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Scopingnota provinciaal RUP Kleiput Egem en
omgeving
Voorliggende nota betreft de scopingnota van het RUP Kleiput Egem en omgeving. Het is de
integrale weergave van de startnota, aangevuld met aanpassingen op basis van adviezen en
reacties tijdens de eerste advies- en inspraakronde. De aanpassingen en aanvullingen in de
scopingnota, ten opzichte van de startnota, worden als wijzigingen bijgehouden (in het
groen).
Het document werd ook gedeeltelijk geherstructureerd waarbij met de volgorde van de
hoofdstukken werd geschoven.
Deze scopingnota werd aangepast naar aanleiding van de opmaak van het
voorontwerp RUP. Er werd meer specifiek geopteerd om de scope van het onderzoek
te behouden, maar op te splitsen in 2 fases. Enkel de zaken uit fase 1 zijn vertaald in
het voorontwerp. De zaken uit fase 2 maken nog onderdeel uit van het planMER
onderzoek, maar zijn nog niet vertaald in het RUP. De aanpassingen werden
bijgehouden in blauw.
Deze scopingnota werd aangepast naar aanleiding van de voorlopige vaststelling, de
aanpassingen werden bijgehouden in oranje.
De verwerking van de eerste advies- en inspraakronde zelf is als bijkomend hoofdstuk
toegevoegd achteraan het document.
Deze scopingnota is pas definitief bij de voorlopige vaststelling van het PRUP en kan bij
nieuwe of gewijzigde inzichten in de loop van het planproces nog aangepast worden. Deze
scopingnota is bijgevolg nog geen ontwerpplan waarover al beslissingen genomen zijn.
Deze scopingnota is conform het decreet 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.
De dienst Mer maakt deel uit van het planteam en zorgt op deze wijze voor een continue
kwaliteitswaarborging. De kwaliteitsbeoordeling over de inhoudsafbakening van het plan-MER
door de dienst Mer zit vervat in deze scopingnota. De dienst Mer gaat akkoord met het team
van erkende MER-deskundigen die het plan-MER opstellen (zie 5.1 Team van MER
deskundigen).

Gezien en goedgekeurd door de deputatie van West-Vlaanderen in zitting van 28/05/2020

De provinciegriffier,

De gouverneur,

Geert ANTHIERENS

Carl DECALUWE
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1.

Inleiding
1.1. MOTIVATIE TOT OPSTART

De opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kleiput Egem en omgeving te Pittem
is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen.
Via het RUP wenst de provincie publiek toegankelijk groen te voorzien. De ontwikkeling
hiervan zou een antwoord bieden aan het tekort van natuur en recreatie in het regio.
Daarnaast wenst men via dit RUP een reconversie van de voormalige steenbakkerij te
verwezenlijken in functie van bedrijvigheid. Hierbij wordt het reconversiekader uit het
provinciaal ruimtelijk structuurplan van West-Vlaanderen (PRS-WV) toegepast.

1.2. PROBLEMATIEK
Er werd een ruimtelijke ontwikkelingsvisie opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM) voor het gebied. De aanleiding tot de opmaak van deze studie is er gekomen doordat
Wienerberger de ontginning wenst stop te zetten (ondertussen zijn de ontginningsactiviteiten
stopgezet). Om deze reden werd de Vlaamse Landmaatschappij gecontacteerd om een
ruimtelijke ontwikkelingsvisie op te stellen voor het ontginningsgebied Egem. Van dit
ontginningsgebied is enkel de noordelijke zone deels ontgonnen.
Wienerberger is gestopt met de ontginning in het noordelijk deel (ontginningsgebied ten
noorden van de Egemstraat) omdat het aandeel magere klei te groot is. Vroeger werd magere
klei gebruikt voor de fabricatie van binnenmuurstenen maar door hogere technische vereisten
is dit niet meer mogelijk. Tevens is het economisch niet rendabel om deze site terug op te
starten gezien in andere actieve ontginningsgebieden naast vette klei ook magere klei
aanwezig is. Bij het eventueel aanvragen van nieuwe vergunningen zullen bijkomende
milieumaatregelen dienen genomen te worden, wat in het huidige economische klimaat niet
haalbaar is.
Ook ten zuiden van de Egemstraat zijn er verschillende zones bestemd in functie van
ontginning. De zuidelijke zone is nog niet ontgonnen geweest.
Tot slot dient er ook te worden opgemerkt dat het bedrijf AM-power net ten noorden van de
voormalige steenbakkerij ligt. Het betreft een vergistingsinstallatie van plantaardig biologisch
afval (vergund voor verwerking van 180.000 ton op jaarbasis). De output van het bedrijf is
bijgevolg in hoofdzaak elektriciteit en meststoffen. De activiteit van het bedrijf is hervergund
sinds 2012 en dat voor de periode tem 2028.

1.3. DOELSTELLINGEN
Via dit planproces wenst de provincie vijf doelstellingen te verwezenlijken:
1) Een gedeeltelijke (gecompartimenteerde) opvulling. Enerzijds zodat qua tijdsaspect
zicht is op de realisatie van de nabestemming. En anderzijds zodat potenties voor
toekomstige natuur en recreatieve waarden niet te niet worden gedaan.
2) De ontwikkeling van een toegankelijk groengebied op de gronden van de voormalige
kleigroeve.
3) Bedrijvigheid mogelijk maken op de site van de voormalige steenbakkerij. Dit in het
kader van reconversie. Reconversie is als beleidskader opgenomen in het PRS-WV.
4) Een afzonderlijk watercaptatiebekken om het opgepompte water te gebruiken voor een
permanente watervoorraad voor het overbruggen van droogteperiodes voor de
landbouw.
5) Het patchwork van allerhande bestemmingen en nabestemmingen als gevolg van het
geldende BPA nr.12 De Kapelle (goedgekeurd dd. 22/05/1995) en het gewestelijk RUP
Oppervlaktedelfstoffen ‘Klei van Ieper en Maldegemklei’ (definitief vastgesteld dd.
12/10/2012) vervangen door eenduidige bestemmingen en voorschriften. Deze
doelstelling wordt uitgeschoven naar fase 2 en wordt dus nog niet opgenomen in het
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ontwerp RUP, met uitzondering van de zone voor ontginning cfr het BPA waar de
nabestemming landbouw wordt bevestigd.
In het RUP worden ook nog twee andere planelementen opgenomen:
• vastleggen toekomstmogelijkheden voor de vergistingsinstallatie AM-power
• het doorvoeren van een planologische ruil industriegebied - landbouwgebied
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2.

Situering

In dit hoofdstuk wordt eerst de ruimtelijke context geschetst, net als de bestaande toestand.
In een tweede luik wordt dieper ingegaan op de inrichtingsvisie van de VLM (2017) die
richtinggevend is voor het PRUP.
Vervolgens wordt in een derde luik de juridische en beleidsmatige context geschetst.

2.1. RUIMTELIJKE CONTEXT
2.1.1.

Historiek steenbakkerij

Reeds in 1898 werd door Henri Ampe een steenbakkerij gesticht op deze locatie. Pas sinds
1959 was hiervoor een toelating nodig. Deze werd in 1963 afgeleverd aan Ampe Oscar en
zoon voor ‘een graverij van baksteenaarde’.
In 1978 verleende de staatssecretaris voor streekeconomie de toelating voor uitbreiding van
de groeve aan Steenbakkerijen Ampe. In de vergunning wordt vermeld dat de nabestemming
van het gebied waterwinningsgebied is.
In 1990 wordt bij Ministerieel Besluit verlenging van de vergunning verleend aan
Steenbakkerij Ampe. De vermelde nabestemming is ‘Gebied voor gemeenschaps- en
openbare nutsvoorziening’.
In 2007 wordt de naam gewijzigd van Ampe Steenbakkerij naar Steenbakkerij Egem. In
hetzelfde jaar worden de bedrijfsgronden overgenomen door nv. Wienerberger. Voor de
winning van delfstoffen wordt een concessie afgesloten tussen Wienerberger en de familie
Ampe. De concessie bepaalt ondermeer ook dat de nabestemming van de noordelijke zone zal
gerealiseerd worden door de concessiegever (familie Ampe), nádat een vergunning voor de
zuidelijke zone bekomen is. De nabestemming van de zuidelijke zone zou dan worden
gerealiseerd door Wienerberger.
In 2010 wordt door nv. Wienerberger een milieuvergunningsaanvraag ingediend. Tevens
wordt gevraagd om de ontginning te mogen verdiepen tot -10 m T.A.W. Deze werd verleend
door de Provincie West-Vlaanderen en is geldig tot 2030. Voor de nabestemming wordt
verwezen naar BPA De Kapelle dd. 22/05/1995. De vergunning vermeldt verder dat de
nabestemming van de noordelijke zone gerealiseerd zal worden door de eigenaar, nl. de
familie Ampe.
In 2011 verleende de gemeente Pittem een stedenbouwkundige vergunning voor de reliëf
wijziging door verdieping.
In het kader van een interne hervorming voor al haar vestigingen met het oog op meer
uniformiteit van besluitvorming m.b.t. tijdige hervergunning, vroeg nv. Wienerberger een
nieuwe milieuvergunning aan in 2011. Deze werd verleend door de Provincie WestVlaanderen, met een looptijd tot 2031.
In 2014 werd door de nv. Cloet een milieuvergunning aangevraagd voor het gedeeltelijk
opvullen van een aantal percelen (gelegen langs de N50). Deze vergunning werd verleend
door de Provincie West-Vlaanderen.

2.1.2.

Context

De kleiput is gelegen aansluitend aan de landelijke woonconcentratie Egemkapelle, op het
grondgebied van de gemeente Pittem.
Het ontginningsgebied is op te delen in drie zones:
-

-

Een ‘actieve’ groeve, ten noorden van de Egemstraat (Egem noord). De groeve ligt echter
feitelijk stil sinds de stopzetting van de fabriek in 2011 (zone voor keramische
nijverheid). De vergunning is nog actief. Ten noorden van de steenbakkerij omvat het
gebied de huidige ontginningsput, inclusief de taluds en beschermstroken. Hier bevinden
zich ook een biogasinstallatie, een varkenshouderij en enkele woningen.
De zone ten zuiden van de steenbakkerij is in concessie van Wienerberger en tot op
heden nog niet aangesneden (Egem zuid). Binnen deze zone is er ook een parkeerterrein
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-

aanwezig aan de Egemstraat van een logistiek bedrijf in de buurt. Deze verharding deed
oorspronkelijk dienst als stapelplaats van de steenbakkerij.
Een uitbreidingsgebied van 3,87 ha aansluitend op Egem zuid, gekend als Egem
uitbreiding 1 en goedgekeurd in het GRUP Ieperiaan (2012).

Ten oosten van het gebied loopt de N50/Brugsesteenweg die de verbinding maakt tussen
Brugge en Kortrijk. Langs de N50 komt (verspreide) bebouwing en economische activiteiten
voor. Het betreft diverse lokale bedrijven en bedrijvenzones.
Het gebied ligt vlakbij de gemeentegrens tussen Pittem en Ardooie. De gemeentegrens met
Wingene bevindt zich op ongeveer 400 m ten noorden van het gebied.
Het gebied wordt centraal doorsneden van west naar oost door de Egemstraat die het gebied
opdeelt in een noordelijk en een zuidelijk deel. Deze weg dient tevens als ontsluiting van de
voormalige steenbakkerij.
Naast het ontginningsgebied omvat het zuidelijk deel tevens een vrij grote landbouwzone en
een industriezone in functie van Weverij Clarysse grenzend aan de N50.
In het gebied bevinden zich ook een aantal zonevreemde woningen of zonevreemde functies
zoals een tankstation of traiteurszaak.
Langsheen de N50 is het bedrijf Europort (schrijnwerkerij) gelegen en langsheen de
Lichterveldestraat het bedrijf Cloet (grondwerken).
Het gebied is gelegen op het zandlemig Plateau van Tielt. De grillige kamlijn van dit plateau
loopt doorheen het studiegebied van west naar oost.
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2.2. RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGSVISIE VLM (2017)
De ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de VLM (2017) vormt de aanleiding voor een verder
planologisch initiatief in dit gebied. Op vraag van de gemeente Pittem neemt de provincie dit
initiatief op zich en kijkt ze welke elementen uit deze visie van de VLM kunnen vertaald
worden en welke zaken eventueel bijgestuurd of aangevuld dienen te worden.
De visie zoals hier verder zal besproken worden, betreft dus een visie uit 2017 die
richtinggevend is voor de verdere uitwerking van onderhavig PRUP. Deze ruimtelijke
ontwikkelingsvisie over het ‘ontginningsgebied Egem’ schetst een aantal
ontwikkelingsscenario’s voor het geheel van het ontginningsgebied. Deze scenario’s behelzen
enerzijds een aantal ruimtelijk-planologische voorstellen voor die zones waar zich nog geen
ontginning voordeed, maar anderzijds ook een aantal morfologische
ontwikkelingsmogelijkheden voor de bestaande kleigroeve zelf.
De kaart op de volgende pagina geeft een overzicht van de verschillende zones waarvoor
mogelijke ontwikkelingsscenario’s worden meegegeven in de visie. Het gaat over delen uit het
BPA Kapelle (de genummerde zones) en de zone uit het gewestelijk RUP (zone GRUP). Deze
visie richtte zich specifiek op de ontgonnen gedeelten, de ‘nog te ontginnen’ gedeelten en de
steenbakkerij. De woon- en bedrijfszones uit het BPA, net als het agrarisch gebied uit het
gewestplan werden niet meegenomen in deze visie maar maken wel onderdeel uit van het
PRUP.
De ontwikkelingsvisie doet uitspraken over:
-

De kleiput (zone 19N)
De steenbakkerij (zone 15)
AM-power (zone 26)
Landbouwzone in noordelijk deel (zone 17)
Zuidelijk deel
o Zone 16: ontginningsgebied met parking
o Zone 19 Z: ontginningsgebied
o Zone GRUP: ontginningsgebied
o Zone 17: landbouwgebied
o Zone 22: landbouwgebied
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2.2.1.

Kleiput (zone 19 N)

2.2.1.1.

Verschillende scenario’s

In het kader van de studie van de VLM werden er verschillende ontwikkelingsscenario’s
opgesteld voor deze zone.
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2.2.1.2.

Voorkeursscenario

Als voorkeursscenario wordt in de visie van de VLM scenario C, het gecompartimenteerd
opvullen van de put (met pompen), naar voor geschoven. Dit scenario C, biedt de
mogelijkheid om bestaande kwaliteiten van de site te bewaren én te versterken met een
aantal nieuwe inrichtingen. Het volgende wordt als conclusie in de studie VLM meegegeven:
‘Het gecompartimenteerd opvullen van de voormalige ontginningsput is voor de betrokken
actoren het meest wenselijke scenario.’

2.2.2.

Steenbakkerij (zone 15)

Voor de voormalige steenbakkerij werden drie ontwikkelingsscenario’s geopperd door de VLM:
-

-

-

Ontwikkelingsscenario 1: behoud van de huidige bestemming ‘gemengde strook voor
ontginning en keramische industrie’ met het toelaten van tijdelijke en reversibele
activiteiten en met nabestemming ‘open ruimte’
Ontwikkelingsscenario 2: behoud van de huidige bestemming ‘ontginning’, schrappen
van de bestemming ‘keramische industrie’, toelaten van tijdelijke en reversibele
activiteiten en met nabestemming ‘open ruimte’
Ontwikkelingsscenario 3: reconversie van de bestaande bedrijfsgebouwen.

Binnen de VLM studie werd geen consensus bereikt tussen de verschillende actoren inzake
welk scenario de voorkeur geniet.

2.2.3.

AM-power (zone 26)

Voor de zone in gebruik in functie van de bedrijfsvoering van AM-power werden drie
ontwikkelingsscenario’s geopperd door de VLM:
-

-

Ontwikkelingsscenario 1: behoud van de huidige bestemming ‘gemengde strook voor
ontginning en openbare nutsvoorzieningen’, nabestemming ‘openbare
nutsvoorzieningen’
Ontwikkelingsscenario 2: behoud van de huidige bestemming ‘gemengde strook voor
ontginning en openbare nutsvoorzieningen’ met als nabestemming ‘open ruimte’
Ontwikkelingsscenario 3: strook voor ontginning met als nabestemming open ruimte,
tussentijds bodemgebruik. Deze ontwikkeling zou een uitdoofscenario voor het bedrijf
AM-Power betekenen.

Er werd geen consensus bereikt tussen de verschillende actoren inzake welk scenario de
voorkeur geniet. Het was echter wel duidelijk dat reconversie naar een bedrijventerrein hier
als minst wenselijk werd beschouwd.

2.2.4.

Landbouwzone in noordelijk deel (zone 17)

Voor de landbouwzone net ten noorden van de Bruggesteenweg werden twee
ontwikkelingsscenario’s geopperd.
-

Ontwikkelingsscenario 1: omzetting naar strook voor landbouw zonder bijkomende
bebouwing
Ontwikkelingsscenario 2: reconversie van de bestaande varkensstallen
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2.2.5.

Zuidelijk deel

In het zuidelijk deel gaat het enerzijds om nog ontginbare zones (waar een
ontginningsbestemming geldt) en om niet-ontginbare zones (waar een agrarische
bestemming geldt).
Zone 16 is bestemd als ontginningsgebied, een deel is verhard en in gebruik als parking /
stapelplaats. De visie van de VLM stelt volgende scenario’s voor:
-

-

behouden als zone voor ontginning met als nabestemming open ruimte, het verharde
deel van zone 16 behouden als een ‘gemengde strook voor ontginning en
stapelplaats’; tijdelijke en omkeerbare activiteiten zijn in deze gemengde strook
toegelaten.
behouden als een zone voor ontginning met als nabestemming open ruimte
reconversie van een deel van zone 16 naar parking/stapelplaats; wijzigen van het
overig deel van zone 16 van ‘ontginningsgebied en stapelplaats’ naar strook voor
ontginning.

Voorstel voor zones 16, 19 en GRUP is behoud van de huidige bestemming ontginningsgebied.
In afwachting hiervan wordt het terrein gebruikt als landbouwgebied. Dit veronderstelt dat de
bestaande verharding in een deel van zone 16 wordt verwijderd.
Voorstel voor de nabestemming van deze zones is een gemengd open ruimtegebied met
natuur, bosbouw, landbouw en recreatie als nevengeschikte functies.
Het volgende werd geconcludeerd inzake de zone ten zuiden van de Egemstraat:
‘In het zuidelijk deel van het studiegebied blijven de zones 17 en 22 hun agrarische functie
behouden. Voor zone 22 is dit zonder bijkomende bebouwing. De nog ontginbare zones 19 en
GRUP kunnen in de praktijk hun landbouwfunctie behouden.
Voor zone 16 is er nog onduidelijkheid over het behouden van het verharde deel als
stapelplaats. Er dient bijkomend onderzocht te worden of de verharde zone van zone 15 aan
de overkant van de straat kan dienst doen als stapelplaats zodat de volledige zone 16 in de
praktijk een agrarische functie kan krijgen. Doch dient de eventuele ontwikkeling van
bedrijvigheid/stapelplaats in zone 16 (uitbreiding tot ambachtszone Weverij Clarysse) gezien
te worden in relatie met de ontwikkeling in zone 15. Daarom wordt door de actoren
voorgesteld om zone 16 ook mee op te nemen in de perimeter van verder te onderzoeken
zones.’
Voor de zuidelijke zone staat vast dat het bestaande ontginningsgebied behouden blijft. Voor
de inrichting van het landbouwgebied zijn er verschillende mogelijke bestemmingsinitiatieven
die zullen worden onderzocht. Voor concrete realisaties (kleine landschapselementen,
water,…) zal onderzocht worden welke instrumenten eventueel los van
bestemmingswijzigingen kunnen worden behouden.
In deze zuidelijke zone bevindt zich evenwel ook nog heel wat bebouwing met verschillende
functies. In de studie van de VLM werd hier niet verder op ingegaan omdat dit niet onder de
scope van die studie viel. In dit PRUP zullen wel uitspraken gedaan worden over deze
bedrijfsactiviteiten en zonevreemde woningen.

2.2.6.

Conclusie visie VLM

Als algemene conclusie wordt het volgende meegegeven:
‘Het studiegebied kan opgedeeld worden in 4 verschillende delen wat betreft de
functietoekenning:
-

het noordelijk gebied met de voormalige ontginningsput. Het gaat hier over de zones
19, 18, 20 en 23
de centrale zone met het nog te onderzoeken gebied qua bestemming/invulling. Dit
gaat over de zones 15, 16, 17 Noord en 26
het resterende ontginningsgebied. Deze zones behouden in de toekomst de
mogelijkheid om ontgonnen te worden. Dit betreft de zones 15, 16, 19 Zuid, 26 en
GRUP
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-

het landbouwgebied. Dit betreft de zones 17 Noord en Zuid en zone 22. De zones 19
zuid en GRUP blijven in de praktijk hun agrarische functie behouden’
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2.3. JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE CONTEXT
In dit hoofdstuk worden de relevante juridische en beleidsmatige plannen besproken.

2.3.1.

Gewestplan

Het gebied behoort tot het gewestplan Roeselare-Tielt (goedgekeurd dd. 17/12/1979). Het
overgrote deel is ingekleurd als ontginningsgebied met als nabestemming gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.
Voorts zijn er nog in het zuidelijke deel zones ingekleurd als bos, agrarisch gebied en een zone
ambachtelijke bedrijven en KMO’s.
Langs de N50 is er een strook landelijk woongebied ingekleurd.
Voor het gebied (inclusief een bijkomende zone ten zuidoosten van het ontginningsgebied) werd
in 1995 een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) goedgekeurd.
(zie kaart juridische toestand)

2.3.2.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

De Vlaamse regering heeft op 12 oktober 2012 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Oppervlaktedelfstoffenzone ‘Klei van Ieper en Maldegemklei’ definitief vastgesteld. Deze
voorschriften vervangen de voorschriften uit het gewestplan en eventuele plannen van aanleg
(BPA's). In het uiterste zuidwesten van het studiegebied wordt een gebied van ca. 4 ha
afgebakend voor kleiontginning, met als nabestemming agrarisch gebied.
Het bedrijf Europort dat gelegen is langs de N50 bevindt zich planologisch in het gemeentelijke
RUP Europort. Dit RUP was een gevolg van een planologisch attest en werd goedgekeurd door
de deputatie op 28/03/2013.

2.3.3.

Bijzonder Plan van Aanleg

Op 22 mei 1995 werd BPA nr. 12 De Kapelle goedgekeurd. Dit Bijzonder Plan van Aanleg legt
de bestemming en eventuele nabestemming vast voor het gebied.
Langsheen de Bruggesteenweg voorziet het BPA in de noordelijke zone van oost naar west een
strook buffergroen, een strook bosbouw, een strook voor ontginning met nabestemming bos en
een groot gebied voor ontginning met nabestemming open ruimte gebied (huidige kleiput). Ten
westen van de strook voor woningbouw (woonlint langs de N50) wordt een strook buffergroen
voorzien. Voorts is er nog een zone voor landbouw, een zone voor ontginning en keramische
industrie (Wienerberger) en een zone voor openbare nutsvoorziening (AM-power) aanwezig in
het noordelijke deel.
Voor de zuidelijke zone legt het BPA de bestemming vast voor woningbouw, industrie en een
groot open ruimte gebied als nabestemming na ontginning. De zuidelijkste zone bestaat uit een
zone voor landbouw en een zone voor landbouw met bouwverbod.
Voor de strook voor ontginning (artikelen 16 en 19) met als nabestemming ‘strook voor open
ruimte’ zijn als concrete aanwending mogelijk: landbouw, veeteelt, bosaanplantingen voor
passieve recreatie.
Het bedrijf Cloet dat gelegen is langs de Lichterveldestraat bevindt zich in een deelplan van het
BPA zonevreemde bedrijven fase 1.

