kwalitatieve ontwikkeling van
de omgeving bekomen.
De nodige voorzieningen om dergelijk scenario mogelijk te maken worden
reeds verwerkt in dit RUP.
Door het RUP zullen de belangrijke ruimtelijke randvoorwaarden en
bouwstenen verankerd worden. Hierdoor kan een kwalitatieve ontwikkeling
worden gerealiseerd.
Er worden geen percelen die tot HAG behoren en in landbouwgebruik zijn,
onttrokken aan de landbouw door het RUP
.
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Biologische waarderingskaart
Bron: INBO/AIV, augustus 2018

7.3.3. Effect op de biodiversiteit, fauna en flora
Referentiesituatie
Het plangebied bevat geen openbaar groen, maar wel een tuin
met beplanting bestaande uit gras en bomen en percelen met
landbouwgebruik.
Op de biologische waarderingskaart zijn er geen percelen, binnen het
plangebied, aangeduid op de kaart.
In de nabije omgeving, voornamelijk ten noordoosten en ten noorden, zijn
er nog een aantal zones aangeduid op de biologische waarderingskaart.
Deze noordoostelijke zone betreft een weiland dat aangeduid wordt als een
‘complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen’
(mw) met als karteringseenheid ‘soortenarm permanent cultuurgrasland’
(hp) en als ‘bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix
sp.)’ (kbs).
De zone ten noorden betreft eveneens een weiland dat aangeduid wordt
als een ‘complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle
elementen’ (mw) met als karteringseenheid ‘soortenarm permanent
cultuurgrasland’ (hp) en als ‘bomenrij met dominantie van (al dan niet
geknotte) wilg (Salix sp.)’ (kbs).
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Verder ten noorden, op ca 375 meter afstand van het plangebied,
aanpalend de spoorlijn is er een bebost gebied aangeduid als ‘biologisch
zeer waardevol’ (z) met als karteringseenheid ‘zuur eikenbos’ (qs). Dit is
echter niet weergegeven op de kaart.
Het dichtstbijzijnde VEN-gebied is gelegen op ongeveer ca. 2,7 km ten
noorden van het plangebied. Dit gebied is algemeen gekend als de “De
Vallei van de Kasselrijbeek” (gebiednr: 131). Het gebied is aangeduid als
“grote eenheid natuur” (GEN) met id 252 en als “grote eenheid natuur
in ontwikkeling” (GENO) met id 22 en als natuurverwevingsgebied
(NVWG) met id 23 in het natuurverwevingsgebied (NVWG) in het
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en de natuurverwevingsgebieden
en natuurverbindingsgebieden van het Integraal Verwevings- en
Ondersteunend Netwerk (IVON).
Voor Anzegem zijn de belangrijkste natuurkernen de diverse bosgebieden
zoals Hemsrode en Tiegem. De beekvalleien zijn te beschouwen als
functionele natuurverbindingsassen.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke
effecten
Het plangebied bevat geen bijzondere natuurwaarden of -potenties.
De tuin met beplanting omvat waarschijnlijk de meeste biodiversiteit
en hoogste natuurwaarden binnen het RUP. De bestemming, t.h.v. de
Ingooigemstraat, wordt gewijzigd in ‘zone voor wonen’. Bij ontwikkeling
van dit gedeelte, dient de geldende reglementering gerespecteerd te
worden. Dit groen kan ook een extra ecologische betekenis krijgen bij een
natuurvriendelijk beheer als tuin, maar dit valt buiten het bestek van het
RUP.
Een gedeelte van de achterliggende percelen, worden bestemd als
‘agrarisch gebied’. Hiermee wordt het landbouwgebruik in het plangebied
(gedeeltelijk) bestendigd.
Ook wordt er een zone voor groenbuffer en een trage weg aangeduid in
het RUP. Het is aangewezen deze groenbuffer maximaal te ontwikkelen
als groencorridor. Aangezien het aan de rand van een relatief uitgestrekt
binnengebied van landbouw gelegen is, bieden streekeigen en inheemse
hagen diverse potenties om de biodiversiteit uit te bouwen.

7.3.4. Effect op energie- en grondstoffenvoorraad
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke
effecten
Het RUP heeft geen betrekking op de energie- of grondstoffenvoorraad.
Maatregelen kunnen op projectniveau toegepast worden om
mogelijkheden omtrent lokale hernieuwbare energie (zonnepanelen,
kleine windturbines, warmtepompen, micro-warmtekrachtkoppeling…)
te benutten. Vanaf 1 januari 2014 geldt de verplichting bij nieuwbouw
(woningen) om hernieuwbare energie te integreren in het planconcept
(met als alternatief een lager E-peil of te participeren in een hernieuwbaar
energieproject). Vanaf 1 januari 2018 wordt de energieprestatie bepaald
op max. E40 voor nieuwbouw (of gelijkwaardig) in het geval van
wooneenheden. Vanaf 2021 geldt dat nieuwe gebouwen waar mensen
verblijven dienen te voldoen aan de BEN-norm.
Aanzienlijk milieueffect
Nee

In context van de afstand tot de in het VEN, IVON en habitatrichtlijn
opgenomen gebieden worden er geen gevolgen verwacht. De impact
van het RUP wordt niet geacht enige invloed uit te oefenen op het NVWG,
IVON- of habitatrichtlijngebied.
Voor het openbaar groen geldt sinds 2015 een verbod op gebruik van
pesticiden.
Leemten in de kennis
•

