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1 .  S i t u e r i n g

1.1. Onderwerp van het RUP

In het kader van dit RUP wordt voor onderstaand bedrijf een deelplan uitgewerkt:
 Deelplan nr. 141: BVBA Vercruyssen & zn. – Tieboutslaan nr. 17 BE-8573 Tiegem

Dit plan werd reeds behandeld in de voorafgaande fase 3 - zonevreemde constructies. 
Dit bedrijf werd integraal onthouden van goedkeuring door de Deputatie om volgende 
redenen:

• Deelplan nr. 141: BVBA Vercruyssen & zn. 
De Deputatie is van oordeel dat dit deelplan wordt uitgesloten omwille van de 
onduidelijkheid over de vergunningstoestand van de grondwerken. Daarnaast werd 
als voorwaarde opgelegd dat de nieuwe inplantingen compact dienen aan te sluiten 
bij de bestaande bebouwing en daar een maximum voor de bebouwing verordenend 
zou worden ingeschreven. Hierop wordt geen afdoend antwoord gegeven.

Het is de bedoeling met dit RUP om voor dit bedrijf een herwerkt verordenend plan 
op te maken met bijhorende voorschriften die tegemoet komen aan de gestelde 
voorwaarden.

De uitgangspunten vanuit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Anzegem bieden 
immers een kader om dit zonevreemde bedrijf ontwikkelingskansen te bieden op de 
huidige locatie.

1.2. Planologische context

Uit het GRS van Anzegem: 
RD pg. 23-24: Het beleid voor de agrarische structuur is uitgewerkt met betrekking tot 
de bouwmogelijkheden volgens 2 ruimtelijke categorieën: al dan niet landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied.
RD pg. 34: In de economische structuur wordt een beleidskader opgenomen voor de 
ontwikkelingskansen van zonevreemde bedrijven: industriële, lokale & ambachtelijke 
bedrijven, K.M.O.’s, land- en tuinbouwbedrijven, horeca,..., zowel in de open als de 
bebouwde ruimte. 
RD pg. 36: Voor ‘zonevreemde bedrijven’ wordt de volgende omschrijving gehanteerd: 
een bedrijf, zijnde een gebouw, activiteit of functie, kan pas als zonevreemd 
worden beschouwd, wanneer zowel de juridische toets, met name het al dan niet 
overeenstemmen met bestaande voorschriften, als de planologische toets, met name 
de (on)verenigbaarheid met verschillende activiteiten en functies, duidelijk daartoe 
besluiten. 
RD pg. 34:
“Om een duurzaam ruimtelijk beleid te voeren, om voldoende rechtszekerheid en 
toekomstperspectieven aan bedrijven te verlenen en om de socio-economische structuur 
en tewerkstellingsgraad van Anzegem te behouden, wenst de gemeente in haar 
toekomstig ruimtelijk beleid voldoende oplossingen uit te werken voor zonevreemde 
bedrijven.”

Het RUP vormt een toepassing van de gewenste ruimtelijke structuur en van een 
beleidskader uit het richtinggevend gedeelte van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan (GRS) Anzegem:
• Specifi ek beleidskader zonevreemde bedrijven (tekst RG pg. 36-40)
Het desbetreffende beleidskader wordt toegepast (zie afweging ruimtelijke opties – 
relatie met GRS Anzegem).

In het richtinggevend en bindend gedeelte van het GRS Anzegem zijn volgende 
maatregelen en acties vermeld:
• Opstellen van RUP’s ter uitvoering van het specifi ek beleidskader voor 
zonevreemde bedrijven (tekst RG pg. 75 – tekst BG pg. 3).

De deelplannen vormen dus een uitvoering van deze maatregelen en acties uit het 
richtinggevend en bindend gedeelte van het GRS Anzegem.

Uit het RSV: 
pg. 399: Lokale toeleverende en verwerkende bedrijven met een ruimtelijk-functionele 
relatie met de landbouw zijn bedrijven die de toelevering van landbouwgrondstoffen, 
noodzakelijk voor of de verwerking van landbouwproducten afkomstig van de 
beroepslandbouwactiviteiten, in de omgeving verzorgen. Ze zijn klein van omvang 
en sluiten wat schaal betreft aan bij de omgeving. Voorbeelden zijn een lokaal 
conditioneringsbedrijf voor verse producten, lokale loonwerkers, kleinschalige 
mestverwerking. In principe kunnen dergelijke lokale toeleverende en verwerkende 
bedrijven uitbreiden en nieuwe bedrijven zich inplanten, op lokale bedrijventerreinen.