2.3.4.

Goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen

Niet van toepassing op het plangebied

2.3.5.

Vergunningen ivm kleiput

Er werd reeds een vergunning afgeleverd voor het verder opvullen van de put in functie van
het verstevigen van de taluds voor 630.000m³, hieronder weergegeven op kaart:
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2.3.6.

Beschermde landschappen, stadsgezichten en bouwkundig erfgoed

Zie toelichtingsnota p 16

2.3.7.

Buurtwegentoets

Zie toelichtingsnota p 17

2.3.8.

SBZ, VEN, IVON en BWK

Het plangebied is niet gelegen in een speciale beschermingszone (SBZ – habitatgebied,
vogelrichtlijngebied of Ramsargebied), Vlaams ecologisch netwerkgebied (VEN-gebied) of
Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk-gebied (IVON-gebied). Binnen het
studiegebied bevindt zich geen onderdeel van het VEN of IVON. De dichtstbijzijnde zijn het GEN
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“de Edegemse Veldekens” en het “Ardooieveld” op ca. 4 km respectievelijk ten noordoosten en
ten zuiden van het studiegebied.

De kleiput zelf is aangeduid als complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle
elementen. Rondom zijn er delen aangeduid als complex van minder waardevolle, waardevolle
en zeer waardevolle elementen. De uiterste noordoostelijke grens is aangeduid als biologisch
zeer waardevol.

Figuur: Biologische waarderingskaart – versie 2 (BWK)

2.3.9.

RSV

Met de metafoor ‘Vlaanderen, open en stedelijk’ wil het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
(RSV) een trendbreuk realiseren met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling. Deze
trendbreuk beoogt de versterking van het buitengebied en het tegengaan van de versnippering
door een optimaler gebruik en beheer van de stedelijke structuur.
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Daarom wordt de ruimtelijk structurerende werking van het fysisch systeem als principe
vooropgesteld. Het fysisch systeem is ruimtelijk structurerend voor de natuurlijke structuur
(inclusief de bosstructuur), de agrarische structuur, de nederzettingsstructuur en het
landschap. Ruimtelijk structurerend betekent dat de huidige, intrinsieke kenmerken van het
bestaand fysisch systeem het richtinggevend kader zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van de
structuurbepalende functies natuur, bos, landbouw en wonen en werken op het niveau van het
buitengebied.
In Vlaanderen wordt de ruimtelijke structuur van het buitengebied vandaag bepaald door het
samenhangend geheel (netwerk) van rivier- en beekvalleien, grote en aaneengesloten natuuren boscomplexen, belangrijke landbouwgebieden, de nederzettingsstructuur, het landschap en
de infrastructuur…
Er zijn vier ruimtelijke principes die de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen
ondersteunen, met name: de gedeconcentreerde bundeling, het fysisch systeem als
ruggengraat, de poort als motor van ontwikkeling en de infrastructuur als bindteken en basis
voor de locatie van activiteiten.
Specifiek doelt men met het fysisch systeem als ruggengraat op het geheel van eigenschappen,
processen en onderlinge relaties van klimaat, lucht, bodem en water. In de context van de
ruimtelijke structuur spelen vooral de bodem en het water een rol. Zij bepalen of beïnvloeden
in hoge mate de natuurlijke structuur, de agrarische structuur, de nederzettingsstructuur en
het landschap. Belangrijke componenten in Vlaanderen zijn het netwerk van beek- en
riviervalleien, de grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied en de verbindende openruimtegebieden.
West-Vlaanderen is rijk aan grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied. Die zijn
onderling verbonden en grensoverschrijdend (met Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Zeeland,
Nord-Pas-de-Calais).

2.3.9.1.

Herbevestigd agrarisch gebied

De site is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. Niet alle percelen zijn echter bestemd als
agrarisch gebied. Het BPA is het geldende document inzake bestemming.

2.3.9.2.

Afbakening van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur
(AGNAS)

Het RSV heeft de ambitie om de open ruimte in het buitengebied maximaal te vrijwaren voor
landbouw, natuur en bos. Samen met de natuur- en landbouworganisaties maakte de Vlaamse
Regering in 1997 de afspraak om te evolueren naar 750.000 ha agrarisch gebied, 150.000 ha
natuurgebied en 53.000 ha bosgebied. Dat is een toename met 38.000 ha natuurgebied en
10.000 ha bosgebied en een afname van 56.000 ha agrarisch gebied.
In 2001 besliste de Vlaamse Regering de afbakening van deze landbouw-, natuur- en
bosgebieden aan te pakken in twee fasen. In een eerste fase werd in 2003 ca. 86.500 ha
bestaand natuurgebied aangeduid als onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). In
de tweede fase worden sinds 2004 de landbouwgebieden en de resterende natuur- en
bosgebieden afgebakend. Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse overheid in overleg met
gemeenten, provincies en middenveldorganisatie een ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur
en bos in dertien buitengebiedregio’s. De visie geeft op hoofdlijnen aan welke gebieden
behouden blijven voor landbouw en waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of
bosuitbreiding.
De voor het plangebied relevante ruimtelijke visie is deze voor de regio Leiestreek.
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2.3.9.3.

Ruimtelijke visie regio Leiestreek

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2008
een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Leiestreek.
Op 24 oktober 2008 nam de Vlaamse regering kennis van deze visie en keurde ze de
beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 82.200 ha agrarisch
gebied
én
een
operationeel
uitvoeringsprogramma goed.
In
het
operationeel
uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen de
Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken voor de afbakening van de resterende
landbouw-, natuur- en bosgebieden.
Ruimtelijke beleidsdoelstellingen
Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV worden
volgende ruimtelijke beleidsdoelstellingen voor de open ruimte in de buitengebiedregio
Leiestreek geformuleerd:
−
−
−
−
−
−

Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden en ruimtelijk ondersteunen van de
beroepslandbouw;
Behoud en versterking van natuurcomplexen binnen een netwerk;
Behoud en versterking van de bos- en parkstructuur;
Behoud en versterken van watersystemen en valleistructuren, ook voor natuurlijke
waterberging;
Behoud van gave landschappen en structurerende landschapselementen, ontwikkeling
van nieuwe landschappen;
Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte;

Gewenste ruimtelijke structuur
De synthese van de bestaande ruimtelijke structuur van het buitengebied laat toe deelruimten
voor de buitengebiedregio Leiestreek te definiëren. Een deelruimte is een gebied waarbinnen
een samenhangend ruimtelijk beleid voorgesteld wordt.
Het plangebied van onderhavig PRUP maakt onderdeel uit van deelruimte 1: ‘Plateau van Tielt’.
De deelruimte Plateau van Tielt wordt in het westen begrensd door de Rug van Westrozebeke,
in het oosten door het afleidingskanaal van de Leie en door de vallei van de Oude MandelZeverenbeek, in het zuiden door het regionaalstedelijk gebied Roeselare en de Mandelvallei, en
in het noorden door de veldgebieden van de Zandstreek. In het westen en het noorden gaat
het om de projectgrenzen van de buitengebiedregio’s KustPolders-Westhoek en Veldgebied
Brugge-Meetjesland. De ruggengraat van deze deelruimte bestaat uit het golvende Plateau van
Tielt en zijn uitlopers.
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte ‘Plateau van Tielt’ is opgebouwd uit een
aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de
bijbehorende structuurschetsen.
Het plangebied situeert zich binnen een belangrijk ruimtelijk concept, namelijk het behoud (en
ontwikkeling) van open waters met ecologische waarde waaronder de kleigroeve van
Egemkapelle (6.1 op kaart). Hierbij wordt gesteld dat een aantal groeven en hun directe
omgeving een potentieel bieden voor de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden
verbonden aan moeras(bos), open water, oevers en taluds. Deze natuurwaarden worden in
deze natuurarme regio verder ontwikkeld, prioritair al in de luwe zones tijdens de ontginning.
Daarnaast is ook het concept ‘vrijwaren van markante plateauranden’ van belang. Markante
steilranden en zichtlocaties worden bouwvrij gehouden. Het ruimtelijk beleid ondersteunt
erosiebestrijding. Behoud en herstel via stimulerende maatregelen van kleine
landschapspelelementen is wenselijk. Hierdoor kan een positieve bijdrage aan de
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erosieproblematiek en aan het functioneren als ecologische infrastructuur worden geleverd. De
kam Koolskamp – Egem – Tielt valt binnen het plangebied (8.4 op kaart).
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Figuur: gewenste ruimtelijke structuur (Bron: ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos – regio Leiestreek).
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2.3.9.4.

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en Beleidsplan Ruimte WestVlaanderen

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
goed. Dit is een belangrijke nieuwe formele stap op weg naar het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen, dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zal vervangen. De Vlaamse Regering
formuleert in het Witboek doelstellingen, ruimtelijke ontwikkelingsprincipes en werven die de
basis zullen vormen om samen aan de slag te gaan en de ruimte van Vlaanderen te
transformeren.
Het uiteindelijke Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zal bestaan uit een strategische visie en een
operationaliseringsprogramma in de vorm van een set beleidskaders. Het zal de strategische
krachtlijnen schetsten voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia en de basis
vormen voor operationele maatregelen zoals het opmaken en bijsturen van regelgeving,
instrumentarium, beleidskaders of ontwikkelingsprogramma’s.
Net zoals op Vlaams niveau is er op provinciaal niveau ook heel wat aan het veranderen op
niveau van ruimtelijke planning. Het beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen is op heden in
opmaak en zal uiteindelijk het provinciaal ruimtelijk structuurplan vervangen.
Het BRWV zal bestaan uit een kernnota (= strategische visie) en een set beleidskaders dewelke
de strategische visie zullen vorm geven.

2.3.10.

PRS-WV

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen werd goedgekeurd bij ministerieel
besluit van 6 maart 2002. Het addendum op het PRS-WV werd goedgekeurd bij ministerieel
besluit van 11 februari 2014.
Egem en omgeving
In het PRS-WV is Egem geselecteerd als overige kern in het buitengebied. M.a.w. is deze kern
structurerend voor wonen in het buitengebied (opvang van de eigen groei huishoudens op
niveau van de kern) en beschikt ze over een lokaal verzorgende rol. Er is mogelijkheid tot een
lokaal bedrijventerrein in verwevenheid met wonen. (PRS p. 144-145)
Er worden geen uitspraken gedaan over de ontginningsput, noch over Egemkapelle in het kader
van het PRS.
De N50 is aangeduid als secundaire weg II (verzamelende functie richting hogere wegennet).
Landschap
De kleiput en omgeving bevindt zich binnen het ‘nieuwe landschap: Land van Roeselare-Tielt’.
‘Nieuwe landschappen zijn gebieden waar onder invloed van grootschalige ingrepen bestaande
structuren zijn uitgewist. Tot nieuwe landschappen behoren gebieden onder invloed van sterk
versnipperde bebouwing, industrialisering, agro-industrie en ruilverkaveling (oude stijl). Het
zijn met andere woorden gebieden die tijdens een recente periode (sedert de Tweede
Wereldoorlog) een landschappelijke metamorfose hebben ondergaan.’ (PRS-WV, p.206)
De rug van Hooglede doorkruist het plangebied. Deze rug is in het PRS-WV als structurerende
reliëfcomponent aangeduid.
‘Een structurerende reliëfcomponent is een reliëfcomponent die structuurbepalend is voor het
buitengebied. De structurerende reliëfcomponenten zijn duidelijk visueel aanwezig en
beklemtonen belangrijke gebiedsovergangen (cuesta’s, steilranden enz.). Het beleid is erop
gericht dat deze structurerende reliëfcomponenten visueel aanwezig blijven.’ (PRS-WV, p.348)
Reconversie
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‘Reconversie is de herinvulling/herbestemming van een gebied waar vroeger benutte gebouwen
met daarbijhorende gronden in onbruik zijn geraakt omdat er geen belangstelling meer voor
bestaat of omdat het niet meer wenselijk is om ze voor de functie waarvoor ze bestemd zijn te
behouden. Onbenutte gronden die gelegen zijn binnen een bestemming waarvoor ze nooit
werden ingezet, worden dus niet als een reconversie beschouwd tenzij ze volledig ingesloten
liggen in het bebouwde weefsel.’ (PRW-WV, p.343)
Op p.139 van het PRS-WV wordt er gesteld dat reconversie binnen de bebouwde ruimte dient
gestimuleerd te worden als beleidsdoelstelling inzake de nederzettingsstructuur:
‘Reconversies worden binnen de bebouwde ruimte gestimuleerd omdat hierdoor de ruimtelijke
kwaliteit van bepaalde sites en van de omgeving kan worden opgewaardeerd. Met de bebouwde
ruimte worden de stedelijke gebieden, de geselecteerde kernen en de overige
woonconcentraties bedoeld. Het gaat dus ook om de gehuchten en de niet geselecteerde kernen
maar niet om de geïsoleerde bedrijfssites.
Deze doelstelling geeft uitvoering aan het principe van duurzaam ruimtegebruik.
Bij een reconversie dient in de eerste plaats te worden onderzocht of de benutte gronden niet
opnieuw kunnen worden ingezet voor de huidige bestemming.
Indien dit niet meer wenselijk is, is het van belang deze gebieden opnieuw in te zetten voor
andere ruimtevragen. Dit kan gaan om zowel wonen, bedrijvigheid, recreatie,
gemeenschapsvoorzieningen,…. Het gaat om alle kerngebonden functies. Op die manier wordt
op termijn meer open ruimte gevrijwaard omdat er minder nieuwe gebieden voor het opvangen
van deze ruimtevragen moeten worden aangesneden. Hiervoor dienen geen behoeftestudies te
worden opgemaakt. Bij latere behoeftestudies zal het bijkomend aanbod gecreëerd door het
reconversieproject verrekend worden. Dit heeft dan ook gevolgen voor de ruimtebalans.’
Op p.150 van het PRS-WV worden de ruimtelijke principes inzake reconversieprojecten
opgelijst:
‘Opvangen van de noden binnen de gemeente:
Bij reconversies dient een afweging te worden gemaakt van alle noden binnen de gemeente
(lokale bedrijvigheid, gemeenschapsvoorzieningen, recreatie, lokale handelsfuncties, wonen
voor diverse doelgroepen, groenvoorzieningen,… ). Hierbij dient te worden onderzocht welke
van deze noden er in het betreffende gebied kunnen worden opgevangen. De bestaande
behoefteberekeningen kunnen hierbij een hulp zijn. Er dienen geen nieuwe behoeftestudies
opgemaakt te worden.
In relatie met de visie binnen het GRS:
De gekozen opties kaderen hierbij wel binnen de visie van het GRS. Indien in het GRS voor het
gebied visies worden geformuleerd betreffende functies, dichtheden, erfgoed, stapelbouw,… ,
dan zijn deze visie-elementen ook van toepassing. Indien binnen het GRS geen opties
geformuleerd staan betreffende het reconversieproject dan is dit beleidskader van toepassing
en is er hiervoor geen herziening van het GRS nodig.
Functies maximaal verweven:
De potenties van het gebied dienen maximaal benut te worden voor het realiseren van een
verwevenheid aan functies. Van belang hierbij is om rekening te houden met het
bereikbaarheidsprofiel van het gebied, de reeds aanwezige functies in de omgeving en de schaal
van de stad, de kern of de overige woonconcentratie.
Kwalitatieve invulling staat centraal:
De invulling van het reconversiegebied voldoet aan een aantal kwalitatieve randvoorwaarden.
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De reconversie is kwalitatief en duurzaam. Het project is functioneel en ruimtelijk een
meerwaarde voor de omgeving en heeft een beperkte ecologische impact (alternatieve
vervoerswijzen, waterbeheer, energieverbruik,ruimtegebruik,…).
De eigenheid en de schaal van de bebouwingsconcentratie dient bij de inrichting van
het reconversiegebied gerespecteerd te worden door de bebouwingstypologie, de
dichtheid en inrichting van de publieke ruimte erop af te stemmen.
De bebouwing en/of bebouwingstypologie dient maximaal ingepast te worden in de
omgeving, met respect voor het aanwezige onroerend erfgoed. Positief contrasterende
architectuur behoort tot de mogelijkheden.
Het is noodzakelijk om zowel voldoende publieke ruimte als kwalitatieve publieke ruimte
te realiseren in het reconversiegebied onder de vorm van groenelementen, wijkgroen,
een speelruimte, een plein,…
Fiets- en wandelpaden dienen het gebied te integreren in het langzaam
verkeersnetwerk.
De ontsluiting takt aan en bouwt verder op de ontsluitingsstructuur van de kern.’

2.3.11.

GRS Pittem

Het GRS Pittem is goedgekeurd op 04/11/2008.
In het GRS Pittem wordt Egemkapelle aangeduid als landelijke woonenclave. ‘De landelijke
woonconcentratie groeide langsheen de N50, op het kruispunt met de Kasteeldreef.’ (GRS, p.
51 ID).
Het ontginningsgebied ‘De kapelle’ wordt als volgt omschreven (GRS, p. 69 ID):
‘Dit ontginningsgebied omvat naast de ontginningsputten, een nijverheidszone waar de
Steenbakkerij nv Ampe gevestigd is en een industriezone waar ‘Weverij Clarysse’ gevestigd
is.’
Buslijn 73 verbindt Lichtervelde met Tielt via Koolskamp, Ardooie, Egemkapelle, Egem en
Pittem. De N50 maakt deel uit van het provinciaal fietsroutenetwerk (GRS, p. 77 ID).
De klei-ontginningszone van en Egemkapelle als kleinere woonkern is hoger gelegen dan de
omgeving, en de reliëfovergang ter hoogte van Egemkapelle en Egem worden als markante
elementen van het landschap aangeduid (GRS, p. 82 ID). ‘Deze elementen zijn
structuurbepalend voor de herkenbaarheid van een gebied.’
Egemkapelle wordt gezien als een belangrijke entiteit langsheen de N50.
‘Egemkapelle is een gehucht ontstaan langs de Brugsesteenweg (N50), op het kruispunt met
de Kasteeldreef (richting Egem); het telt amper 150 inwoners. Door de ligging vinden we een
sterke verweving van functies: naast wonen is er ook heel wat bedrijvigheid en één
(grootschalige) kleinhandelszaak. Verder is de dienstverlening hier eerder beperkt. De kern is
morfologisch als volgt opgebouwd:
-

de huidige structuur van het dorp bestaat uit de lintbebouwing langs de
Brugsesteenweg en een beperkte verlinting langsheen de Kasteeldreef.
Ten noorden van het gehucht ligt het industrieterrein “Egem Industrie”. Binnen
deze zone – met een totale oppervlakte van 7,6 ha – zijn acht bedrijven
ondergebracht. Daarnaast vinden we op dit industrieterrein ook een geïsoleerde
detailhandelszaak voor (Multibazar). Deze handelszaak is gericht op de N50 en de
aantrekkingskracht ervan overstijgt het grondgebied van Pittem.

Onder andere volgende knelpunten en potenties worden omschreven inzake de N50 (GRS, p.
103 ID):
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‘Aanwezigheid van de N50 die enerzijds voor een goede ontsluiting zorgt van de
kernen en de bedrijventerreinen, maar anderzijds ook een barrière vormt (o.a.
doorgaand vrachtverkeer)
Er zijn verschillende zonevreemde bedrijven, die door hun ligging langsheen de
N50 ruimtelijk wel aanvaardbaar zijn.’

GRS Pittem, gewenste woon- en leefstructuur (RD, p 11 e.v.)
Inzake Egemkapelle wordt het volgende gesteld:
‘De landelijke woonconcentratie bestaat uit een beperkt aantal woningen; er zijn geen
voorzieningen en/of diensten aanwezig. De landelijke woonconcentratie Egemkapelle heeft
een bepaalde identiteit. Het ruimtelijk beleid is gericht op ‘morfologische’ afwerking van de
woonconcentratie (enkel binnen de bestaande juridische woonzones). Het stelselmatig
voortschrijden van de woonconcentratie ten nadele van de continuïteit van de open ruimte is
niet aanvaardbaar.’
Inzake het woonlint wordt het volgende gesteld:
‘Een aantal kleine woonconcentraties verspreid over de gemeente zijn volgens het gewestplan
in landelijk woongebied gelegen. De beleidsoptie in deze gevallen is dat de bestemming van
het gewestplan globaal genomen als (ruimtelijke) afbakening geldt. Het is hier in geen geval
de bedoeling om een bijkomend juridisch aanbod te creëren. Het gaat om de sites in de
woonlinten in de Kasteeldreef, de Egemstraat, de Joos de ter Beerstlaan en de
Turkeijensteenweg. Behalve de Egemstraat sluiten deze woonlinten allemaal aan bij de kern
van Egem of Pittem.’

GRS Pittem, gewenste ruimtelijk economische structuur (RD, p 28 e.v.)
Volgende knelpunten inzake de ruimtelijke economische structuur wenst men weg te werken
(RD, p. 29):
-

-

-

‘hoog aantal geïsoleerde kleinschalige zonevreemde economische activiteiten met
behoefte aan bedrijfszekerheid;
grote landschappelijke en verkeerskundige impact van de verspreide bedrijvigheid
langs de N50;
landschappelijke integratie in het landschap van het bedrijventerrein “Egem
Industrie” na eventuele beperkte uitbreiding uitsluitend in functie van bestaande
(nu vaak reeds deels zonevreemde) bedrijven;
er is een acute behoefte aan ruimte voor bedrijven; ambachtspark II is op korte
termijn volledig uitverkocht en ontwikkeld. Selecteren van zoekzone voor
bijkomend bedrijventerrein om de behoefte op te vangen i.f.v. bedrijven die op
hun huidige locatie niet meer kunnen uitbreiden, bedrijven die moeten
geherlokaliseerd omwille van de hinder voor de omgeving en nieuw te ontwikkelen
bedrijven
beheersen van het water-infiltratie-gehalte dat door het groot aandeel monoliete
verhardingen beperkt wordt.’

O.a. volgende ruimtelijke beleidselementen worden bepaald inzake de gewenste ruimtelijk
economische structuur:
Streven naar een optimale integratie van niet storende economische activiteiten in het
woongebied:
-

Uitbouw van een kernwinkelgebied voor kleinhandel en diensten
Verweving van aanvaardbare functies in hoofddorp Pittem
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-

Herlocalisatiebeleid voor hinderlijke bedrijven in woongebied (momenteel stelt
deze problematiek zich niet, GRS p. 30).

Optimaal ontwikkelen en inrichten van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen (RD, p. 31):
‘Bij de ontwikkeling en inrichting van de bestaande en nieuwe bedrijventerreinen dient
rekening te worden gehouden met volgende zaken:
-

-

-

-

De ligging ten opzichte van de gewenste landschappelijke en natuurlijke structuur:
de groene aders in het landschap moeten zoveel mogelijk behouden en versterkt
worden.
Landschappelijke integratie met de omgeving, zowel de woonomgeving als het
open ruimtegebied, door middel van buffering;
Bij de invulling van de bestaande bedrijvenlocaties en de uitbreiding van deze
dient verder aandacht besteed te worden aan de eenheid in aanleg, de algemene
esthetiek en vormgeving;
Er dient gezocht te worden naar ruimtelijke principes in functie van een beperkt
ruimtegebruik, zowel bij het optimaliseren van de bestaande terreinen als bij de
aanleg van nieuwe terreinen. Het gaat om: het herdenken van gabarietsbepalingen
in functie van een beperkt ruimtegebruik, te nuanceren naar de ligging ten
opzichte van de woonomgeving (bv. ondergrondse constructies, parkeren op het
dak, enz.); de integratie van bedrijfsgebouwen; de conciërgewoning en het
bedrijfsgebouw moeten architecturaal een éénheid vormen; de sensibilisering rond
collectief ruimtegebruik (bv. bij buffering, parkeerplaatsen, laad- en loszones)
Belangrijk bij de inrichting van een bedrijvenlocatie is de algemene
waterbeheersing. Dit betekent o.m. het tegengaan van overstromingsproblemen,
maar ook het aanleggen van vb. waterbekkens en zorg voor een maximale
infiltratie door het vermijden van grootschalige monoliete
verhardingsaccommodaties.’