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee
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7.3.5. Effect op de bodem
Referentiesituatie
Het plangebied is grotendeels onverhard en onbebouwd.
Op de bodemkaart is het plangebied deels aangeduid als antropogeen
(OB) en grotendeels als vochtig zandleem (uPdc).
De potentiële erosiegevoeligheidskaart duidt op een lage
erosiegevoeligheid.
Op het geoloket ‘bodemsanering ‘van OVAM zijn er geen
bodemonderzoeken of bodemsaneringen binnen het plangebied
opgenomen.
Echter buiten het plangebied, maar op korte afstand werd er wel een
beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd:
•

Dossiernr: 14702 (opdracht: 47604 -rapportdatum:2002-01-16)

Voornamelijk door de afstand van het plangebied tot deze onderzoeken
en hun aard (beschrijvend) kunnen deze onderzoeken niet als
vernoemingswaardig, met betrekking tot het plangebied, aanzien worden.
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
Het RUP zal geen aanzienlijke gevolgen hebben voor de bodem. Er
zijn geen grote hoeveelheden bijkomende verharding te verwachten.
Bijkomend bestaat steeds de mogelijkheid om een aantal paden in
waterdoorlatende materialen aan te leggen.
De ruimte die zal aangeduid worden als woongebied zal geen aanzienlijke
invloed uitoefenen op de bodem bij ontwikkeling gezien de beperkte
oppervlakte. Verder zal de voorziening van een trage weg ook geen
relevante invloed uitoefenen.
In de uitbreidingszone wordt de bestemming “zone voor parkeerplaatsen”
behouden. Dit kan op termijn leiden tot de ontwikkeling van bijkomende
verharding. Gezien dit op heden reeds planologisch mogelijk is, kan
er niet geacht worden dat het RUP m.b.t. deze zone, bijkomende
verhardingsmogelijkheden genereert.

plangebied, wordt volgens de resultaten van het bodemonderzoek
aangepakt overeenkomstig het goedgekeurde bodemsaneringsproject.
OVAM heeft als taak de verdere afhandeling van de bodemsanering op
te volgen en de saneringsverplichtingen desnoods aan te sporen om de
nodige maatregelen te treffen. De ontwikkeling van deze gebieden zal
een verbetering van de bodemkwaliteit met zich meebrengen door de
verwijdering van de bodemverontreiniging.
Er worden ook geen nieuwe productie- of opslaggerichte, milieubelastende,
industriële, sterk verkeersgenererende of grootschalige activiteiten
toegelaten in het plangebied. Hierdoor is de kans op nieuwe risicoactiviteiten met betrekking tot bodemverontreiniging beperkt. De Vlarem
II-voorschriften omvatten maatregelen om bij gevaarlijke producten te
vermijden dat er contact met de ondergrond is. Voor zover het bedrijf onder
de Vlarebo-lijst valt, zal een oriënterend bodemonderzoek een eventuele
bodemverontreiniging aantonen. De Vlarem II-voorschriften bevatten
preventieve maatregelen om het risico op bodemverontreiniging te
beperken. Percelen die op het register van verontreinigde gronden komen,
worden verder opgevolgd door toepassing van het bodemdecreet.
De bodem is in principe geschikt voor het bouwen van (ondergrondse)
constructies. Bij de bouw van dergelijke constructies dient voldoende
aandacht te worden besteed aan het nemen van de nodige maatregelen
om bvb. waterinsijpeling... te voorkomen. Bij de bouwwerken kunnen
gronden uitgegraven en afgevoerd worden. De regeling op het
grondverzet is van toepassing (vanaf 200 m³ of percelen opgenomen
in het bodeminformatieregister) waarbij de nodige analyses en
bodembeheerrapporten nodig zijn.
Leemten in de kennis
•

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

Percelen die op het register van verontreinigde gronden komen, worden
verder opgevolgd door toepassing van het bodemdecreet.
Enige vastgestelde bodemverontreiniging in de omgeving, buiten het
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7.3.6. Effect op het water inclusief watertoets
Referentiesituatie

Moeilijk infiltreerbare bodems
Bron: GISWEST (via WMS), juni 2019

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

niet overstromingsgevoelig

Er zijn geen onbevaarbare waterlopen in het gebied.
Het terrein helt ter hoogte van het plangebied van west naar oost. In het
oosten van het plangebied zijn de gronden ruim vijf meter hoger gelegen
dan in het westen. Daarom watert het gebied af naar de Kasselrijbeek
(waterloop van 2° categorie gelegen in oostelijke richting). Deze mondt uit
in de Gaverbeek, richting Waregem, en de Gaverbeek mondt op zijn beurt
uit in de Leie. Voor de Gaverbeek blijft waterbeheer een aandachtspunt
gezien de snelle afvoer van water en sediment vanuit de zijbeken.
Er zijn geen problemen bekend met wateroverlast in relatie met het
plangebied.
Op basis van de vroegere watertoetskaarten:
•

niet overstromingsgevoelig

Op de kaart van de infiltreerbare bodems van de provincie WestVlaanderen, staat het plangebied aangeduid als moeilijk infiltreerbaar.
Op basis van zoneringsplan:
•

•

Het gedeelte van het plangebied aanpalend de Ingooigemstraat
is gelegen in een groene cluster (collectief te optimaliseren
buitengebied).
Het gedeelte van het resterend gedeelte van het plangebied
is opgenomen in de rode cluster (individueel te optimaliseren
buitengebied) van een aanpalend gelegen woning.

•

De afwatering van Anzegem verloopt via het gemeentelijk
(hoofdzakelijk nog gemengd) rioleringsstelsel.