pg. 403: Agrarische bedrijvenzones worden afgebakend binnen de gebieden van 
de agrarische structuur en maken bijgevolg geen deel uit van de oppervlakte aan 
bijkomende lokale en regionale bedrijventerreinen en bedrijventerreinen voor historisch 
gegroeide bedrijven. Het is dan ook niet de bedoeling dat op dergelijke terreinen ook 
toeleverende of verwerkende bedrijven zouden worden ingeplant. Dergelijke bedrijven 
horen immers in principe thuis op lokale of regionale bedrijventerreinen, in de kernen 
van het buitengebied of in de agrarische bedrijfsvoering uitgestoten (bedrijfs)gebouwen. 
In het laatste geval betreft het enkel laagdynamische activiteiten. 
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2 .  D e e l p l a n  n r .  1 4 1 :  B V B A 
V e r c r u y s s e n  &  z n . 

2.1. Weergave feitelijke toestand

Coördinaten & basisgegevens
BVBA Vercruyssen & zn. - Tieboutslaan nr. 17 - BE-8573 Tiegem

Kadastrale omschrijving
Gemeente Anzegem, Deelgemeente Tiegem, Afdeling 5, Sectie B, Nummers 100a, 102c, 
102d

Historiek
Het bedrijf werd opgestart in 1978 als een onderneming voor het uitvoeren van diverse 
land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden met aanleg en onderhoud van 
diverse terreinen, slopingswerken en diverse werkzaamheden. Voordien was het terrein 
in gebruik door een voederbedrijf. In 1997 werden de bedrijfsactiviteiten uitgebreid 
met hakselen en klieven van hout alsook met de opslag van dierlijke mest. Het bedrijf 
beschikt ook over een kraan om grondwerken bij landbouwers uit te voeren. De zoon 
van huidig ondernemer is ook actief in het bedrijf. 

Huidige activiteiten
Landbouwwerken, tuinaanleg en tuinonderhoud, ruimdienst, containerdienst, klieven 
en hakselen van hout, grond- en afbraakwerken. De landbouwloonwerken beslaan het 
grootste deel van de activiteiten. 
Er zijn 2 werknemers + eigenaars-zaakvoerders (2 personen). 

Beschrijving van het terrein
De oppervlakte momenteel in gebruik door het bedrijf bedraagt 5.514 m2, waarvan 
slechts 500 m² bebouwd is. Het achterste deel van de site is onverhard. Vooraan is 
gebruikgemaakt van steenslag. Het terrein maakt deel uit van een cluster van woningen 
en diverse bedrijfsactiviteiten langs de N36. 

De hoofdtoegang tot het bedrijf is gesitueerd via de poort van een loods, langs beide 
zijden gefl ankeerd door woningen. De aanpalende woning wordt bewoond door de 
ouders van huidige bedrijfsleider en maakt geen deel meer uit van het bedrijf. Een 
tweede toegang naast de rij woningen geeft ontsluiting aan het bedrijfsperceel met een 
achterliggende koepelloods. 

De bebouwing van de cluster woningen en bedrijven is compact. De gebouwen zijn 
telkens wat achteruit gelegen, zodat voor de gebouwen voldoende ruimte is om te 
parkeren. 

Het terrein waarop de koepelloods gelegen is, is grotendeels onbebouwd. De 
onbebouwde delen worden gebruikt als stalplaats voor machines en als stapelplaats 
voor aarde. De perceelsrand grenzend aan de naastliggende open ruimte is grotendeels 
begroeid met een wintergroene haag. 

Iets oostelijker in de cluster van bebouwing is een ander perceel gelegen (achter 
de woningen) dat in gebruik is door een bouwbedrijf (loods + deels in gebruik als 
stapelplaats voor bouwmaterialen). 

Nutsvoorzieningen:
• riolering: ja
• gasnet: nee
• elektriciteit: ja
• telefoon: ja
• drinkwater: ja
• grondwater: ja
• hemelwateropvang: ja
• waterzuivering: nee

2.2. Juridische toestand

2.2.1. Overzicht

Type plan Referentie

Gewestplan Volgens het gewestplan Kortrijk (K.B. 
04/11/1977 en latere wijzigingen) wordt het 
plangebied opgelijst als agrarisch gebied.

BPA Het bedrijf is gelegen vlakbij een deelplan van 
het BPA nr. 13 Zonevreemde bedrijven (MB 
2000/12/06), nl. plan nummer 169 voor het 
bedrijf Vanmaercke.

RUP Geen

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

Geen

Bouwvergunningen 05/05/1992: Bouwen van een loods voor 
landbouwmachines.

Een PV van 21 oktober 1997 stelt vast dat de 
loods groter is dan voorzien in de vergunning.

Milieuvergunningen 20/11/1991: verder exploiteren van 2 bestaande 
opslagplaatsen voor 50.000 l en 3.000 l 
drijfmest.