Creëren van ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor ruimtelijk verspreide
bedrijvigheid (RD, p. 31)
Afhankelijk van de locatie worden er verschillende zaken vooropgesteld (aangevuld met
gebiedsspecifieke zaken)
-

-

In of aansluitend bij de kernen van Pittem of Egem (uitbreiding mogelijk,
randvoorwaarden integratie met wonen)
Binnen bestaande woonlinten of kleine concentraties (beperkte uitbreiding
mogelijk onder voorwaarden afhankelijk van integratie met wonen, ontsluiting,
compact)
Langsheen N50 (uitbreiding mogelijk, integratie in landschap)

In bovenstaande categorieën is nieuwe bedrijvigheid tevens steeds mogelijk.
-

In het autonoom landbouwgebied (beperkte uitbreiding mogelijk onder
voorwaarden afhankelijk van natuur, ontsluiting compact)
Beperkte uitbreiding niet in betekenisvolle beekdepressie of structuurbepalend
gebied voor natuur of landschap, in waardevol landschap, in
natuurverbindingsgebieden en (gemeentelijke) gevoelige zones.
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Inzake Egem Industrie wordt nog het volgende gesteld (RD, p. 35):
‘Een aantal bedrijven binnen de industriezone “Egem Industrie” is nu reeds deels zonevreemd
gelegen of kan zich niet verder uitbreiden binnen de bestaande juridische bedrijvenzone. Door
de opmaak van een RUP kunnen uitbreidingsmogelijkheden voor deze bestaande bedrijven
gecreëerd worden; het is niet de bedoeling ruimte te creëren voor nieuwe bedrijven. Aan deze
uitbreiding worden een aantal voorwaarden gekoppeld in het bijzonder op het vlak van
landschappelijke integratie. In principe betreft het een regionale bedrijvenzone voor
milieubelastende industrie en valt deze zone onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest.
Omwille van het hoofdzakelijk lokale karakter van de bedrijven die binnen deze zone
gevestigd suggereert de gemeente om de optimalisatie van deze zone als een lokale
bevoegdheid te beschouwen.’

GRS Pittem, gewenste vervoers- en verkeersstructuur (RD, p 38 e.v.)
Volgende knelpunten worden benoemd (RD, p. 39):
-

Barrièrewerking van de N50 en daaraan gekoppelde verkeersveiligheidsproblemen;
Pittem beschikt niet over een station (stopplaats), en is daarvoor aangewezen op
o.m. Tielt, Lichtervelde of Roeselare;
Doorgaand vrachtverkeer in het centrum van Pittem;
Ontbreken van of onveilige fietspaden langs belangrijke verbindingswegen;
Sluikverkeer;

GRS Pittem, gewenste open-ruimte structuur (RD, p 47 e.v.)
OP p.49 wordt gesteld dat het ontginningsgebied nabij Egemkapelle via BPA ‘De Kapelle’
gedeeltelijk een nabestemming kreeg als natuurgebied. De concrete invulling van die openruimte bestemming moet worden uitgewerkt. Dit wordt als potentie gezien. (gelezen als
suggestie aangezien dit gewestelijk bevoegdheid is)
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In het gemeentelijk autonoom landbouwgebied worden bouwvrije zones afgebakend (RD, p.
52):
‘In deze zones kan niet gebouwd worden, ook geen gebouwen met een agrarische functie.
Vergunningsplichtige werken zoals kleinschalige constructies, waterputten,… kunnen beperkt
toegelaten worden (op te nemen in de voorschriften van het RUP). De bestaande (agrarische)
bebouwing wordt niet in deze zones opgenomen (met voldoende ruime perimeter rond
bestaand bedrijf, uit te werken in het eigenlijke RUP) en krijgt mogelijkheden om nog uit te
breiden op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met de bestaande ruimtelijke context
(hoogte, bestaande volumes en schaal, landschappelijke integratie). De uitbreiding van de
bestaande bedrijven moet op een logische en doordachte manier gebeuren: de nieuwe
gebouwen moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande bedrijfsgebouwen.’
Het gaat om de kouters te oosten en ten westen van Egem.

GRS Pittem, gewenste recreatieve en socio-culturele structuur (RD, p 60 e.v.)
Volgende potenties worden geformuleerd:
-

Pittem is op recreatief vlak vrij goed uitgerust;
De mogelijkheden voor de uitbreiding van sportcentrum Pittem tot een recreatief
sportpark;

Volgende knelpunten worden geformuleerd:
-

Aanleggen van speelpleininfrastructuur;
Uitbreidingsbehoefte sportcentrum is noodzakelijk. Er is in het bijzonder een
behoefte aan bijkomende sportvelden;
Er is behoefte aan bijkomende jeugdlokalen; de uitbreiding van het sportcentrum
biedt mogelijkheden om de bestaande behoefte hierin mee op te lossen.

RD, p. 61:
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‘De bestaande recreatieve structuur van Pittem is sterk gebonden aan de de hoofdkern. Dit
gegeven vormt de uitgangssituatie voor de visie op de recreatieve structuur. Het
structuurondersteunend hoofddorp blijft ook in de toekomst zijn verzorgende rol spelen op
vlak van sport- en recreatieve voorzieningen. Het bestaande sportcentrum biedt daartoe heel
wat potenties. Binnen deze primaire recreatiepool zal gepoogd worden om de belangrijkste
recreatievormen zo geconcentreerd mogelijk te laten ontwikkelen. Er zal echter steeds
rekening gehouden worden met de lokale situatie.’

SYNTHESEKAART RICHTINGGEVEND GEDEELTE GRS PITTEM:
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DEELGEBIEDEN GRS PITTEM:
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Herstructureren activiteitenlint langsheen de N50
Ongebreidelde commerciële verlinting gaat gepaard met een negatieve impact op waardevolle
openruimtecorridors, met ongestructureerde verkeersstromen, met het aantasten van de
woonfunctie (de leefbaarheid) in dergelijke linten en het verlies aan herkenbaarheid van de
verschillende functies (wonen, KMO, handel, landbouw,…). Het druist in tegen de wens naar
een kwalitatieve identiteit van de ruimte. Hoewel nog niet sterk aanwezig in Pittem, moet er
over gewaakt worden dat dergelijke linten niet verder uitlopen of dichtslibben. Concreet gaat
het over de verlinting langs de N50, in het bijzonder ter hoogte van Egemkapelle en in het
zuiden van de gemeente.
Het structureren van deze commerciële verlinting heeft tot doel het vastleggen van de
bestaande concentraties, en de gewenste uitbouw van bedrijven en het nemen van
infrastructurele en omgevingsverfraaiende ingrepen. Deze maatregelen zijn alle ten behoeve
van het leefbaar houden van de linten, het inperken en onder controle houden van de
verkeersstromen, het behouden van open-ruimtecorridors en het bereiken van een
herkenbare bebouwde omgeving. Daar de N50 in het PRS niet geselecteerd werd als een
kleinhandelslint, zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor de bestaande vergunde
kleinhandelszaken langsheen de N50 beperkt tot consolideren.

Aandacht voor inrichting, ontsluiting en uitbreidingsmogelijkheden van de
verschillende bedrijvenzones
Langsheen de N50 komen een heel aantal bedrijvenzones voor; deze zijn meestal goed
gelegen doordat ze vlot bereikbaar zijn langsheen deze N50. De inrichting en ontsluiting van
de bedrijvenzones verdient bijzondere aandacht. Het vrachtverkeer moet zo snel mogelijk
naar de N50 worden afgeleid. Woongebieden moeten daarbij zoveel mogelijk worden
vermeden. De bedrijvenzones moeten worden geoptimaliseerd door landschappelijke
integratie, inbreiding en verdichting, verhogen uitstraling, zichtlocaties creëren,…Voor
bijkomende uitbreiding in functie van lokale bedrijvigheid wordt gedacht aan een gefaseerde
ontwikkeling van de zone ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein “Ambachtspark”.

Oplossing creëren voor de zonevreemde functies langsheen de N50
Langsheen de N50 werden de meeste zones op het gewestplan ingekleurd als agrarisch
gebied. Daardoor komen verschillende zonevreemde woningen en bedrijven voor, in het
bijzonder ten zuidwesten van de kern van Pittem. Voor deze zonevreemde woningen (aantal
woonconcentraties en geïsoleerde woningen) en bedrijven (met een concentratie vanaf de
Posterijlaan tot de gemeentegrens met Meulebeke) moet op korte termijn een oplossing
gecreëerd worden binnen het RUP.

Aandacht voor de oversteekbaarheid van de N50 en de doortocht t.h.v. Egemkapelle
De N50 zorgt t.h.v. een aantal woonconcentraties voor een barrière die de verkeersveiligheid
en –leefbaarheid ondermijnt, in het bijzonder ter hoogte van Egemkapelle. De
oversteekbaarheid van de N50 moet worden verhoogd.

Landschapsintegratie van het industrieterrein “Egem Industrie”
In principe betreft het een regionale bedrijvenzone voor milieubelastende industrie en valt
deze zone onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Omwille van het hoofdzakelijk
lokale karakter (zie Informatief Deel, 4.4.1.1) van de bedrijven die binnen deze zone
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gevestigd suggereert de gemeente om de optimalisatie van deze zone als een lokale
bevoegdheid te beschouwen.
Deze bedrijvenzone ligt vlakbij een woonlint en is ook slecht geïntegreerd binnen het
landschap. In overleg met de bestaande bedrijven zou een buffer/scherm op het terrein
kunnen gecreëerd worden door het aanplanten van 1of 2 rijen hoogstammen of een
dreefstructuur. Daarnaast moet ook een oplossing gecreëerd worden voor de geïsoleerde
grootschalige kleinhandelszaak (Multi Bazar) die op dit industrieterrein gelegen is. Een aantal
bedrijven binnen deze KMO-zone is deels zonevreemd gelegen of kan zich niet meer
uitbreiden binnen de bestaande juridische bedrijvenzone. Door de opmaak van een RUP
kunnen uitbreidingsmogelijkheden voor deze bestaande bedrijven gecreëerd worden. De
zonevreemde tuinen aan de rand van het terrein kunnen via het RUP ook herbestemd worden.
Gepaste inrichting van het ontginningsgebied
In het BPA “De Kapelle” werd de inrichting van het klei-ontginningsgebied vastgelegd. Het
BPA schept mogelijkheden voor de Steenbakkerij Ampe (die bij het ontginningsgebied hoort)
en de Weverij Clarysse. Het ontginningsgebied werd binnen het BPA bijna volledig als openruimte nabestemd. De concrete invulling van die openruimte bestemming moet worden
uitgewerkt.

Scopingnota PRUP Kleiput Egem en omgeving - 33

3.

Visie
3.1. PLANCONTOUR

Voor de definiëring van de plancontour wordt gekeken naar de bestaande juridische toestand
en naar de ruimtelijke samenhang. De begrenzing van het RUP onderzoek loopt grotendeels
gelijk met het BPA De Kapelle. Enkel in het zuiden wordt de plancontour ruimer genomen
door de contour door te trekken tot aan de Lichtervelde straat.
De plancontour van fase 1 van het RUP wordt bepaald op basis van het BPA De Kappelle. De
zuidelijke grens wordt genomen op basis van de zone voor ontginning met nabestemming
open ruimte, én op basis van een perceel dat wordt meegenomen in het kader van een
planologische ruil. De oostelijke grens wordt genomen aan de achterzijden van de percelen
van de woningen langs de N50.
Naast de kleiput en de aanliggende gronden van de voormalige steenbakkerij worden ook de
overige percelen binnen het BPA nr. 12 ‘De Kapelle’ opgenomen.
De oostelijke grens van het gebied wordt gevormd door de N50/Brugsesteenweg. Langs de N50
komt (verspreide) bebouwing en economische activiteiten voor. Het betreft diverse lokale
bedrijven en bedrijvenzones. De N35/Lichterveldestraat bevindt zich ten zuiden. De westelijke
grens van het gebied wordt gevormd door de gemeentegrens Pittem-Ardooie. De noordelijke
grens van het gebied komt overeen met de Nieuw Egemseweg.
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3.2. DOELSTELLINGEN & MOTIVATIE
Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 1.3 wenst de provincie vijf doelstellingen te
verwezenlijken. In dit hoofdstuk wordt de relatie gelegd met de visie van de VLM (2017) en
worden de doelstellingen gemotiveerd.
1) Een gedeeltelijke (gecompartimenteerde) opvulling. Enerzijds zodat qua tijdsaspect
zicht is op de realisatie van de nabestemming. En anderzijds zodat potenties voor
toekomstige natuur en recreatieve waarden niet te niet worden gedaan.
2) De ontwikkeling van een toegankelijk groengebied op de gronden van de voormalige
kleigroeve.
3) Bedrijvigheid mogelijk maken op de site van de voormalige steenbakkerij. Dit in het
kader van reconversie. Reconversie is als beleidskader opgenomen in het PRS-WV.
4) Een afzonderlijk watercaptatiebekken om het opgepompte water te gebruiken voor
een permanente watervoorraad voor het overbruggen van droogteperiodes voor de
landbouw.
5) Het patchwork van allerhande bestemmingen en nabestemmingen als gevolg van het
geldende BPA nr.12 De Kapelle (goedgekeurd dd. 22/05/1995) en het gewestelijk RUP
Oppervlaktedelfstoffen ‘Klei van Ieper en Maldegemklei’ (definitief vastgesteld dd.
12/10/2012) vervangen door eenduidige bestemmingen en voorschriften. Deze
doelstelling wordt niet verder opgenomen binnen de eerste fase van het RUP en is dus
niet verder verwerkt in het ontwerp, met uitzondering van de ontginningszone, waar
de nabestemming landbouw wordt bevestigd.
In het RUP worden ook nog twee andere planelementen opgenomen:
• vastleggen toekomstmogelijkheden voor de vergistingsinstallatie AM-power
• het doorvoeren van een planologische ruil industriegebied - landbouwgebied

3.2.1.

Een gedeeltelijke (gecompartimenteerde) opvulling van de kleiput

3.2.1.1.

Gekozen opvulscenario

Teneinde tot een toegankelijke groene ruimte te komen dient de kleigroeve deels worden
opgevuld. Er wordt hierbij voor geopteerd om de put gecompartimenteerd op te vullen. Dit
komt overeen met scenario C zoals opgemaakt in de ontwikkelingsvisie van de VLM. Dit scenario
bleek ook het voorkeursscenario uit deze visie en biedt mogelijkheid om bestaande kwaliteiten
van de site te bewaren én te versterken met een aantal nieuwe inrichtingen. Het
gecompartimenteerd opvullen houdt in dat de opvulling van de put niet uniform is tot op een
bepaalde hoogte. Het niveau van opvulling varieert binnen de put. Daarenboven wordt de
grondwaterstand in de put kunstmatig laag gehouden door actief pompen (naar analogie met
de huidige situatie). Dat maakt dat in de put een mix kan gecreëerd worden van natte en
drogere natuur.
-

de realisatie van dit scenario biedt een aantal voordelen/nadelen :
de opvulcapaciteit van de put wordt deels benut, deels ook niet
actuele natuurwaarden in de put (enkel op de flanken) kunnen deels bewaard worden.
De natuur- en archeologische waarden onderaan de put niet.
de hinder ten gevolge van het opvullen van de put (aan- en afrijden van zwaar verkeer)
wordt niet uitgeschakeld, maar wel beperkt.
actuele waarden op het terrein (stilte, geologie, …) kunnen deels bewaard worden
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-

…

Strikt genomen kan de toegankelijke groene ruimte gerealiseerd worden binnen de huidige
planologische context. Er zijn echter een paar mogelijkse voordelen van een planologisch
initiatief, ook voor het onderdeel van de kleigroeve.
1. Zo kan in een RUP vastgelegd worden wat de minimale en de maximale opvulhoogte
voor de groeve is. Dit wordt bepaald op maximum 25 m TAW, zie motivatie in
toelichtingsnota p 25.
2. Daarnaast kan ook een maximale duur voor de opvulling vastgelegd worden zodat er
duidelijk zicht is op de effectieve inwerkingtreding en realisatie van de nabestemming.
Dit wordt bepaald op 10 jaar.
3. Zo kan in een RUP ook de nabestemming gecorrigeerd worden. Actueel heeft het
grootste deel van de put als nabestemming ‘open ruimte’. Dat kan strikter in de richting
van een groene bestemming geformuleerd worden. Hier wordt geopteerd voor het
behoud en beperkte uitbreiding van de bosstrook en een bestemming als gemengd
openruimte gebied.

3.2.1.2.

Afweging scenario’s uit de visie van de VLM:

Scenario A noord – niet opvullen
Bij het niet opvullen van de put in combinatie met het stoppen met het pompen van
grondwater zal de put zich spontaan opvullen met water tot de natuurlijke grondwaterstand.
Dit zal ervoor zorgen dat het water stijgt tot 40 à 42 TAW (Tweede Algemene Waterpassing).
Het maaiveld van het bedrijf AM-power en de verlaten steenbakkerijsite ligt tussen de 37 en
38 TAW. Dit betekent dat deze zones bij het opvullen van de put met water onder water
zullen komen. Scenario A in combinatie met niet pompen is dus geen valabele optie.
Bij het niet opvullen van de put in combinatie tot het continu wegpompen van grondwater zal
de kostprijs (energie, materiaal en onderhoud) zeer hoog oplopen. Scenario A in combinatie
met pompen is dus geen duurzame optie.
Scenario A werd niet weerhouden als plandoelstelling voor het PRUP.
Scenario B noord – deels opvullen
Het deels opvullen van de put tot eenzelfde niveau als de grondwatertafel in combinatie met
het niet pompen is ecologisch een minder interessante keuze aangezien er weinig variatie is in
de waterhoogte. Daarnaast zal de put opgevuld moeten worden tot 35 TAW. Hogere peilen
zorgen voor een gevaar voor wateroverlast op de omliggende lager gelegen percelen. Er is
een grote hoeveelheid grond nodig om dit opvulniveau te bereiken. Het opvullen van de put
tot eenzelfde niveau als de grondwatertafel (35 TAW) zal een sterke mobiliteit en
geluidshinder genereren. Omwille van bovenstaande redenen is scenario B niet weerhouden.
Het deels opvullen van de put tot een niveau onder de grondwatertafel in combinatie met het
pompen kan gebeuren tot een niveau naar keuze. Hoe meer wordt opgevuld, hoe minder
water weggepompt moet worden. Vanuit ecologisch standpunt is meer variatie in opvulhoogte
echter wenselijker. Ook zal er nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid water weggepompt
worden afhankelijk van de opvulhoogte (hoe meer opgevuld, hoe minder te verpompen).
Scenario B werd niet weerhouden als plandoelstelling voor het PRUP.
Scenario C noord – gecompartimenteerd opvullen
Het gecompartimenteerd opvullen van de put zonder pompen heeft vanuit ecologisch
standpunt enkel nut wanneer de opvulling op een aantal plaatsen voldoende hoog is zodat de
grondwatertafel de vegetatie kan beïnvloeden, zo niet is het resultaat hetzelfde als scenario
A1 (niet opvullen in combinatie met niet pompen), namelijk één grote vegetatieloze, diepe
waterplas. Dit gaat gepaard met een aanzienlijk grondverzet, welk echter wel kleiner zal zijn
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dan in scenario D (volledig opvullen). Bij het blijvend pompen van het grondwater, moet de
put minder hoog opgevuld worden.
Het gecompartimenteerd opvullen met pompen geeft verschillende ecologische
inrichtingsmogelijkheden zoals geïsoleerde waterplassen, waterplassen met verschillende
diepten, oeverzones,… waardoor een afwisselend slikken- en plassenlandschap kan ontstaan.
Een variatie in waterdiepte is essentieel voor de creatie van biodiverse ecotopen. Ook in dit
scenario zal een hoeveelheid grond nodig zijn om de put op te vullen. Afhankelijk van de
opvulhoogtes en de duur van de realisatie kan dit zorgen voor hinder voor omwonenden.
Daarnaast zal bij dit scenario blijvend gepompt moeten worden.
Scenario C (variant met pompen) werd weerhouden als plandoelstelling voor het PRUP en
werd zo vertaald.
Scenario D – volledig opvullen
Het volledig opvullen van de put zal steeds gecombineerd worden met het niet pompen. De
put zal volledig opgevuld worden zodat het niveau ongeveer gelijk komt met de omliggende
gronden. Bij een volledige opvulling zal het grondwater in de put mee stijgen tot het niveau
van in de omliggende lagen. Dat wil zeggen 1 à 2 meter onder het maaiveld. Gezien het feit
dat omliggende (lager gelegen) percelen reeds bebouwd zijn, zal hier dan een beeksysteem
moeten worden aangelegd die het grondwater kan wegvangen om wateroverlast te
vermijden.
De ecologische waarde nadien zal minder hoog zijn dan bij een scenario van gedeeltelijke
opvulling. Ook zal een enorme hoeveelheid grond en tijd nodig zijn om de put volledig te
vullen met alle mogelijke hinder voor omwonenden tot gevolg.
Scenario D werd niet weerhouden als plandoelstelling voor het PRUP.

3.2.2.