•

Anzegem heeft de exploitatie van de rioleringen doorgegeven
aan de Watergroep als rioolbeheerder (Rio-pact als samenwerking
tussen de Watergroep en Aquafin).
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Op basis van gebiedsuitvoeringsplan (GUP):
•

Zone aangeduid als “prio 7“ aanpalend de Ingooigemstraat.

•

De uitvoering van de renovatie van een collector en gekoppelde
riolering in het gebied, staat geprogrammeerd.
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Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke
effecten
Het RUP wil in de eerste plaats de juridisch - planologische basis vormen
voor de herbestemming van het plangebied, in het kader van het huidig
ruimtelijk beleidskader.
Momenteel is het BPA “Pareelstraat wijziging A” van toepassing in het
plangebied. Het gemeentebestuur wenst de gronden gelegen aan de
Ingooigemstraat te herbestemmen naar ‘zone voor wonen’, zodat deze
gronden opnieuw bouwmogelijkheden verkrijgen. Er worden bijkomende
bouwmogelijkheden gecreëerd, maar de bijkomende totale oppervlakte
aan verharding tengevolge van deze wijziging is zeer beperkt.
De achterliggende percelen worden gedeeltelijk bestemd als ‘agrarisch
gebied’. Hiermee wordt het landbouwgebruik in het plangebied
(gedeeltelijk) bestendigd.
Verder wordt er ook een zone voor groenbuffer en een trage weg voorzien.
Beide oefenen geen aanzienlijke invloed uit op de waterhuishouding.
De lozing van afvalwater wordt geregeld via de milieuwetgeving en Vlarem
II. Het afvalwater wordt opgevangen in de riolering van de Ingooigemstraat
of de IBA voor rode clusters. Een correcte aansluiting met scheiding tussen
afvalwater en hemelwater wordt telkens nagegaan via de keuringsplicht en
gerapporteerd aan de rioolbeheerder.
Het plangebied is gelegen in een gebied met een overwegend zandleem
bodem, waar infiltratie in principe mogelijk is (afhankelijk van de
grondwaterstand).
Een algemeen stedenbouwkundig voorschrift voorziet dat alle ruimtelijke
ingrepen in overeenstemming dienen te zijn met de principes van het
integraal waterbeheer. Alle handelingen in functie van het waterbeheer zijn
toegelaten voor zover ze geen afbreuk doen aan de kwaliteit of het normale
gebruik van de zone.

Er worden geen nieuwe productie- of opslaggerichte, milieubelastende,
industriële, sterk verkeersgenererende of grootschalige activiteiten
toegelaten. Dit beperkt verder de mogelijke invloeden op de
waterhuishouding.
Conclusies i.f.v. de watertoets
Gezien de sterke reliëfverschillen en de relatief ‘hoge’ ligging van het
plangebied zijn er geen problemen met de wateroverlast te verwachten. Dit
blijkt ook uit de watertoets, waarin gesteld wordt dat het plangebied niet
overstromingsgevoelig is.
Bij toekomstige ontwikkeling van het plangebied dient te worden voldaan
aan de gewestelijke hemelwaterverordening. De stedenbouwkundige
voorschriften voorzien dat alle ruimtelijke ingrepen in overeenstemming
dienen te zijn met de principes van het integraal waterbeheer en mits
voorgaande zaken gerespecteerd worden, is er geen nadelig effect op de
waterhuishouding te verwachten.
Leemten in de kennis
•

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Aanleg van verhardingen, voor zover het de functionaliteit niet
schaadt (bv. parkings voor personenwagens), bij voorkeur in
waterdoorlatende materialen.

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

Bij bouwprojecten geldt de stedenbouwkundige verordening voor
hemelwater, infiltratie en buffering, deze wordt toegepast sinds 1 januari
2014. Bij nieuwe verharding vanaf 40 m² wordt gebruik van regenwater
verplicht. Eveneens wordt een vertraagde afvoer via infiltratie of buffering
opgelegd. Indien infiltratie geen optie is (afhankelijk van grondwaterpeilen),
wordt buffering opgelegd door de gewestelijke stedenbouwkundige
verordening. In zijn watertoetsadvies legt de provincie een buffervolume
op van 330 m³ per ha verharde oppervlakte.
Verhardingen, zoals parkeerruimte worden bij voorkeur in
waterdoorlatende materialen (her)aangelegd, afwatering bij voorkeur in
een open grachtprofiel. Alle inbreidingsprojecten moeten voldoen aan de
geldende reglementeringen.
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7.3.7. Effect op de atmosfeer en klimatologische factoren

Leemten in de kennis

Referentiesituatie

•

De luchtkwaliteit in de regio Kortrijk-Menen is volgens het VMMgeoloket van een goede kwaliteit op basis van het resultaat van 2016
(geïnterpoleerde gemiddelde): een jaargemiddelde fijn stof PM10concentratie van 21-25 µg/m³, een jaargemiddelde fijn stof PM2,5concentratie van 13-25 µg/m³, een jaargemiddelde zwarte koolstof
BC-concentratie van 1,01-1,50 µg/m³ en een jaargemiddelde stikstofdioxide
NO²-concentratie van 21-25 µg/m³. Deze resultaten wijzen op een verdere
verbetering t.o.v. de vorige jaren.