11/01/2006- 11/01/2026: verder exploiteren 
en veranderen van een bestaande inrichting     
klasse 2.

Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde stads- 
en dorpsgezichten

Geen 

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied

Geen

Buurtwegen Geen 

Waterlopen (categorisering) In de ruimere omgeving lopen twee beken 
categorie 3.

VEN-gebied, IVON-gebied Geen

Herbevestigd agrarisch gebied Afbakening van de natuurlijke en agrarische 
structuur: categorie 2 - RUP’s na verder 
onderzoek.

Gemeentelijke verordeningen Geen

Andere Geen
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2.2.2. (Deels) vergunde constructie

In 1992 werd een bouwvergunning afgeleverd voor het bouwen van een loods voor 
landbouwmachines. In 1997 werd d.m.v. een PV vastgesteld dat de loods groter is dan 
voorzien in de vergunning. De vooropgestelde breedte van 15 m werd gerealiseerd, 
maar de gebouwde loods heeft een lengte van ongeveer 32 m - t.o.v. de in het plan 
aangegeven 24,4 m. De gebouwde loods heeft een oppervlakte van ongeveer 500 m². 
Daarnaast maakt het bedrijf ook gebruik van de loods net ten noorden van het 
plangebied, dewelke uitgeeft op de openbare weg. Deze opslagruimte is ongeveer 277 
m² groot. Het bedrijf heeft in totaal dus ongeveer 780 m² overdekte opslagruimte.

Op vandaag wordt daarnaast ook heel wat materiaal (waaronder containers, maar 
ook bvb. een tractor - zie luchtfoto) gestapeld/gestald buiten de opslagloods. Deze 
buitenopslag neemt ongeveer 250 m² in beslag. Deze buitenopslag is niet alleen 
negatief voor de duurzaamheid van het materiaal, maar zorgt ook voor een rommelig 
zicht. Om de beeldkwaliteit te verbeteren is het aangewezen dit materiaal binnen te 
kunnen stapelen. 

fi guur 05: Bouwaanvraag loods 
05/05/1992

fi guur 02: Bewijsstukken ruimingswerken en slopingswerken fi guur 03: Bewijsstukken ruimingswerken

2.2.3. Vergund geachte activiteiten

Het bedrijf werd opgericht in 1979 als onderneming voor het uitvoeren van diverse 
land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden met aanleg en onderhoud van 
diverse terreinen, slopingswerken en diverse werkzaamheden.

Een verzoek om wijziging van de inschrijving in het handelsregister in 1979 maakt 
melding van ruimingsdienst en sloopwerken. 
Verschillende kostennota’s voor geleverde prestaties, gedateerd in het jaar 1980, 
maken melding van o.a. freeswerk en andere landbouwactiviteiten, maar ook van 
ruimingswerken (o.a. ruimen van beerputten). 

Deze bewijsstukken (zie hieronder) staven dat het bedrijf, naast zijn 
landbouwactiviteiten en loonwerk, reeds vóór 1984 activiteiten ontplooid had rond 
ruimdienst en sloopwerken. Deze activiteiten kunnen dus vergund geacht worden. (zie 
VCRO art. 7.5.1. vergunningsplichtige functiewijzigingen)

fi guur 04: Bestaande opslag/stapelen
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fi guur 07: Deelplan 141 - bestaande toestand
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fi guur 08: Deelplan 141 - fotoreportage 

Het bedrijf is gelegen in een cluster van woningen en bedrijven, langs de N36. Recht tegenover het bedrijf is een bouwbedrijf gelegen. Naast het bedrijf ligt 
eveneens een bouwbedrijf. 

De hoofdingang van het bedrijf is vrij onopvallend, tussen omgevende woonhuizen. 

Naast de rij woonhuizen en het bedrijf ligt een perceel waarop in een koepelloods 
de bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht (stalling van materiaal en voertuigen). 
Het perceel is ten aanzien van het open landschap voorzien van een wintergroene 
randafwerking bestaande uit een menging van haag en vrijstaande bomen. 

De koepelloods heeft via een poort naar de bedrijfszone een toegang tot de 
voorliggende weg (N36).

Vanuit de achterzijde van het terrein is de koepelloods grotendeels onzichtbaar 
door bergen aarde die ervoor liggen, en die goed opgaan in het omringende 
landschap.
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2.3. Uitbreidingsbehoefte

De uitbreiding ter plaatse is nodig gezien de directe relatie met de klanten die rondom 
het bedrijf gelegen zijn en gezien de landbouwloonwerken alsook de aardappelproductie 
gesitueerd op terreinen in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf. 
De uitbreiding zou 2 bijkomende arbeidsplaatsen met zich meebrengen.