Ontwikkeling van toegankelijke groengebied

De kleigroeve beschikt over de potentie om ingericht te worden als een toegankelijke groene
ruimte. Egem en de ruime omgeving kenmerkt zich door een gebrek aan groen, en vooral een
gebrek aan publiek toegankelijk groen. Via dit initiatief kan deels tegemoet gekomen worden
aan de vraag naar publiek toegankelijk groen in functie van recreatief medegebruik.
Een multifunctionele groenpool vervult idealiter volgende functies:
•
•

•

Strategische functie: een toekomstig domein in regio Pittem - Wingene fungeert als
hefboom voor een Regiowerking.
Toeristisch-recreatieve functie: Alle provinciedomeinen hebben een toeristischrecreatief belang en zijn als dusdanig ingericht en uitgerust met multimodale
parkeermogelijkheden en recreatieve voorzieningen. De bestaande fiets- en
wandelnetwerken kunnen voor een stimulans zorgen. Westtoer wordt steeds
betrokken in dit proces en onderzoekt de recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden. In
het plan-MER zullen zowel de kwetsbaarheden van de trage verbindingen als de
potenties van de trage verbindingen in kaart worden gebracht. Ook de vraag naar een
kleine toegang tussen de Brugsesteenweg 212 en 216 werd in het RUP vertaald.
Economische functie: domeinen bezitten een rechtstreekse economische dynamiek
door de samenwerking met uitbaters cafetaria, houtverkoop en landbouwgebruik. De
financiële impact kan uitgedrukt worden in bestedingen van de bezoeker.
Onrechtreeks profiteert de regio mee van de aantrekkingskracht van een domein op
vlak van toerisme en recreatie. Domeinen vormen immers belangrijke schakels als
groen wandel- en fietsparadijs, zwemzone, sportplek, culinair aanbod, natuurbeleving
enz. Bijkomend kan er ook gedacht worden aan het aanbieden van een watervoorraad
i.f.v. de landbouw in de regio.
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•

•

•
•

Ecologische - landschappelijke functie: site met een ecologisch belang of te
ontwikkelen belang. Bij de aanleg en inrichting van de provinciedomeinen wordt het
nodige gedaan om een gevarieerd landschap met diverse biotopen tot stand te
brengen. Gelet op de huidige bestemming (ontginningsgebied), vergunningen
(stabiliteitswerken aan de taluds) en sectorale randvoorwaarden ligt de focus dus
eerder op het toekomstige natuurpotentieel dan op het huidige aanwezige. Dit geldt
ook voor de discipline archeologie omtrent mogelijke fossielen.
Sociale functie - Welzijn: de site kan mits kwalitatieve inrichting en recreatieve
voorzieningen een ontmoetingsplaats worden voor vele doelgroepen; joggers,
wandelaars, fietsers, mountainbikers, ruiters, adventure… Aanbod voor andersvaliden
vormt een aandachtspunt.
Educatieve functie: werking en samenwerking scholen/onderwijs; in het bijzonder voor
Egemput inzake geologische educatie
Cultuur-historische functie - erfgoed: verhaal van de steenbakkerij Ampe zichtbaar
maken en ontsluiten

De site kan als groendomein een belangrijke schakel vormen in een ruimer netwerk en
ingeschakeld worden in een toekomstgericht ‘gebiedenbeleid’ en bijgevolg binnen het bestuur
van strategisch belang zijn voor het voeren van een project-georiënteerd beleid waarbij de
diverse disciplines en doelstellingen van het bestuur op een bepaald gebied worden ingezet.
Door de geografische ligging in een dicht bevolkt- (300.000 inwoners in een straal van 20 km)
en groenarme regio kan een uniek aanbod ontstaan met bovenlokale aantrekkingskracht.
De keuze om de site te ontwikkelen tot een groendomein is gestoeld op een aantal
kwaliteitscriteria:
-

Ligging: ontwikkeling domein in een regio die relatief groenarm is;
Oppervlakte: 33 ha, al dan niet in fases en met opties inzake exploitatie put;
Bovenlokale schaal: Qua omvang en ligging en ook qua complexiteit is het duidelijk
dat dit bovenlokaal kan functioneren.
Ruimtelijke draagkracht: domein kan ontwikkeld worden zonder conflict en in
afstemming met andere sectoren;
Multifunctionele mogelijkheden;

3.2.1.

Reconversie voormalige steenbakkerij

Uit het advies van het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) blijkt dat de economische
haalbaarheid van een ontginning in de zone van de steenbakkerij onderzocht werd. Er werd
een boring uitgevoerd (resultaat boring zie advies A13 VPO in het laatste hoofdstuk van dit
document) waaruit blijkt dat de aanwezige klei zeer mager is. Er zijn geen gegronde redenen
meer om deze zone in het te ontwikkelen PRUP te behouden als ontginningsgebied. Hierdoor
is ook het behoud als zone voor keramische industrie voorbijgestreefd. Het behoud van het
ontginningsgebied zoals geformuleerd in ontwikkelingsscenario 1 en 2 uit de visie van de VLM
worden dus niet verder weerhouden. Ontwikkelingsscenario 3, waarbij wordt uitgegaan van
reconversie van de gebouwen wordt daarom verder uitgewerkt in het PRUP.
In de gemeente Pittem zijn er tal van zonevreemde bedrijven. In 2001 is de gemeente gestart
met de opmaak van een sectoraal BPA zonevreemde bedrijven. De eerste fase van dit BPA
werd op 12/11/2003 goedgekeurd, waarbij zeven bedrijven werden opgenomen. In het kader
van het BPA zonevreemde bedrijven 2de fase (opmaak 2007) werd de inventaris van de
zonevreemde bedrijven in de gemeente Pittem geüpdatet. Hieruit bleek dat er in Pittem ca.
130 (deels) zonevreemde bedrijven voorkomen. Bijna al deze bedrijven liggen (gedeeltelijk)
volgens het gewestplan in agrarisch gebied. Het is met andere woorden niet evident om bij
eventuele uitbreidingsvragen van deze bedrijven een oplossing te bieden op de zonevreemde
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bedrijfslocaties zelf. De bebouwde bedrijfssite van Wienerberger zou dus eveneens kunnen
ingezet worden in functie van herlocalisatie van bestaande zonevreemde bedrijven gelegen
binnen de gemeente. Op deze manier kan er rechtszekerheid worden geboden aan bestaande
zonevreemde bedrijven die wensen uit te breiden/te herlocaliseren. De huidige sites van deze
bedrijven worden niet meegenomen binnen dit planinitiatief. Het is aan de gemeente om
parallel aan dit planproces na te denken over welke invulling er zou gegeven worden als deze
bedrijven verhuizen. Het voorziene bedrijventerrein is echter niet specifiek bedoeld voor deze
bedrijven. In het kader van het uitvoeringsgericht flankerend beleid kan gekeken worden hoe
solitair gelegen bedrijven uit de regio kunnen gestimuleerd worden om naar dit nieuwe
bedrijventerrein te herlocaliseren.
De site sluit aan bij de bebouwde structuur van Egemkapelle en is aan de N50 gelegen. Het
gaat met andere woorden niet om een geïsoleerde bedrijfssite, waardoor het reconversiekader
uit het PRS-WV kan worden toegepast.
Reconversies worden binnen de bebouwde ruimte (stedelijk gebied / geselecteerde kern /
overige woonconcentraties) gestimuleerd omdat hierdoor de ruimtelijke kwaliteit kan worden
opgewaardeerd. Bij een reconversie dient in de eerste plaats te worden onderzocht of de
benutte gronden niet opnieuw kunnen worden ingezet voor de huidige bestemming. Indien dit
niet meer wenselijk is, kunnen ze ook ingezet worden voor andere ruimtevragen. Hiervoor
dienen geen behoeftestudies te worden opgemaakt, bij latere behoeftestudies zal het
bijkomend aanbod dat door de reconversie wordt gecreëerd, verrekend worden.
Er werd reeds aangetoond waarom de bestaande bestemming achterhaald is. De reconversie
is van toepassing op die delen die reeds verhard en bebouwd zijn. De overige ruimte die nog
in landbouwgebruik is, zal worden omgezet naar een open ruimte bestemming, met blijvende
mogelijkheid voor ontginning.

De N50 is in het PRS-WV aangeduid als secundaire weg II en heeft met andere woorden een
verzamelende functie richting het hogere wegennet. De N50 maakt tevens deel uit van het
fietsroutenetwerk. Via een RUP zullen er garanties worden opgelegd inzake de kwaliteit van
het reconversieproject conform het beleidskader uit het PRS-WV.
Bij de ontwikkeling van dit reconversieproject moeten de potenties qua synergie met de
omliggende activiteiten/functies ten volle geëxploreerd worden. We denken aan duurzame
energie, gezamenlijke waterbuffering, gezamenlijke parkeer/onthaalinfrastructuur voor het
groene domein,….
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Tenslotte laat een bestemming als (kleinschalig) bedrijventerrein toe dat enkele van de
bestaande gebouwen herbruikt kunnen worden. Ook (een deel van) de bestaande verharding
kan opnieuw ingezet worden. In het GRS van Pittem wordt ook de nood aan bijkomende
bedrijvigheid beschreven.
Het omzetten van de site van de voormalige steenbakkerij naar bedrijvigheid (reconversie,
ontwikkelingsscenario 3) geniet dus de voorkeur en wordt gezien als het te prefereren
alternatief.
Vanuit de verschillende adviezen en inspraakreacties blijkt het belang van bedrijvigheid die
niet te veel verkeer aantrekt. Er wordt bijgevolg geopteerd om het type bedrijvigheid te
voorzien in KMO’s en niet in grote transport, distributie of logistieke bedrijven (TDL). Dit
wordt ook zo vertaald in het RUP.
Tijdens de publieke raadpleging werd een voorstel gedaan om de gebouwen in te richten als
museum met motoren. Dit kan combineerbaar zijn met een bedrijventerrein. Deze optie is
toegelaten met het RUP.

3.2.2.

Realisatie permanente watervoorraad ten behoeve van de landbouw
geïntegreerd in de volledige ontwikkeling

Bijkomend is er de potentie om een permanente watervoorraad aan te leggen teneinde
droogteperiodes te kunnen overbruggen. De watervoorraad kan dan ten dienste staan van de
landbouwactiviteiten in de ruime omgeving. Hiermee speelt de provincie in op de
beleidsdoelstelling uit het PRS-WV (p.154), namelijk het ruimtelijk ondersteunen van het
integraal waterbeheer.
‘De hoofdprioriteit is het voorkomen van de risico’s op schade ten gevolge van wateroverlast.
In samenhang daarmee zijn maatregelen noodzakelijk om schade ten gevolge van watertekort
aan te pakken. Hiertoe volgt het waterbeheer een drie-trapsstrategie: vasthouden, bergen en
afvoeren. Hemelwater wordt zoveel als mogelijk ter plaatse vastgehouden. Maatregelen worden
voorzien voor een vertraagde afstroming naar het waterlopenstelsel. Ter plaatse bergen van
overtollig water is zo veel als praktisch mogelijk gericht op het aanleggen van open, natuurlijke
buffers. Het aspect waterbeheersing wordt ideaal geïntegreerd in het ontwerp van het project.’
Door de aanleg van dit bekken kan ook ingezet worden op bijkomende infiltratie ten behoeve
van de watertoets. Terwijl nu alles wordt opgepompt en rechtstreeks in de waterlopen wordt
geloosd zou het bekken voor een natuurlijke infiltratie kunnen zorgen.
Tevens kadert het bovenstaande in de visie vanuit het AGNAS-verhaal waarbij er wordt gesteld
dat de kleigroeve van Egemkapelle over de potentie beschikt om de natuur- en
landschapswaarden te ontwikkelen. De aan te leggen watervoorraad zal namelijk op een
natuurlijke wijze aangelegd en geïntegreerd worden in de ruime volledige ontwikkeling. Op deze
manier kunnen bijkomende natuurwaarden gerealiseerd worden die een meerwaarde kunnen
opleveren voor de biodiversiteit.
Deze optie werd vertaald in het voorontwerp, met de nuance dat het eerste orde om een
landbouwfunctie gaat en pas in tweede orde om een functie als natuurlijke en recreatieve
invulling. Ten opzichte van de woningen wordt in een niet toegankelijke zone van 15 m voorzien
voor de realisatie van een landschappelijke inkleding.
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3.2.3.

Eenduidige bestemmingen voor gehele BPA nr.12 De Kapelle

Het patchwork van allerhande bestemmingen en nabestemmingen als gevolg van het
geldende BPA nr.12 De kapelle (goedgekeurd dd. 22/05/1995) en het gewestelijk RUP
Oppervlaktedelfstoffen ‘Klei van Ieper en Maldegemklei’ (definitief vastgesteld dd.
12/10/2012) vervangen door eenduidige bestemmingen en voorschriften. Het lijkt niet
opportuun om met verschillende (na)bestemmingen te blijven werken. Hierbij dient er in de
eerste plaats gedacht worden aan de landbouw, maar dienen de bestaande
ontginningsbestemmingen wel behouden te blijven.
In het gebied liggen een aantal achterhaalde bestemmingen die onderdeel uitmaken van het
reconversieverhaal, zijn er nog niet gerealiseerde bestemmingen die onderdeel kunnen
uitmaken van een planologische ruil en zitten er verschillende zonevreemde functies vervat.
Met een RUP kan hierover duidelijkheid en eenduidigheid geschapen worden.
Deze doelstelling wordt niet verder opgenomen binnen de eerste fase van het RUP en is dus
niet verder verwerkt in het voorontwerp. Enkel het zuidelijke ontginningsgebied wordt
overgenomen, hierbij wordt een nabestemming als agrarisch gebied voorzien.
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4.

Alternatieven
4.1. NULALTERNATIEF

Het ‘nulalternatief’ houdt in dat er geen nieuw planinitiatief wordt genomen. De planologische
bestemming van het plangebied blijft dan ook gelden. Dit zou betekenen dat de
stedenbouwkundige voorschriften uit het BPA blijven gelden. Een reconversieproject en
onthaalzone i.f.v. de groene ruimte zijn dan niet mogelijk. Tevens blijft het overgrote deel van
het plangebied dan bestemd als ontginningsgebied met verschillende nabestemmingen.
Dit betekent dat het nulalternatief geen wenselijk of volwaardig alternatief is. Het nulalternatief
zal echter wel bij de verschillende milieudisciplines aan bod komen, zijnde de huidige
planologische en feitelijke situatie, of met andere woorden: ‘de referentiesituatie’.

4.2. LOCATIEALTERNATIEVEN
De natuurwaarden van de kleiput en de potenties van de voormalige steenbakkerij inzake
reconversie zijn verbonden aan deze locatie. Locatiealternatieven zijn hier niet relevant en als
redelijk te beschouwen.

4.3. BESTEMMINGSMATIGE ALTERNATIEVEN
Per zone in het plangebied worden de bestemmingsmatige alternatieven besproken.

4.3.1.

Toegankelijke groene ruimte

Teneinde een toegankelijke groene ruimte eenduidig te bestemmen wordt minstens de
totaliteit van de site van de voormalige kleigroeve opgenomen binnen het plangebied.
Momenteel is het overgrote gedeelte van deze zone bestemd als strook voor ontginning
(artikelen 19 in het BPA) met als nabestemming ‘strook voor open ruimte’. Volgende
nabestemmingen zijn hierin mogelijk: landbouw, veeteelt en bosaanplantingen voor passieve
recreatie. Voorts zijn ook volgende bestemmingen aanwezig binnen deze zone: een strook
buffergroen, een strook bosbouw en een strook voor ontginning met nabestemming bos.
De voorkeur gaat er naar uit om de put gecompartimenteerd op te vullen teneinde
verschillende niveaus te behouden en een mix van natte en drogere natuur te verwezenlijken
(ontwikkelingsscenario C zoals beschreven in de ruimtelijke visie van de VLM). Dit ligt in lijn
met het advies van het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) waarin gesteld wordt dat op
lange termijn een herprofilering van de bestaande taluds noodzakelijk is om de stabiliteit
ervan te verzekeren. Dit kan gerealiseerd worden in combinatie met de realisatie van een
definitieve groene nabestemming. De motivatie hiervoor werd reeds beschreven in het vorige
hoofdstuk.
In het plan-MER zal een fasering van de inrichting als groendomein mee onderzocht worden.
Allereerst worden de taluds gestabiliseerd. Dit maakt geen deel uit van het planvoornemen
maar is een autonome evolutie en dus een toekomstige referentiesituatie. De eerste fase
binnen het planvoornemen is het verhogen van het maaiveld (het gecompartimenteerd
opvullen van de kleiput). In een tweede fase wordt de kleiput ingericht als groenzone. Dit kan
een verdere vertaling kennen in de uitwerking van het PRUP.
Bij het gecompartimenteerd opvullen dient ook een maximale opvultermijn vast te liggen.
Deze wordt vastgelegd op 10 jaar. Tussen de definitieve vaststelling van het PRUP en de start
van de aanleg van het natuurdomein kan dus maximaal 10 jaar liggen. Binnen deze termijn
dienen ook de stabilisatiewerken uitgevoerd te zijn. De maximale opvultermijn zal vastgelegd
worden in het PRUP. Naast deze maximale opvultermijn zal ook een maximale
opvulcapaciteit worden vastgelegd in het PRUP, uitgedrukt in TAW. Deze wordt vastgelegd
op 25 TAW.
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Voor de realisatie van de nabestemming kan uiteraard wel nog grondverzet plaatvinden op de
site (aanleg poelen, toegangspaden,…), na het bereiken van de maximale opvultermijn en de
maximale opvulcapaciteit.
De toegelaten activiteiten in de toekomstige groene ruimte moeten overeenstemmen met de
vooropgestelde doelstelling, namelijk een toegankelijke groene ruimte met waterrijke natuur.
Zowel de toegankelijkheid als natuurontwikkeling zijn dus doelstellingen voor de inrichting.
Zachte recreatie, trage verbindingen, net als het voorzien van onthaalinfrastructuur (parking)
valt hier onder. Lawaaierige of hoogdynamische activiteiten staan in spanning met deze
natuurontwikkeling en vallen hier niet onder. Enkele inspraakreacties stelden hoogdynamische
recreatieve activiteiten voor. Voorbeelden hiervan zijn motorcross, waterski, feesttenten met
muziekevenementen,… Deze voorstellen worden niet weerhouden in het verdere verloop van
het PRUP. De overige activiteiten, die in lijn zijn met de doelstelling natuurgebied, zullen
meegenomen worden bij de opmaak van het plan-MER. Het plan-MER zal echter geen
uitspraak doen over elke activiteit afzonderlijk. De effectenbeoordeling zal gebeuren op basis
van een globale inschatting en op basis van kencijfers, vanuit een worst-case scenario.
Uit de inspraakreacties blijkt dat enkele zones gebruikt werden als stortplaats voor afval.
Hierover is reeds een studie opgemaakt door studiebureau Feryn die verder meegenomen zal
worden in de opmaak van het plan-MER en het PRUP.

4.3.1.

Reconversie

De zone waar er wordt gedacht aan een reconversieproject in functie van bedrijvigheid al dan
niet in combinatie met een onthaalzone in functie van de groene ruimte is momenteel
bestemd als gemengde strook voor ontginning en keramische industrie. Een planinitiatief
teneinde de bestemming te wijzigen is met andere woorden noodzakelijk.
Een bestemming als ontginningsgebied wordt niet verder ondersteund. Uit het advies van het
VPO blijkt namelijk dat de economische haalbaarheid van deze ontginning werd onderzocht.
Hiervoor wordt het reconversiekader uit het PRS-WV ingezet. Het al dan niet geschikt zijn van
de locatie voor bedrijvigheid zal moeten blijken uit het Plan-MER. Binnen de reconversiezone
wordt gedacht aan lokale bedrijvigheid met een beperkte schaal zoals KMO-zaken. Er zal
vermeden worden dat bedrijven met een toekomstige nood aan uitbreiding zich vestigen. Alle
elementen omtrent mogelijke effecten of hinder van bestaande en/of nieuwe bedrijven zullen
in de desbetreffende disciplines van het plan-MER onderzocht worden.
Tijdens de publieke raadpleging werden enkele voorstellen gedaan om de site van de
voormalige steenbakkerij volledig te slopen, te saneren en terug om te zetten naar landbouw
en/of natuur. Dit zal onderzocht worden in het plan-MER als alternatief voor deze zone.

4.3.1.

Onthaal toegankelijke groene ruimte

Een deel van de gronden van de voormalige steenbakkerij, aansluitend aan de Bruggesteenweg
in het zuiden en aan de kleiput in het noorden, kan ingezet worden in functie van een primaire
onthaalzone voor de groene ruimte. Dit gaat over een infopunt (dit kan gedeeld met het
bedrijventerrein voorzien worden), een –met het bedrijventerrein- gedeelde parking, duiding
historie kleiontginning, een toegang tot het natuurdomein,… De precieze invulling van deze
gebouwen kan in het verder planproces onderzocht worden.
Er zijn zeker opportuniteiten om op een kwalitatieve manier ruimtes en gebouwen
gemeenschappelijk in te zetten voor verschillende functies en zo bij de herinvulling van deze
totale site een zuinig ruimtegebruik en verwevenheid na te streven.
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Voorstellen om de site van de voormalige steenbakkerij volledig te slopen, te saneren en
terug om te zetten naar landbouw en/of natuur voldoet niet aan de vooropgestelde
doelstellingen van het PRUP en dient dus niet als alternatief verder te worden onderzocht.

4.3.2.

Noordelijke landbouwrand

Aan de noordwestelijke zijde van het BPA zijn er nog enkele percelen in (actief)
landbouwgebruik en komt er bebouwing voor (landbouw en wonen). Voor de doelstelling van
het PRUP is het niet noodzakelijk om de volledige landbouwzone in het noordelijke deel te
herbestemmen naar een groene bestemming. Er wordt een landbouwbestemming voorzien
voor de bebouwde gronden, de overige percelen kunnen een nuttige rol vervullen in de
realisatie van het groendomein.
Er werden twee scenario’s onderzocht voor het overige gebied (met uitzondering van een
bufferstrook van 10 m):
•
•

Bestemming agrarisch gebied
Bestemming gemengd open ruimte gebied

De aanwezige zonevreemde woningen worden als dusdanig behouden en krijgen de
mogelijkheden zoals die door de decreetgever werden en worden bepaald.
Binnen deze zone wordt ook ruimte gezocht voor secundaire onthaalinfrastructuur. Mogelijke
functies zoals sanitair, fietsenstallingen, onthaalpunt, …. Dienen hier bestemmingsmatig
mogelijk te zijn.
Tenslotte liggen ten noorden en westen van de kleiput binnen zone 19 ook enkele
onbebouwde percelen, deels in landbouwgebruik. Ook voor deze percelen zal nagegaan
worden of ze op korte termijn aangekocht kunnen worden. Hieraan gekoppeld wordt
voorgesteld ook deze percelen te herbestemmen naar een open ruimtegebied.
Het gebied wordt voor een gedeelte bestemd als gemengd openruimte gebied, rond de
woningen en bebouwing worden zones als agrarisch gebied aangeduid.

4.3.3.

Site AM-power

In het noordelijk deel is het bedrijf AM-power gevestigd. Deze zone is bestemd voor openbare
nutsvoorzieningen. De activiteit van het bedrijf (opwekken elektriciteit via vergisting) is
vergund t.e.m.2028.
Het bedrijf AM-power is vandaag nog actief en bezit een lopende geldige vergunning.
Daarenboven ligt het bedrijf in de geëigende bestemming. Het bedrijf zelf heeft op basis van
een inspraakreactie ook aangegeven geen plannen tot stopzetting of verhuis te hebben. De
vraag stelt of gelet, op de juridische basis (bestemming en vergunning) van het bedrijf, een
volledig uitdoofscenario aan de orde is. Daartegenover blijkt uit verschillende inspraakreacties
dat er sprake is van hinder van het bedrijf. Het bedrijf lijkt te kampen met een
uitbatingsprobleem. Gezien de tweestrijd tussen enerzijds een correcte juridische basis en
anderzijds een uitbatingsprobleem volgens de inspraakreacties zullen twee alternatieven
onderzocht worden in het plan-MER. Deze ontwikkelingsscenario’s zijn gebaseerd op diegene
uit de visie van de VLM. Uit het advies van VPO bleek dat de ontginningsbestemming hier niet
moet behouden blijven, deze wordt dus niet weerhouden uit de voorstellen van de VLM.

•

Alternatief 1 voorziet in een bestemming ‘openbare nutsvoorzieningen’.

•

Alternatief 2 voorziet in een nabestemming open ruimte met tussentijds
bodemgebruik. Deze ontwikkeling zou een uitdoofscenario voor het bedrijf AM-Power
betekenen.
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Vanuit besprekingen en ook in de visie van de VLM werd ook gevraagd naar een alternatief
waar wordt gewerkt met een nabestemming industriegebied. Dit alternatief is conform het
PRS niet mogelijk aangezien het reconversiekader hier niet van toepassing is. De activiteiten
zijn nog niet stopgezet en er kan dus niet aangetoond worden dat de bestemming achterhaald
is.
De actuele toestand zal in kaart worden gebracht en in relatie met de geplande
ontwikkelingen bekeken worden. Hierbij kan gefocust worden op de verdere integratie (op alle
mogelijke domeinen) van het bedrijf binnen zijn omgeving.
Er wordt gekozen voor het alternatief 1.