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

Het plangebied omvat voornamelijk woongelegenheden en is omgeven
door een lintbebouwing en buitengebied. De belangrijkste emissiebronnen
naar de lucht in het plangebied omvat de stookinstallaties van woningen,
verkeer en landbouwactiviteiten. Een nabijgelegen bron van luchtemissie
is de Ingooigemstraat en de naburige bedrijvigheid. Er is sprake van
verkeersdrukte vanwege doorgaand verkeer.
De omgevingsdienst van de gemeente Anzegem meldt geen klachten rond
lucht- of stofhinder met betrekking tot het plangebied.
De gemeente Anzegem heeft een nulmeting van de CO²-emissie in het
kader van het ondertekenen van de Covenant of Mayors. Met een actieplan
(gemeenschappelijk met de 13 gemeenten van de regio) wordt gestreefd
naar een klimaatneutrale regio in 2050.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke
effecten
Er zijn geen specifieke problemen naar luchtkwaliteit bekend in het
plangebied. De algemene maatregelen vanuit de diverse actieplannen
naar lucht (fijn stof, NEC, groene mobiliteit, toepassing vlarem-normen,
EPBC…) resulteren op termijn in een verdere verbetering van de globale
luchtkwaliteit in Vlaanderen.
Met het RUP worden er bebouwingsmogelijkheden gegenereerd. Dit
brengt een beperkte extra verkeersgeneratie mee (zie verder bij mobiliteit).
Verder kan bijkomende bebouwing een beperkte bijkomende bron van
luchtemissie vormen.
De bedrijvigheid in het plangebied is onbestaande. Er worden ook geen
nieuwe productie- of opslaggerichte, milieubelastende, industriële, sterk
verkeersgenererende of grootschalige activiteiten toegelaten in het
plangebied. De kans op nieuwe emissiebronnen naar de lucht is dan ook
minimaal. Stookinstallaties bij gebouwen dienen te voldoen aan de Vlaremnormen voor emissies naar de lucht.
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•

Niet van toepassing.

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

Geluidsbelastingskaart-dag

Geluidsbelastingskaart-nacht

Bron: departement Omgeving, 2016

Bron: departement Omgeving, 2016
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7.3.8. Effect op het geluid

Leemten in de kennis

Referentiesituatie

•

Het plangebied is omgeven door een landelijke omgeving. In dergelijke
omgeving is het voorspelbaar dat wegen een relevante invloed
zullen uitoefenen op het omgevingsgeluid. Dit is ook op te merken
op de geluidskaarten. Zo is het duidelijk dat de grootste bron van
omgevingsgeluid veruit de Ingooigemstraat is. Verder zijn er geen relevante
geluidsbronnen op te merken.

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

De omgevingsdienst van Anzegem maakt geen melding van
geluidsoverlast.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke
effecten
Het RUP voorziet een herbestemming naar ‘zone voor wonen’ en
‘agrarisch gebied’. De landbouwactiviteiten kunnen, occasioneel, een
vorm van beperkte lawaaihinder betekenen voor de onmiddellijke buurt.
Overdracht van geluid kan een stuk preventief ondervangen worden door
een groene inrichting en overgang met het woongebied. Aangezien de
gronden die als ‘agrarisch gebied’ zullen worden aangeduid, reeds effectief
in landbouwgebruik zijn - is er in realiteit dus geen verhoging van de
geluidshinder.
Recreatieve activiteiten gekoppeld aan woongebied, maken deel uit van
normale activiteiten in een bebouwde kern en vallen niet onder abnormale
hinder die de leefkwaliteit beïnvloedt.
Er worden ook geen nieuwe productie- of opslaggerichte, milieubelastende,
industriële, sterk verkeersgenererende of grootschalige activiteiten
toegelaten in het plangebied.
Bij toekomstige herontwikkelingen in het (oosten) van het plangebied moet
er rekening worden gehouden met de potentiële geluidshinder door de
nabijgelegen verkeersas. Om de invloed hiervan te verminderen zijn diverse
mogelijkheden beschikbaar, de belangrijkste is akoestische isolatie voor
gebouwen. Dergelijke maatregelen om dit potentieel effect in de toekomst
te milderen, vallen echter buiten het bestek van dit RUP.
Het RUP zal een beperkte invloed uitoefenen op de bestaande toestand
binnen het plangebied en zal dus niet leiden tot een relevante toename van
geluidshinder.
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•

Niet van toepassing

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

7.3.9. Effect op het licht
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke
effecten
Het plangebied bevat geen relevante lichtbronnen. Er is geen bedrijvigheid
en de (onmiddellijke) omgeving is voornamelijk landelijk zonder
relevante lichtbronnen. De lichtbronnen zijn beperkt tot de openbare
straatverlichting. De omgevingsdienst maakt dan ook geen melding van
lichthinder.
De straatverlichting zorgt functioneel voor voldoende verlichting. De
gemeente houdt hierbij rekening met de efficiëntie van verlichting tot het
openbaar domein. In kader van het burgemeestersconvenant streeft de
gemeente naar een energiezuinige openbare verlichting.
Het Vlarem II bepaalt dat de verlichting dient beperkt tot een functionele
verlichting tijdens de actieve periode.