Het bedrijf wenst de bestaande koepelloods af te breken en een nieuwe, grotere 
loods te voorzien in functie van de berging van materiaal en machines van het 
landbouwloonwerkbedrijf en grondwerken. De loods zou een kroonlijsthoogte hebben 
van 6,5 m en een afmeting van maximum 25 x 40 m (= 1.000 m²). De nieuwe loods 
zou haaks op de oude (te slopen) loods georiënteerd worden. 
De totale bebouwde oppervlakte binnen het plangebied zal na uitbreiding max. 1.000 
m² bedragen, of 18% van het plangebied. Het bedrijf heeft op vandaag in totaal 
ongeveer 780 m² overdekte stapelruimte. Door het realiseren van de nieuwe loods zal 
de totale overdekte stapelruimte uitbreiden naar ongeveer 1.280 m². Hierdoor kunnen 
het materiaal en de goederen die vandaag buiten gestapeld/gestald worden, ook binnen 
geplaatst worden. Dit zal zowel de duurzaamheid van het materiaal als de beeldkwaliteit 
ten goede komen. 

Door de loods 90° te draaien ontstaat de mogelijkheid om de toegang tot de loods aan 
de westzijde te leggen, wat de hinder voor de buren sterk zal verminderen. Op vandaag 
gebeurt de ontsluiting immers langs de oostkant, vlakbij de woningen. Deze ontsluiting 
maakt veel manoeuvres noodzakelijk, en zorgt voor geluidsoverlast. Door het gebouw 
anders te oriënteren kan het aantal manoeuvres om in te rijden verminderd worden. 
Tevens werkt de loods zelf als buffer tussen de oprijlaan van het bedrijf en de woningen 
ten oosten van de loods. 
De nieuwe loods zal iets verder zuidelijk eindigen dan de uiterste bouwlijn van het 
naastgelegen bedrijf. Het aanhouden van deze uiterste bouwlijn van het naastgelegen 
bedrijf zou impliceren dat de loods volgens zijn huidige oriëntatie, nl. oost-west, moet 
gerealiseerd worden. Dit zou een effi ciënte invulling van het perceel verhinderen, en 
tevens meer overlast veroorzaken t.o.v. de naastgelegen percelen.

Het bedrijf stelt voor om rond het volledige bedrijfsperceel een groenscherm te voorzien 
bestaande uit bomen. Ter hoogte van de noordwestelijke hoek van het plangebied 
krijgt het belendende perceel wel de mogelijkheid om dwars doorheen deze groenbuffer 
te ontsluiten. Deze ontsluiting gaat terug op een erfdienstbaarheid, die vroeger 
vastgelegd werd. Deze erfdienstbaarheid maakt het mogelijk voor de bewoners van het 
naastgelegen perceel om hun garage (op eigen terrein, in hun achtertuin) te bereiken.

2.4. Afweging ruimtelijke opties – relatie met GRS 
Anzegem

De ruimtelijke opties voor dit deelplan worden afgewogen op basis van de 
richtinggevende bepalingen uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

Het betrokken plangebied maakt deel uit van het deelgebied van de ‘open ruimte zuid’. 
Bij de doelstellingen en de gewenste ruimtelijke structuur van dit deelgebied wordt 
aangegeven dat de open ruimte ten dienste van de grondgebonden en grondloze 
landbouw staat. Voor de bedrijvigheid langs de N36 moet voldoende aandacht uitgaan 
naar een optimale ontsluiting en voldoende parkeervoorzieningen en er moeten 
groenbuffers worden voorzien voor een goede integratie met de woonomgeving 
en het landschap. In deze open ruimte moet ook de leefbaarheid van bewoning en 
bedrijvigheid gewaarborgd blijven, in relatie tot het waardevolle landschap. Hierbij 
wordt verwezen naar de beleidskaders inzake zonevreemde woningen en bedrijven. 
(tekst RG pg. 72).

Het betrokken bedrijf en de zonevreemde woning moeten dus getoetst worden aan het 
specifi eke beleidskader terzake.

2.4.1. Het specifi eke beleidskader voor zonevreemde bedrijven

Voor het opstellen van de ontwikkelingsperspectieven van de bedrijfssite dienen een 
aantal stappen (a-b-c) te worden doorlopen:

a. Juridische en planologische context:
 De bedrijfsgebouwen en constructies zijn niet verkrot, wel verouderd.
 De gebouwen en constructies zijn vergund, maar niet uitgevoerd conform de 

vergunning.
 Wat de functie betreft worden de gebouwen geacht vergund te zijn. De 

bedrijfsactiviteiten zijn immers reeds sinds 1978 actief op deze locatie. 
 De bedrijfsgebouwen en constructies zijn volgens het gewestplan gelegen in 

agrarisch gebied. 
 Er is geen BPA van kracht voor het plangebied.
 Vanuit het GRS Anzegem wordt dit gebied aangegeven als open ruimte in functie 

van grondgebonden en grondloze landbouw. De bedrijven en woningen kunnen 
voldoende ontwikkelingsperspectieven krijgen, maar er moet bijzondere aandacht 
uitgaan naar landschappelijke integratie en visuele kwaliteit. 