4.3.4.

Woonzone

Langs de N50 is er woonzone bestemd in het BPA. Deze woonzone wordt opgenomen binnen
huidig planinitiatief. Deze zone strekt zich verder uit over de Bruggesteenweg in het zuidelijk
gedeelte van het BPA. Via dit planinitiatief kunnen de verouderde voorschriften uit het BPA
worden herbekeken. Bestemmingsmatig blijft dit woonzone.
Doorheen deze woonzone in het verlengde van de Kasteeldreef is er een buurtweg gelegen
die de achterliggende open ruimte ontsluit. Vanuit de inspraakreacties is er de vraag om iets
met deze potentie aan te vangen bij de ontwikkeling van het totale gebied.
In het BPA werd er ook een ruime bufferzone ingetekend. De nieuwe nabestemmingen zijn
niet van die aard dat ze een buffer behoeven. Voor die functies die wel een buffer behoeven
zal rond de site zelf een buffer worden voorzien.
Deze doelstelling wordt niet verder opgenomen binnen de eerste fase van het RUP en is dus
niet verder verwerkt in het RUP.

4.3.5.

Landbouwzone

Net ten westen van de woonzone, en ten oosten van de steenbakkerij, is er een akker
gelegen met aansluitend aan de steenbakkerij bebouwing onder de vorm van varkensstallen.
Het gaat om een actief landbouwbedrijf. In het BPA is deze zone voor het grootste gedeelte
bestemd als strook voor landbouw. Het noordelijke gedeelte, aansluitend aan de
kleiontginning, is bestemd als strook voor ontginning (artikelen 19 in het BPA) met als
nabestemming ‘strook voor open ruimte’.
Voor de zone met de varkensstallen worden twee scenario’s onderzocht:
•
•

Enerzijds een toekomstige bestemming als gemengd open ruimtegebied
Anderzijds een toekomstige bestemming als bedrijvenzone aansluitend op het
ruimtelijk geheel met het reconversiegebied en het watercaptatiebekken. Hiervoor kan
een planologische ruil doorgevoerd worden met niet aangesneden industriegebied dat
ten zuiden van de Egemstraat is gelegen.

Voor het akkerperceel lijkt de keuze voor een bestemming als gemengd open ruimte gebied,
waar zowel landbouw en natuur bestemmingsmatig mogelijk zijn, het meest evident. Binnen
deze bestemming kunnen de verschillende doelstellingen gerealiseerd worden. Het
onbebouwde landbouwperceel is perfect gelegen om een permanente watervoorraad ten
dienste van de landbouw in te richten.
De buurtweg waarover sprake in het kader van de woonzone loopt ten noorden van deze
zone.
Er wordt geopteerd voor het scenario met planologische ruil.

Scopingnota PRUP Kleiput Egem en omgeving - 48

4.3.1.

Permanente watervoorraad

De potentie is er om een permanent beschikbare watervoorraad aan te leggen. Er wordt op
vandaag immers permanent water weggepompt uit de put. Deze ruimte voor water kan
geïntegreerd worden in de onthaalzone, ten zuiden van de Bruggesteenweg en/of op het
landbouwperceel naast de varkensstallen. Uit onderzoek blijkt dat de onbebouwde
landbouwpercelen naast de varkensstallen perfect gelegen zijn om de watervoorraad te
voorzien. De watervoorraad aanleggen binnen de groene ruimte zelf is niet aangewezen
aangezien deze zone makkelijk ontsluitbaar moet zijn voor landbouwers teneinde water uit de
put te kunnen pompen permanent of tijdens periode van droogte. Te diep gelegen water
moeten oppompen is zeker niet voor alle landbouwvoertuigen technisch haalbaar.
Daarenboven kan nu met een zuinig energieverbruik (bij zon en/of wind) water uit een diepe
put naar een gemakkelijk bereikbare put opgepompt worden. Water rechtstreeks oppompen
uit de put zal bovendien een impact hebben op de mogelijkse ecologische en recreatieve
waarden die daar ondertussen werden gerealiseerd. Bereikbaarheid en mogelijke hinder van
het aftappunt voor water voor landbouwers zal in de disciplines mobiliteit en geluid van het
plan-MER onderzocht worden.
Daarnaast biedt deze voorziene ruimte voor een watercaptatiebekken ook mogelijkheden om
bijkomend in te zetten op het versterken van de biodiversiteit enerzijds en het voorzien van
een natuurlijke infiltratie anderzijds. Deze zone dient dus niet louter technisch aangelegd te
worden in functie van bereikbaarheid als aftappunt voor landbouwvoertuigen. Maar dient één
geheel te vormen met de totale ontwikkeling zodat dit ook kan ingezet worden als
bufferbekken voor het bedrijventerrein, groene toegankelijke aanloopzone domein
(vlonderpaden) en een interessante plaats voor verschillende fauna en flora in functie van de
biodiversiteit.

4.3.2.

Parking en omgeving

Net als in de noordelijke zone zijn er verschillende bestemmingen in de zuidelijke zone
volgens het BPA. De parking net ten zuiden van de Bruggesteenweg is bestemd als gemengde
strook voor ontginning en stapelplaats met nabestemming open ruimte. Niet enkel deze
bestaande en verharde parking maar een veel ruimere zone heeft op vandaag nog steeds
deze bestemming en juridische mogelijkheden.
Het lijkt sowieso aangewezen deze zone open te houden en geen verdere verharding meer toe
te laten. De Bruggesteenweg kan functioneren als harde grens tussen het openruimte gebied
met landbouwfunctie ten zuiden en het toegankelijk groengebied met lokaal bedrijventerrein
ten noorden. Het lijkt van hieruit misschien aangewezen de bestaande verharding van de
parking te verwijderen.
Gelet op de aanwezigheid van deze parking/verharding binnen een geëigende zone en de
noodzaak aan parkeerruimte voor zowel de bedrijvenzone als het toegankelijk groengebied is
het ook aangewezen het behoud van deze zone (mits landschappelijke inkleding) als parking
mee af te wegen. De rest van deze bestemming uit het BPA dient, in het kader van de
reconversie, wel omgezet te worden naar landbouw/open ruimte. Ontginning blijft daar
evenwel mogelijk. Dit scenario werd gekozen.

4.3.3.

Weverij Clarysse

Er is een ruime zone voor industrie afgebakend binnen het zuidelijk gedeelte van het BPA
(paars omrand op kaart). Een groot deel hiervan is ingenomen door weverij Clarysse. Deze
zone wordt opgenomen binnen huidig planinitiatief. Het is van belang hierbij na te gaan welke
rol de nog onbenutte bedrijfsgronden (momenteel in landbouwgebruik) hierbij spelen.
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Vanuit dit bedrijf kwam de vraag om de zone voor bedrijvigheid te gaan optimaliseren en het
perceel achteraan recht te trekken. Hiervoor kan geen bijkomende zone voor bedrijvigheid
gecreëerd worden, er kan echter wel gekeken worden om een planologische ruil door te
voeren met het aanpalende industriegebied dat niet ingevuld is. De uitbreidingszone zal
verder onderzocht worden in het planMER.
Deze doelstelling wordt niet verder opgenomen binnen de eerste fase van het RUP en is dus
niet verder verwerkt in het RUP.

4.3.4.

Overige zones

Voorts is er nog een strook voor ontginning met nabestemming open ruimte, een strook voor
landbouw en een strook voor landbouw met bouwverbod aanwezig binnen het zuidelijk deel
van het BPA. Tevens is een deel van deze zone via een gewestelijk RUP bestemd als gebied
voor de winning van oppervlaktedelfstoffen met nabestemming agrarisch gebied.
Het is van belang na te gaan in hoeverre deze verschillende bestemmingen nog actueel zijn.
Wel staat vast dat het bestaande ontginningsgebied ten zuiden van de Bruggesteenweg
behouden blijft. Het RUP heeft als doel de bestemming eenduidig vast te leggen. De meest
voor de hand liggende bestemming is landbouw, al dan niet bouwvrij vanwege de te
behouden/versterken markante reliëfcomponent. Het zuidelijk gebied is grotendeels bevestigd
als herbevestigd agrarisch gebied. Hierdoor is het voor deze zone het meest aangewezen om
het agrarisch gebied bestemmingsmatig te behouden. Er kan gewerkt worden met een
flankerend beleid aan de hand van instrumenten en een uitvoeringsnota om de verschillende
doelstellingen te realiseren (trage verbindingen, kleine landschapselementen, ruimte voor
water). Ook het al dan niet bouwvrij maken van dit agrarisch gebied moet onderzocht
worden.
Deze doelstelling wordt niet verder opgenomen binnen de eerste fase van het RUP en is dus
niet verder verwerkt in het voorontwerp, met uitzondering van het ontginningsgebied met
nabestemming open ruimte. Hiervoor wordt de nabestemming vastgelegd als agrarisch
gebied.

4.3.5.

Bedrijven Cloet en Europort

De bestaande mogelijkheden zullen worden overgenomen, met extra aandacht voor
landschappelijke inkleding.
Deze doelstelling wordt niet verder opgenomen binnen de eerste fase van het RUP en is dus
niet verder verwerkt in het RUP.

4.3.6.

Zonevreemde woningen

De bestaande mogelijkheden zullen worden overgenomen.

4.3.7.

Water algemeen

Binnen de plancontour bevindt zich de Roobeek. Buiten de plancontour ten noorden ligt de
Jobeek. De effecten van de geplande ontwikkelingen op beide beken zullen onderzocht
worden binnen de plan-MER. Enkel de Roobeek ligt gedeeltelijk binnen het plangebied. Voor
deze beek zal onderzocht worden wat de effecten van beekbegeleidend groen op de beek en
het omliggende landbouwgebied zijn. In het PRUP zullen verschillende instrumenten om dit te
realiseren onderzocht worden en dit los van bestemmingswijzigingen. Mogelijkse effecten
naar de Jobeek of het Jobeekbosje moeten op planniveau onderzocht worden in het plan-MER.
Alle elementen rond vrees voor wateroverlast worden meegenomen in het plan-MER.
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NOORD
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ZUID

Het overgrote deel van de scope van de zuidelijke zone wordt niet weerhouden in de eerste
fase van het RUP.
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4.1. INRICHTINGS- EN PROGRAMMAVARIANTEN
Deze alternatieven zijn deels hierboven reeds besproken. In deze context gaat het namelijk
over welke activiteiten er zullen ontwikkeld worden in het reconversieproject en op welke
manier deze site wordt ingericht. Uiteraard moet de inrichting van deze site afgestemd worden
op de inrichting van de toegankelijke groene ruimte en de bijhorende onthaalzone en
watervoorraad. Er kunnen synergiën worden ontwikkeld tussen het reconversieproject en de
onthaalsite; denk bv. aan een gemeenschappelijke parking.
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5.

Instrumenten voor realisatie
5.1. VERWERVING

Het instrumentarium dat kan aangewend worden inzake de verwerving speelt vooral (zo niet
enkel) inzake de groene ruimte een rol. Om een toegankelijk groengebied te ontwikkelen zal er
eigendomsoverdracht moeten plaatsvinden. Dit gebeurt bij voorkeur in der minne. Een laatste
optie is onteigening.

5.2. INRICHTING
Inzake de inrichting van het toegankelijk groengebied en watercaptatiebekken dient er een
masterplan te worden opgemaakt. Het masterplan biedt de globale visie voor de volledige
site. Op basis van dit masterplan en de resultaten van het onderhandelingstraject met de
betrokken grondeigenaren zal een inrichtingsplan worden opgemaakt voor een nieuw
toegankelijk groengebied.
Inzake de inrichting van het reconversieproject dienen de voorschriften vanuit het RUP
bepaalde kwaliteit te garanderen. De reconversiesite kan mee opgenomen worden binnen het
masterplan aangezien deze twee zaken ruimtelijk bij elkaar aansluiten en ter hoogte van een
onthaalzone elkaar zelfs kunnen overlappen.
Voor de mogelijke herlocalisatie van zonevreemde bedrijven binnen de gemeente kan gezocht
worden naar bijkomende instrumenten.
De oversteekbaarheid van de N50 is een belangrijk item, niet direct invloed op het RUP of
PlanMER. Dit zal bijkomend instrumentarium en afspraken met AWV vergen.
Flankerend beleid zoals landschapsbeheerplannen kunnen ingezet worden voor de inrichting
van het landbouwgebied.

5.3. BEHEER
Door middel van de stedenbouwkundige voorschriften zullen er verschillende
beheervoorschriften worden opgenomen. Zowel in functie van het beheer van het
toegankelijk groengebied, het beheer van het reconversieproject als het beheer van de
watervoorraad en het beheer van de landbouwzones.
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6.

Milieueffecten – kennisgeving
6.1. TEAM VAN MER-DESKUNDIGEN

Het plan-MER wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid en op kosten van de
initiatiefnemer. De initiatiefnemer moet hiervoor een beroep doen op een erkende MERcoördinator. De erkende MER-coördinator waakt erover dat de samenstelling van het team van
medewerkers het mogelijk maakt om het plan-MER op te stellen in overeenstemming met de
richtlijnen van de dienst Mer.
Het team van MER deskundigen is als volgt samengesteld:
Tabel 5-1 Team van MER-deskundigen
Deskundige
Discipline
Sofie Claerbout
Coördinator
Biodiversiteit
Inge
Van
der Bodem
Mueren
Water
Paul Arts
Mens-ruimtelijke aspecten
Landschap,
bouwkundig
erfgoed en archeologie
Koen Slabbaert
Mens-mobiliteit
Dirk Dermaux

Lucht

Stephan Claeys

Geluid en Trillingen

6.2.

TOETSING AAN DE

Erkenningsnummer
MB/MER/EDA-804
MB/MER/EDA-692
MB/MER/EDA/664-1

MB/MER/EDA/805
MB/MER/EDA-645/V2

Erkend tot
Onbepaalde
duur
Onbepaalde
duur
Onbepaalde
duur
Onbepaalde
duur
Onbepaalde
duur
Onbepaalde
duur

MER-PLICHT

De wettelijke eisen van de inhoud van het MER zijn omschreven in het MER – VR decreet van
18 december 2002. Dit decreet is ondertussen gedeeltelijk gewijzigd door het plan-MER-decreet
van 27 april 2007 (BS d.d. 20 juni 2007) dat nu van toepassing is. De regelgeving is opgenomen
in het DABM (Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid). In uitvoering van deze regelgeving
keurde de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007 het ‘besluit betreffende de
milieueffectrapportage over plannen en programma's’ goed.
Het decreet verplicht dat bepaalde plannen van administratieve overheden van gewestelijk,
provinciaal of lokaal niveau worden onderworpen aan een milieueffectenstudie, vooraleer zij
definitief worden goedgekeurd. Wie een plan met aanzienlijke milieueffecten wil opmaken, moet
eerst de milieueffecten en de eventuele alternatieven in kaart brengen.
Er is geen lijst die aangeeft welke plannen onder de plan-MER-plicht vallen. Volgens de geldende
regelgeving moet er een plan-MER voor het RUP worden opgemaakt omdat het een plan betreft
inzake o.a. ruimtelijke ordening, het geen klein gebied op lokaal niveau of kleine wijziging
betreft, aanzienlijke effecten vooraf niet uit te sluiten zijn en dat het plan het kader kan vormen
voor de latere vergunning voor projecten uit de bijlagen van het mer-besluit:
Het RUP vormt mogelijks het kader voor de toekenning van een vergunning voor projecten
opgesomd in bijlage II en III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004 en
wijzigingen (2013). Volgende rubrieken zijn mogelijk van toepassing:
Bijlage II rubriek 2 – extractieve bedrijven
2 a) ontginningen in gebieden die volgens de plannen van aanleg of ruimtelijke
uitvoeringsplannen bestemd zijn om oppervlaktedelfstoffen of grind te ontginnen en
die een ontginbare oppervlakte hebben van 10 ha of meer.
Bijlage II rubriek 3a ook relevant, voor als AM-Power kan blijven? of bijlage III rubriek 3a
Bijlage II, 3 a)
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industriële installaties voor de productie van elektriciteit, stoom of warm water met
uitzondering van kernenergiecentrales, met een warmtevermogen van 100 tot 300
megawatt.
Bijlage III, 3 a)
industriële installaties voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water met
uitzondering van kernenergiecentrales (projecten die niet onder bijlage I of II vallen)
Bijlage II rubriek 10o relevant indien het onttrekken van grondwater meer dan 2500 m³
per dag bedraagt, anders bijlage III rubriek 10j
Bijlage II, 10 o)
Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater :
Onttrekken van grondwater, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en
niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, als het netto
onttrokken debiet 2500 m³ per dag of meer bedraagt.
Bijlage III, 10 j)
Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater, die niet zijn
opgenomen in bijlage I of II
Bijlage III, rubriek 1 landbouw, bosbouw en aquacultuur
c) waterbeheersingsprojecten voor landbouwdoeleinden, met inbegrip van irrigatieen droogleggingsprojecten
bijlage III rubriek 10 Infrastructuurprojecten
a) industrieontwikkeling
Bij de opmaak van dit PRUP zal een volwaardige plan-MER uitgewerkt worden, waarbij alle
mogelijke milieueffecten onderzocht worden. In dit hoofdstuk wordt de algemene methodologie
toegelicht, alsook een overzicht gegeven van de te onderzoeken disciplines. In bijlage I wordt
dan meer concreet ingezoomd op de te onderzoeken milieueffecten per discipline.
Een milieueffectrapport kan pas tot stand komen nadat de milieueffecten vastgesteld zijn, door
middel van een vergelijking van de referentiesituatie (zie verder) met de toestand van het
studiegebied na de uitvoering van het plan (= de geplande situatie).

6.3. OVERZICHT VAN DE TE ONDERZOEKEN DISCIPLINES
De volgende disciplines zullen in het plan-MER worden behandeld door een erkend MERdeskundige:
▪

Mens – mobiliteit

▪

Geluid en trillingen

▪

Lucht

▪

Bodem

▪

Water

▪

Biodiversiteit

▪

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

▪

Mens –ruimtelijke aspecten en gezondheid.

Enkele thema’s die eveneens in de opgelijste disciplines aan bod komen in het MER zijn:
▪

Licht, warmte en stralingen: licht wordt nader onderzocht onder de receptor mens en
biodiversiteit (door de desbetreffende deskundige). Stralingen en warmte is niet
relevant in dit MER. Er wordt geen hoogspanningslijn voorzien, noch worden
warmtebronnen ingezet.
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▪

Energie en grondstoffen: energie – onder de noemer duurzaamheid - wordt besproken
onder de discipline lucht. De mogelijke invloed op grondstofvoorraden zal besproken
worden onder de discipline bodem.

▪

Klimaat is een inherent onderdeel van de verschillende disciplines en de relevante
aspecten worden daarin besproken (bijvoorbeeld rond lucht, water).

▪

Wat de discipline mens-gezondheid betreft is sinds 1 januari 2017 een nieuw
richtlijnenboek van kracht. Momenteel is er een overgangsperiode van kracht
waarbinnen in bepaalde gevallen de discipline mens-gezondheid door de MERcoördinator kan uitgewerkt worden i.p.v. door een erkend MER-deskundige1. Voor
onderhavig plan-MER wordt verondersteld dat deze discipline door de MER-coördinator
kan uitgewerkt worden, aangezien het plan-voornemen niet van die aard is dat een
relevante wijziging in de uitstoot van gezondheidsbeïnvloedende emitters wordt
verwacht.

In dit hoofdstuk is een aanzet en/of methodologie beschreven voor de verschillende
onderdelen.

6.4.

TE BEHANDELEN ASPECTEN IN HET

MER ALGEMEEN

Bij elke discipline in het MER worden achtereenvolgens behandeld:
▪

afbakening van het studiegebied (eventuele invloedsgebied van de effecten): deze
hangt af van het type effect.

▪

beschrijving van de juridische en beleidscontext, voor zover deze nog niet
beschreven werd, en het beoordelings- en significantiekader voor de effecten;

▪

beschrijving van de referentiesituatie: in deze scopingnota wordt reeds bondig een
beschrijving van de referentiesituatie weergegeven. Deze informatie wordt in het MER
zelf nog verder uitgedetailleerd en aangevuld.

▪

beschrijving van de geplande toestand en beoordeling van de effecten (aanzet
methodiek effectbeoordeling: zie bijlage I.
•

Er wordt hierbij gefocust op de permanente effecten van het voorgenomen RUP.
De kwetsbaarheden en effecten die tijdens het onderzoek naar voor komen en
van belang zijn voor de aanlegfase, werffase, de vergunningenfase van
specifieke projecten en flankerend beleid worden aangehaald maar hierin ligt
niet de focus noch het doel van dit milieueffectenonderzoek.

•

De economische en maatschappelijke effecten en relaties tot handhaving
behoren niet tot de decretaal vereiste onderzoeksaspecten van een plan-MER en
worden hier dan ook niet in behandeld. Daar zijn andere meer geschikte
instrumenten voor.

▪

conclusie.

▪

beschrijving van milderende maatregelen en een beschrijving van aanbevelingen
ter optimalisatie
•

met de focus op maatregelen/aanbevelingen op het niveau van het RUP en

•

waar relevant maatregelen/aanbevelingen op het niveau van een project dat
wordt ingediend als vergunningsaanvraag en maatregelen/aanbevelingen via
andere instrumenten en besluitvorming (hier onder de noemer ‘flankerend
beleid’ gebracht), zie verder voor meer verduidelijking.

Naast de beschrijving en beoordeling per MER-discipline, bevat het MER, conform de MERregelgeving, nog volgende hoofdstukken:
▪

synthese van milieueffecten en milderende maatregelen/aanbevelingen: de
ingrepen, effecten en maatregelen worden samengevat in een synthesetabel/tekst;

1

In het richtlijnenboek zijn momenteel (nog) geen drempelwaarden opgenomen vanaf wanneer de discipline als
sleuteldiscipline dient te worden uitgewerkt.
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▪

leemten in de kennis (onzekerheden omtrent het plan zelf, kennis over de bestaande
milieutoestand of de effectinschatting) en voorstellen m.b.t. monitoring:
Het plan-MER zal aangeven welke de leemten in de kennis zijn die tijdens het
uitvoeren van het milieueffectenonderzoek werden vastgesteld. Deze leemten
kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de concrete inrichting van het
plangebied, maar kunnen ook betrekking hebben op de gebruikte methode en het
inzicht in het milieueffectenonderzoek. Het plan-MER zal aangeven hoe met deze
leemten is omgegaan en hoe zij kunnen doorwerken in de verdere besluitvorming.

▪

Eindsynthese en integratie: synthese van milieueffecten en milderende
maatregelen/ aanbevelingen. Het plan-MER zal in een discipline-overschrijdende
samenvatting aangeven wat de verwachte gevolgen voor het milieu zijn, en hoe en
in welke mate de voorgestelde maatregelen deze kunnen voorkomen of milderen.
De milderende maatregelen en aanbevelingen zullen eveneens in één overzichtelijke
tabel opgelijst worden. Bij de milderende maatregelen zal aangegeven worden hoe
deze zullen/kunnen doorwerken.

▪

niet-technische samenvatting:
Het plan-MER zal een niet-technische samenvatting bevatten, als een afzonderlijk
leesbaar deel, waar de essentie van de overige delen beknopt en correct worden
weergegeven.

▪

6.5.

verklarende woordenlijst en kaarten / bijlagen.

AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED EN GRENSOVERSCHRIJDENDE
EFFECTEN

Studiegebied
Het studiegebied wordt globaal gedefinieerd als het plangebied met daarbij het potentieel
invloedsgebied van de effecten. De afbakening van het studiegebied is afhankelijk van het
invloedsgebied van de afzonderlijke ingrepen en milieukarakteristieken. Dit kan per milieueffect
verschillen.
▪

In principe wordt voor elke discipline een aparte afbakening van het studiegebied
gemaakt (zie ook beschrijving per discipline in bijlage I). Voor de meeste disciplines
bestaat het studiegebied uit het plangebied zelf en haar directe omgeving. 200 m
wordt aangenomen als standaardgrens voor de mogelijke omvang van de directe
invloedssfeer.

▪

Voor de discipline geluid wordt enerzijds een zone tot op 500 meter van de rand van
het plangebied bekeken. Anderzijds wordt uit reden van akoestisch comfort de zone
van de 1ste lijnsbebouwing bekeken.

▪

Voor de discipline mens-mobiliteit en de daarvan afgeleide effecten inzake geluid en
lucht is het studiegebied mogelijks ruimer. Er wordt verwezen naar bijlage I.

Onder de term plangebied verstaat men het gebied waar de voorgenomen activiteiten gepland
zullen zijn (perimeter van het RUP in dit geval).
Het studiegebied wordt verder verduidelijkt in de specifieke disciplines. In het MER zal de
afbakening van het studiegebied verder worden verfijnd op basis van bijkomende gegevens en
terreinkenmerken.
Grensoverschrijdende effecten
Het plangebied ligt (in vogelvlucht) op meer dan 20 km van de grens met Frankrijk.
Gezien de aard van de voorgenomen activiteit en de afstand tot landsgrens, worden er geen
grensoverschrijdende effecten verwacht.
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6.6. REFERENTIESITUATIE, GEPLANDE SITUATIE EN
ONTWIKKELINGSSCENARIO’S
Autonome ontwikkeling
Onder autonome ontwikkeling wordt verstaan: de ontwikkeling die het studiegebied zou
doormaken waarbij geen juridische en beleidsmatige belangrijke randvoorwaarden meespelen
en waarbij het gebied dus enkel gebonden is aan het normale sociaal-economisch gedrag van
de mens.
Autonome ontwikkelingen in de toekomst zijn nauw afhankelijk van de juridische toestand van
het gebied, zoals weergegeven in het bestemmingsplan en van lopende planontwikkelingen.
Hier betekent dit een voortzetting van de huidige (voornamelijk industriële en landbouw)
activiteiten in het plangebied en het opvullen van de huidige ontginningsput (tot op
maaiveldniveau), waarbij in eerste instantie op korte termijn de taluds dienen verstevigd te
worden.
Referentiesituatie
Dit is de toestand van het plangebied waarnaar gerefereerd wordt in functie van de
effectbeoordeling. Hierbij kan de referentiesituatie gelijk gesteld worden aan de huidige
toestand, maar ook aan een toekomstige toestand, afhankelijk van het tijdsperspectief van het
voorgenomen plan.
•

•

Voor het noordelijk deel van het plangebied geldt dat er in het verleden reeds een
ontginning heeft plaatsgevonden. Echter, voor het realiseren van de geplande toestand
uit het planvoornemen in deze zone, dienen de taluds in eerste instantie gestabiliseerd
te zijn en dient daarna de bestaande ontginningsput gedeeltelijk opgevuld te worden.
Voor het noordelijk deel zal de toestand waarbij de taluds reeds gestabiliseerd
zijn als referentietoestand genomen worden.
Voor het zuidelijk deel wordt de zone die volgens het geldende BPA als
ontginningsgebied wordt aangeduid behouden als ontginningsgebied. Daarnaast zal het
realiseren van een passende nabestemming in deze zone onderzocht worden. Deze
nabestemming zal bijgevolg pas in de toekomst kunnen gerealiseerd worden, nadat een
eventuele ontginning heeft plaatsgevonden, Voor het zuidelijk deel wordt de huidige
toestand als referentietoestand genomen.

Als er een verschil is tussen de juridische bestemming van het plangebied en de feitelijke
invulling ervan op terrein, wordt er verder doorgaans ook gewerkt met twee
referentietoestanden: een feitelijke referentiesituatie gebaseerd op de feitelijke situatie op
het terrein en een juridische referentiesituatie gebaseerd op een (fictieve) invulling van het
terrein volgens de geldende planologische bestemming.
De feitelijke toestand komt momenteel grotendeels overeen met de juridische referentiesituatie
met uitzondering van het zuidelijke ontginningsgebied, wat momenteel als bestemming
“ontginningsgebied met als nabestemming open ruimte” heeft en feitelijk grotendeels als
landbouwgebied wordt gebruikt. Dit geldt eveneens voor de noordwestelijke zone van het
noordelijk deel van het plangebied. In het geldende BPA worden daarnaast ook een aantal
bufferstroken aangeduid, welke momenteel grotendeels niet gerealiseerd zijn. Verder zijn er
nog beperkt een aantal kleinere verschillen tussen de juridische en de feitelijke
referentietoestand (zoals vb. de voorkomende landbouwpercelen binnen het industriegebied in
het zuidelijk deel).
Er dient echter ook rekening gehouden te worden met het feit dat er in de huidige juridische
referentiesituatie een vergunning kan bekomen worden voor het volledig opvullen van de
ontginningsput in het noordelijk deel.
Waar relevant zullen mogelijke effecten van het planvoornemen zowel afgewogen worden ten
aanzien van de juridische (vergunbare) referentietoestand als de feitelijke referentietoestand.
Indien geen recente gegevens beschikbaar zijn voor bepaalde disciplines, zal de deskundige de
beschikbare gegevens actualiseren (door bijkomende metingen, door veldwerk of door
extrapolatie) indien hij dit nodig acht omwille van mogelijke significante wijzigingen in de tijd.
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In het MER en in de eindsynthese worden de voor- en nadelen van het voorgenomen plan t.o.v.
de referentietoestand besproken onder de vorm van een beschrijving en een cijfermatige
beoordeling.
Geplande situatie en beoordeling effecten
De geplande situatie is de toestand van het studiegebied na uitvoering van het voorgenomen
plan, en dit zonder rekening te houden met eventuele milderende maatregelen/aanbevelingen.
De beoordeling van de effecten gebeurt o.b.v. expert judgement en is – waar mogelijk –
gebaseerd op cijfermatige gegevens. Onder ‘Methodiek effectvoorspelling en –beoordeling’
wordt voor elke discipline aangegeven op basis van welke criteria en op welke wijze de
beoordeling van de effecten gebeurt, zie bijlage I.
In een MER gebeurt steeds minstens een vergelijking van de geplande situatie met de
referentiesituatie. Deze vergelijking kijkt naar het verschil tussen een situatie waarbij het plan
of project niet wordt uitgevoerd en een situatie waarbij dit wel het geval is. Het verschil tussen
beide geeft aan hoe groot de impact van het plan of project is.
Zoals hoger beschreven, kunnen er voor dit plan-MER verschillende referentiesituaties
beschouwd worden. Gezien het hier om een plan-MER gaat waarbij een mogelijke
bestemmingswijziging het voorwerp van het onderzoek vormt, is het beschrijven van de
mogelijke effecten ten aanzien van de juridische (vergunbare) referentiesituatie het meest
relevant. Daar waar relevant zullen ook de effecten ten aanzien van de feitelijke
referentietoestand beschreven worden.
Er wordt opgemerkt dat in het noordelijk deel de geplande bestemming zal beoordeeld worden
ten aanzien van de geldende nabestemming van het BPA. Voor het zuidelijk deel wordt de
bestemming ontginningsgebied behouden en wordt een mogelijke wijziging van de
nabestemming onderzocht. Dit zal gebeuren ten aanzien van de huidig geldende
nabestemming.
Gezien het ontginningsgebied in het zuiden behouden blijft, kan de ontginningsfase in het
zuidelijk deel samenvallen met de fase waarin de geplande bestemmingen in het noordelijk deel
reeds gerealiseerd zijn. Daarom worden mogelijke (cumulatieve) effecten van de
ontginningsfase in het zuidelijk deel, daar waar relevant, mee besproken in het MER (vb.
verkeer, geluid,…).
Daarnaast kan een mogelijke ontginning in het zuidelijk deel een effect hebben op een
toekomstige nabestemming in deze zone. Daarom zullen, daar waar relevant, ook de mogelijke
effecten van de ontginnings- (en opvullings)activiteiten op de mogelijke nabestemming(en)
mee besproken worden.
In een plan-MER worden verder doorgaans enkel de mogelijke effecten in de exploitatiefase en
de permanente effecten in de aanlegfase besproken. Dit betekent dat de mogelijke tijdelijke
effecten tijdens de aanlegfase van de mogelijke (na)bestemmingen niet worden beoordeeld
(vb. geluidshinder tijdens de aanlegfase, bijkomend verkeer tijdens de aanlegfase,…). Echter,
gezien het (gedeeltelijk) opvullen van de bestaande ontginningsput kan samenvallen met de
fase waarin in andere delen van het plangebied de gewenste bestemming reeds gerealiseerd
is, zullen, daar waar relevant, ook de mogelijke effecten tijdens de opvullingsfase van de
noordelijke put mee besproken worden.
Met betrekking tot de effectbeoordeling kunnen volgende zaken opgemerkt worden:
▪

Aspecten met betrekking tot de mogelijke bestemmingen en de alternatieven zijn
voornamelijk relevant binnen de disciplines mobiliteit, geluid en lucht en mens.

▪

Aspecten met betrekking tot ruimtebeslag zijn voornamelijk relevant binnen de
disciplines bodem, water, biodiversiteit, landschap, erfgoed en archeologie en mens.

▪

Aandachtspunten (niet-limitatief):
▪

vernieuwen van functies, bestemming van functies;

▪

vergraving, verharding en bebouwing;

▪

kwetsbaarheden inzake waterhuishouding;
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▪

aftoetsing met de draagkracht van het wegennet: ontsluitbaarheid van het
voorliggende programma;

▪

draagkracht van de omgeving;

▪

visuele en akoestische aspecten;

▪

doorwaadbaarheid, inrichting van fietsers en voetgangersverbindingen;

▪

verkeersgeneratie en –afwikkeling, ontsluiting en veiligheid.

Gestuurde ontwikkeling
Hieronder worden de te verwachten wijzigingen in de omgeving van het studiegebied
beschreven.

6.7.

WAARDESCHAAL EN EFFECTBEOORDELING

In het MER zal de bespreking, beoordeling en evaluatie van de effecten van het planvoornemen
gebeuren (voor de verschillende milieudisciplines) rekening houdend met globale ingreepeffectrelaties. De beoordeling zal zich baseren op:
Wat is de kwetsbaarheid van het milieu?
Het belang van het effect van de ingreep op het desbetreffende onderdeel wordt beoordeeld
met de termen ‘kwetsbaarheid’ (zeer, matig, weinig). De significantie is een rechtstreeks gevolg
van de kwetsbaarheid van het gebied voor een bepaald onderdeel van een discipline. Wanneer
een gebied als kwetsbaar werd getypeerd voor een onderdeel, kan een ingreep die hierop een
invloed heeft significant zijn vanaf een bepaalde grootteorde. Significant betekent niet hetzelfde
als aanzienlijk, maar wel dat er een effect optreedt dat niet meer als verwaarloosbaar wordt
beschouwd (vanaf score +1 of -1).
Wat is de omvang van de effecten?
De omvang van de effecten wordt vastgesteld en uitgedrukt in termen als ‘groot’, ‘matig’ en
‘gering’. Het vaststellen van de omvang van de effecten gebeurt a.d.h.v. de criteria die
hierboven werden beschreven, en dit naargelang de milieudiscipline waarop deze effecten
invloed uitoefenen.
Wat is het waardeoordeel?
Het waardeoordeel van het effect wordt met de termen ‘positief’ en ‘negatief’ uitgedrukt. Hierin
worden nog gradaties onderscheiden, aangeduid met een aantal plus- en mintekens. Deze
gradatie verloopt exponentieel.

Scopingnota PRUP Kleiput Egem en omgeving - 62

Omvang van

Groot

Matig

Gering

Neutraal

het effect
Waardeoordeel
kwetsbaarheid
milieu2

Positief

Zeer kwetsbaar

+++

Matig kwetsbaar

++/+++

negatief Positief
negatief
----/---

Weinig kwetsbaar +/++

-/--

++/+++

Positief
negatief
--/---

++
+

--

++
+
+/0

--

0

-

0

-/0

0

3 tekens: aanzienlijk (pos. of neg.) effect; 2 tekens: (pos. of neg.) effect; 1 teken: beperkt (pos. of neg.) effect

Onafhankelijk van de omvang of significantie (lees kwetsbaarheid) kan een effect optreden dat
neutraal wordt beoordeeld wanneer de (deel)ingreep noch een positief noch een negatief effect
teweegbrengt.
De beoordeling van de effecten gebeurt o.b.v. expert judgement en is –waar dit mogelijk isgebaseerd op cijfermatige gegevens. Onder de methodologie per discipline kan nog een verfijnd
beoordelingskader zijn opgenomen (bijvoorbeeld voor geluid, verkeer of lucht).
Om een overzicht te verkrijgen van het belang van de verschillende effecten wordt voor elk
effect volgende indelingswijze gehanteerd over de verschillende disciplines heen:
aanzienlijk negatief (-3)

aanzienlijk positief (+3)

negatief (-2)

positief (+2)

beperkt negatief (-1)

beperkt positief (+1)

geen significant/verwaarloosbaar effect (0)
Op basis van de grootte van de scores kan vervolgens snel afgeleid worden in hoeverre de
deskundigen een effect als belangrijk beoordeeld hebben.
Op basis van de impactbeoordeling (van -3 tot +3) kan afgeleid worden in hoeverre het
onderzoek naar een maatregel/aanbeveling noodzakelijk is en welke de impact is van de
maatregel/aanbeveling (resterend effect): de milderende maatregelen/aanbevelingen worden
gekoppeld aan de impactbeoordeling.
FORMULEREN VAN MAATREGELEN
Bij impactscore 0, 0/-1 of -1 worden geen aanzienlijke milieueffecten gegenereerd. Milderende
maatregelen zijn niet noodzakelijk.
In het richtlijnenboek milieueffectrapportage ‘Algemene methodologische en procedurele
aspecten’ (oktober 2015) is een kader opgenomen waar de koppeling van effectbeoordeling
met milderende maatregelen is gemaakt.

Ook de significantie kan een gradatie hebben of meer specifiek kan de graad van kwetsbaarheid (of de waarde
van een gebied) als zeer kwetsbaar, matig kwetsbaar of weinig kwetsbaar ingeschat worden; zodat de combinatie
van significantie van de ingreep (mate van kwetsbaarheid) en omvang van het effect een matrix oplevert die de
klasse-indeling van ernst oplevert door de combinatie van “zeer kwetsbaar gebied” respectievelijk “matig
kwetsbaar gebied” ... met respectievelijk “gering, matige of grote aantasting of omvang van effect”.
2
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Voor alle gevallen geldt: indien er geen milderende maatregelen voorgesteld kunnen worden
dient dit gemotiveerd te worden.
In het MER zal een onderscheid gemaakt worden tussen milderende maatregelen en
aanbevelingen ter optimalisatie.
Milderende maatregelen worden noodzakelijk geacht teneinde de milieueffecten te milderen of
teniet te doen. Aanbevelingen kunnen indien mogelijk worden uitgevoerd.
Volgens de handleiding Milderende Maatregelen kunnen maatregelen met impactscore -1 of
maatregelen die het resterend effect niet voldoende verkleinen soms beter als ‘aanbeveling’
worden opgenomen dan wel als ‘maatregel’.
De MER-deskundige zal aangeven of een maatregel noodzakelijk is, en aangeven wat het
resterend effect is. Het resterend effect wordt hierbij op een gelijkaardige wijze beoordeeld als
het oorspronkelijk effect.
KOPPELING RUP EN MER
Er wordt de aandacht op gevestigd dat in de beschrijving van milderende maatregelen en de
aanbevelingen binnen de verschillende disciplines, er een onderscheid wordt gemaakt tussen
het niveau van doorwerking van deze maatregelen en aanbevelingen.
De focus ligt op het onderzoeken van maatregelen op het RUP-niveau.
▪

De milderende maatregelen/aanbevelingen op niveau van het RUP dewelke
voortvloeien uit het MER-onderzoek zullen/kunnen aanleiding geven tot
aanpassingen/verfijningen aan de bestemmingszones of stedenbouwkundige
voorschriften van het RUP.

▪

De maatregelen en aanbevelingen die moeten/kunnen doorwerken in het RUP vallen
qua uitvoering onder de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer van het RUP
(zijnde de provincie West-Vlaanderen).

Waar dit een toegevoegde waarde heeft, kunnen naar aanleiding van de effectbeoordeling
milderende maatregelen worden onderzocht die zich niet meer op plan-niveau bevinden maar
bijvoorbeeld wel relevant kunnen zijn op het niveau van de vergunning of het flankerend beleid.
Onderzochte maatregelen onder andere niveaus zoals vergunningen of andere instrumenten
zijn niet uit te werken via het RUP.

6.8.

OVERZICHT ALGEMEEN TE VERWACHTEN EFFECTEN

Gebaseerd op de algemene locatiekarakteristieken en de planbeschrijving worden hieronder de
voornaamste mogelijke effecten die t.g.v. de voorgenomen activiteiten redelijkerwijze kunnen
verwacht worden in een overzicht weergegeven (zie Tabel 6-1).
Enkel effecten op planniveau worden besproken: dit zijn de permanente effecten tijdens de
aanlegfase en de permanente effecten tijdens de exploitatiefase.
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Tabel 6-1: ingreep-effectenmatrix globale inschatting van de milieueffecten van het
planvoornemen
Ingreep

Direct effect

Discipline

Ruimtebeslag door de aan-/
afwezigheid van gebouwen
en infrastructuur

Ruimtebeslag:
Wijziging grondwaterhuishouding:
wijziging infiltratiemogelijkheden
Wijziging in ruimte voor water
hemelwater
Wijziging structuurkwaliteit
waterlopen
Wijziging grondwaterstroming t.g.v.
de aanwezigheid van ondergrondse
constructies of t.g.v. permanente
bemaling

Biodiversiteit

Permanente profielvernietiging

Bodem

Permanente wijziging
erfgoedwaarde (archeologisch
patrimonium)
Wijziging Landschapsperceptie
Wijziging landschapsstructuur
Wijziging bouwkundig erfgoed

Landschap

Barrièrewerking,
biotoopverlies/winst

Biodiversiteit

Wijziging in belasting wegennet,
verkeersveiligheid, parkeren,
langzaam verkeer

Mens
en
mobiliteit

In gebruikname plangebied
(bedrijvigheid,
groene
ruimte, recreatie, landbouw,
natuur, wonen, openbaar
nut)

Indirect effect

Discipline

Water
Grondwaterstandswijziging
met impact op vegetatie
Grondwaterstandsdaling
met risico op zettingen

Mens

Wijziging visuele beleving

Mens

Hinderaspecten geluid en
lucht, gezondheid

Geluid,
Lucht
Biodiversiteit
Mens

Wijziging geluidsproductie t.g.v. de
functies zelf en de gewijzigde
verkeersstroom

Geluid

Wijziging
luchtverontreinigende
componenten t.g.v. wijziging in de
verkeersbewegingen
Wijziging in afvalwaterproductie en
–stroom

Hinderaspecten

Mens

Rustverstoring

Biodiversiteit

Lucht

Hinderaspecten

Mens

Water

Invloed
op
rioleringsnet

capaciteit

Risico op bodem- en
grondwaterverontreiniging
Wijziging in functies

6.9.

Biodiversiteit

Mens,
Biodiversiteit

Wijziging
waarden

in

biologische

Water
Bodem

Biodiversiteit

INTERDISCIPLINAIRE GEGEVENSOVERDRACHT

Een efficiënte gegevensoverdracht heeft een positieve invloed op de gevolgde methodiek van
effect- en impactvoorspelling en zal de betrouwbaarheid ervan verhogen. Overigens moeten de
gevolgde methodologieën van de verschillende disciplines op elkaar afgestemd worden. Vooral
op vlak van mobiliteit, geluid en lucht en anderzijds op vlak van hinderaspecten op mens en
ecologie zijn overdrachten te verwachten en dit zowel tussen deze disciplines onderling, als hun
relatie tot andere disciplines. Hierna volgt een matrix betreffende de mogelijke interdisciplinaire
gegevensoverdracht, gekend in fase van de startnota
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Tabel 6-2: interdisciplinaire gegevensoverdracht binnen het MER
Disciplines die
geg.
vragen:

Geluid en
trillingen

Lucht

mobiliteitsinfrastructuur

Voorspellingen
verkeersintensitei
ten

verkeersintensiteiten

Bodem

Water

Biodiversiteit

Landschap

Barrièrewerking

Geluid
en
trillingen

Rustverstoring

beleving
en hinder

Lucht

Hinderaspecten

Bodem

bodemgebruik
dat het water
beïnvloedt

Biotoopverlies/
winst

Geomorfologie

Biotoopverlies,
(grond)
waterstand
(grond)waterkwaliteit
waterhuishouding,
structuurkenmerken
voorkomen
kwel

Bodemverstoring
(mbt
archeologie)

Waterverontreiniging

Landschapsstructuur en
kleine
landschapselementen

Visuele
beleving

grondwaterkwetsbaarheid;
bodemopbouw

Water

Grondwaterstand
Grondwaterkwaliteit

Biodiver
-siteit

Landschap
Mens,
ruimte
en
hinder

Mens,
ruimte
en
hinder

bodemverstoring (mbt
archeologie)

verander
de
bodemfuncties,
bodemvervuiling,
risico op
zettingen

veiligheid
(overstromen)

visuele
beleving
Bodemgebruik

Barrièrewerking,
hinder
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Disciplines die gegevens leveren:

Mobiliteit

Mobiliteit

7.

Resultaten publieke raadpleging

Over de startnota werd een publieke raadpleging gehouden tussen 15/05/2018 en
16/07/2018. Op 23/05/2018 werd een infomarkt gehouden.
Tijdens deze periode van inspraak werden er 16 adviezen uitgebracht en kwamen er 28
inspraakreacties binnen.
In dit hoofdstuk wordt de samenvatting van de adviezen en inspraakreacties weergegeven,
worden ze kort behandeld (groene gearceerde tekst) en wordt aangegeven waar de nota –
indien van toepassing – werd aangepast.