Aanzienlijk milieueffect
Nee
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7.3.10. Effect op de stoffelijke goederen, het cultureel
erfgoed en het landschap
Referentiesituatie
In het plangebied zijn geen gebouwen opgenomen op de inventaris
van het bouwkundig erfgoed, noch beschermde monumenten of
landschappen.
Buiten het plangebied, in de omgeving, zijn er 3 relicten opgenomen
op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Er zijn geen beschermde
monumenten of landschappen. De relicten omvatten de “Hoeve de
Paardehoeve “en twee boerenarbeidershuizen.

bij een bodemingreep > 5.000 m². Als de aanvrager publiekrechterlijk is, zal
een archeologienota vereist zijn vanaf een bodemingreep > 1.000 m² op
een perceel > 3.000 m². Zo kan de kans op mogelijke vondsten ingeschat
worden. Hierna kan een archeologisch vervolgonderzoek volgen indien
er voldoende aanwijzingen zijn van een vermoedelijk bodemarchief. De
resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd aan het Agentschap
Onroerend Erfgoed.
Leemten in de kennis
•

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Op de landschapsatlas is het plangebied niet opgenomen. Er zijn ook geen
nabijgelegen ankerplaatsen aangeduid. Het plangebied is eveneens niet
gelegen binnen een cultuurhistorische landschap.
Landschappelijk ligt het plangebied binnen een lichtgolvend gebied met
een hoogteverschil van 5 m binnen het plangebied.
Op gebied van archeologie kent Anzegem een aantal verspreid liggende
archeologische sites die in de centraal archeologische inventaris (CAI)
zijn opgenomen. Hierbij werd zowel lithisch materiaal uit de Steentijd
gevonden, als resten uit de Romeinse periode en de middeleeuwen. Binnen
het plangebied zijn geen archeologische vondsten bekend.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke
effecten
Het RUP zal geen transformatie van het plangebied inhouden. Het huidige
landbouwgebruik zal gedeeltelijk bestendigd worden. Enkel langsheen
de Ingooigemstraat zullen er bijkomende bouwmogelijkheden naar
woningen toe gecreëerd worden. Er is enkel een zeer beperkte hoeveelheid
bijkomende verharding te verwachten. Bijkomend worden er ook geen
wijzigingen m.b.t. enige erfgoedwaarden voorzien.
Het plangebied is overwegend onbebouwd of onverhard en deels in
gebruik in functie van de landbouw. Het plangebied paalt aan een open
agrarisch en licht glooiend (kouter)landschap met landschapselementen.
De opname van de groenbuffer en de trage weg in het RUP versterken deze
elementen doordat deze de randen landschappelijk helpen inrichten.
Het aspect archeologisch erfgoed valt onder het “decreet bescherming
van het archeologisch erfgoed” (nu geïntegreerd in het onroerend
erfgoeddecreet). Voorafgaandelijk aan de stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag zal de opmaak van een archeologienota vereist zijn
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Niet van toepassing

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

Hoeve de Paardehoeve

Bouwkundig erfgoed
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (geopunt), maart 2019

Legende

vastgestelde relicten
vastgestelde gehelen

Beschermd onroerend erfgoed
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed (Geopunt), maart 2019

Legende

monument
stads- en dorpsgezichten
cultuurhistorische landschappen
0

50
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7.3.11. Effect op de mobiliteit inclusief buurtwegentoets
Referentiesituatie
Het plangebied omvat weinig verkeersgenerende activiteiten. Het betreft
hier voornamelijk één woning (gedeelte van een bijbouw bij een woning)
en landbouwactiviteiten.
Het plangebied is gelegen aan de Ingooigemstraat (N36) en wordt hierdoor
goed ontsloten. Dit is een gewestweg dat een druk doorgaand verkeer
kent. Enerzijds de verkeersbewegingen van en naar de E17, alsook is het
een verbindingsas tussen Vichte en Ingooigem. Echter zijn er ter hoogte
van het plangebied weinig mobiliteitsproblemen. Deze uiten zich eerder ter
hoogte van de N36 (in- en uitrit van Molecule) en de N382 telkens aan het
oprittencomplex van de E17.
Tijdens feestdagen, weekends, winkel-piekdagen is er een
congestieprobleem op te merken door de aantrekkingskracht van het
naburige koopcentrum Molecule.
De N36 kent vooral tijdens de ochtend- en avondspits een matige tot
drukke graad van verkeer, met name voornamelijk lokaal verkeer. De
filevorming tijdens de spitsuren beperkt zich tot het centrum van Vichte en
reikt niet tot aan het plangebied.
Betreffende openbaar vervoer zijn er 2 buslijnen die stoppen nabij het
plangebied:
•

Buslijn 72: Anzegem - Deerlijk - Harelbeke - Kortrijk (halte Ingooigem
Pareelstraat op ca. 150 m van het plangebied)

•

Buslijn 85: Spiere - Avelgem - Anzegem - Waregem (halte Ingooigem
Pareelstraat op ca. 150 m van het plangebied)

Het eerste station is gelegen op ca. 2,8 km van het plangebied, het betreft
hier het station van Vichte. Dit station heeft verbinding met Kortrijk en
Anzegem en verderop Oudenaarde. Vanuit Kortrijk en Oudenaarde kan men
vlot een groot aantal bestemmingen bereiken.
Er is 1 buurtweg die doorheen het plangebied loopt:
•

Chemin nr. 42: deels met steenverharding, deels als veldweg aanwezig
in het landschap.

De gemeente Anzegem beschikt over een goedgekeurd mobiliteitsplan
(1998). Als algemene doelstelling worden volgende zaken geformuleerd:
•
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•

verbeteren van de verkeersleefbaarheid

•

beheersing van de automobiliteit

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan omvat het volgende inzake
mobiliteit:
•

De verkeersproblematieken ten gevolge van de verkeersbewegingen
veroorzaakt door de aanwezigheid van het Molecule:
“De congestieproblemen voor het autoverkeer situeren zich langs de
N36 en de N382 telkens aan het oprittencomplex van de E17. Er zijn op
specifieke tijdstippen (feestdagen, weekends...) congestieproblemen door
de aantrekkingskracht van het koopcentrum Molecule in Vichte. Hierdoor
ontstaan er files langs de N36, vanaf de E17 door Vichte tot aan de
Pareelstraat (= in- en uitrit van Molecule)”.