b. Ruimtelijke toetsingscriteria voor de gebiedsgerichte afweging:
 Gelegen langs een secundaire weg of een lokale verbindingsweg:  in principe geldt 

in dit geval categorie 3. Aan de hand van de bedrijfsspecifi eke afweging kan dit in 
bijzondere gevallen nog evolueren naar categorie 4. 

c. Bedrijfsspecifi eke afweging:
Naar ruimtelijke impact: 
 De aard van de bedrijvigheid (landbouwloonwerk, landbouw, grondwerken, 

mestopslag) is niet storend voor de omgeving, dat gekenmerkt wordt door een 
verweving van bedrijvigheid, woningen en de omliggende landbouwgronden. Het 
bedrijf is ook voldoende verenigbaar met de directe omgeving (t.o.v. de aanpalende 
woningen en landbouwgronden). De uitbreiding van het bedrijf zal geen verdere 
versnippering van het agrarisch gebied in de hand werken. De terreinen zijn al lang 
in gebruik door het betreffende gebruik.

 Het bedrijf is nauw verwant met de landbouw.
 De ruimtelijke schaal van het bedrijf is in overeenstemming met de omgeving. 

De omgeving wordt gekenmerkt door het samengaan van bedrijven, woningen en 
landbouwbedrijven. De bouwhoogte van het bedrijf is in overeenstemming met de 
bouwhoogte van de omgevende woningen.

 De inrichting van de bestaande gebouwen op de bedrijfssite is compact.
 De bouwfysische toestand van de bedrijfsgebouwen is niet gunstig (verouderde 

koepelloods).
 Er is beperkt groenbeplanting voorzien rond de bebouwing. De bedrijfssite is reeds 

gedeeltelijk landschappelijk geïntegreerd.  
 Het bedrijf doet geen afbreuk aan een beschermd monument, landschap, of 

dorpsgezicht, of baken in het landschap (geen visuele hinder).
 Historiek van het ruimtegebruik: het bedrijf ligt niet in de juiste bestemmingszone. 

In het verleden zijn de nodige (milieu)vergunningen verkregen voor de activiteiten.

Naar milieu-impact:
 De bedrijfsactiviteiten veroorzaken weinig of geen milieuhinder voor de omgeving 

(op vlak van geur, lawaai, stof, of hinder door trillingen, straling, afval). 
 Alle openbare nutsvoorzieningen noodzakelijk voor het bedrijf zijn aanwezig.

Naar verkeersimpact:
 De verkeersimpact is relatief beperkt: er gebeurt geen aanvoer met vrachtwagens, 

dagelijks woon-werkverkeer is beperkt tot 2 wagens per dag, overig verkeer gebeurt 
met tractors en is zeer plaatselijk (omgevende landbouwgronden).

 De Tieboutslaan is een lokale weg categorie I (verbindingsweg), maar zou volgens 
het GRS beter als secundaire weg gecategoriseerd worden. 

Sociaal- en bedrijfseconomische criteria:
 Nieuwe investeringen en tewerkstellingsplaatsen te verwachten.
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fi guur 09: Deelplan 141 - 
uitbreidingsbehoefte

Í

Í

Í

Í

Í

!

S

S

+U

"

"

"

#

#

.

.
. .

....
..

. ..

.

.

.

.
.
.
.
. ..

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.

.

.
.
.
.

.

.
.

.

Tieboutslaan

2222
1 1

1

1

tuin

tuin

tuin

tuin

tuin

tuin

tuin

tuin

aarde

weiland

boomgaard

akkerland

akkerland

akkerlandakkerland

akkerland

akkerland

akkerland

akkerland

0 25 5012,5 Meters

bouwzone Vanmaercke

cfr. sectoraal BPA zonevreemde bedrijven

16m

Legende

Af te breken bebouwing

Nieuw op te richten gebouwen



13Gemeente Anzegem, RUP 2-4 Zonevreemde constructies (fase 3.2)Leiedal, januari 2016

2.4.2. Conclusies afweging:

Het bedrijf wordt ingedeeld bij categorie 4: Bedrijven die zich verder kunnen 
ontwikkelen. De randvoorwaarden voor uitbreiding moeten vastgelegd worden per 
bedrijf in functie van de omgeving. De bedrijvigheid mag de ruimtelijke draagkracht 
van de omgeving niet overschrijden, de randvoorwaarden voor uitbreiding worden 
vastgelegd per bedrijf in functie van de omgeving. Bij stopzetting van de huidige 
bedrijvigheid worden naar toekomstige activiteiten bijkomende beperkingen opgelegd in 
functie van de:

- Open ruimte: Enkel laagdynamische activiteiten OF agrarische, aan landbouw 
toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven.

