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1.

Situering

1.1.

Onderwerp van het RUP

Het bouwmaterialenbedrijf Francenne situeert zich in het oosten
van de gemeente Spiere-Helkijn, zowel ten noorden als ten oosten
van de grens met Wallonië. Het bedrijf bestaat sinds 1986 en bevindt
zich tot op vandaag nog steeds op dezelfde locatie. Ten tijde van de
oprichting was het plangebied voornamelijk bestemd als woonzone.
In 1996 werd een BPA opgesteld waarin het bedrijf rechtszekerheid
geboden werd en een bedrijvenzone werd ingetekend. In 1998 werd
het gewestplan van 1977 echter gewijzigd en kwam het bedrijf alweer
in woonzone, woonuitbreidingsgebied en landbouwzone te liggen.
Aangezien het bedrijf zich sinds de opstart reeds sterk heeft uitgebreid
en tijdens het proces telkens gegarandeerd werd dat een bedrijf op
die exacte plaats geen probleem zou zijn, is het noodzakelijk om het
bouwmaterialenbedrijf Francenne eindelijk rechtszekerheid te geven.
Het volledige bedrijf werd in het plangebied opgenomen en vormt er
een groot deel van.
Ook het woonuitbreidingsgebied wordt volledig in het plangebied
opgenomen, opdat dergelijke bestemmingen in de huidige context
duidelijk herdacht moeten worden.
Het derde onderwerp van het RUP betreft de landschappelijke
afwerking van de Ijzeren Bareel. In het gebied en in de dichte omgeving
bevinden zich enkele verkavelingen waar sprake is van een sterke druk
op de leefbaarheid. Het is vanzelfsprekend dat deze druk zoveel als
mogelijk moet worden geminimaliseerd door middel van een maximale
afwerking van de bedrijvenzone naar de omgeving toe.

1.2.

Ligging van het plangebied

Het plangebied situeert zich vlakbij het bedrijventerrein Ijzeren Bareel,
hetwelk in het westen aansluit bij het gelijknamige Barrière de Fer in
Dottignies. Verder kan het plangebied net ten oosten van de taalgrens
en in het uiterste westen van de faciliteitengemeente Spiere-Helkijn
gesitueerd worden. Spiere-Helkijn bevindt zich in het zuidoosten
van Kortrijk en wordt langs zuidelijke zijde volledig door de Schelde
begrensd.

Topografische kaart

Leiedal, juli 2018
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de o ude s p o orweg be ddi ng bevi n dt zich l angs de no ordwestel ijk e zijde van het
be drijf F r ance n n e

vo orb ij de groenb uf f e r b eg i n t he t ag rari s ch g e b i e d, te n zui de n van he t
pl angeb ied

de je an l e f e bvr e l a an t en no or d o ost en van het pl angeb ied. deze ba an verb indt
he t ce n trum van s p i e re m et de a 1 7

de ijzeren bareel of n 50 b eg re n st he t p l ang e b i e d a an weste lijke z ijde
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1.3.

Begrenzing van het plangebied

De begrenzing van het plangebied omvat niet enkel het
bouwmaterialenbedrijf Francenne, maar tevens de oude
spoorwegbedding, een woonuitbreidingsgebied en enkele woningen
en handelszaken langs de N50. Zo is het mogelijk met dit RUP een
omvattendere visie te vormen.
Het plangebied is begrensd door:
•

in het noordwesten:
•

de oude spoorwegbedding

•

een woonwijk

•

in het noordoosten: de Jean Lefebvrelaan die het plangebied
rechtstreeks met de A17 verbindt

•

in het zuiden/zuidoosten: agrarisch gebied

•

in het westen: Ijzeren Bareel (N50) die het plangebied met
Kortrijk (in noordelijke richting) en Doornik (in zuidelijke
richting) verbindt

0

ORTHOFOTO

100

200 Meters

Bron: AGIV/Middenschalig, maart 2017
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a an o ostel ijk e zijde van het b edrijfsperceel lig g e n
grasl anden, dewel k e tevens deel uitmak en van he t
pl angeb ied

ten no orden van de no ordel ijk e perceel sgre n s van he t
b edrijf francenne l igt een grote park ing, wa ar o ok de o ude
sp o orwegb edding op uitkomt

het b edrijf francenne is gel egen l angs de n50

10

gemeente spiere-helkijn, RUP landschapsafwerking

E

E

Ruimtelijke informatie

E

2.1.

EE E E
E

E

E

E

Feitelijke toestand

E

E

E

E

E

E

2.

aa
t

E
E

E E
E E
E E
E

E E
E
E

rk

E

rie pa

E

Ind u
st

E

E
E
E E E
E

E

E

E

E

D

E

E

E

E

E

E

0

200 Meters

E E
E E

E E
E E
E E
E E

E E

100

E

E

Bron: AGIV, november 2017

E

GRB

E
gemeente spiere-helkijn, RUP landschapsafwerking

E
E

11

E

Leiedal, juli 2018

at

Le
f

E

2.1.2. Open ruimte
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Francenne zelf bevindt zich iets verder van de straatkant en is veruit het
grootste bedrijf langs deze zijde van de straat. Langs de andere zijde is
het bedrijventerrein ‘Ijzeren Bareel’ gelegen en wordt het straatbeeld
op die manier vooral door bedrijvigheid gekenmerkt.

De overige ruimte wordt ingenomen door open ruimte. Deze open
ruimte bestaat voornamelijk uit graslanden in het noordoosten van
het plangebied. Deze graslanden staan officieel opgetekend als
woonuitbreidingsgebied, maar werden tot nu nog niet aangesneden.
Deels aangrenzend aan deze open ruimte situeert zich een oude
spoorwegbedding. Deze vormt tevens een buffer tussen de
bedrijvigheid en de woonwijk in het noorden.
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Het plangebied heeft een oppervlakte van ruwweg 62.800 m². Meer
dan de helft van deze ruimte is verhard. Het grootste deel van deze
verharding is te wijten aan het bouwmaterialenbedrijf Francenne,
dat aan de achterzijde een koer heeft aangelegd om alle materialen
te kunnen stockeren en stapelen. Daarnaast is langs de N50 ook
bebouwing aanwezig. Het gaat, met uitzondering van twee rijhuizen,
om open bebouwing die zowel uit woningen als handelszaken bestaat.
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Aangaande de ontsluiting van het plangebied kan de focus vooral
gelegd worden op de Ijzeren Bareel (N50) en de Jean Lefebvrelaan
(N512) die het gebied langs weerszijden raken. De N50 is de gewestweg
tussen Bergen en Brugge. De N512 is de gewestweg richting de Franse
grens, waar de baan verder loopt richting Roubaix en Rijsel. Samen
met de N511 ten zuiden van het plangebied vormt de N512 tevens een
rechtstreekse verbinding met de A17, die zich via beide routes op drie
kilometer ten westen van het gebied bevindt.

E

De oude spoorwegbedding vormt momenteel een trage verbinding
tussen beide ontsluitingswegen. Verdere ontsluiting voor fietsers en
voetgangers is niet prominent aanwezig. Beide wegen hebben langs
één zijde een fietspad dat niet van de rijbaan wordt afgescheiden. Een
(smal) voetpad is enkel voor de rijwoningen aanwezig.

Kort
rijk

E
E
E

E
E

bushalte op de lijn richting Kortrijk-Kooigem-Spiere

•

bushalte op de lijn richting Spiere-Avelgem-AnzegemWaregem

•

belbushalte

E E E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

•

E

E

Openbaar vervoer
E

Bron: De Lijn/AGIV, oktober 2017

E

E

Legende

E

E

E

E

0

E E
E E
E E
E E

E E

E

E

200 Meters

E
gemeente spiere-helkijn, RUP landschapsafwerking

E

13

E

Leiedal, juli 2018

100

E

belbushaltes

E

E

E E
E E

haltes

E

buslijnen

i
Sp

er

e

e
I jz

Av
el
ge
m
-A
nz

E E
E E
E E
E

Aan de noordoostelijke rand van het plangebied zijn volgende
bushaltes gelegen:

ere

el
re
Ba

Sp
ie
re
-

E

2.1.4. Openbaar vervoer

-Koo
ig em
-Spi

n
re

eg

em

-W
ar
eg

em

14

gemeente spiere-helkijn, RUP landschapsafwerking

E

E

E

E

E

E

E

E

E

2.1.5. Reliëf
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Wat betreft hoogteverschillen zijn in het plangebied geen opmerkelijke
vaststellingen te maken. Het westelijke deel van het plangebied
is ongeveer één meter hoger gelegen dan de oostelijk gelegen
graslanden.

E E
E E
E E
E

E

E

E

Reliëf
Bron: VMM/AGIV, mei 2004

Legende

15 - 15,5

E

15,51 - 16

E E

16,01 - 16,5

E

16,51 - 17
E

E

17,01 - 17,5

E

E

17,51 - 18

E E E

E

E

18,01 - 18,5

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

0

E

E E
E E
E E
E E

E E

200 Meters

E E
E E

E

E
gemeente spiere-helkijn, RUP landschapsafwerking

E

E
E

15

E

Leiedal, juli 2018

100

E

E

E

E

E

E

E

E

H
"
)

E

E

2.1.6. Functies
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In tegenstelling tot het doorgaans landelijke karakter van SpiereHelkijn bevindt zich in het westen van de gemeente een hoge
concentratie aan industrie, bedrijvigheid en handelszaken.
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Ten oosten van de N50, waar het plangebied ook onder valt, zijn
vooral de kleinere activiteiten te vinden. Het bouwmaterialenbedrijf
Francenne (I en D binnen de contouren van het plangebied) is het
grootste bedrijf binnen het gebied van het RUP.
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2.1.7. Percelen langs gewestwegen
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Het plangebied grenst aan zowel de N50 (gewestweg tussen Brugge
en Bergen) als de N512 (gewestweg tussen Spiere en de Franse grens).
Beide zijn gecategoriseerd als gewestweg.
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Aan de westelijke zijde van de N50 valt het op dat het om grotere
panden gaat en er bijgevolg meer groothandels en industriebedrijven
aanwezig zijn.
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2.2.

toestand van het leefmilieu en de

Ferraris
Ijzeren Bareel
natuur

Voor de toestand van het leefmilieu en de natuur verwijzen we naar
Subtitel
het deel
“onderzoek plan-milieueffectenrapportage (plan-MERscreeningsnota)”.
Bij de beoordeling van mogelijke milieueffecten wordt hierbij steeds
Legende
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
Ferrariskaart
(1777),
Vlaanderen
landschap…
Deelgemeenten

2.3.