7.1. ADVIEZEN
A1. Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
-

Er moet in het PRUP overwogen worden in welke mate –tijd en plaats- het behoud van
(delen van) het ontginningsgebied (maatschappelijk) opportuun is.
Men stelt vast dat niet alle ontwikkelingsscenario’s uit de studie van de VLM
overgenomen zijn in de startnota van het PRUP (2.2). Ook wordt voor bepaalde zones en
zonder verdere toelichting afgeweken van het voorkeursscenario van de studie. Vraag om
alle ontwikkelingsscenario’s uit de studie te overwegen en alle afwijkingen van het
voorkeursscenario te motiveren, zodat alle mogelijke voor- en nadelen van de keuzes die
uiteindelijk gemaakt worden in het PRUP, duidelijk zijn ten opzichte van mogelijke
alternatieven zoals vermeld in de studie. Een overzicht per zone:
Noordelijke zone:
o Toegankelijk groene ruimte (zone 18 – 19 – 20 -23)
Het voorkeursscenario uit de procesnota van het PRUP is voor een groot deel
hetzelfde als beschreven in de studie van VLM. Dit is gecompartimenteerd opvullen,
een waterreservoir dat ter beschikking kan gesteld worden voor de landbouwers om
periodes van grote droogte te overbruggen (bijvoorbeeld de aanleg van een
(landschappelijk ingekleed) waterreservoir op perceel 15-17 dat gravitair kan
overlopen in de beek, in plaats van een nieuw bekken aan te leggen ten zuiden van
de Bruggesteenweg).
o AM-Power (perceel 26)
Behoud van de de huidige bestemming ‘gemengde strook voor ontginning’
behouden, gezien het standpunt van ALBON (p. 170, rapport VLM) bij elk van de
drie scenario’s.
o Woonzone
Deze zone viel buiten de te onderzoeken perimeter van de opdracht van de VLM in
2016.
o Landbouwzone
Het PRUP neemt de aanbevelingen over van de verschillende
ontwikkelingsscenario’s zoals voorgesteld in de ontwikkelingsvisie (VLM) (p. 92-93;
p. 132) over. Reconversie van de bestaande varkensstallen, aansluitend met zone
15 is niet weerhouden in het PRUP en werd in de studie van de VLM ook niet als
wenselijk beschouwd.
o Reconversie bestaande bedrijfsgebouwen
Reconversie is slechts één van de scenario’s die uit de studie van de VLM was
gekomen. De scenario’s waarbij zone 15 behouden wordt als ontginningsgebied (al
dan niet met keramische industrie), waar tijdelijke activiteiten met een omkeerbaar
ruimtegebruik worden toegelaten en met een suggestie tot nabestemming open
ruimte, worden niet opgenomen in de startnota van het PRUP voor verder
onderzoek. Het scenario ‘reconversie’ werd in de studie echter als de minst
wenselijke optie beoordeeld (rapport VLM, p. 132). Reconversie en/of deze zone
optimaliseren naar een regionaal of lokaal bedrijventerrein was een uitdrukkelijke
wens van de eigenaars (Wienerberger en de familie Ampe).
o Permanente watervoorraad
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Is aangehaald in het VLM rapport (p. 114), als verder uit te diepen onderzoek
(noden, enz.).
Zuidelijke zone:
o Parking
Deze parking maakt deel uit van zone 16 en hiervoor neemt het PRUP de
verschillende ontwikkelingsscenario’s over zoals voorgesteld in de
ontwikkelingsvisie (VLM rapport p. 101-103). Reconversie naar parking/stapelplaats
is niet weerhouden in het PRUP en werd in de studie van de VLM ook als niet
wenselijk beschouwd.
o Weverij Clarysse en Lichterveldestraat als zuidelijke grens
Viel buiten de te onderzoeken perimeter.
o Overige zones
Het PRUP volgt de voorgestelde ontwikkelingsscenario’s.
De startnota is is gestoeld op het rapport van de VLM en werkt hier op verder. De startnota
van het PRUP hoeft evenwel geen één op één relatie te hebben met dit rapport. Het gaat hier
om een evolutief proces waarbij vanuit de provinciale overheid concrete doelstellingen naar
voor geschoven worden. Rekening houdende met deze doelstellingen enerzijds en de adviezen
van Departement Omgeving (afdeling gebiedsontwikkeling en het Vlaams Planbureau voor
Omgeving) anderzijds, lijkt het niet opportuun de andere ontwikkelingsscenario’s verder mee
op te nemen in de scoop van het PRUP.
Voor de volledigheid en duidelijkheid worden de scenario’s bij de bespreking van de visie van
de VLM verder aangevuld. Het hoofdstuk wordt verschoven in de nota zodat het duidelijker is
wat de verhouding is tussen de scopingnota en de ruimtelijke visie van de VLM.
Voor het verdere verloop van het PRUP wordt ontwikkelingsscenario C ‘gecompartimenteerd
opvullen’ als meest wenselijk naar voor geschoven.
Bij de motivatie van de doelstellingen wordt nu bijkomend gemotiveerd waarom de andere
ontwikkeling scenario’s niet weerhouden worden.
A2. Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV)
-

-

-

Het PRUP is een kans om te voorzien in groen in een groenarme regio.
Geen impact op de scopingnota.
Er moeten voldoende recreatieve verbindingen naar het gebied gecreëerd worden. Op
heden maakt enkel de N50 deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. Dit is
een goede kapstok om andere fietsverbindingen aan op te hangen maar niet
voldoende als trage verbinding naar het plangebied. De functionele verbinding heeft
ook weinig recreatieve waarde. Een aandachtspunt is de oversteekbaarheid van de
N50 (hoge verkeersintensiteit en snelheid).
In de discipline mobiliteit zal aandacht zijn voor het functionele en recreatieve
fietsverkeer. De oversteekbaarheid van de N50 is een belangrijk item, niet direct
invloed op het RUP of PlanMER. Dit zal bijkomend instrumentarium en afspraken met
AWV vergen.
Er is een goede ontsluiting langs de N50 voor het reconversieproject. Aandachtspunt is
type bedrijvigheid door de nabijheid van de groenpool. De bedrijvigheid mag niet
storend werken. Ook geen bedrijvigheid aantrekken die veel bijkomende
verkeersbewegingen met zich mee brengt gezien de mogelijke conflicten die zo
kunnen ontstaan met de (wellicht) groeiende aantrekkingskracht van het gebied voor
fietsers en voetgangers.
Het is inderdaad niet gewenst om hier grote verkeer genererende type bedrijvigheid te
voorzien, dit wordt aangevuld in de nota.
Op p. 55 wordt de aanpak voor de discipline mobiliteit binnen het op te maken MER
omschreven. Het is interessant om bijkomend te onderzoeken wat de potenties zijn
voor bijkomende (trage) verbindingen naar het plangebied. Zowel wandel- als
fietsverbindingen.
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-

-

De N50 ter hoogte van Egemkapelle staat in het PRS niet geselecteerd als
kleinhandelslint. De ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande vergunde
kleinhandelszaken beperkt zich tot consolidatie. Er moet op gewaakt worden dat de op
heden beperkte verlinting niet verder zal uitlopen of dichtslibben.
Geen impact op de scopingnota.
Het inzetten van reconversie voor de herlocalisatie van bedrijven wordt positief
geacht.
Er wordt verduidelijkt in de scopingnota dat de reconversie niet ENKEL wordt ingezet
voor dit type bedrijven. Hiervoor zullen ook andere instrumenten nodig zijn dan louter
het RUP.

A3. De Lijn
Geen opmerkingen.
Geen impact op de scopingnota.
A4. Agentschap Natuur en Bos (ANB)
-

-

Er moet geen passende beoordeling worden opgemaakt. Er dient geen verscherpte
natuurtoets te worden opgemaakt.
In het verdere traject dient wel nagegaan te worden welke beschermde soorten er
voorkomen en op welke manier hun behoud kan geïntegreerd worden in het plan.
In het tekstdeel methodologie plan-MER wordt voor de meeste disciplines ook
relevante wetgeving opgelijst. Dit gebeurt best ook voor het luik biodiversiteit. Gelet
op de specifieke situatie dient aandacht besteed te worden aan het voorkomen van
verboden te wijzigen vegetaties zoals bv. rietland.
Groen is zeer schaars in de regio. ANB ondersteunt dus zeker het initiatief.

Het advies van ANB is op sommige punten contradictorisch met het advies van VPO. Het
advies van VPO wijst op de verplichtingen voor de stabiliteitsafwerkingen van de taluds.
Deze werken moeten sowieso uitgevoerd worden en zijn ook reeds (grotendeels?) vergund.
Het stabiliseren van de taluds maakt bijgevolg deel uit van de autonome evolutie en maakt
geen deel uit van het planvoornemen. Er kan hierdoor beter gewerkt worden met een
toekomstige referentiesituatie (met name de situatie na het stabiliseren van de taluds) Het
spreekt voor zich dat door deze stabiliteitswerken aan de taluds veel van de aanwezige
natuurelementen in de omgeving van deze taluds zullen verdwijnen. Het team Mer ziet dit
als een vaststaand gegeven en stelt dat het hierom niet relevant is om een grootschalige
inventarisatie uit te voeren. Er moet rekening gehouden worden met de geplande
ontwikkeling, zijnde de stabiliteitsafwerking van de taluds, en op basis daarvan nagaan
worden wat al dan niet behouden kan worden. De focus ligt gelet op de huidige bestemming,
vergunningen en sectorale randvoorwaarden dus eerder op het toekomstige
natuurpotentieel dan op het huidige aanwezige. In het MER zal wel aangegeven worden
waar er mogelijks verboden te wijzigen vegetaties worden ingenomen ten gevolge van de
voorgestelde planingrepen (dus niet ten gevolge van het stabiliseren van de taluds).
A5. Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) – district Pittem
Geen opmerkingen.
Dit heeft geen impact op de scopingnota.
A6. Departement omgeving- afdeling gebiedsontwikkeling
-

Het bedrijf AM-Power is nog actief en heeft een vergunning t.e.m. 2028. In de nota
wordt niet geduid waarom het niet meer wenselijk zou zijn om de functie te behouden.
Deze zone lijkt bijgevolg niet in aanmerking te komen voor reconversie.
Er zal een bijkomend scenario in het kader van behoud van de functie worden
onderzocht.
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-

-

-

-

-

Volgens het reconversiekader is het niet noodzakelijk in zijn geheel nieuwe
bedrijvigheid te voorzien. Zo zou de zone ten zuiden van de Bruggesteenweg (waar
een bedrijfsparking ligt) beter niet opgenomen worden binnen de reconversie en is het
ruimtelijk beter te verantwoorden om de Bruggesteenweg als harde ruimtelijke grens
te nemen.
De verharde oppervlakte komt in aanmerking voor reconversie. Er wordt getracht om
de parking voor de verschillende functies zoveel mogelijk te bundelen. Geen impact op
de scopingnota.
Voor de reconversie van de steenbakkerij wordt de schaal van de bedrijven best
beperkt en eerder aan KMO gedacht. Het is te vermijden dat er zich bedrijven vestigen
met een toekomstige nood aan uitbreiding.
Het is inderdaad niet gewenst om hier grote verkeer genererende type bedrijvigheid te
voorzien, dit wordt aangevuld in de nota.
De zone ‘onthaal toegankelijk groene ruimte’ lijkt erg ruim bemeten voor de voorziene
functies. Dit kan beter geduid worden of mogelijk deels voor groenvoorziening
bestemd worden.
Er wordt gefocust op zoveel mogelijk gemengd gebruik en bundeling. De zone op de
betrokken kaart in de startnota was over gedimensioneerd, deze kaart wordt uit de
nota gehaald.
Voor de zone in landbouwgebruik met de stallen is het niet duidelijk of dit een actief
landbouwbedrijf betreft. Dit moet worden verduidelijkt en kan een impact hebben op
de te prefereren bestemming die gegeven zal worden aan de zone.
Er is nog effectief landbouwgebruik, dit zal worden verduidelijkt. In het plan-MER zal
de impact hierop bekeken worden vanuit de verschillende mogelijke scenario’s.
Er zijn twee zonevreemde bedrijven gelegen in het zuidelijk gebied. Is het de
bedoeling om beide zonevreemde bedrijven te herlocaliseren naar de reconversiezone
die zullen worden ingezet i.f.v. bedrijvigheid?
Deze twee bedrijven zijn niet zonevreemd, ze liggen respectievelijk in een BPA / RUP
dat de bedrijven zone-eigen maakte. Het is dus niet de bedoeling deze te
herlocaliseren. Het voorziene bedrijventerrein is evenwel niet specifiek voorzien voor
zonevreemde. In het kader van een uitvoeringsgericht flankerend beleid kan gekeken
worden hoe solitair gelegen bedrijven uit de regio kunnen gestimuleerd worden om
naar dit nieuwe bedrijventerrein te herlocaliseren. Dit wordt verduidelijkt in de nota.

A7. Departement Landbouw en Visserij (DLV)
-

-

-

Voorstander van de beschikbare watervoorraad voor landbouwers bij de nieuwe
onthaalzone en deze voldoende toegankelijk te maken voor landbouwers. Een
bijkomende insnijding in de zuidelijke zone voor deze watervoorraad is niet wenselijk.
De aanwezige parking in het zuiden kan verwijderd worden en de vrijgekomen ruimte
kan opgenomen worden in het aanwezige landbouwgebied.
De parking komt in aanmerking voor reconversie zoals beschreven in het PRS.
De doelstelling inzake het watercaptatiebekken wordt duidelijker beschreven. Het
ruimtebeslag hiervoor wordt voorzien in het noordelijke deel van het plangebied. Dit
wordt verder verduidelijkt in de nota.
Voor de noordwestelijke zone gaat de voorkeur van DLV uit naar een
landbouwbestemming omdat deze percelen reeds gebruikt worden in professionele
landbouwuitbating.
Dit bestemmingsscenario voor de noordelijke landbouwrand wordt voorzien in het
onderzoek.
Voor het oostelijk deel van de steenbakkerij (met varkensstallen) en het noordelijk
gebied gaat de voorkeur van DLV uit naar een landbouwbestemming omdat deze
percelen reeds gebruikt worden in professionele landbouwuitbating.
Dit wordt voorzien in het onderzoek als zijnde de referentiesituatie. In het
bestemmingsalternatief wordt zowel gemengd open ruimte gebied (waarin landbouw
mogelijk is) als industriegebied onderzocht.
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-

In de zuidelijke zone is landbouw actueel. Vraag om deze zone landbouw te laten al
dan niet bouwvrij. De aanwezige landbouw is herbevestigd en het gebied maakt deel
uit van een grotere cluster van waardevolle, herbevestigde landbouwgebieden. Een
tussenscenario met kleine landschapselementen kan enkel overwogen worden indien
de landbouwers niet ernstig beperkt worden. Het alternatief natuur is niet wenselijk en
kan niet overwogen worden.
De bestemming landbouw wordt hier voorzien, de ontginningsbestemming blijft – waar
van toepassing – wel behouden.
Voor de kleine landschapselementen wordt gekeken naar bijkomend instrumentarium
als flankerend beleid.

A8. Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Zie advies AWV.
A9. Dienst Waterlopen, provincie West-Vlaanderen
-

In de startnota wordt niet verwezen naar de aanwezige waterloop Roobeek. Met
betrekking tot de watertoets:
o Bij aanleg van verharde oppervlaktes, zoals parkings en in-en uitritten worden
in functie van een maximale infiltratie van regenwater bij voorkeur
waterdoorlatende materialen (verharding/fundering) gebruikt. Het PRUP zorgt
daarom bij voorkeur voor voldoende onverharde randzones of legt een
maximaal verhardingspercentage op, zodat infiltratie van afstromend
hemelwater mogelijk blijft.
o De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te
blijven.
o Eveneens wordt de aandacht gevestigd op het besluit van de Vlaamse Regering
van 5 juli 2013 (B.S. 08.10.2013) houdende vaststelling van een gewestelijk
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater.
o Waterlopen, grachten en buffervoorzieningen worden bij voorkeur in open
profiel aangelegd. Bij het aanleggen van buffervoorzieningen moet voldoende
rekening gehouden worden met de (voorjaars)grondwaterstand (het volume
ingenomen door grondwater is immers niet meer beschikbaar voor de berging
van hemelwater).
- Om schadelijke effecten te vermijden of te compenseren zijn volgende voorwaarden
van toepassing:
o Het plangebied is gelegen binnen het afwateringsgebied van de Roobeek. Dit is
een normaal afwateringsgebied.
o Voor het plangebied gelden dan ook de voorwaarden van de normale
afwateringsgebieden met name een bijkomende buffercapaciteit van 330 m³
per hectare verharde oppervlakte met een vertraagde afvoer van maximum 10
liter/seconde/hectare verharde oppervlakte.
- Volgens art. 17 van de wet op de ‘Onbevaarbare Waterlopen’, daterend van 28
december 1967, zijn de aangelanden, gebruikers en eigenaars van kunstwerken,
verplicht doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereedschap en werktuigen
voor de uitvoering van werken te laten plaatsen, en ook producten die voortkomen
van de ruimingswerken binnen een 5-meterstrook vanaf de oever te aanvaarden.
- Ook in art. 6 van het decreet van Het Vlaams Parlement van 19 juli 2013 tot wijziging
van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het “integraal waterbeleid” worden de
onderhoudsstrook en de rechten en plichten van de aangelanden naast de waterloop
uitgebreid beschreven. Zie hiervoor volledig advies Waterlopen.
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Het advies bevat enkele aandachtspunten en aanvullingen vanuit de sectorale wetgeving
die verder zullen meegenomen worden bij de opmaak van het plan-MER en de uitwerking
van het PRUP. In het kader van het plan-MER zal een studie technische watervoorraad
(d.m.v. een terreinmodel) toegevoegd worden.
A10. PROCORO West-Vlaanderen
-

-

-

Voorstel om te kiezen voor gecompartimenteerde opvulling.
Dit is conform de doelstellingen van de startnota, heeft geen impact op de scopingnota.
Er moet op regionale schaal bekeken worden of er effectief een tekort is aan groen
De bedenking omtrent het tekort aan groen kan in de motivatie van het PRUP verder
worden opgenomen. In verschillende adviezen van andere adviesinstanties wordt het
uitgangspunt dat er een tekort is aan groen evenwel reeds bijgetreden. De bedenking
hierbij vraagt geen aanpassingen naar alternatieven of dergelijke op niveau van het planMER.
Er worden vragen gesteld bij de reconversie naar een lokaal bedrijventerrein. Is dit een
goede locatie? Is het niet beter ruimte te voorzien voor problematische ruimtevragers?
Het al dan niet geschikt zijn van de locatie voor bedrijvigheid zal moeten blijken uit het
plan-MER. Ook het concrete type bedrijven die hier een plaats kunnen krijgen kan hierbij
nog verder verfijnd worden. Gelet op de concrete site en het feit dat het hier gaat om
reconversie is een verdere zoektocht naar locatiealternatieven hier evenwel niet aan de
orde en dient dit niet verder opgenomen te worden in het plan-MER.
Wat met naastgelegen bedrijf AM-Power. Opmerking dat er een geurstudie is opgemaakt
die aantoont dat er geen directe problemen zijn.

-

Voor wat betreft het bedrijf AM-power wordt verwezen naar de bespreking bij het
departement omgeving afdeling gebiedsontwikkeling (ut supra).
Het kruisen van de N50 is een belangrijk aandachtspunt. Er is een fietsroute in het
noorden. Dit kan meespelen bij de zoektocht naar een toegangsweg. Er is een missing
link voor een trage verbinding Egemseweg/Bruggesteenweg richting het westen.

-

De elementen rond gemotoriseerde ontsluiting en trage verbindingen zullen verder
meegenomen worden in het onderzoek van de milieueffecten en de uitwerking van het
PRUP.
Het Roobeekbosje is een erkend natuurgebied en de impact van het plan hierop moet
bekeken worden (waterhuishouding).
Impact op natuur (ook buiten het plangebied) moet op planniveau onderzocht worden in
het plan-MER (Roobeekbosje).

A11. OVAM
Geen specifieke opmerkingen. Enkel standaardopmerkingen worden als bijlage doorgestuurd.
De geformuleerde aandachtspunten en aanvullingen vanuit de sectorale wetgeving zullen
verder meegenomen worden bij de opmaak van het plan-MER en de uitwerking van het RUP.
A12. Sport Vlaanderen
-

-

Er is in Vlaanderen een gebrek aan waterplassen met recreatieve mogelijkheden.
Opportuun om te onderzoeken of dit mogelijk is op de site. Dit kan in de groeve zelf of op
het reservoir voorzien worden voor de permanente watervoorraad. Sporttakken zijn bv.
vissen, surfen, kano, kajak, waterski, … De afmetingen voor klassiek waterski worden
meegegeven.
In de buurt is er ook een mountainbikeroute ‘Pittem’ (meegestuurd in bijlage). Een
kleigroeve biedt de mogelijkheid om een interessant traject uit te stippelen. Het is
opportuun om de mogelijkheden te onderzoeken.

Scopingnota PRUP Kleiput Egem en omgeving - 72

Suggesties voor recreatieve sportfaciliteiten zullen meegenomen worden voor zover deze
compatibel zijn met de vooropgestelde doelstellingen. Vanuit deze doelstelling die
voornamelijk focust op een natuur/groendomein zijn verschillende sporten niet aangewezen.
Voor degene die niet compatibel zijn met de doelstellingen zal dit gemotiveerd worden in
functie van de scopingnota. Met de andere zal in de uitwerking van het plan-MER en het
PRUP rekening gehouden worden, zonder dat het plan-MER uitspraken zal doen over iedere
activiteit afzonderlijk. De effectenbeoordeling zal gebeuren op basis van een globale
inschatting en op basis van kencijfers.
A13. Departement Omgeving – Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
-

-

Voor zone I zijn de bestaande taluds tijdelijk zodat op lange termijn een herprofilering
noodzakelijk is. Dit kan gerealiseerd worden in combinatie met de realisatie van een
definitieve nabestemming. Een volledige opvulling van de put is praktisch gezien niet
aangewezen. Het in stand houden van de situatie, met uitzondering van de noodzakelijke
stabiliteitswerken, is eveneens niet raadzaam door de grote volumes grondwater die
weggepompt moeten worden. Gecompartimenteerd opvullen is het meest aangewezen.
De provincie kan dit doorspreken met Ampe als eigenaar en Wienerberger als
vergunninghouder. Met het gecompartimenteerd opvullen is ook de
stabiliteitsproblematiek opgelost. Wienerberger dient bij stopzetting van de
ontginningsactiviteit dit formeel aan te melden bij Departement Omgeving. Hierna pas
kan het vrijgegeven worden.
Zone II is het centrale gebetonneerde deel van het ontginningsgebied dat aansluit op de
fabrieksgebouwen en in theorie een ontginbare oppervlakte heeft van 1,35 ha. De
economische haalbaarheid van deze ontginning werd onderzocht. Er werd een boring
uitgevoerd (resultaat boring zie advies). De aanwezige klei is zeer mager. Er zijn geen
gegronde redenen meer om deze zone in het te ontwikkelen PRUP te behouden als
ontginningsgebied.

Het advies van is volledig in lijn met de startnota van het PRUP en vraagt ook geen bijkomend
onderzoek in kader van het plan-MER. Het biedt wel extra onderbouwing om sommige vragen
van andere adviesinstanties te beantwoorden.
A14. Toerisme Vlaanderen
Geen opmerkingen.
Dit heeft geen impact op de scopingnota.
15. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Voor het grondwater worden als gevolg van het plan geen significante effecten verwacht, mits
de bestaande regelgeving wordt gerespecteerd (hemelwaterverordening, Vlarem,
zoneringsplan,). Het plan wordt gunstig geadviseerd en is in overeenstemming met de
doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid.
Dit heeft geen impact op de scopingnota.
16. Departement omgeving – RVR toets
Er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport te worden opgemaakt.
Deze beslissing wordt toegevoegd aan het document.

7.2. INSPRAAKREACTIES
Deze werden gebundeld per thema.
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WATER
-

-

I3 – I16: grondwater in de streek laten stijgen. Er is een onnatuurlijk laag
grondwaterpeil.
I7: wat met grondwater dat vloeit uit vroeger stort van de gemeente Pittem. Put mag
volledig gevuld worden met water en naar de landbouw gaan zoals voordien.
I8: vraag naar bodem- en waterstalen voor het vroeger stort.
I9: vrees voor wateroverlast of te weinig water in de regenput
I23: aandacht voor het waterniveau. Vrees voor schade aan woningen door het stijgen
van het waterniveau.
I15: de kleiput moet een gecontroleerd overstromingsgebied worden dat enkel
toegankelijk is voor bevoegden.
I15: bij hevige regenval stroomt het opgepompte water door de straten van Ardooie.
I14: de Jobeek is voorzien van een betonnen versteviging. Dit is niet meer ok volgens
de huidige inzichten en het onderhoud van de waterlopen. Zeker aangezien het
diepvriesbedrijf dat stroomafwaarts gelegen is in het verleden met wateroverlast
kampte.
I14: de Roobeek loopt naar het centrum van Ardooie waar herhaaldelijk wateroverlast
is. Vraag om de beek te ontkokeren en te beton te verwijderen. Dit is een meerwaarde
voor de natuur en het landschap en vertraagt ook de waterafvoer. De aanplant van
beekgeleidend groen heeft ook een remmend effect op de waterafvoer en is erosie
beperkend.