- Woonomgeving: De toegelaten activiteiten zijn verenigbaar met de 
woonomgeving.

- Ontsluiting: Geen activiteiten toegelaten die qua verkeersdynamiek de 
draagkracht van de omgeving zouden overschrijden.

2.5. Waterhoofdstuk

Het plangebied is niet van nature overstroombaar en ligt niet in een recent overstroomd 
gebied. De hellingen op het terrein zijn zwak. Het terrein is niet gevoelig voor erosie en 
matig gevoelig voor grondwaterstroming. De bodem is infi ltratiegevoelig.

De uitbreiding van het bedrijf is beperkt. De aard van de activiteiten zorgen niet voor 
een toename van lozing van afvalwater, of voor infi ltratiegevaar van vervuilende stoffen. 

In alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel 
wordt door de toename van de bebouwde oppervlakte de infi ltratie van het hemelwater 
in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een 
hemelwaterput, overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening.

2.6. Buurtwegentoets

Er zijn geen wijzigingen aan de buurtwegen ten gevolge van dit RUP.

2.7. Relatie met herbevestigd agrarisch gebied

Het plangebied is gelegen in een zone die in het gewestplan werd aangeduid als 
agrarisch gebied, en die in de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur 
werd opgenomen in categorie 2: RUP’s na verder onderzoek. 

De gemeente wenst dit gebied om te zetten naar zone voor lokale bedrijvigheid.

• Onderzoek naar alternatieve locaties: De uitbreiding ter plaatse is nodig gezien 
de directe relatie met de klanten die rondom het bedrijf gelegen zijn en gezien de 
landbouwloonwerken alsook de aardappelproductie gesitueerd op terreinen in de 
onmiddellijke omgeving van het bedrijf.

• Onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-functionele samenhang van de 
agrarische structuur: het betreft een zeer kleine oppervlakte. De oppervlakte die 
ingenomen wordt door lokale bedrijvigheid, situeert zich bovendien aan de rand van 
een agrarisch gebied, grenzend aan een woonkorrel en langsheen de Tieboutslaan. 
Het onttrekken van deze gronden aan de agrarische bedrijfsvoering heeft dus niet 
tot gevolg dat landbouwgebieden van elkaar afgescheiden worden of op een andere 
wijze gehinderd worden in hun functioneren. De overige landbouwterreinen in de 

omgeving behouden een voldoende grootte. De impact op de ruimtelijk-functionele 
samenhang van de agrarische structuur is dus zeer gering.

• Onderzoek naar mogelijk fl ankerende maatregelen voor landbouw: Het is 
onrealistisch om deze bedrijfsgrond opnieuw om te schakelen tot landbouwgronden.
De herbestemming tot zone voor lokale bedrijvigheid, met aanduiding van een 
verplichte bufferzone, en met overdrukken voor bouwzones en onverharde 
ruimte, biedt de mogelijkheid om de invulling van deze zone te structureren en de 
beeldkwaliteit naar de omgeving toe te garanderen.

2.8. Plan-MER 

2.8.1. Situering

Het RUP is niet van rechtswege Plan-MER-plichtig.

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de Plan-MER-plicht want:
1. Art. 4.2.3, §2, 1° DABM: Het RUP vormt geen kader voor de toekenning van een 

vergunning voor de in bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 
10 december 2004 opgesomde projecten. Het RUP regelt het gebruik van een klein 
gebied van lokaal niveau. Het RUP houdt een kleine wijziging in.

2. Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk betekenisvolle effect op 
speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist is uit hoofde van het 
artikel 36ter, §3, vierde lid van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu (titel IV, artikel 4.2.1 van het decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepalingen algemeen milieubeleid).

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de Plan-MER-plicht en een kleine 
wijziging inhoudt (art. 4.2.3 §3 D.A.B.M.) wordt voor betreffend plan op basis van een 
screening geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

2.8.2. Basisinformatie m.b.t. de screening

In functie van de inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten voor de 
verschillende effectdisciplines wordt naast de kaarten onder de hoofdstukken feitelijke 
en juridische toestand onder andere gebruik gemaakt van volgend kaartmateriaal: 
• BWK,
• landschapsatlas: relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten,
• bodemkaart,
• Seveso-bedrijven.