Gemeenten toestand
Historische

F e r rari s , 17 7 7 >

Op de Ferrariskaart is te zien dat zich langsheen de huidige N50 reeds
enkele hoeves bevinden. Niettemin is het duidelijk dat de open ruimte
en landbouwgrond sterk overweegt. Op te merken is dat de hoeve
net buiten het plangebied, tot op vandaag als bouwkundig erfgoed
aangeduid, ten tijde van Ferraris reeds bestond.

1:7,999

Leiedal, juli 2018
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van dermael en , 18 4 6-1 8 54 >

Vandermaelen
Ijzeren
Bareel
Opmerkelijk
op de Vandermaelen
kaart
is dat de N50 sinds de
Ferrariskaart werd rechtgetrokken ter hoogte van het kruispunt met
de huidige Jean Lefebvrelaan. Binnen het plangebied werd geen
Subtitel
bebouwing
toegevoegd.

Legende
Topografische kaart Vandermaelen
(1846-1854), Vlaanderen
Deelgemeenten
Gemeenten

1:7,999
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2.4.

Knelpunten en potenties

2.4.1. Knelpunten
•

Bouwmaterialenbedrijf Francenne heeft nood aan
rechtszekerheid omtrent de locatie en mogelijkheid tot
uitbreiding van het bedrijf.

•

Door de concentratie aan bedrijvigheid in Ijzeren Bareel
ontstaat een grote druk op de leefbaarheid van de omliggende
woonwijken.

•

Op het gewestplan is het meest oostelijke deel van het
plangebied ingetekend als woonuitbreidingsgebied. Naar
aanleiding van de druk op de leefbaarheid in de kernzone
moet over de toekomst van deze percelen een uitspraak
worden gedaan.

•

Het bouwmaterialenbedrijf Francenne is omgeven door
landbouwgronden en woningen. Het bedrijf moet daarom
voorzien worden van een groenbuffer.

2.4.2. Potenties
•

Bevestigen van het bouwmaterialenbedrijf Francenne en
uitbreidingsmogelijkheden in het RUP voorzien.

•

Een landschappelijke afwerking naar de omliggende woningen
moet ervoor zorgen dat de overlast van de Ijzeren Bareel tot
het minimum herleid wordt.

•

Het is aan te raden om geen verdere woongelegenheden
meer te voorzien, aangezien de zone rond Ijzeren Bareel in
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van SpiereHelkijn wordt voorgesteld als locatie voor een concentratie
aan bedrijvigheid en industrie (cfr. definitieve goedkeuring
Deputatie van 16/03/2006).

•

Om het mogelijk te maken een uitspraak te doen over het
woonuitbreidingsgebied, wordt dit opgenomen in het
plangebied. Belangrijk om hierbij te weten is dat beide
percelen in eigendom zijn van de bedrijfsvoerder van
Francenne. Het meest oostelijke perceel (grenzend aan de Jean
Lefebvrelaan) wordt echter wel verpacht aan de bewoner van
de hoeve in de Jean Lefebvrelaan, meteen ten zuiden van het
plangebied.
kn e lpun te n e n p ote n ti es
G RS s p i e re - he lkijn

Leiedal, juli 2018
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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:

Vogelrichtlijngebied

niet van toepassing

BPA

•

woongebied

•

woonuitbreidingsgebied

•

agrarisch gebied

BPA nr. 5 Ijzeren Bareel II, eerste ontwerp (M.B. 10/10/1996)

RUP

niet van toepassing

Goedgekeurde, niet vervallen
verkavelingen

In het plangebied:

Milieuvergunningen

In het plangebied:

•

•

Bouwkundig erfgoed,

Ruimtelijk kwetsbaar gebied

In het plangebied:
•

verkaveling 19771

BVBA Francenne - Ijzeren Bareel 53 - exploiteren van een nieuwe
inrichting voor opslag van bouwmaterialen - tot 18 oktober 2032
(34043/42/1/A/1)

niet van toepassing

Beschermde monumenten,
landschappen, beschermde
stads- en dorpsgezichten
Buurtwegen

Gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening voor
hemelwaterputten, infiltratieen buffervoorzieningen

De gewestelijke verordening hemelwater is van kracht.

Gemeentelijke verordeningen

niet van toepassing

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

niet van toepassing

Bestaande of aan te leggen
spoorweglijnen, bestaande
stationsgebouwen

niet van toepassing

Doorheen het plangebied loopt 1 buurtweg:
•

Waterlopen (categorisering)

Habitatrichtlijngebied

Sentier nr. 23

In het plangebied:
•

Beek (2e categorisering)

Signaalgebied

niet van toepassing

(Herbevestigd) agrarisch
gebied

niet van toepassing

VEN-gebied, IVON-gebied

niet van toepassing
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3.2.

Gewestplan

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

woongebied

•

woonuitbreidingsgebied

•

agrarisch gebied

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

Legende

woongebieden
woongebieden met landelijk karakter

P

PP

woonuitbreidingsgebieden
parkgebieden
agrarische gebieden

P

P

landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
industriegebieden
bestaande hoofdverkeerswegen

0
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E

E

E

E

E

E

E

E

Bestaande BPA’s en RuP’s
E

E

3.3.

EE E E
E

E

E

Het plangebied bevindt zich niet in RUP’s die reeds definitief zijn
vastgelegd of momenteel in besluit zijn.

Het plangebied is gedeeltelijk gelegen in volgend BPA:
BPA nr. 5 Ijzeren Bareel II (M.B. 10/10/1996)

E

E

E

E

•

E E
E E
E E
E

E

E

E

E E

E

Spi 09.1

Overzicht RUP's en BPA's

SPI005

E

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

E

Legende

E

E

Gemeentelijke RUP's - in opmaak

E

E

E

Gemeentelijke RUP's - in besluit/definitief vastgesteld

E E E

Provinciale RUP's - contouren
Provinciale RUP's - deelgebieden
E

E

E

E

Gewestelijke RUP's - deelgebieden

E

E

Gewestelijke RUP's - contouren

E

E

E

E

E

E

E

E

150

300 Meters

E
gemeente spiere-helkijn, RUP landschapsafwerking

E

E
E

22

E

E E
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E E
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E E

0

E E
E E

BPA's

B PA n r . 5 ijz e r e n bar eel I I
(1 0 / 1 0 / 1 9 9 6 )
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E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Goedgekeurde, niet vervallen
verkavelingen

E

3.4.

verkaveling 19771

EE E E
E

•

E

In het plangebied is één verkaveling gelegen:

Verder kan het belangrijk zijn rekening te houden met drie
verkavelingen die aanpalend aan het plangebied gelegen zijn:

verkaveling 19964

E

•

19671

E

verkaveling 19963

E

verkaveling 19781

•

19852

19781

E

•

19761

19852

19964
19963

E E
E E
E E
E

E

E

E

E

E

E

E E

E

19611

E

E

19771

E

Milieuvergunningen
E E E

E

3.5.

Het bouwmaterialenbedrijf Francenne kreeg in 2012 een
milieuvergunning klasse I.

BVBA Francenne - Ijzeren Bareel 53 - exploiteren van een
E
nieuwe inrichting voor opslag van bouwmaterialen - tot
18 oktober 2032 (34043/42/1/A/1)
E

E

E

•

E

E

19661

E

0

200 Meters

E E
E E

E
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E

Bron: Gemeente Spiere-Helkijn, december 2017

E

Verkavelingen

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Onroerend erfgoed
E

3.6.

E

E

Dorpswoning
Herberg L'Auberge

EE E E
E

•

E

Het plangebied zelf bevat geen beschermde monumenten of
landschappen maar grenst aan een hoeve die als bouwkundig erfgoed
staat geregistreerd.
Historische hoeve

Rubberfabriek Le Gommage Anglais

Wegkapelletje

Rubberfabriek Le Gommage Anglais Burgerhuis

E

E

E

E

Interbellum burgerwoning Hoeve

E

E E

E

E E
E E
E E
E

E

E

Historische hoeve

Bouwkundig erfgoed

E

Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (geopunt), april 2017

E

Legende

E

E

vastgestelde relicten

E E E

E

E

E

vastgestelde gehelen

E

E

Beschermd onroerend erfgoed
E

Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed (Geopunt), april 2017

E

E

Legende

E

monument

E

E

stads- en dorpsgezichten E E

0

E
E
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cultuurhistorische landschappen

3.7.

buurtwegen

Volgens de atlas der buurtwegen is binnen het plangebied een erkende
voetweg gelegen, nl.
•

Sentier nr. 23

Het tracé van sentier nr. 23 is niet langer aanwezig en is bijgevolg ook
niet meer waarneembaar op het terrein.

Atlas der buurtwegen
Bron: GISWest, Informatie Vlaanderen, december 2017

Legende

wijzigingen

0
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3.8.

relatie m.B.T. het herbevestigd
agrarisch gebied

Het plangebied is in geen enkele categorie gelegen. Aanpalend
bevindt zich wel een grote zone behorend tot categorie 2 - RUP’s na
verder onderzoek.

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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3.9.