•

De gebrekkige verkeersveiligheid voor fietsers ter hoogte van de
kruisingen met vrijliggende fietspaden langs belangrijke wegen:
“Een typisch voorbeeld situeert zich aan de Pareelstraat, waar het in- en
uitrijdend verkeer van Molecule het fietspad in dubbele rijrichting kruist”.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke
effecten
Voor de gemeente Anzegem staat de verkeersleefbaarheid en veiligheid
voorop, in het bijzonder het beperken van verkeersstromen en de veiligheid
op de kruispunten is een belangrijk aandachtspunt. Onveilige situaties
dienen preventief te worden opgelost.
Het RUP omvat weinig mogelijkheden tot het optimaliseren van enige
verkeersstromen of verkeersveiligheid. Het betreft het herbestemmen van
een gedeelte van het plangebied als ‘zone voor wonen’
Het RUP zal geen transformatie van het plangebied inhouden. Het huidige
landbouwgebruik zal gedeeltelijk bestendigd worden. Eveneens omvat de
groenbuffer en de trage weg geen ingrijpende wijziging. De trage weg zal
wel in de toekomst een alternatief kunnen vormen voor de huidige sentier
42.
Er wordt een lichtenregeling voorzien ter hoogte van de Pareelstraat.
Hierdoor is een tweede ontsluiting van de parking (van Molecule) niet meer
opportuun. Door geen nieuwe ontsluitingsweg te creëren, zoals in het
vigerende BPA wordt vooropgesteld, wordt ook geen bijkomende kruising
van het vrijliggend fietspad gecreëerd.
De zone voor wonen omvat weinig oppervlakte en dus ook beperkte
schaal met betrekking tot de bebouwingsmogelijkheden. Als gevolg
kan er gesteld worden dat de maximaal 1 bijkomende woning geen

relevante invloed zal uitoefenen op het lokale verkeersnetwerk. Het aantal
bijkomende kruisende bewegingen ten gevolge van het ontsluiten van één
woning, zal beperkt zijn.

Leemten in de kennis

Verder zal de herbestemming als ‘agrarisch gebied” eveneens geen
relevante invloed uitoefenen aangezien het hier een bestendiging betreft
van het reële landbouwgebruik. Het is een instandhouding van de huidige
toestand.

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

Er wordt geen nieuwe bedrijvigheid toegelaten. Eveneens worden er ook
geen nieuwe productie- of opslaggerichte, milieubelastende, industriële,
sterk verkeersgenererende of grootschalige activiteiten toegelaten in het
plangebied. Er is dus geen invloed te verwachten op de mobiliteit ten
gevolge van bedrijvigheid.
Het plangebied biedt geen significante mogelijkheden naar het genereren
van doorsteken of fietscorridors. Momenteel is er via de Sentier nr. 42, die
weliswaar ten velde naar het westen werd verplaatst en rechtgetrokken,
een directe doorsteekmogelijkheid van de Ingooigemstraat naar de
Vossestraat.

•

•

Niet van toepassing

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

/

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

Binnen het mobiliteitsplan van Anzegem worden een aantal maatregelen
opgenomen om de verkeersleefbaarheid in Anzegem te verhogen. De
realisatie ervan valt buiten het bestek van het RUP, maar het RUP is in
overeenstemming met de geplande maatregelen.
Conclusies i.f.v. de buurtwegentoets
De Sentier nr 42. loopt doorheen het plangebied. Deze buurtweg biedt een
doorsteek van de Ingooigemstraat naar de Vossestraat. Andere buurtwegen
in de buurt werden enerzijds opgenomen in het verkeersnetwerk en
openbaar domein of zijn op het terrein niet meer zichtbaar. De bestaande
voetweg wordt behouden. Er wordt in dit RUP wel de aanzet gegeven tot
de realisatie van een ruimtelijk logischer en coherenter alternatief. Het
trage verkeer dat gebruik maakt van sentier 42, zou dan kunnen worden
omgeleid langsheen dit tracé. Er kan geacht worden dat het RUP geen
negatieve invloed heeft op de buurtwegen.
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7.3.12. Overzicht van de beoordeling van de aanzienlijke
milieueffecten
Globaal overzicht aanzienlijk effect op:

7.4.

De kenmerken van plannen en
programma’s

De mate waarin het plan een kader vormt voor projecten en andere activiteiten
met betrekking tot de ligging, aard, omvang en gebruiksvoorwaarden en de
toewijzing van hulpbronnen

gezondheid en veiligheid van de mens

nee

ruimtelijke ordening

nee

biodiversiteit, flora en fauna

nee

energie en grondstoffenvoorraad

nee

bodem

nee

water

nee

Het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan. Het gemeentelijk RUP staat onder aan de hiërarchie van de
ruimtelijke uitvoeringsplannen.

atmosfeer en klimatologische factoren

nee

Het gemeentelijk RUP is niet gemeentegrensoverschrijdend.

geluid

nee

licht

nee

De relevantie van het plan voor de integratie van milieuoverwegingen, vooral
met het oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling

stoffelijke goederen en cultureel erfgoed

nee

landschap

nee

Zie punt 7.3. bij de beoordeling van de milieueffecten.

mobiliteit

nee

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

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.

Het RUP heeft geen betrekking op het aanwenden of gebruik van
hulpbronnen.
De mate waarin het plan andere plannen en programma’s, met inbegrip van
die welke deel zijn van een hiërarchisch geheel, beïnvloedt

Niet relevant voor dit RUP.
Milieuproblemen die relevant zijn voor het plan

Niet relevant binnen dit RUP.
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8.