Omtrent de voormalige stortactiviteiten werd reeds een studie opgemaakt door het bureau
Jan Feryn. Deze zal meegegeven worden aan het studiebureau dat instaat voor de opmaak
van het plan-MER zodat de relevante informatie hieruit kan worden overgenomen.
Alle elementen rond vrees voor wateroverlast worden op planniveau meegenomen in het
plan-MER. Wel is reeds duidelijk dat de kleiput an sich niet kan fungeren als gecontroleerd
overstromingsgebied, gezien het plangebied nagenoeg op het hoogste punt in de omgeving
gelegen is. Indien er niet gepompt wordt, loopt de put van nature vol met grondwater. Als
gevolg hiervan heeft de put geen buffercapaciteit. Daarnaast zou het grondwaterpeil zo hoog
komen te staan dat de naastgelegen percelen en het bedrijf onder water zouden komen te
staan.
Bij hevige regenval wordt er vandaag niet meer gepompt. Op deze manier is er geen
bijkomend debiet op de omliggende waterlopen. In de toekomst zal er minder water
opgepompt moeten worden.
Wat betreft de effecten op steenputten moet enkel rekening gehouden worden met de
effectief vergunde grondwaterwinningen.
De Jobeek zelf zit niet in het plangebied, wel zal gekeken worden wat de effecten zijn van de
geplande ontwikkelingen op de beek.
De Roobeek ligt gedeeltelijk binnen het plangebied. De effecten van de geplande
ontwikkelingen op de beek zullen onderzocht worden. Ook zal onderzocht worden wat de
effecten van beekgeleidend groen op de beek zijn.

NATUUR
Inrichting Kleiput
-

I1: geen natuurgebied aan te leggen omwille van negatieve gevolgen voor bestaande
vergunningen in de omgeving
I2: opmerking dat er veel wildsoorten (uitzondering van groot wild) zijn in de put.
Vraag naar ruime waterpartijen zodat waterwilddieren aangetrokken worden.
I3 – I4 – I9 – I12 – I16 – I17 – I18 – I21 –I23: vraag naar natuurontwikkeling in
oude kleiput
I12 – I15: vraag naar stiltegebied
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-

-

I3: behoud van onderdelen met vandaag al natuurwaarden
I3: delen onder water laten lopen om natuurwaarde te doen stijgen
I10: de put is nu al een prachtig natuurgebied.
I11: tijdens de fase van opvulling kan de kleiput ingericht worden als tijdelijke natuur
voor de zones die opgevuld zijn, zones in opvulling of nog op te vullen zones. Op deze
manier is het domein er al op korte termijn. Natuureducatie, recreatie en economie
gaan zo hand in hand.
I14: voorkeur voor gecompartimenteerd opvullen omwille van brede variatie aan
biotopen (natuureducatie). Belangrijk is voldoende rustzones en ‘puur natuur’ zones.
I14: de wanden zijn een belangrijke vindplaats voor fossielen (unieke geologische laag
uit het Eoceen: het Ypresiaan). Deze moet ontzien worden bij de opvulling.
I23: aandacht voor bijen met specifieke aanplantingen.
I13: voor het opvullen van de put doet men zelf een uitgebreide studie.

Inrichting leegstaande gebouwen
-

I3 – I14: oude gebouwen en loodsen Ampe afbreken en teruggeven aan de landbouw
en de natuur

Inrichting zuidelijk landbouwgebied
-

I16: vraag om in zuidelijk deel de akkerlanden naast een beek recht te trekken
waardoor er een groencorridor ontstaat of een groene ader.

Andere
-

I14: vraag naar aandacht voor het Jobeekbosje en de Jobeek (2e categorie).
I14: vraag om het landschap te versterken en de beekvallei (Jobeekvallei en
Roobeekvallei) zichtbaar te maken.
I3: met aanvoer grond een buffer aanleggen tussen de N36 en het toekomstig
groendomein

In het plan-MER zal bekeken worden wat de impact is van de verschillende planopties op de
site zelf en op zijn omgeving. Tevens zal worden nagegaan wat de wederzijdse interactie is
tussen de verschillende functies in en rond het plangebied. Hierbij kan opgemerkt worden
dat “stilte” momenteel een eigenschap is van het gebied, het is hierbij een doelstelling om
deze te behouden.
Eén van de doelstellingen van het planinitiatief is de ontwikkeling van een groendomein
waarbij natuurwaarden uiteraard voorop staan. Dit betekent evenwel niet dat gelet op de
huidige bestemmings- en vergunningstoestand, rekening kan gehouden worden met alle op
vandaag aanwezige natuurwaarden (ut supra, verplichte stabiliteitswerken aan taluds).
Hetzelfde geldt ook voor de discipline archeologie omtrent mogelijke fossielen.
In het plan-MER zal een fasering van de inrichting als groendomein mee onderzocht worden.
Allereerst worden de taluds gestabiliseerd. Dit maakt geen deel uit van het planvoornemen
maar is een autonome evolutie en dus een toekomstige referentiesituatie. De eerste fase
binnen het planvoornemen is het verhogen van het maaiveld (het gecompartimenteerd
opvullen van de kleiput). In een tweede fase wordt de kleiput ingericht als groenzone. Dit
kan een verdere vertaling kennen in de uitwerking van het PRUP.
Het voorstel om de site van de voormalige steenbakkerij volledig te slopen, te saneren en
terug om te zetten naar landbouw en/of natuur voldoet niet aan de vooropgestelde
doelstellingen van het PRUP waarin gezocht wordt naar een invulling voor bedrijvigheid en
dit voldoet aan het reconversiekader van het PRS.
De Roobeek ligt gedeeltelijk binnen het plangebied. De effecten van de geplande
ontwikkelingen op de beek zullen onderzocht worden. Ook zal onderzocht worden wat de
effecten van beekgeleidend groen op de beek zijn. In het PRUP zullen verschillende
instrumenten om dit te realiseren onderzocht worden.
Mogelijke effecten naar de Jobeek of het Jobeekbosje moeten op planniveau onderzocht
worden in het plan-MER.
Vragen omtrent het versterken van het landschap of de aanleg van een buffer zijn
inrichtingsvarianten die geen specifieke aanpassingen of onderzoek naar effecten vragen in
deze fase. De voorstellen zullen wel onderzocht worden indien het als milderende maatregel
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naar voor geschoven wordt in het plan-MER. De mogelijke effecten van deze inrichting dient
in dit geval ook mee onderzocht te worden in het MER.
Op planniveau worden nog geen specifieke beplantingssoorten vastgelegd, aanbevelingen
(cfr aandacht voor bijen) kunnen gebeuren op projectniveau.

LANDBOUW
Watervoorraad
-

I1 – I4 – I23: permanente (geen tijdelijke) watervoorziening voor landbouwers met
zuigplaats voor tankvoertuigen om water te vullen
I13: bij stopzetting AM-Power kunnen de bestaande opslagtanks gebruikt worden voor
de opslag van water voor de landbouw.

Inrichting agrarisch gebied
-

-

I3: ontwikkelen agrarisch landschap en kleine landschapselementen
I14: er zijn kleine landschapsrelicten aanwezig rond het bedrijf Cloet en verder
zuidelijk over de Lichterveldestraat richting Ardooie. Vraag om aanwezige KLE te
versterken + aanplant nieuwe KLE’s en de zuidelijke restjes natuur met het domein te
verbinden.
I15: enkel landbouw in zuidelijk gedeelte.

Leegstaande gebouwen
-

I3: oude gebouwen en loodsen Ampe afbreken en teruggeven aan de landbouw en de
natuur.

Een permanente watervoorziening voor landbouwers wordt onderzocht in de planopties en
duidelijker als aparte doelstelling beschreven. Het gebruik van de opslagtanks van AM-power
lijkt weinig realistisch en moet ook bekeken worden in relatie met planopties voor de site
AM-power. Aangezien AM-power een vergund bedrijf is binnen de geëigende bestemming
wordt dit voorstel niet meegenomen.
Voor de inrichting van het landbouwgebied zijn er verschillende mogelijke
bestemmingsalternatieven die zullen worden onderzocht. Voor concrete realisaties (kleine
landschapselementen, water,…) zal onderzocht worden welke instrumenten eventueel los
van bestemmingswijziging kunnen worden ingezet.
Het voorstel om de site van de voormalige steenbakkerij volledig te slopen, te saneren en
terug om te zetten naar landbouw en/of natuur voldoet niet aan de vooropgestelde
doelstellingen van het PRUP waarin gezocht wordt naar een invulling voor bedrijvigheid en
dit voldoet aan het reconversiekader van het PRS.

MOBILITEIT
Parkeren
-

I3: parkeervoorziening voor domein in de omgeving van de oude gebouwen van
Ampe. Bestaande verhardingen combineren met de aanplant van groen.
I12: de ingang van het uiteindelijke domein is belangrijk voor het verkeer en de
parking
I11: parking aan overzijde fabriekssite kan gebruikt worden als parking domein. Ook
de reeds opgevulde noord of oostzijde zijn mogelijkheden.
I20: aandacht voor parkeren en toegankelijkheid
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Ontsluiting en autoverkeer
-

I3: geen bijkomende verkeersdruk op de Kapellestraat
I3: ontsluiting domein via N36
I7: alles moet via Brugsesteenweg. Geen overlast op kleine wegen.
I8 – I10 – I21: vrees voor overlast verkeer (bedrijvenzone en opvullen put)
I12: vraag naar tellingen op de N50 (voor leveringen AM-Power).

Trage verbindingen
-

I18 – I25: vraag naar fietsverbindingen
I3: onderzoek naar een veilige fietsverbinding langs de Kapellestraat. Het is de
fietsader van Ardooie richting de bosrijke gebieden van Wingene.
I3: een doorsteek voor fietsers en wandelaars van de Kapellestraat over de kleiputten
naar de Pompoenstraat is een missing link
I23: vraag naar kleine toegang tussen Brugsesteenweg 212 en 216 met gepaste
beplanting. Op die manier hebben de bewoners een snelle toegang tot het domein.

Overige opmerkingen
-

I3: behoud kasseiweg Egemstraat, werkt vertragend voor verkeer en is een
herkenningspunt in de streek
I7 – I8: spaarbekken voor landbouwers om water te voorzien enkel via de
Brugsesteenweg en enkel overdag

Het gebruik van de parking aan de overzijde van de steenbakkerijsite kan kaderen in het
bundelen van de parkeervoorzieningen en wordt opgenomen in de nota.
Vraag naar kleine toegang tussen Brugsesteenweg 212 en 216 zit binnen de onderzoekscope
omtrent de trage verbindingen en zal verder mee bekeken worden.
De vraag voor het behoud van de Egemstraat als kasseiweg gaat over de concrete inrichting
van de weg. Dit behoeft geen verder onderzoek aangezien voorliggend plan geen uitspraken
zal doen op dergelijk gedetailleerd inrichtingsniveau.
Bereikbaarheid en mogelijke hinder van aftappunt voor water voor landbouwers zal in
disciplines mobiliteit en geluid van het plan-MER mee onderzocht worden (er wordt enkele
malen gesproken van de N36, maar dit moet waarschijnlijk de N50 zijn).
In het plan-MER zullen zowel de kwetsbaarheden van de trage verbindingen als de potenties
van de trage verbindingen in kaart worden gebracht.

GEUR
-

I3 – I9 – I10 – I14 – I21 – I23: AM-Power zorgt voor geurhinder
I12: vraag naar groenbuffer tussen varkensstallen en woonzone Brugsesteenweg door
geuroverlast

Elementen rond geur zullen in de desbetreffende discipline onderzocht worden en indien
noodzakelijk zullen hieruit milderende maatregelen voortvloeien die moeten worden vertaald
in het PRUP.
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GELUID
-

I3 – I10 – I12 – I21 – I23: AM-Power zorgt voor geluidshinder
I10: vrees voor geluidshinder door opvullen put

Elementen rond geluid zullen in de desbetreffende discipline onderzocht worden en indien
noodzakelijk zullen hieruit milderende maatregelen voortvloeien die moeten worden vertaald
in het PRUP.

RECREATIE
Recreatiegebied in Kleiput algemeen
-

I3 - I5 - I6: voorstander recreatie
I3: recreatiegebied aanleggen op plaatsen met minder natuurwaarde. De aangevoerde
grond draagt de kosten voor de aanleg van recreatiegebied.
I14: onthaalpunt voor passieve recreanten en natuurliefhebbers, om niet enkel het
nieuwe domein te ontdekken maar ook de ruimere omgeving te verkennen. Een
infopunt of bezoekerscentrum is een meerwaarde voor de omgeving en een startpunt
voor fiets- en wandeltochten in de omgeving.

Inrichting Kleiput
-

-

-

-

I3 – I25 – I26: mountainbikeroute. Aanleggen van een offroad bikepark waar natuur,
sport en recreatie hand in hand gaan.
I26: cyclocross
I26: avonturenkuil
I3 – I8 – I10 – I21 – I25: wandelroutes
I8 – I20: visvijver met uitbating winkel
I10: minigolf
I8 – I10 – I12 – I13 – I21 – I23: geen gemotoriseerde/luidruchtige activiteiten
I5: mogelijkheid voor duiksport in (een deel van) de kleiput. De minimale diepte moet
6 meter zijn. Duikers kunnen helpen om het visbestand, fossielen, verzakkingen in de
put, te bekijken.
I9: een cafetaria in de groenzone
I12: vraag naar feesttenten met muziekevenementen
I13: gemengde zone voor natuurontwikkeling, recreatie en golf. Voor 9 holes is
minimum 25ha nodig. Dit is uit te breiden naar zuidelijk ontginningsgebied tot 18
holes. Met het volledige noordelijk en zuidelijk gedeelte is een totale oppervlakte van
80ha mogelijk. Verwijzing naar studie ‘een golfbaan natuurlijk’.
I14: Vraag naar een speelzone met speelgroen en een speelbos. Er is een behoefte
naar in de omgeving. De speelzone kan ingericht worden op de noordwestelijke hoek
(een vlak weiland dat arm is aan natuurwaarden). Het perceel sluit ook aan op de
Egemseweg die een fietsverbinding vormt.
I19: loopweide voor honden
I19: een speelzone voor de jeugdbewegingen om avontuurlijk te spelen bijvoorbeeld
paintball, zwemvijver, …

Leegstaande gebouwen
-

I3: het herbestemmen van gebouwen koppelen aan de ontwikkeling van het natuuren recreatiedomein. Er is een grote behoefte hiernaar in de streek.
I28: voorstel om de gebouwen in te richten als museum met motoren. De betrokkene
beschikt over een zeer ruime en unieke collectie motoren en wilt deze ter beschikking
stellen. Dit heeft een link naar de huidige motorcrosswedstrijden in de kleiput.
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AM-Power
-

I27: op educatief en ecologisch vlak kan AM-Power een meerwaarde betekenen
waarbij het belang van de site en de ontwikkelingen op technisch vlak ten dienste van
de duurzame economie en groene energie aan bod kunnen komen.

Suggesties voor recreatieve sportfaciliteiten zullen meegenomen worden voor zover deze
compatibel zijn met de vooropgestelde doelstellingen. Vanuit deze doelstelling die
voornamelijk focust op een natuur/groendomein zijn verschillende sporten niet aangewezen.
Voor degene die niet compatibel zijn met de doelstellingen zal dit gemotiveerd worden in
functie van de scopingnota. Met de andere zal in uitwerking van het plan-MER en het PRUP
rekening gehouden worden, zonder dat het plan-MER uitspraken zal doen over iedere
activiteit afzonderlijk. De effectenbeoordeling zal gebeuren op basis van een globale
inschatting en op basis van kencijfers.
Bepaalde voorgestelde activiteiten (vb. feesttenten met muziekevenementen) hebben een
eigen vergunning nodig (op projectniveau), de mogelijke effecten zullen op dat moment
bekeken worden en worden bijgevolg niet beoordeeld in het plan-MER.
De invulling van de leegstaande gebouwen behoeft geen verder onderzoek aangezien
voorliggend plan geen uitspraken zal doen op dergelijk gedetailleerd inrichtingsniveau. Wel zal
bij de opmaak van het PRUP nagedacht worden over deze invulling en wordt dit aangevuld bij
de motivatie van de reconversie.

WONEN
-

I13: geen bijkomende woningen in en rond de KMO-bedrijven ter hoogte van AMPower (omwille van geur).
I28: er wordt verwezen naar de codextrein en de gelegenheid tot verdichten zonder
het aansnijden van de resterende open ruimte. Men verwijst naar de eigendommen
gelegen aan de Hurselhoek nrs 1 (perceel 282 H), 2 (perceel 280 C en 252 E), 3
(perceel 250 K), 5 (perceel 250/03 E) en 6 (perceel 256 F) die reeds beschikken over
een bebouwde oppervlakte. Vraag naar verdichting en naar een nabestemming met
functiewijziging van de bestaande gebouwen.

De planopties voorzien geen bijkomende woongelegenheden. Het voorzien van bijkomende
woongelegenheden is geen doelstelling binnen dit PRUP. Daarnaast is het aansnijden van
agrarisch gebied langs de Hurselhoek geen locatie om te verdichten. De voorstellen
behoeven geen verder onderzoek.

ECONOMISCHE ACTIVITEITEN
Zone voor bedrijvigheid (leegstaande gebouwen)
-

-

I3: nieuwe industrie moet gekoppeld zijn met bestaande industrie.
I7 – I12 - I23: hoe zullen de gebouwen op de ambachtelijke zone eruitzien? Huidige
gebouwen voldoen niet (niet geïsoleerde loodsen, snel bouwmuren, dak met
eternietplaten (asbest?). Wat met geluidsoverlast, stof, lozingen? Vraag naar verbod
op fabrieken met ploegenstelsel en weekendwerk. Vraag of nieuwe bedrijven (zoals
AM-Power) enkel mogen afvoeren van 7u tot 19u.
I11 – I13: vraag naar een TOP-zone, gebonden aan de opvulling van de kleiput. De
opvulling zal hierdoor sneller en efficiënter lopen.
I13: vraag om het industriegebied uit te breiden ten zuiden tot aan de waterloop
(inclusief o.a. 0559/00F000 en gedeelte achter weverij Clarysse).
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-

I6 – I8 – I9 – I12: vrees dat bedrijfszone milieubelastend zal zijn. Vraag naar zachte
industrie.

Alle elementen omtrent mogelijke effecten of hinder van bestaande en/of nieuwe bedrijven
zullen in de desbetreffende disciplines van het plan-MER op planniveau onderzocht worden. Er
zal hierbij vertrokken worden vanuit een worst-case situatie.
AM-Power
-

-

I3 – I8 – I9 – I21: AM-Power zit niet op zijn plaats. Het is onduidelijk hoe dergelijke
industrie er gekomen is.
I11: vraag naar een oplossing voor AM-Power.
I12 – I23: verbod op uitbreiden AM-Power
I23: geen nieuwe vergunning voor AM-Power
I12 – I23 – I27: vraag naar aanleg buffer door AM-Power in de vorm van een talud.
I14: vraag naar uitdoofscenario voor AM-Power.
I27: er werd geen rekening gehouden met de visie van het bedrijf AM-Power in de
startnota, namelijk de voortzetting van het bedrijf na 2028. Het bedrijf deed zelf grote
investeringen en kreeg financiële steun van de overheid. Het bedrijf zit in een zoneeigen bestemming en heeft toekomstplannen (aanvraag omgevingsvergunning van
onbepaalde duur). Vraag om hier in de scopingnota rekening mee te houden. De
milieu-impact van het bedrijf is beperkt en de inpassing van het bedrijf in de
omgeving is perfect mogelijk zonder dat er sprake is van onverenigbaarheden. Indien
wordt vooruitgeblikt op een periode na de bedrijfsuitbating is men een voorstander
van de opname van het terrein binnen de bedrijfsreconversiezone (ruimtelijk
rendement)
I12: de datum voor de vergunning van AM-Power in de toelichtingsnota klopt niet. Het
loopt niet tot 2028 maar tot 2032.

Wat betreft het bedrijf AM-power is het inderdaad zo dat het bedrijf nog actief is en een
lopende vergunning heeft. Het bedrijf zelf heeft op basis van een inspraakreactie ook
aangegeven geen plannen tot stopzetting of verhuis te hebben. Het mogelijks scenario rond
reconversie komt voort uit het rapport van de VLM en werd als onderzoekspiste mee
opgenomen in de startnota. De vraag stelt of gelet op de juridische basis (bestemming en
vergunning) van het bedrijf een volledig uitdoofscenario aan de orde is. Voor het verder
verloop van het PRUP is de stopzetting van het bedrijf geen doelstelling. In kader van het
plan-MER zal sowieso de actuele toestand in kaart moeten worden gebracht en in relatie met
de geplande ontwikkelingen moeten bekeken worden. Hierbij kan dan gefocust worden op de
verdere integratie (op alle mogelijke domeinen) van het bedrijf binnen zijn omgeving. Indien
blijkt dat er (aanzienlijk) negatieve effecten te verwachten zijn, zullen milderende
maatregelen voorgesteld worden (vb. aanleg van een buffer).
Overige opmerkingen
-

I13: vraag naar industriële en commerciële activiteiten aan de overkant van de
Brugsesteenweg ter hoogte van Multi Bazar, Oostcolor Debussche, …

Maakt noch deel uit van de plancontour, noch van de planopties en dient dus niet verder
onderzocht worden. Dit is ook geen alternatief voor de opties rond bedrijvigheid op de
voormalige steenbakkerijsite aangezien dit specifiek in functie van reconversie is.

ANDERE OPMERKINGEN
- I2 – I23: toegankelijkheid invaliden.
Dit is eerder relevant op project-niveau. Toch zal ook in het PRUP bekeken worden hoe dit
meengenomen kan worden in het verder verloop.
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-

I13 –I15 – I16: vraag naar zonnepanelen. Er kan gebruik worden gemaakt van de
stroomkabels van AM-Power, de steenbakkerij en Ardo. Vraag naar de mogelijkheid
tot deelname voor inwoners Egem en Pittem.
Voldoet niet aan de doelstellingen en uitgangspunten van het plan, dus niet mee te nemen.
-

I14: Natuurpunt is een relevante partner voor het ontwikkelingsproces van het PRUP.
Het is ook een actieve ondersteunende partner bij de organisatie van activiteiten en
evenementen.
Verder te bekijken in het vervolg van het planproces en mogelijks op te nemen binnen de
procesnota.
-

I22: er zijn installaties van Fluxys aangelegd binnen en in de onmiddellijke omgeving
van het plangebied. Vraag om bij de opmaak van het PRUP enkele bepalingen op te
nemen.

Ok
I24: wat met het industrieel afval (verfaval, beeldbuizen, giftige stoffen,) dat 45 jaar
geleden werd gestort? Er zitten giftige stoffen in de grond.
Ut supra, studiebureau Feryn heeft hieromtrent reeds een studie opgemaakt en dit zal op
planniveau worden meegenomen in het verder verloop van opmaak plan-MER en PRUP.
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