VEN-gebied, IVON-gebied

De West-Vlaamse Scheldevallei

VEN-gebied
Bron: ANB/AGIV, mei 2012

Legende

VEN: grote eenheid natuur
VEN: grote eenheid natuur in ontwikkeling
IVON: natuurverwevingsgebied
0
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3.10. Vogelrichtlijngebied,
Habitatrichtlijngebied

habitatrichtlijngebied
Bron: ANB/AGIV - Habitatrichtlijn: januari 2013, Vogelrichtlijn: juli 2005

Legende

habitatrichtlijngebied
vogelrichtlijngebied

0

Leiedal, juli 2018

29

1,5

gemeente spiere-helkijn, RUP landschapsafwerking

3 Kilometers

Provinciaal Ruimtelijk

Schematische weergave van de gewenste
ruimtelijke structuur van West-Vlaanderen

Structuurplan West-Vlaanderen

Interfluviumruimte

gecoördineerde versie 2014

rivier- en beekvallei
reliëfcomponent
stedelijk gebied

RG figuur 3

Legende

stedelijk netwerk van Vlaams niveau
structurerende open-ruimteverbinding
structuurondersteunend kernenpatroon
economische poort
van Vlaams niveau
grofmazig netwerk lijninfrastructuur
(weg/spoor)
fijnmazig netwerk
lijninfrastructuur
kanaal
Kustruimte
Westkustruimte
Oostendse ruimte
Brugse ruimte
Oostelijke polderruimte
Westelijke polderruimte
Veldruimte
Middenruimte
Leieruimte
Heuvel-IJzerruimte
Interfluviumruimte

N

Ge we n ste Rui m te l ijke st ruct uur West -vl a an deren
prs west- vl a an de r en
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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.
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen maakt in het kader van een
gewenste ruimtelijke structuur voor Vlaanderen het onderscheid tussen
vier structuurbepalende componenten:
•

de stedelijke gebieden

•

het buitengebied

•

de gebieden voor economische activiteiten

•

de lijninfrastructuur

Volgens de criteria gehanteerd in het RSV valt het plangebied van dit
RUP niet onder het regionaalstedelijk gebied Kortrijk, maar onder het
buitengebied.

Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan West-Vlaanderen

Op 6 maart 2002 werd het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan WestVlaanderen (PRS) 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.
Het PRS splitst de provincie West-Vlaanderen op in elf deelgebieden.
De gemeente Spiere-Helkijn behoort bij de Interfluviumruimte. Dit
omvat het open-ruimtegebied tussen de Leie en de Schelde. Volgende
doelstellingen worden voor dit deelgebied aangenomen:
•

de openheid van het golvend landschap versterken: hierbij
moet de grondgebonden landbouw ondersteund worden
om de landschappelijke visuele openheid optimaal te kunnen
vrijwaren

•

een landschappelijk waardevolle Scheldevallei voor ‘zachte’
functies ondersteunen

•

het kanaal Bossuit-Kortrijk natuurlijk en toeristisch-recreatief
uitbouwen

In het addendum wordt Spiere aangeduid als woonkern.
Volgende doelstellingen worden voor het buitengebied vooropgesteld:
•

het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies

•

het tegengaan van 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

4.2.

Afbakening stedelijk gebied

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

Leiedal, juli 2018
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4.4.

•

Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan

Concreet kunnen drie zones onderscheiden worden. Vooreerst is er het
bedrijventerrein ‘Ijzeren Bareel’ dat zich sinds de jaren 1990 langsheen
de N50 is beginnen ontwikkelen in het verlengde van de bedrijvigheid
op Waals grondgebied. Daarnaast is er sprake van een heterogeen
lint van woningen, bedrijven, horeca en handelszaken langs diezelfde
N50. Tot slot bevindt zich ten noordwesten van het plangebied een
verkaveling met voornamelijk open bebouwing. Deze wordt langs elke
zijde begrensd door al dan niet nog gebruikte lijninfrastructuren: N50,
N512 en de oude spoorlijn.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Spiere-Helkijn werd
op 16 maart 2006 door de Deputatie definitief vastgesteld. Voorlopig
werden nog geen wijzigingen aangebracht.

Beleidsdoelstellingen (RG pg. 68)
De gemeente Spiere-Helkijn vervult duidelijk de rol van landelijke
gemeente. De woonfunctie is dan ook de meest aanwezige. In de
toekomst wenst de gemeente deze rol te behouden en verder uit
te bouwen. Om dit te verwezenlijken, worden in het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan bepaalde beleidsdoelstellingen opgesteld:
•

de landschappelijke kwaliteit behouden en benutten

•

kwalitatief wonen in een aangename omgeving

•

leefbare landbouw

•

inschakelen in een toeristisch-recreatief netwerk

•

opwaarderen van de natuurwaarde

•

mikken op een bereikbare en leefbare mobiliteit

•

behoud van de lokale economische dynamiek

Wat betreft de kernzone Ijzeren Bareel is het beleid erop toegespitst
een brug te slaan tussen de kleinschalige en grootschalige
bedrijvigheid dat zich ter hoogte van het plangebied langs beide zijden
van de N50 uitstrekt. Volgende doelstellingen worden in dit kader
opgenomen.

Gewenste ruimtelijke structuur (RG pg. 77)
Het GRS Spiere-Helkijn wordt onderverdeeld in zes verschillende
deelruimtes met elk zijn kenmerkende structuurbepalende
elementen. De drie deelruimtes die het grootste deel van de woonen voorzieningenaanbod op zich nemen, worden ook de kernzones
genoemd: Spiere, Helkijn en Ijzeren Bareel. Ze worden met elkaar
verbonden door de Oudenaardsesteenweg en de Schelde en via de
N512. In Ijzeren Bareel bestaat een combinatie van wonen, werken en
handel. De focus ligt niettemin op grootschalige functies.

Ijzeren Bareel (RG pg. 86)
De reden waarom Ijzeren Bareel als een afzonderlijke deelruimte wordt
gecategoriseerd heeft te maken met meerdere aspecten:
•

historische groei aan kruising N50 (Kortrijk-Doornik) en N512
(richting Rijsel)

•

aansluiting op groter grensoverschrijdend geheel van bebouwing
en industrie

•

geplande zuidelijke uitbreiding op Waals grondgebied

Leiedal, juli 2018
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•

Verkeersveiligheid verhogen door een aangepaste inrichting:
een oplossing moet worden geboden voor de vermenging van
enerzijds het bestemmingsverkeer en anderzijds het doorgaand
verkeer. Deze combinatie doet de snelheid van het verkeer
namelijk sterk vertragen.

•

Het gemengd lint (her)structureren: de bestaande bebouwing
langs de N50 kan behouden blijven. De kleinschalige bebouwing
– met uitzondering van de bedrijfsgebouwen – kan in de
toekomst echter niet uitgebreid worden.

•

Het wonen kwalitatief afwerken:
--

Ondanks de beslissing dat nieuwe gronden voor
woningen niet meer worden aangesneden, moet geijverd
worden naar een kwalitatieve afwerking van de bestaande
woningenconcentratie langs de N50. In het GRS wordt
geopteerd om de juridisch beschikbare onbebouwde
percelen in dit kader verder op te vullen.

--

Een tweede aandachtspunt is de oude spoorwegbedding
(lijn Avelgem-Dottignies) in het zuiden van het
woonuitbreidingsgebied. De woonconcentratie wordt via
deze bedding aangesloten op het fietsnetwerk. Door de
provincie West-Vlaanderen werd deze spoorlijnbedding
geselecteerd als toeristisch lijnelement en als ecologische
infrastructuur.

Op pagina 28 wordt de gewenste ruimtelijke structuur voor Ijzeren
Bareel weergegeven. Verschillende ruimtelijke elementen spelen
daarbij een belangrijke rol. De N50 is een van de belangrijkste
dragers van dit gebied. De verkeersveiligheid moet echter worden
aangepakt, onder andere door de menging van doorgaand en
gemeente spiere-helkijn, RUP landschapsafwerking
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bestemmingsverkeer van elkaar te scheiden en de gewestweg daarom
van een nieuw profiel te voorzien. De kleinhandel aan de westkant
van de N50 houdt zich door middel van aparte ontsluiting afzijdig van
de westelijk gelegen bedrijvigheid. Deze kleinhandel wordt daarom
bestendigd en moet in een toekomstig RUP zone-eigen worden
gemaakt. Aan oostelijke zijde van de N50 bevindt zich dan weer een
gemengde zone van ambachtelijke activiteiten, handel en wonen.

Aangezien de Ijzeren Bareel de enige bedrijvenzone is binnen de
gemeente Spiere-Helkijn, is het de bedoeling deze economische
dynamiek aan te moedigen en wordt gezocht naar mogelijkheden
tot inbreiding. Het gebied ten oosten van de N50 en ten zuiden van
het woongebied (= het plangebied) aangeduid als zoekzone voor een
lokaal bedrijventerrein.

Tot slot is de oude spoorwegbedding van de lijn Avelgem-Dottignies
ook een bepalende ruimtelijke drager. Ze werd door de provincie WestVlaanderen geselecteerd als toeristisch lijnelement en als ecologische
infrastructuur.

4.5.

Specifiek beleid - lokale bedrijventerreinen (RG pg. 108)

In het mobiliteitsplan van 2007 wordt in het eerste deel een
vergelijking gemaakt tussen de toenmalige en een duurzame situatie.
Wat betreft het plangebied kunnen enkele wensen en conclusies
beschreven worden.

Om het aanbod aan bedrijventerreinen te garanderen wordt in het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan reeds een terrein aangeduid
dat kan worden aangesneden wanneer de behoefte daadwerkelijk
aangetoond is. Voor het opvangen van de lokale bedrijvigheid op
middellange en lange termijn wordt het plangebied aangeduid (het
gebied ten oosten van de N50 en ten zuiden van het woongebied).

Om dezelfde reden wordt de woonfunctie in de Ijzeren Bareel niet
verder uitgebreid. Woongelegenheden mogen enkel nog worden
ontwikkeld binnen de bestaande juridische mogelijkheden. De
woonfunctie wordt in dit gebied duidelijk afgebakend.

Mobiliteitsplan

Er bestaat een mobiliteitsplan voor de gemeente Spiere-Helkijn.
Het dateert van 12 april 2007 en wordt momenteel door de
Intercommunale Leiedal herzien.