Conclusie

Screening
Op 28/01/2020 werd door de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, dienst
Milieueffectrapportage als conclusie bepaald, dat er geen plan-MER moet
worden opgesteld voor het RUP: “ANZ-40-1 PAREELSTRAAT WIJZIGING
B” (ref. SCRI19002).
Uit de screening blijkt opnieuw dat er, rekening houdend met de
beperkte effecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte van de huidige
toestand (referentiesituatie), de milderende maatregelen die in het plan
geïntegreerd worden en de passende flankerende maatregelen om het
plan milieuvriendelijker te maken, geen aanzienlijke milieueffecten te
verwachten zijn.
Gezien er geconcludeerd kan worden dat de uitbreiding van het
plangebied geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieueffecten, wordt
er dan ook geen nieuwe vraag, aan de dienst Milieueffectrapportage
gesteld om te bepalen als de opmaak van een plan-MER nodig is.
RVR-toets
Er werd een online RVR-toets (ref. RVR-AV-0805) uitgevoerd. Hieruit blijkt
dat er zich geen bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het plangebied
bevinden. De inplanting van nieuwe Seveso-inrichtingen of activiteiten
wordt in het RUP uitgesloten. Hieruit blijkt dat er geen RVR moet worden
opgesteld. “Het plan moet niet voorgelegd worden aan de dienst
Veiligheidsrapportering.”
De inplanting van nieuwe Seveso-inrichtingen wordt in het RUP
uitgesloten. Een online RVR-toets (ref. RVR-AV-0805) werd uitgevoerd met
als conclusie: “Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in
dit geval geen probleem: het RUP dient niet verder voorgelegd te worden aan de
dienst Veiligheidsrapportering en er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport
te worden opgemaakt. Een ruimtelijk veiligheidsrapport is dan ook niet nodig. “
Watertoets
Gezien de sterke reliëfverschillen en de relatief ‘hoge’ ligging van het
plangebied zijn er geen problemen wat betreft de wateroverlast te
verwachten. Dit blijkt ook uit de watertoets, waarin gesteld wordt dat het
plangebied niet overstromingsgevoelig is.
Bij toekomstige ontwikkeling van het plangebied dient voldaan te worden
aan de gewestelijke hemelwaterverordening. De stedenbouwkundige
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voorschriften voorzien dat alle ruimtelijke ingrepen in overeenstemming
dienen te zijn met de principes van het integraal waterbeheer en mits
voorgaande zaken gerespecteerd worden, is er geen nadelig effect op de
waterhuishouding te verwachten.

Buurtwegentoets
De Sentier nr 42. loopt doorheen het plangebied. Deze buurtweg biedt een
doorsteek van de Ingooigemstraat naar de Vossestraat. Andere buurtwegen
in de buurt werden enerzijds opgenomen in het verkeersnetwerk en
openbaar domein of zijn op het terrein niet meer zichtbaar. De bestaande
voetweg wordt behouden. Er wordt in dit RUP wel de aanzet gegeven tot
de realisatie van een ruimtelijk logischer en coherenter alternatief. Het
trage verkeer dat gebruik maakt van sentier 42, zou dan omgeleid kunnen
worden langsheen dit tracé. Er kan geacht worden dat het RUP geen
negatieve invloed heeft op de buurtwegen.

resultaten raadpleging

9.

Wijze waarop wordt omgegaan met de resultaten van
de eerste raadpleging

9.1.

Reacties van de eerste raadpleging

In onderstaande tabel worden de resultaten van het participatiemoment en de ontvangen reacties van alle betrokkenen tijdens de adviesperiode
kort samengevat en wordt omschreven hoe hiermee zal worden omgegaan. De aanpassingen zijn reeds doorgevoerd in de toelichtingsnota of de
effectenrapportage.

9.1.1. Schriftelijke reacties
Er werden geen schriftelijke reacties ontvangen tijdens de eerste raadpleging.

9.1.2. Mondelinge reacties in kader van het participatiemoment
Veel aanwezigen formuleerden vragen met betrekking tot de herinrichting van het kruispunt Pareelstraat-N36. Gezien de herinrichting van dit kruispunt
geen onderdeel uitmaakt van voorliggend RUP werd niet verder ingegaan op deze vragen. Voorts werden een aantal informatieve vragen gesteld:
-

over de situering van het plangebied

-

over de link tussen het RUP en de plaatsing van de verkeerslichten

-

over een perceel dat niet in het plangebied gelegen is en niet paalt aan het plangebied

De andere vragen worden hieronder weergegeven:
I n ho ude l ijke om s chr ijvi ng r eact i e

Hoe omga an met deze reactie?

Suggestie om de herinrichting van het kruispunt Pareelstraat-N36 toe te
voegen in de toelichtingsnota.

Het komt aan de gemeente zelf toe om de beoordeling te maken voor
welk gebied een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt. Zij beschikt
ter zake over een discretionaire bevoegdheid. De gemeente koos ervoor
om het kruispunt Pareelstraat-N36 niet op te nemen en ook in de verdere
stappen van deze RUP-procedure zal het perceel niet worden opgenomen
in het plangebied.
Gezien de N36 een gewestweg betreft valt de bevoegdheid omtrent de
herinrichting ervan onder het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).
Louter informatief zal een kaart van de herinrichting van het kruispunt
Pareelstraat-N36 toegevoegd worden.