2.8.3. Verloop procedure

Voor de voorgaande fase van het voorliggende RUP is het onderzoek tot 
milieueffectenrapportage afgerond. In de nieuwe fase worden echter geen nieuwe 
elementen aangebracht, waardoor de conclusies uit de voorgaande Plan-MER-screening 
geldig blijven. Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat voor het RUP, rekening 
houdend met de beperkte effecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte van de 
huidige referentiesituatie en de voorkomende milderende maatregelen en toepassing 
van de geldende reglementering, geen aanzienlijke milieueffecten worden verwacht. 

Volgende stappen werden doorlopen:
• verzoek tot raadpleging opstellen,
• verzoek tot raadpleging opsturen naar de bevoegde instanties. Volgende instanties 

werden voor advies gevraagd:
• Bestendige Deputatie Provincie West-Vlaanderen – Dienst Ruimtelijke Planning – 

St.Andries-Brugge
• Vlaamse Overheid – Agentschap RO Vlaanderen – Afdeling RO West-Vlaanderen 

– Brugge
• Vlaamse Overheid – Departement Landbouw en Visserij – Afdeling Duurzame 

Landbouwontwikkeling – Brugge-Assebroek
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2.11. Vertaling naar verordenend plan en 
stedenbouwkundige voorschriften

• De nieuwe bedrijfsgebouwen moeten een compact geheel met de bestaande 
bebouwing vormen. 

• De verkeersdynamiek mag niet noemenswaardig toenemen. 
• Bij uitdoving van de huidige activiteiten wordt de aard van de nieuwe bedrijvigheid 

beperkt tot land- en tuinbouwactiviteiten en aan de landbouw toeleverende, 
verwerkende en dienstverlenende bedrijven, zolang de bedrijvigheid de ruimtelijke 
draagkracht van de omgeving niet overschrijdt. 

• De uitbreidingsmogelijkheid van het bedrijf in grondoppervlak wordt vastgelegd 
in het verordenend plan. Om aan het bedrijf ook de ruimte te laten om de 
toegangsweg naar de bedrijfsgebouwen in de toekomst te asfalteren of te verharden 
met niet-waterdoorlatende materialen wordt de totale terreinbezetting voor 
bebouwing en verharding in het plangebied beperkt tot (een deel van) de zone voor 
lokale bedrijvigheid.

• Naar het achterliggende landschap wordt een zone voor het stapelen van 
grondmaterialen vastgelegd. Deze zone mag niet worden verhard.

• De bestaande groenstructuren moeten uitgebreid worden. Bij uitbreiding moeten 
maatregelen worden getroffen om het bedrijf blijvend in het landschap te 
integreren. 

• De stapelhoogte wordt beperkt. 

• Agentschap Natuur en Bos West-Vlaanderen – Brugge
• Vlaamse Overheid – Agentschap RO Vlaanderen  - Afdeling RO West-Vlaanderen 

– Afdeling Onroerend Erfgoed – Brugge
• Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Operationeel Waterbeheer – Brussel
• OVAM – Afdeling Bodembeheer – Dienst Databeheer - Mechelen

• coördineren van de adviezen,
• einddossier overmaken aan de dienst MER, 
• beslissing dienst MER op 27/11/2009,
• openbaarmaking van de beslissing van de dienst MER.

2.8.4. Conclusie

De dienst MER heeft op 27/11/2009 formeel beslist dat er geen plan-MER dient 
opgemaakt te worden voor de voorgaande fase van het RUP. 

De ontheffi ng werd verleend o.b.v. een plan-MER screening opgemaakt in 2009. Deze 
oorspronkelijke screening omvat alle elementen relevant om de milieueffecten te 
beoordelen die binnen dit voorliggend ontwerp-RUP ‘Zonevreemde constructies 2.4 
opgenomen zijn. De wijzigingen t.a.v. de vorige RUP-versies leiden tot een verdere 
inperking van de mogelijke milieueffecten voor het plangebied ‘Vercruysse’ door het 
versterken van de opgelegde groenbuffer en het beperken van de stapelhoogte. 
De conclusie van de plan-MER-screening dat er geen aanzienlijke milieueffecten te 
verwachten zijn en dat de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk is, blijven dan 
ook geldig.

2.9. Ruimtebalans

Een oppervlakte van 5.514 m2 wijzigt van agrarisch gebied naar bedrijvigheid.

2.10. Planbaten- planschade

Conform Art. 2.2.2. §1, 7 van de Vlaamse Codex dient er in voorkomend geval, 
een register opgenomen te worden, al dan niet grafi sch, van de percelen waarop 
een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 
planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffi ng, vermeld in artikel 
2.6.4, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

De percelen die mogelijks in aanmerking kunnen komen voor planschade, planbaten, 
kapitaalschade of gebruikerscompensatie worden bepaald door de kaartlaag met 
bestemmingen voor de inwerkingtreding van het RUP, te vergelijken met de kaartlaag 
met de bestemmingen die in dit RUP worden voorzien. 