•

De gemeente voorziet 6 ha bijkomende ambachtelijke zone
langs de N50. Deze zone zal echter uitgebouwd worden
als één geheel met de reeds bestaande zone. Er wordt niet
gerekend op een toename van het verkeer in de kernen van de
gemeenten.

•

Door de uitbreiding van de bestaande ambachtelijke zone
wordt de werkgelegenheidsgraad verhoogd.

•

In 2007 werden bepaalde wegen geselecteerd voor
overheveling naar categorie 2. Exact gaat het om:
--

N512 tussen kruispunt N353 en N50

--

N50 tussen Ijzeren Bareel en N511

--

N511 tussen N50 en Wallonië (verbinding A17)

Diezelfde wegen werden tevens aangeduid om het provinciaal
functioneel fietsroutenetwerk uit te bouwen.
•

4.6.

Naar aanleiding van parkeerproblemen langs de N50 ter
hoogte van de winkel Slots zou worden ingezet op een
betere organisatie van het parkeerbeleid. In dit kader werd
onder andere de maatregel geïntroduceerd om eigenaren bij
bouwvergunningen te verplichten om parkeergelegenheden
te voorzien op eigen terrein, zodat de parkeerdruk zich niet
langer zou uitbreiden naar de straat. Ook de bedrijven op de
6 ha bijkomende ambachtelijke zone zullen geacht worden zelf
te voorzien in parkeerruimte.

Aangrenzend RUP (afgekeurd)

RUP 6-1 Ijzeren Bareel werd in 2010 opgestart en beslaat de
bedrijvenzone aan de westelijke zijde van de N50. Het RUP werd tijdens
de procedure stopgezet.
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5.

parkzone. Op die manier wordt de optie opengehouden om
dit perceel op termijn mee te betrekken bij de uitbouw van het
provinciaal fietsroutenetwerk.

Planningsopties

5.1.

•

Programmatorische vragen

Dit gebied betreft de oude spoorwegbedding tussen Avelgem
en Dottignies. Om de toekomstige plannen van de Provincie
West-Vlaanderen om langs de oude spoorlijn een wandelen fietspad aan te leggen, niet te dwarsbomen, wordt deze
strook behouden als trage weg. Ook de parallel lopende
groenzone wordt met dit RUP behouden. Enerzijds omwille
van een aantrekkelijke en groene omgeving voor wandelaars
en fietsers, anderzijds in functie van de leefbaarheid van de
aanpalende verkaveling. Op te merken is dat aan de westelijke
kant van de spoorwegbedding tevens een groenbuffer wordt
voorzien en deze bijgevolg op terrein van het aangrenzend
bedrijf moet worden aangeplant (zone 4, overdruk 1 op het
plan op de voorgaande pagina).

De specifieke programmatorische vragen voor het plangebied
omvatten vijf zones en veranderingen:
•

Zone 1: bedrijf Francenne met kans op uitbreiding
Het belangrijkste deel van de herbestemming gaat uit naar
het bouwmaterialenbedrijf Francenne. In het kader van het
BPA van 1996 was het bedrijf destijds gerechtigd om op deze
specifieke plek in te nemen. Nadien werd het grootste deel van
het BPA vervangen door een herziening van het gewestplan
in 1997, met als gevolg dat het volledige bedrijf zonevreemd
kwam te liggen. Om Francenne na een twintigtal jaar
rechtszekerheid te verlenen, wordt geopperd om het volledige
bedrijf met aanpalende gronden (die in eigendom zijn van
de zaakvoerders van Francenne) als bedrijfszone in te richten.
Op die manier wordt de toekomst van het bedrijf vrijwaard.
Daarnaast loopt een beek vlak op wat dan de perceelsgrens
van het bedrijf zou zijn, wat betekent dat de beek één van zijn
oudste functies opnieuw kan opnemen en ze als onderdeel
van de landschapsafwerking van het bedrijf kan worden
opgenomen. Op het noordelijk aangrenzend perceel wordt
opnieuw bedrijvigheid verwacht. Deze zone wordt ook paars
ingekleurd. Niettemin is ook hier de voorwaarde van kracht om
voldoende groen te voorzien aan de randen van het perceel.

•

Zone 2: wonen met nevenfunctie
In de herziene versie van het gewestplan van 1997 werd deze
zone herbestemd als woongebied. Momenteel bevinden zich
binnen deze strook echter zowel woningen als handelszaken.
Daarom blijft deze zone als woongebied ingekleurd, maar
wordt expliciet meegegeven dat met het woongebied en de
omgeving te verweven functies tevens toegelaten zijn.

•

Zone 3: onbebouwd grasland met nabestemming
onbebouwde parkzone

Zone 4: spoorwegbedding als trage weg in een
groengebied

•

Overdrukken
In het kader van de landschapsafwerking van Ijzeren Bareel en
Francenne is het belangrijk dat aan de volledige rand van het
plangebied aandacht wordt besteed aan de inpassing in de
omgeving. Zeker met het oog op de druk op de leefbaarheid
van de woonomgeving dienen groene elementen te worden
aangeplant. Zowel op visueel vlak als belevingsniveau wordt
op die manier veel overlast vermeden.
Overdruk 1: de huidige groenbuffer aan de zuidkant van het
terrein moet worden vervangen door streekeigen en inheemse
beplanting. Daarnaast wordt de groenbuffer uitgebreid langs
de overige zijden van het plangebied die aan de open of
publieke ruimte raken.
Overdruk 2: specifiek langs de zijde van de waterloop
wordt een strook van anderhalve meter vrijgehouden voor
kwaliteitsvolle en streekeigen beplanting, hetgeen volledig
strookt met de landschappelijke afwerking waarnaar met dit
RUP wordt gestreefd.

Zone 3 is eveneens eigendom van de bedrijfsvoerder van
het bouwmaterialenbedrijf Francenne. Niettemin is het stuk
grond onderhevig aan erfpacht ten voordele van de bewoner
van de aangrenzende hoeve. Op korte termijn wordt het
perceel behouden als grasland, zodat de huidige activiteiten
van de pachters gehypothekeerd worden. Met het oog op de
toekomst wordt voor deze zone geopteerd voor een bouwvrije
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5.2.

randvoorwaarden

Bij de bevestiging van een zone voor handel en kleine bedrijven dient
wel rekening te worden gehouden met:
•

de visuele impact naar de omliggende open ruimte toe.
Bedrijven worden verplicht na te denken over een manier om
een groenbuffer te voorzien tussen de werkzaamheden van
het bedrijf en de omliggende woningen/ruimte.

•

zachte verbindingen. Bij de uitbouw van handelszaken
en kleine bedrijven in de daarvoor voorziene zone dient
rekening te worden gehouden met een eventuele realisatie
van het provinciale fietspad ter hoogte van de oude
spoorwegbedding.

•

mogelijke hinder voor omwonenden.
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Effectenbeoordeling

Topografische kaart
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6.

Effectenbeoordeling
gemeentelijk RUP
landschapsafwerking

Na de raadpleging van de startnota en de procesnota worden
de opmerkingen verwerkt in de scopingnota waarbij deze
effectenbeoordeling opnieuw een onderdeel van is. Hierbij wordt
opnieuw geoordeeld of er al of niet aanzienlijke milieueffecten
kunnen optreden.

6.1.

Methodiek van Effectenbeoordeling

De conclusie in verband met de ontheffing van plan-MER wordt
tenslotte voorgelegd aan de dienst milieueffectenrapportering
die zal bepalen o.b.v. de scopingnota of verder een planmilieueffectenrapport vereist is.

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

Plan-MER-screening

6.2.

Wijze van (milieu)effectenbeoordeling

•

Watertoets

6.2.1. Het RUP is een plan

•

VR-toets

•

Trage wegentoets

•

Natuurtoets

•

Herbevestigd agrarisch gebied

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 stedenbouwkundige
vergunningen toegekend worden en valt dus onder het
toepassingsgebied van het D.A.B.M.

In deze fase van de startnota wordt geoordeeld:
•

•

•

ofwel dat er geen aanzienlijke milieueffecten zijn, die verder
dienen meegenomen te worden
ofwel dat er bij het verder verloop van het RUP specifiek
aandachtspunten zijn of verder onderzoek nodig is
ofwel dat een plan-MER dient opgemaakt te worden

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

Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een
vergunning voor een project opgesomd in bijlage I, II of III
van het m.e.r.-besluit van de Vlaamse Regering van
10 december 2004 (zoals gewijzigd op 1
maart 2013), namelijk voor de rubrieken
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10a industrieterreinontwikkeling en 10b
‘stadsontwikkelingsproject’ van bijlage III. Het RUP bepaalt
echter het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau
(ca. 6,3 ha). Het RUP is dus screeningsgerechtigd.
•

Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk
betekenisvolle effect op speciale beschermingszones, een
passende beoordeling vereist volgens het decreet van
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu.

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de
plan-MER-plicht, maar wel screeningsgerechtigd is, wordt voor
betreffend plan op basis van een screening geoordeeld of het plan
aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

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 het:
•

landschappelijk opwaarderen van de beek ‘5347’

•

uitwerken van het grasland, huidig in pacht, tot een park

•

verder uitwerken van de zachte verbindingen

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
Op d.d. 10/10/1996 werd het BPA “nr. 5 Ijzeren Bareel II”
goedgekeurd. Hierdoor verkreeg het bedrijf Francenne
rechtszekerheid inzake de ligging. Echter in 1998 werd het
gewestplan van 1977 gewijzigd en kwam het bedrijf in woonzone,
woonuitbreidingsgebied en landbouwzone te liggen.
Het doel van het RUP is om de bestemmingen opgenomen in het
gewestplan te herbestemmen, gebaseerd op de reële en historisch
gegroeide situatie.

6.3.3. Beoordeling of het plan grens- of
gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke
milieueffecten kan hebben
Het plangebied is gelegen op ca. 5,6 km van de grens met Frankrijk
en 300 meter 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.
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6.3.4. Fase van opmaak van het plan of programma
Datum goedkeuring
startnota
scopingnota
voorontwerp
ontwerp

dragen de stedenbouwkundige voorschriften bij tot het
voorkomen en beperken van de potentiële hinder en verstoring
van de omgeving.