Er wordt een vraag geformuleerd met betrekking tot de toegelaten
typologieën op het betrokken perceel.

In de verdere procedure van het RUP zal onderzocht worden welke
typologieën toegelaten kunnen worden op het perceel.

58

gemeente anzegem, RUP pareelstraat wijziging b

9.2.

Adviezen van overheidsinstanties tijdens adviesperiode van eerste raadpleging

In onderstaande tabel worden de schriftelijke adviezen van de overheidsinstanties tijdens de adviesperiode kort samengevat en wordt omschreven hoe
hiermee zal worden omgegaan. De aanpassingen zijn reeds doorgevoerd in de toelichtingsnota of de effectenrapportage.
In ho ude l ijke om schr ijvi ng advi es

Hoe omga an met deze reactie?

Advies Deputatie Provincie West-Vlaanderen:
De Provincie West-Vlaanderen geeft aan dat samen met het schrappen
van de zone voor hoofdontsluiting ook de zone voor voetweg en
groenscherm wordt geschrapt. Hierdoor zal een landschappelijke
integratie van de parking ontbreken en wordt de continuïteit van de
voetweg niet gegarandeerd.

Er wordt akte genomen van deze opmerking. De landschappelijke
integratie van de parking en de continuïteit van de voetweg dienen
effectief gewaarborgd te worden. Dit zal ook zo worden opgenomen
in het vervolgproces. Bij de verdere opmaak van het RUP wordt verder
onderzocht hoe de landschappelijke integratie van de parking en de
continuïteit van de voetweg gegarandeerd kan worden.

De Provincie West-Vlaanderen stelt de noodzakelijkheid van de
zone voor parkeerplaatsen achter de woningen langsheen de
Ingooigemstraat in vraag. Dit gegeven, samen met de intentie tot
schrappen van de zone voor hoofdontsluiting, zou aanleiding moeten
vormen tot het in vraag stellen van de zuidoostelijke grens van de
parking.

Er wordt akte genomen van deze opmerking. Door de zone voor
hoofdontsluiting te schrappen vormt het bestaande tracé van de voetweg
de enige mogelijkheid om het woonweefsel langsheen de Ingooigemstraat
te doorkruisen. Het is bijgevolg ook wenselijk en noodzakelijk om de
zone voor voetweg en groenscherm aan te sluiten op dit bestaande tracé.
Hiervoor zal een uitbreiding van de perimeter noodzakelijk zijn. Dit zal ook
zo worden opgenomen in het vervolgproces.
Voorliggend RUP heeft geenszins de intentie om de
ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf in te perken, zeker niet
gezien zowel in het PRS als in het GRS aangegeven wordt dat de totale
oppervlakte voor kleinhandelsactiviteit niet kan toenemen. Het in vraag
stellen van de zone voor parkeerplaatsen wordt dan ook niet gevolgd. Er is
dan ook geen aanpassing vereist.

Advies Omgeving Vlaanderen:
Het Departement Omgeving wenst geen advies uit te brengen over de
startnota van het RUP “Pareelstraat wijziging B”.
Advies Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer (beide instanties gaven hetzelfde advies):
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap
Wegen en Verkeer verduidelijken dat het dubbelrichtingfietspad
langsheen de N36 conflictpunten vormt bij kruisingen met
gemotoriseerd verkeer.

Er wordt akte genomen van deze opmerking. Er is geen aanpassing vereist.

Het schrappen van de voorziene ontsluitingsweg die de creatie van een
bijkomend conflictpunt zou inhouden wordt positief onthaald.
Advies Departement Landbouw en Visserij:
Het Departement Landbouw en Visserij geeft mee dat alle milderende
maatregelen die uit de uitvoering van het plan voortvloeien, binnen het
plangebied zelf moeten worden uitgevoerd of buiten het plangebied
zonder de agrarische structuur aan te tasten. Hierbij wordt gedacht aan
zaken zoals bos- en natuurcompensaties.

Leiedal, december 2020

59

Er wordt akte genomen van deze opmerking.

gemeente anzegem, RUP pareelstraat wijziging b

Het Departement Landbouw en Visserij stelt vast dat er geen
verantwoording opgenomen is omtrent de inname van herbevestigd
agrarisch gebied. Volgens Omzendbrief RO/2010/01 is nochtans een
degelijk onderbouwde verantwoording steeds noodzakelijk en moeten
volgende elementen minstens aan bod komen:

Voorliggend RUP bevindt zich integraal binnen BPA nr. 12 Pareelstraat,
meerbepaald binnen:

•

Onderzoek naar alternatieve locaties buiten herbevestigd
agrarisch gebied en een verantwoording waarom de alternatieven
buiten het herbevestigd agrarisch gebied niet weerhouden
worden (…)

•

Onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-functionele
samenhang van de agrarische structuur (…)

•

Onderzoek naar mogelijke flankerende maatregelen voor
landbouw (…)

•

Zone voor parkeerplaatsen

•

Zone voor voetweg met groenscherm

•

Zone voor groenscherm

•

Zone voor hoofdontsluitingsweg voor de parking - aslijn.

Gezien in voorliggend RUP planologisch geen agrarisch gebied ingenomen
wordt kan er ook geen sprake zijn van een inname van herbevestigd
agrarisch gebied. Bijgevolg dient ook geen verantwoording opgenomen te
worden.
Gezien voorliggend RUP doelt om een deel van deze zone terug een
agrarische bestemming te geven kan deze zone ingezet worden als
compensatiegebied voor de inname van herbevestigd agrarisch gebied
binnen andere planningsinitiatieven.
Er is dan ook geen aanpassing vereist.
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