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Betreft: onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP Stationsomgeving in Waregem
Beslissing plan-MER-plicht
volgens hoofdstuk II, titel IV van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid (D.A.B.M.), B.S. 3 juni 1995, zoals herhaaldelijk gewijzigd,
het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s
van 12 oktober 2007, B.S. 7 november 2007, zoals herhaaldelijk gewijzigd,
en artikel 25 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde
planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke
veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen, B.S. 28 maart 2017
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Met uw email van 14-2-2018 vraagt u de dienst Mer een beslissing te nemen over de opmaak van een planMER. Het dossier is onder het nummer SCRPL17188 behandeld.
Zoals u in het dossier aangeeft, komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek tot
milieueffectrapportage.
De doelstelling en reikwijdte van het plan worden beschreven in de screeningsnota. Het RUP omvat 5
deelgebieden:
- bouwblok Fabrieksstraat - Hugo Verriestlaan: overwegend leegstaande fabriekspanden
- bouwblok Felix de Ruyckstraat: voornamelijk woningen in een heterogeen woonweefsel met enkele
handelszaken
- parking achterzijde station: NMBS-parking en fietsenstalling
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- bouwblok Boulezlaan-Vijfseweg: voornamelijk woningen in een heterogeen woonweefsel met enkele
handelszaken en kleine bedrijven
- parkgebied Koningin Fabiolalaan - Vandewoestijnelaan: park met kasteelvilla en bijgebouwen
Het RUP heeft als doel: de verweving van wonen en stedelijke functies nabij het IC-station als
mobiliteitsknooppunt. De belangrijkste doelstellingen zijn o.a. de realisatie van een stedelijk
reconversieproject met wonen en andere stedelijke functies, een ondergronds parkeergebouw met 450
parkeerplaatsen, diverse projectzones voor stedelijke functies, wonen in het park, … In totaal kunnen er
ongeveer 270 nieuwe wooneenheden gerealiseerd worden en andere stedelijke functies (kantoren, handel,
diensten, …).
Het screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota, de adviezen en de verwerking van de adviezen)
bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines besproken.
Verscheidene adviesinstanties hebben opmerkingen over de beschrijving en beoordeling van de
milieueffecten van het plan. Op 7-7-2017 werd een eerste versie van het screeningsdossier ingediend. Op 48-2017 liet de dienst Mer weten dat er onvoldoende was tegemoetgekomen aan een aantal vragen uit de
adviezen. Op 14-2-2018 werd een aangepaste versie van het screeningsdossier bezorgd. De opmerkingen
werden op een voldoende wijze beantwoord of weerlegd in deze versie van het screeningsdossier via een
aanpassing van de screeningsnota, zodat het screeningsdossier voldoende informatie bevat om een
correcte inschatting m.b.t. de milieueffecten te kunnen maken.
In het screeningsdossier wordt duidelijk aangetoond dat de milieueffecten die het plan genereert niet van
die aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten worden.
Enkele adviesinstanties hebben ook opmerkingen over het plan zelf. Deze opmerkingen hebben echter
geen impact op de beoordeling van de aanzienlijkheid van de milieueffecten van het plan. De
initiatiefnemer beschikt in het kader van de plan-m.e.r.-screening over de vrije keuze om al dan niet in te
gaan op deze opmerkingen.
Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig
is.
De dienst Milieueffectrapportagebeheer zorgt ervoor dat de screeningsnota en deze beslissing voor het
publiek raadpleegbaar zijn door de publicatie ervan in de ‘dossierdatabank’ op www.mervlaanderen.be.
U moet via aanplakking op de aanplakplaatsen van de gemeente, via de website van de gemeente en via
publicatie in het gemeentelijk infoblad melden dat de screeningsnota en de beslissing geraadpleegd
kunnen worden op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be), op de website van de
gemeente en op het gemeentehuis. Deze verplichtingen volgen uit omzendbrief LNE/2007 van 1 december
2007. Er zijn geen standaardformulieren noch vormvereisten voor deze bekendmaking Er is in de
regelgeving ook geen termijn opgelegd voor de duur van deze bekendmaking. De dienst Mer adviseert een
termijn van 30 dagen.
Sinds 1 mei 2017 is het “decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke
uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het
planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten” in
werking. Artikel 25 van het bijhorende “besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende
het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage,
ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen” stelt dat ruimtelijke uitvoeringsplannen
de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid zoals van kracht tot en met 30 april 2017 kunnen blijven volgen
als cumulatief:
1° uiterlijk op 30 april 2017 het verzoek tot raadpleging bezorgd is aan de adviesinstanties;
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2° uiterlijk op 31 december 2018 een plenaire vergadering, overeenkomstig de bepalingen van de
voormelde codex, zoals deze van toepassing was op 30 april 2017, wordt gehouden.
Aan de eerste voorwaarde is voldaan. Ook aan de tweede voorwaarde moet voldaan worden. Indien
uiterlijk op 31 december 2018 geen plenaire vergadering wordt gehouden, moeten de m.e.r.- en RUPprocedure opnieuw gestart worden volgens de geïntegreerde procedure zoals beschreven in de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening zoals deze van toepassing is sinds 1 mei 2017.
U dient de screeningsnota samen met deze beslissing te voegen bij het voorontwerp van RUP. Wij vragen
dit te doen voorafgaand aan de organisatie van de plenaire vergadering (indien mogelijk) maar uiterlijk
voor de voorlopige vaststelling van het plan.
Als het plan wijzigt n.a.v. de plenaire vergadering, het openbaar onderzoek of om een andere reden, dient
u na te gaan of de effecten van het gewijzigde plan voldoende onderzocht werden in de screeningsnota.
Met vriendelijke groet,
Digitaal ondertekend door Helena
Van Pottelberge (Signature)
Datum: 2018.04.06 09:46:28 +02'00'

Liesbeth Lelieur
Diensthoofd dienst Mer
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