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 plan-MER-screening.

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 plan-MER-screening, vanuit de adviezen in het
kader van de plenaire vergadering, vanuit het openbaar onderzoek,
de behandeling van de adviezen op de GECORO...

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 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, stedenbouwkundige verordeningen...),
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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:

44

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
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leemten in de kennis.
3.

Hieruit volgt een globale beoordeling van de effecten voor de
verschillende effectdisciplines.

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 waar mogelijk een negatief effect verwacht
wordt, worden dan verder in 3.3. uitgewerkt.

Gezondheid van de
mens

Ruimtelijke ordening

Biodiversiteit, flora en
fauna

Energie en grondstoffenvoorraad

Bodem

Water

Atmosfeer en klimatologische factoren

Geluid

Licht

Stoffelijke goederen
en cultureel erfgoed

Landschap

Mobiliteit

landschappelijk
opwaarderen van de
beek ‘5347’

ca. 0,2 ha

P

N

N*

N*

N

N

N*

N

N

N

N

N+

N

uitwerken van het
grasland, huidig in
pacht, tot een park

ca. 0,7 ha

P

N*

N*

N*

N

N*

N*

N

N

N

N

N*

N

verder uitwerken van de
zachte verbindingen

ca. 0,1 ha

P

N

N*

N

N

N

N

N

N

N

N

N*

+

Ingreep

Duur

Eerste afweging ten opzichte van de effectdisciplines

Omvang

Beschrijving ingreep in tijd en ruimte

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 Landschapsafwerking wordt opgemaakt om
rechtszekerheid te bieden aan het bouwmaterialenbedrijf
Francenne. Het bedrijf is sinds 1986 gelegen te Spiere-Helkijn aan
de N50. Echter door wijzigingen aan het gewestplan werd het
bedrijf zonevreemd. Om deze situatie aan te pakken wordt het RUP
aangewend om een oplossing te bieden.
De huidige bestemmingen zijn bepaald door het gewestplan
Kortrijk (K.B 04/11/1977 en latere wijzigingen), met name
‘woongebied’, ‘woonuitbreidingsgebied’ en ‘agrarisch gebied’. Deze
zouden omgevormd worden naar ‘zone voor handel en kleine
bedrijven’, ‘wonen met nevenbestemming’, ‘onbebouwde tuinzone’,
‘groenscherm’, ‘groengebied en trage weg’ door middel van het RUP.
Deze locatie werd gekozen doordat er een aantal specifieke
knelpunten zijn waarbij men wenst deze definitief van oplossingen
te voorzien. Door een RUP op te maken voor deze locatie kunnen
de knelpunten weggewerkt worden. Als gevolg kan er een
kwalitatieve ontwikkeling worden gerealiseerd.
Binnen het RUP en deze screening worden dan ook geen verdere
locatie-alternatieven onderzocht.

7.2.2. Nulalternatief
Indien het RUP niet wordt opgemaakt, dan blijft de bestemming
behouden zoals bepaald in het gewestplan Kortrijk (K.B
04/11/1977 en latere wijzigingen). Het bedrijf beschikt niet
over rechtszekerheid en blijft zonevreemd gelegen ondanks
het historische ontstaan, ter plaatse. Eveneens zouden er
woonuitbreidingsgebieden op korte afstand van het bedrijf
gelegen blijven.
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Eens dit gebied ontwikkeld wordt met woningen zou, door de
nabije ligging van het bedrijf, er hinder kunnen ervaren worden
door de bewoners. Als gevolg, is het bij het nulalternatief
onmogelijk om dezelfde graad van kwalitatieve ontwikkeling te
bereiken.
Het nulalternatief wordt dan ook niet verder weerhouden in het
RUP of deze plan-MER-screening.

7.2.3. Uitvoeringsalternatieven
Het plangebied bevat voldoende beschikbare ruimte om een
(gedeeltelijke) alternatieve ontwikkeling als bv. woongebied
(woonuitbreidingsgebied aangeduid op het gewestplan) mogelijk
te maken.
Echter is dergelijke ontwikkeling ongewenst op deze locatie
door de aanwezigheid van het bouwbedrijf Francenne. Het
is ondoordacht om woongebieden, aanpalend ontwikkelde
bedrijventerreinen in te plannen.
Ontwikkelingen waarbij de volledige oppervlakte van de
resterende onbebouwde percelen in het plangebied worden
aangewend voor bv. groengebieden, is in dit geval ook niet aan
de orde. Er wordt reeds ruimte voorzien voor landschappelijke
inkleding van het bedrijf en een (toekomstig) parkgebied.
Hierbij wordt groenbeleving voorzien in combinatie met de
corridorfunctie van de oude spoorwegbedding.
Er worden binnen dit RUP en deze screening dan ook geen verdere
uitvoeringsalternatieven onderzocht.
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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 situeert zich vlakbij het bedrijventerrein Ijzeren
Bareel, ten oosten van de taalgrens en in het uiterste westen van
de faciliteitengemeente Spiere-Helkijn. Op het gewestplan Kortrijk
(K.B 04/11/1977 en latere wijzigingen) is het gebied aangeduid als
‘woongebied’, ‘woonuitbreidingsgebied’ en ‘agrarisch gebied’.
Momenteel is er bedrijvigheid in het plangebied, echter betreft
deze bedrijvigheid geen productie. Het bedrijf Francenne is een
groothandel in bouwmaterialen voor ruwbouw en afwerking. Het
bedrijf beschikt over een milieuvergunning klasse 1. Deze werd
verleend op d.d. 18/10/2012 door de Deputatie en is geldig tot
18/10/2032. Het bedrijf is momenteel zonevreemd gelegen door
de wijziging van het gewestplan Kortrijk in 1997.

0

0,5

Legende

!
!

Verder zijn er ook een aantal meldingsplichtige en
vergunningsplichtige activiteiten aanwezig in de omgeving.
Specifiek ten westen van het plangebied is de bedrijvenzone
Ijzeren Bareel gelegen, waarop meerdere grote bedrijven
gevestigd zijn.
Er zijn geen structurele problemen of klachten bekend bij de
milieudienst van gemeente Spiere-Helkijn in verband met
gezondheids-, hinder- of veiligheidsrisico’s in het plangebied of de
omgeving. Er bevindt zich geen Seveso-bedrijf binnen een straal
van 2 kilometer van het plangebied.
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1 Kilometers

lage drempel

!
!

hoge drempel

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Het doel van het RUP is om de huidige bestemmingen,
bepaald door het gewestplan Kortrijk (K.B 04/11/1977 en latere
wijzigingen), om te vormen naar ‘zone voor handel en kleine
bedrijven’, ‘wonen met nevenbestemming’, ‘onbebouwde tuinzone’,
‘groenscherm’, ‘groengebied en trage weg’. Op deze manier kan een
coherente, overkoepelde visie voor het plangebied bereikt worden,
alsook rechtszekerheid voor het sinds 1986 aanwezige bouwbedrijf
Francenne.
De huidige bedrijvigheid wordt bestendigd door middel van
de herbestemming “zone voor handel en kleine bedrijven”. Het
is niet de intentie om (grootschalige) productiegerichte en/of
milieubelastende bedrijvigheid in het plangebied toe te laten. Dit
is ook van toepassing op bedrijven met sterk verkeersgenererende
activiteiten. Door de nabije ligging van woningen en wijken is
dit niet aangewezen. De percelen worden voorbehouden voor
eventuele uitbreidingen van het bouwbedrijf Francenne.
In het gedeelte dat zal worden aangeduid als “wonen met
nevenbestemming” zal er eveneens geen uitvoerige bedrijvigheid
worden toegestaan. Het betreft hier voornamelijk de mogelijkheid
tot het inrichten van (klein)handelszaken zoals bakkerijen, slagers...
Enige handelszaken en de verwante functies moeten te verenigen
zijn met de omgeving, m.a.w dienen de draagkracht van de
omgeving niet te overschrijden, om toegelaten te worden.
Momenteel is er een zachte verbinding van de N50 naar de
Jacquetbosstraat. Het betreft specifiek een provinciaal fietspad dat
verder wordt ontwikkeld in een ruimere context. Dit is opgenomen
in het plangebied en wordt bestendigd als “groengebied” met
overdruk “trage weg”. Deze verbinding omvat naast de voordelen
omtrent verkorte afstand, zijnde een doorsteek, ook een
verhoogde verkeersveiligheid. Het aspect verkeersveiligheid wordt
verder binnen de discipline mobiliteit bekeken.

Vergunningsplichtige activiteiten volgens de Vlarem II-indelingslijst
dienen een omgevingsvergunning te hebben. De Vlarem IIvoorwaarden 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. Hierdoor zal in het kader van de omgevingsvergunning
telkens bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een bedrijf
met de omgeving voldoende aandacht geschonken worden aan de
aard van de activiteiten en de mogelijke hinderrisico’s.
De inplanting van Seveso-bedrijven of andere bedrijven met een
veiligheidsrisico worden niet toegelaten in het plangebied.
Een online VR-toets (ref. RVR-AV-0720) werd uitgevoerd op
19/02/2018 met als conclusie: “Voor wat betreft het aspect externe
mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het RUP
dient niet verder voorgelegd aan de dienst Veiligheidsrapportering
en er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport te worden
opgemaakt. Een ruimtelijk veiligheidsrapport is dan ook niet
nodig. “
Het aspect verkeersveiligheid wordt verder binnen de discipline
mobiliteit bekeken.
Leemten in de kennis
•

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

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

7.3.2. EFFECT OP DE RUIMTELIJKE ORDENING

•

Referentiesituatie

/

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

Het plangebied situeert zich vlakbij het bedrijventerrein Ijzeren
Bareel, ten oosten van de taalgrens en in het uiterste westen van
de faciliteitengemeente Spiere-Helkijn. Op het gewestplan Kortrijk
(K.B 04/11/1977 en latere wijzigingen) is het gebied momenteel
aangeduid als ‘woongebied’, ‘woonuitbreidingsgebied’ en ‘agrarisch
gebied’.
Het bedrijf Francenne is een groothandel in bouwmaterialen
voor ruwbouw en afwerking en is gelegen in het plangebied.
Het bedrijf is momenteel zonevreemd gelegen door de wijziging
van het gewestplan Kortrijk in 1997. Het plangebied omvat niet
enkel het bouwmaterialenbedrijf Francenne, maar ook de oude
spoorwegbedding, een woonuitbreidingsgebied en enkele
woningen en handelszaken langs de N50.
Het plangebied is begrensd door:
•
de oude spoorwegbedding en een woonwijk in het
noordwesten
•
de Jean-Lefebvrelaan in het noordoosten
•
agrarisch gebieden - landbouwgronden in het zuidoosten
•
de N50 in het westen
Binnen het plangebied is er sprake van beperkte hoeveelheid open
ruimte in het oostelijk gedeelte. Dit sluit aan met de aanpalende
open ruimte ten zuidoosten van het plangebied. Deze percelen
zijn in landbouwgebruik. Binnen het perceel is er ook sprake
van landbouwgebruik. Specifiek het perceel dat zal herbestemd
worden naar “parkgebied” is momenteel in landbouwgebruik, met
name als grasland.
Spiere-Helkijn werd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
(RSV), definitief vastgesteld op 23 september 1997 en gedeeltelijk
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herzien in 2003 en 2010, geselecteerd als “buitengebied”. Dit
betekent dat de eigenheid van het buitengebied moet bewaard
worden en de open ruimte maximaal behouden. Het RUP is in
overeenstemming met deze doelstelling.

wordt er door middel van deze bestemming juridische
rechtszekerheid geboden aan het, huidig, zonevreemd gelegen
bedrijf. Deze functies dienen de draagkracht van de omgeving niet
te overschrijden, om toegelaten te worden.

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

Om de eventuele uitbreiding van het bedrijf in de toekomst te
realiseren, zal een beperkt deel (ca. 0,70 ha) open ruimte worden
aangewend. Dergelijk gebied omvat geen meerwaarde zonder
de ruimere context van aanpalende open ruimte. Echter door
de ontwikkeling van het toekomstige parkgebied, de voorziene
landschappelijke inkleding van het bedrijf en de opwaardering van
de beek, kan er gesteld worden dat er sprake is van een win-win
situatie. Een deel van de grond in eigendom van het bouwbedrijf
Francenne wordt aangewend om een openbaar toegankelijk
parkgebied te creëren, waar er zeker vraag voor is door het huidig
beperkt aanbod inzake openbare bossen. Eveneens kan het bedrijf
toch ruimte vrijwaren voor eventuele uitbreiding in de toekomst.

Op basis van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan WestVlaanderen (PRS-WVl), initieel goedgekeurd op 6 maart 2002 en
11 februari 2014 (gedeeltelijke herziening), bevindt het plangebied
zich in de Interfluviumruimte. Dit omvat het open-ruimtegebied
tussen de Leie en de Schelde. Concreet betekent dit dat natuurlijke
en toeristische-recreatieve functies kunnen uitgebouwd worden
maar in overeenstemming met de draagkracht van het open en
golvend landschap en de grondgebonden landbouw.
In het addendum wordt Spiere aangeduid als woonkern.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Het doel van het RUP is om de huidige bestemmingen,
bepaald door het gewestplan Kortrijk (K.B 04/11/1977 en latere
wijzigingen), om te vormen naar ‘zone voor handel en kleine
bedrijven’, ‘wonen met nevenbestemming’, ‘onbebouwde tuinzone’,
‘groenscherm’, ‘groengebied en trage weg’. Op deze manier kan een
coherente, overkoepelde visie voor het plangebied bereikt worden,
alsook rechtszekerheid voor het sinds 1986 aanwezige bouwbedrijf
Francenne.
Ter hoogte van de woningen gelegen aan de N50, zal dit
deelgebied aangeduid worden als “wonen met nevenbestemming”.
Dit bestendigt de huidige situatie waarbij diverse woningen
aanwezig zijn maar ook handelszaken. Er wordt ruimte voorzien
voor uitbreidingen van het bouwbedrijf door middel van de
bestemming “zone voor handel en kleine bedrijven”. Eveneens

Er wordt een groenscherm voorzien langsheen de percelen
waarlangs er kan worden uitgebreid. Op deze manier kan een
volwaardige en kwalitatieve landschappelijke inkleding van het
bedrijf gegarandeerd worden. Hiermee wordt tegemoet gekomen
aan enige bezorgdheid inzake visuele hinder. Op deze manier kan
de aanpalende beek “5347” ook opgewaardeerd worden.
De zachte verbinding biedt een grote meerwaarde, enerzijds door
het huidig, beperkt aanbod aan doorsteken, anderzijds doordat
het reeds gedeeltelijk landschappelijk ingekleed is en dus een
(beperkte) groenbeleving kan aanbieden. Bijkomend zal in de
toekomst verder versterkt worden door de ontwikkeling van
het perceel dat momenteel aangewend wordt als grasland, naar
parkgebied.
Het plangebied bevindt zich buiten het afgebakend gebied voor
herbevestigd agrarisch gebied. Er worden dus geen percelen die
tot HAG behoren en in landbouwgebruik zijn, onttrokken aan
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de landbouw door het RUP. Echter is het wel aanpalend gelegen
aan een grote zone behorende tot categorie 2 - RUP’s na verder
onderzoek.
Leemten in de kennis
•

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

/

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee
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Bron: ALV, 2016
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Ten oosten (ca. 4,2 km) is er een gebied aangeduid als Grote
Eenheid Natuur (GEN) in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en
de natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden
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In de ruimere omgeving (< 2 km) zijn er diverse percelen
ingedeeld als een “complex van biologisch minder waardevolle
en waardevolle elementen”, “biologisch waardevol” en “biologisch
zeer waardevol”. Een belangrijke zone om op te merken is het
Kasteeldomein van Spiere (net niet op kaart zichtbaar) op ca.
1 km afstand van het plangebied. Dit domein is deels aangeduid
als “biologisch zeer waardevol “ en is deels gekarteerd als “zuur
eikenbos” (qs) en “populier (Populus sp.)” (pop). Verder omvat dit
domein nog een aantal andere aanduidingen als bijvoorbeeld
“biologisch waardevol” en karting als “kasteelpark “ (kpk) en
“soortenarm permanent cultuurgrasland” (hp).
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De Biologische Waarderingskaart (BWK) duidt binnen het
plangebied, het gedeelte van de zachte verbinding met
vegetatie aan als “zeer waardevol” met als karteringseenheid
“verlaten spoorweg” (ks) en “houtkant met dominantie van
ratelpopulier (Populus tremula)” (khpt). Het resterende gedeelte
van het plangebied omvat geen relevante biologische waarden.
Momenteel beschikt het bedrijf reeds over een groenscherm
t.h.v. de zuiderzijde, echter omvat deze vegetatie voornamelijk
naaldbomen in groei. Deze bieden een beperkte toegevoegde
waarde naar ecologische ontwikkeling.
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Het plangebied omvat het bedrijventerrein van bouwbedrijf
Francenne en gronden in eigendom van het bedrijf, de
woongelegenheden ten zuiden en de aanpalende zachte
verbinding.

van het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON),
met name “West-Vlaamse Leievallei”, “gebiedsnr. 133” (id 26). Dit
is het dichtstbijzijnd gelegen GEN- of IVON-gebied tegenover
het plangebied. Er zijn in de ruimere omgeving nog een aantal
bijkomende GEN-/GENO- en/of IVON-gebieden op te merken.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Het doel van het RUP is om de huidige bestemmingen aan te
passen zodat het bedrijf Francenne rechtszekerheid krijgt inzake
de ligging, handelsfuncties mogelijk zijn in de woning aanpalend
de N50, de bestaande zachte verbinding te bestendigen alsook
een verdere ontwikkeling inzake natuur en groenbeleving te
verwezenlijken.
Tengevolge van het omvormen van het perceel in
landbouwgebruik zal er sprake zijn van een verhoging van de
biologische waarde. Het is belangrijk om de lokale beek “5347” in
dit verhaal te betrekken om de natuurwaarden een verdere impuls
aan te bieden naar een kwalitatieve ontwikkeling.
De huidige vegetatie, bestaande volledig uit dennenbomen, is
nog volop in groei en zal niet binnen afzienbare tijd de functie als
een volwaardig groenscherm kunnen vervullen. Daarom dient het
bestaande groenscherm te wordenaangevuld met streekeigen en
inheemse soorten om een ruimer geheel van kwalitatieve natuur
te realiseren. Hoewel er niet kan gesteld worden dat er momenteel
sprake is van een negatieve invloed door het groenscherm, is het
opportuun om het bestaande groenscherm uit te bouwen als
hierboven beschreven.

resterende GEN-/GENO- en/of IVON-gebieden.
Voor het openbaar groen geldt sinds 2015 een verbod op gebruik
van pesticiden.
Een algemeen stedenbouwkundig voorschrift vermeldt dat bij
aanleg van groen er moet worden voor gezorgd dat de beplanting
streekeigen en biodiversiteitsrijk is. De nieuw aan te planten
groenbuffer moet bestaan uit uitsluitend streekeigen en inheemse
soorten.
Leemten in de kennis
•

Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Uitbreiden van het bestaande groenscherm met streekeigen
en inheemse plantsoorten.

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

De toekomstige ontwikkelingen houden geen aantasting van het
ecologisch potentieel in. Er kan zelf verondersteld worden dat er
een positieve invloed zal gerealiseerd worden. Er wordt eveneens
geen significante invloed uitgeoefend op de West-Vlaamse
Leievallei”, “gebiedsnr 133” (id 26) op ca. 4,2 km ten oosten van
het plangebied. Eveneens is er geen opmerkbare invloed op de
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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 energie- of
grondstoffenvoorraad. Als maatregelen kunnen op projectniveau
mogelijkheden benut worden van lokale hernieuwbare energie
(zonnepanelen, kleine windturbines, warmtepompen, microwarmtekrachtkoppeling…). Vanaf 1 januari 2014 geldt de
verplichting bij nieuwbouwwoningen om hernieuwbare energie te
integreren in het planconcept (met als alternatief een lager E-peil
of te participeren in een hernieuwbaar energieproject). Vanaf 2021
geldt dat nieuwe gebouwen waar mensen verblijven dienen te
voldoen aan de BEN-norm.
Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

7.3.5. EFFECT OP DE BODEM
Referentiesituatie
Het plangebied omvat het bedrijventerrein van bouwbedrijf
Francenne en gronden in eigendom van het bedrijf, de
woongelegenheden ten zuiden en de aanpalende zachte
verbinding.
Op de bodemkaart is het plangebied aangeduid als vochtig leem,
met uitzondering van de verharde zones die aangeduid worden als
antropogeen.
Er werden binnen het plangebied geen bodemonderzoeken of
-saneringen uitgevoerd.
In de omgeving (bedrijventerrein Ijzeren-Bareel en ten zuiden
plangebied) werden er wel een aantal onderzoeken of saneringen
uitgevoerd.
Bodemsaneringen ten westen van het plangebied:
•
dossiernr: 17547.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: OBO-2012
Bodemsaneringen ten zuiden van het plangebied:
•
dossiernr: 3290.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: EEO-2012
Via het webloket van OVAM bouwt de gemeente een verdere
inventaris uit van mogelijke risico-percelen, waar een
bodemonderzoek vereist is bij overdracht.
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Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Het doel van het RUP is om de huidige bestemmingen aan te
passen zodat het bedrijf Francenne rechtszekerheid krijgt inzake
de ligging, handelsfuncties mogelijk zijn in de woning aanpalend
de N50, de bestaande zachte verbinding te bestendigen alsook
een verdere ontwikkeling inzake natuur en groenbeleving te
verwezenlijken.
De bodem (vochtig leem) is geschikt voor het bouwen van
constructies en matig geschikt voor de infiltratie van regenwater.
Slechts een beperkt deel van het plangebied zal kunnen
verhard worden. Specifiek betreft dit het eerste perceel oostelijk
gelegen van het huidig aangewende bedrijventerrein van
Francenne. Hier wordt er namelijk ruimte voorbehouden om een
eventuele uitbreiding te realiseren. De overige ruimte verkrijgt
bestemmingen waarbij enige bijkomende verhardingen, met
aanzienlijke/relevante oppervlakten uitsluitend zal worden
toegestaan mits goede motivatie in relatie tot de functie van de
bestemming. Bijvoorbeeld: verbreding van het fietspad t.h.v. de
zone bestemd als “groengebied” met overdruk “trage weg”, omwille
van verkeersveiligheid.
De vastgestelde bodemverontreiniging op de diverse sites
in de omgeving worden 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-, milieubelastende,
industriële, sterk verkeersgenererende of grootschalige activiteiten
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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
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 dan geen verdere effecten i.v.m bodem
die in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te
worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

/

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

zoneringsplan
Bron: VMM (via wms), februari 2018
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7.3.6. EFFECT OP HET WATER
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Op basis van zoneringsplan:
•
Het volledige plangebied is gelegen in “collectief te
optimaliseren buitengebied”.
•
Het afvalwater van het plangebied wordt momenteel
afgevoerd via het (ongescheiden) rioleringsstelsel.
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Er is één waterloop binnen het plangebied, met name een deels
ingebuisde, niet geklasseerde waterloop (een beek) gekend als
“5347”. Deze waterloop voegt zich samen met een andere niet
geklasseerde waterloop bekend als “10334” , waarbij de benaming
“5347” behouden blijft tot deze uitmondt in de “Grote Spiere”. Dit is
een als eerste categorie geklasseerde waterloop.
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Er zijn geen problemen gekend omtrent wateroverlast in het
plangebied. Het westelijke deel van het plangebied is ongeveer
één tot twee meter hoger gelegen dan de oostelijk gelegen
graslanderen. Het betreft een hellingspercentage van ca. 0,3% tot
ca. 0,6%

E

Op basis van gebiedsuitvoeringsplan (GUP):
•
Er staan nog rioleringswerken in en rond het plangebied
ingepland, met name “prio 4” . Dit betekent dat deze werken
pas nà 2021 worden uitgevoerd.
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De gemeente Spiere-Helkijn beheert zijn riolen vanuit de eigen
technische dienst met de ondersteuning vanuit de Watergroep
(Rio-pact).
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten

Toch blijft het aangewezen om verhardingen, zoveel als mogelijk,
aan te leggen in waterdoorlatende materialen.
Leemten in de kennis
•
/
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

Het doel van het RUP is om de huidige bestemmingen aan te
passen zodat het bedrijf Francenne rechtszekerheid krijgt inzake
de ligging, handelsfuncties mogelijk zijn in de woning aanpalend
de N50, de bestaande zachte verbinding te bestendigen alsook
een verdere ontwikkeling inzake natuur en groenbeleving te
verwezenlijken.
Momenteel is het afvalwater van het plangebied niet aangesloten
op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Als gevolg wordt enig
afvalwater door de riolering verzameld en afgevoerd naar
een naburige waterloop. In de toekomst zal het plangebied
aangesloten worden op een RWZI. Tot die tijd is een IBA niet
verplicht door de aanduiding van het gebied als “collectief te
optimaliseren buitengebied”. Echter bestaat steeds mogelijkheid
om bij de behandeling van de omgevingsvergunning bijzondere
voorwaarden op te leggen om nadelige invloeden op de
waterlopen te voorkomen.
Het plangebied ligt grotendeels in niet-overstromingsgevoelig
gebied en deels in mogelijks overstromingsgevoelig gebied.
Bij nieuwe verhardingen wordt voldoende buffering voorzien
overeenkomstig de gewestelijke stedenbouwkundige verordening
hemelwater. De toplaag van de bodem is leem en deze is matig
infiltreerbaar. Deze verordening bepaalt ook dat wanneer een
gebouw uitgebreid wordt, maximaal eenzelfde oppervlakte
meegerekend wordt in de opgelegde buffering. De provinciale
richtlijnen stellen een buffervolume voorop van 330 m³ per ha
verharding bij projecten > 1.000 m² verharding of bebouwing.
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•

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

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

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

7.3.7. EFFECT OP DE ATMOSFEER EN
KLIMATOLOGISCHE FACTOREN
Referentiesituatie
De luchtkwaliteit in 2015 in het verstedelijkt gebied Zuid-WestVlaanderen is volgens het VMM-geoloket voor PM10 van goede
kwaliteit (index: 3), voor PM2,5 van vrij goede kwaliteit (index: 4),
voor O3 van middelmatige kwaliteit (index: 6) en voor NOx van zeer
goede kwaliteit (index: 2).
Voor het plangebied zijn volgende gemiddelden van toepassing:
PM10-concentratie van 21-25 µg/m³ met 11 overschrijdingen in
2016 van de 50 µg/m³ fijn stof, de PM2,5-concentratie bevinden
zich in het interval van 13-15 µg/m³ en een gemiddelde NO2concentratie van 21-25 µg/m³ met lokale uitschieters tot 41-45 µg/
m³ rond drukke verkeerspunten zijn van toepassing binnen het
plangebied. Deze resultaten wijzen op een verdere verbetering
t.o.v. de vorige jaren.
De belangrijkste emissiebronnen naar de lucht in de omgeving
zijn afkomstig van de nabij gelegen bedrijvenzone Ijzeren-Bareel
(gelegen buiten het plangebied). Bijkomend is het plaatselijke
verkeer een beperkte bron van emissies. Voornamelijk de N50
kent een relatief druk gebruik aangezien het aansluit op het
bedrijventerrein Ijzeren-Bareel maar ook een rechtstreekse
aansluiting biedt naar Kortrijk toe. Stookinstallaties om de
woongelegenheden te verwarmen kunnen ook een beperkte bron
van emissies vormen naar lucht toe. De uitvoerige landbouw in
het plangebied en omgeving kunnen ook een beperkte vorm van
emissies vormen. De gemeente Spiere-Helkijn meldt geen klachten
rond lucht of stof.

De gemeente Spiere-Helkijn heeft een nulmeting van de CO²emissie in het kader van het ondertekenen van de Covenant
of Mayors. Door middel van een actieplan (gemeenschappelijk
met de 13 gemeenten van de regio) wordt gestreefd naar een
klimaatneutrale regio in 2050.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met
de mogelijke effecten
Er zijn geen specifieke problemen naar luchtkwaliteit bekend
in het plangebied. De algemene maatregelen vanuit de diverse
actieplannen naar lucht (fijn stof, NEC, groene mobiliteit,
toepassing vlarem-normen, EPBC…) resulteren op termijn in een
verdere verbetering van de globale luchtkwaliteit in Vlaanderen.
Binnen het plangebied kunnen geen nieuwe productiegerichte
bedrijven zich vestigen. De kans op nieuwe emissiebronnen naar
de lucht zijn dan minimaal. Stookinstallaties bij gebouwen in
de omgeving dienen te voldoen aan de Vlarem II-normen voor
emissies naar de lucht.
Het doel van het RUP is om enerzijds rechtszekerheid te bieden
en anderzijds een kwalitatieve ontwikkeling van het gebied
te bekomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de balans
tussen bedrijvigheid en natuur. Er is niets opgenomen in de
ontwikkelingsvisie en/of -planning waarbij men kan vermoeden
dat er een relevante invloed op de luchtkwaliteit zou worden
uitgeoefend.

Leemten in de kennis
•
/
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de
opmaak van het RUP
•

Flankerende maatregelen om het plan
milieuvriendelijker te maken
•

/

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

Het voorgestelde project kan een bepaalde hoeveelheid
verkeersgeneratie met zich meebrengen, maar deze zal beperkt
zijn (zie verder bij mobiliteit).

Er worden geen productie- , milieubelastende, industriële, sterk
verkeersgenererende of grootschalige activiteiten toegelaten in
het plangebied. De milieudienst van de gemeente Spiere-Helkijn
meldt geen klachten rond lucht- of stofhinder met betrekking tot
het plangebied.
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Mits de toepassing van de regelgeving,
de reguliere instrumenten en de
gebruikelijke stedenbouwkundige
voorschriften zijn er geen verdere effecten
i.v.m. lucht die in het verder verloop van
het RUP dienen meegenomen te worden.
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7.3.8. EFFECT OP HET GELUID
Referentiesituatie
Het plangebied omvat het bedrijventerrein van bouwbedrijf
Francenne en gronden in eigendom van het bedrijf, de
woongelegenheden ten zuiden en de aanpalende zachte
verbinding.
Op de geluidskaarten is op te merken dat er enige geluidshinder
afkomstig is van het wegverkeer ter hoogte van de
Jacquetbosstraat. Echter is het op te merken dat dit geluid niet ver
draagt in de omgeving.

toestand binnen het plangebied en zal dus niet leiden tot een
toename van geluidshinder.
Daarnaast zal in het kader van de omgevingsvergunning telkens
bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een bedrijf met de
omgeving voldoende aandacht geschonken worden aan de aard
van de activiteiten en de mogelijke hinderrisico’s.
Leemten in de kennis
•
/
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

Het wegverkeer vormt dus geen structurele hinder op gebied van
geluid die de kwaliteitsdoelstellingen voor stedelijk gebied zou
overschrijden.
De milieudienst van de gemeente Spiere-Helkijn meldt geen
specifieke klachten rond geluidsoverlast. In relatie tot het
plangebied zijn er eveneens geen structurele problemen bekend
op gebied van geluid of lawaai dat afkomstig is van de bedrijven in
de omgeving.

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

/

Kans op aanzienlijk milieueffect
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Het doel van het RUP is om enerzijds rechtszekerheid te bieden
en anderzijds een kwalitatieve ontwikkeling van het gebied te
bekomen. Bij de ontwikkeling wordt rekening gehouden met
potentiële invloeden op de omgeving
Er worden ook geen nieuwe productie- , milieubelastende,
industriële, sterk verkeersgenererende of grootschalige activiteiten
toegelaten in het plangebied.
Het RUP zorgt in hoofdzaak voor een behoud van de bestaande
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7.3.9. EFFECT OP HET LICHT
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Er zijn geen belangrijke bronnen van lichthinder in de omgeving
van het plangebied. De straatverlichting (van het bedrijventerrein)
en de verlichting van de bedrijven zorgen functioneel voor
voldoende verlichting. Bij de ontwikkeling van het plangebied zal
er aangepaste verlichting geplaatst worden. Deze is erop gericht
de functionaliteit te garanderen zonder overmatige lichthinder te
genereren. De openbare verlichting wordt ‘s nachts op bepaalde
plaatsen gedoofd. Er zijn bij de milieudienst van de gemeente geen
gekende problemen op gebied van lichthinder.
Door de beperkende aard van het RUP, kan er geconcludeerd
worden dat er geen bijkomende relevante lichtbronnen zullen
worden geplaatst.
Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

66

Leiedal, juli 2018
gemeente Spiere-Helkijn, RUP landschapsafwerking

7.3.10. EFFECT OP DE STOFFELIJKE GOEDEREN,
HET CULTUREEL ERFGOED EN HET
LANDSCHAP
Referentiesituatie
Binnen het plangebied situeren zich geen relicten of beschermde
monument die opgenomen zijn in de inventaris bouwkundig
erfgoed. Het plangebied is deels bebouwd en verhard en deels
gedurende diverse jaren in landbouwgebruik geweest.
Er zijn geen beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten,
noch cultuurhistorische landschappen.
In de omgeving van het plangebied zijn er diverse relicten
aanwezig, specifiek ten noorden van het plangebied zijn de
grootste getallen op te merken. Het meest nabij gelegen relict is
aanpalend ten (zuid)oosten van het plangebied gelegen, met name
“historische hoeve”.
Er zijn geen sites binnen het plangebied opgenomen op de CAI.
In de omgeving zijn er wel een aantal sites op de CAI vermeld.
Voornamelijk boerderijen uit de vorige eeuw.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten

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

/

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

Niet van toepassing

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee

Het doel van het RUP is om enerzijds rechtszekerheid te bieden
en anderszijds een kwalitatieve ontwikkeling van het gebied te
bekomen.
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
acheologienota vereist zijn bij een bodemingreep > 5.000 m². Als
de aanvrager publiekrechterlijk is, zal een archeologienota vereist
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7.3.11. EFFECT OP DE MOBILITEIT
Referentiesituatie
Gemeente Spiere-Helkijn beschikt over een goedgekeurd
mobiliteitsplan. Het dateert van 12 april 2007 en wordt momenteel
door intercommunale Leiedal herzien.
Het plangebied wordt ontsloten via de N50 en in principe ook via
de Jacquetbosstraat. Echter is de ontsluiting hier beperkt tot de
zachte verbinding. Hierdoor staat het plangebied in verbinding
met Kortrijk in noordelijke richting en in zuidelijke richting
met Doornik via de N50. Via de Jacquetbosstraat en dan de
Doornikserijksweg is de E17 bereikbaar.
Door middel van de aanpalende zachte verbinding kan er door
zwakke (actieve) weggebruikers ook ontsluiting via en naar de
Jacquetbosstraat en de N50 gerealiseerd worden.
Verder kan er gesteld worden dat het plangebied vlot bereikbaar is.
Er is een bushalte, “Spiere Ijzeren Bareel”, in de nabijgelegen
Jacquetbosstraat gelegen. Langs deze halte stopt volgende buslijn:
•
lijn85: Spiere - Avelgem - Anzegem - Waregem
•
lijn15: Kortrijk Station - Xpo - Kooigem - Spiere
De gemeente beschikt niet over een gemakkelijke aansluiting
met het spoorwegennetwerk. Het station van Moeskroen ligt
op ongeveer 8 km van het plangebied. Vanuit het station van
Moeskroen kan men aansluiten naar het station van Kortrijk en
naar Noord-Frankrijk.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de
mogelijke effecten
Het doel van het RUP is om enerzijds rechtszekerheid te bieden
en anderzijds een kwalitatieve ontwikkeling van het gebied te
bekomen.
Enige uitbreiding van het bouwbedrijf Francenne zal een
beperkte invloed hebben op de verkeersdruk van het aanpalende
wegennetwerk. Eveneens de komst van een aantal handelszaken
t.h.v de woongelegenheden aanpalend de N50 zullen een beperkte
invloed uitoefenen.
Het RUP zal waarschijnlijk geen aanzienlijke verhoging in de
hoeveelheid verplaatsingen met personenwagens veroorzaken
tegenover de huidige situatie. Er zal wel een verhoging in het
aantal verplaatsingen voor zwakke (/actieve) weggebruikers
waar te nemen zijn, tegenover de huidige situatie, doordat
momenteel de zachte verbinding in het noorden van het
plangebied hoofdzakelijk een functionele rol vervult en een kleine
recreatieve functie (groenbeleving). Het aspect groenbeleving zal
in de toekomst uitgebreid worden door de ontwikkeling van het
parkgebied. Deze verbinding omvat naast de voordelen omtrent
verkorte afstand, zijnde een doorsteek, ook veiligheidsvoordelen
doordat deze doorsteek uitsluitend toegankelijk is voor zwakke
(actieve) weggebruikers en bromfietsen.
Dit resulteert in een toename van het aantal vervoersbewegingen,
maar niet in een relevante overbelasting voor het wegennet,
vanwege de beperkte toename in verplaatsingen, de spreiding in
de tijd en het aangewende vervoersmodi.

Er is momenteel voldoende parking voorzien t.h.v. het bedrijf zelf.
Er kan geconcludeerd worden dat er geen effect inzake mobiliteit
zal zijn.
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Leemten in de kennis:
•
/
Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP
•

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

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

/

Kans op aanzienlijk milieueffect
Nee
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7.3.12. Overzicht van de beoordeling van de aanzienlijke
milieueffecten
Globaal overzicht aanzienlijk effect

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

ja/nee
Effect op
- gezondheid en veiligheid van de mens

nee

- ruimtelijke ordening

nee

- biodiversiteit, flora en fauna

nee

- energie en grondstoffenvoorraad

nee

- bodem

nee

- water

nee

- atmosfeer en klimatologische factoren

nee

- geluid

nee

- licht

nee

- stoffelijke goederen en cultureel erfgoed

nee

- landschap

nee

- mobiliteit

nee

Gezien de impact van het plan en milderende maatregelen die
binnen het RUP worden voorzien, zijn er vermoedelijk weinig
tot geen effecten met een grote invloed op het milieu en de
leefomgeving te verwachten. De voorgestelde flankerende
maatregelen inzake biodiversiteit is louter om een verdere
opwaardering van de huidige situatie te realiseren.
Er zijn geen cumulatieve effecten te verwachten met andere
ontwikkelingen in de omgeving.

Het RUP heeft geen betrekking op het aanwenden of gebruik van
hulpbronnen.
De mate waarin het plan andere plannen en programma’s, met
inbegrip van die welke deel zijn van een hiërarchisch geheel,
beïnvloedt.
Het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan. Het gemeentelijk RUP staat onder aan de
hiërarchie van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Het gemeentelijk RUP is niet gemeentegrensoverschrijdend.
De relevantie van het plan voor de integratie van milieuoverwegingen,
vooral met het oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling
Niet relevant voor dit RUP.
Milieuproblemen die relevant zijn voor het plan
Zie punt 2.3. bij de beoordeling van de milieueffecten.
De relevantie van het plan voor de toepassing van de milieuwetgeving
van de Europese Gemeenschap
Niet relevant binnen dit RUP.
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8.

Conclusie

Voor het voorliggende RUP worden, rekening houdend met de
beperkte effecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte van de
huidige toestand (referentiesituatie), de milderende maatregelen
die in het plan geïntegreerd worden en de passende flankerende
maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken, geen
aanzienlijke milieueffecten verwacht.
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