Deze aanduiding is puur informatief en planologisch van aard. Er is geen onderzoek 
gebeurd naar de eigendomsstructuur, mogelijke vrijstellingen of uitzonderingsgronden.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor planbaten
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan en de 
bestemmingen in het voorliggende RUP komt het gedeelte dat van agrarisch gebied 
naar zone voor lokale bedrijvigheid wordt omgezet in aanmerking voor planbaten.

Volgens Art. 2.6.5., °6 van de Vlaamse codex zijn geen planbaten verschuldigd:
“Art. 2.6.5. Er is geen planbatenheffi ng verschuldigd in volgende gevallen:
6° wanneer het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het 
ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg, een zonevreemd, 
hoofdzakelijk vergund en niet-verkrot bedrijf in de zin van artikel 4.4.10 gevestigd is, 
een voor bedrijvigheid geëigende bestemming krijgt ten gevolge van het plan.”
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fi guur 12: Deelplan 141 - plan-MER-screening
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fi guur 14: Deelplan 141 - verordenend plan
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

0. algemene voorschriften

0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging ten aanzien 
van de ruimtelijke draagkracht van de omgeving te gebeuren. Volgende 
aandachtspunten zijn belangrijk: beeldkwaliteit, zuinig en compact 
ruimtegebruik, inpassing in de landschappelijke context, impact op de 
verkeerssituatie, kwalitatief en gepast materiaalgebruik, privacy en bezonning.

Bij de beoordeling van elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning blijft ruimtelijke 
kwaliteit het belangrijkste criterium. Het is aan de desbetreffende bevoegde overheid om 
hierover te waken.

0.2 Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen

Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen die vergund (geacht) zijn 
en afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan, mogen in stand gehouden, verbouwd en gerenoveerd worden 
op voorwaarde dat de afwijking niet toeneemt.

Enkel vergunde (geachte) constructies vallen onder deze regeling.

De bestaande bebouwing: het gaat hier zowel om het hoofdvolume als om de 
bijgebouwen.

0.3 Integraal waterbeheer en waterhuishouding

Alle ruimtelijke ingrepen binnen het plangebied dienen in overeenstemming 
te zijn met de principes van het integraal waterbeheer zonder een abnormale 
belasting van het watersysteem. In het bijzonder wordt gewerkt via het principe 
van vertraagde afvoer van het hemelwater waarbij de volgende hiërarchie wordt 
gevolgd: opvangen hemelwater voor herbruik, infi ltratie in de grond, buffering 
van het verzamelde regenwater.

Alle handelingen met betrekking tot integraal waterbeheer zijn vergunbaar 
binnen alle bestemmingszones van het RUP voor zover ze geen afbreuk doen 
aan de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone.

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, gelegen binnen de bouwzones, moet 
beantwoorden aan alle vereisten inzake hemelwaterputten, infi ltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, zoals 
omschreven in het decreet en de verordening(en) ter zake.

1. zone voor lokale bedrijvigheid Hoofdcategorie: bedrijvigheid

1.1  De zone is bestemd voor: 
• Land- en tuinbouwactiviteiten, aan de landbouw toeleverende, 

verwerkende en dienstverlenende bedrijven. Alle werken, handelingen, 
constructies, voorzieningen en inrichtingen, die nodig of nuttig zijn voor de 
landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven, zijn toegelaten.

OF
• De bestaande activiteiten van ruim- en slopingsdienst. Alle bouw- en 

afbraakwerken, handelingen, constructies, voorzieningen en inrichtingen, die 
nodig of nuttig zijn voor de bedrijfsvoering zijn toegelaten. 

Volgende activiteiten worden niet toegelaten, noch als hoofdfunctie, noch als 
nevenfunctie:
• afvalverwerking en afvalsortering;
• buitenopslag van bouwpuin, bouwmaterialen en brandbaar materiaal;
• milieubelastende of milieuvervuilende bedrijven;
• seveso-inrichtingen, als bedoeld in artikel 3 §1 1e lid van het 

‘Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het 
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen zijn betrokken’.

• Land- en tuinbouwactiviteiten zijn bijvoorbeeld: een veehouderij, telen van 
akkergewassen, telen van plantgoed, telen van fruit, ...

• Aan de landbouw toeleverende bedrijven zijn bijvoorbeeld: verspreiding van zaaigoed, 
verdeling van spuitproducten, verdeling van plantaardappelen en de verdeling van 
andere benodigdheden nodig voor de bedrijfsvoering van land- en tuinbouwactiviteiten

• Landbouwverwerkende bedrijven zijn bijvoorbeeld: versnijding en verpakking van 
oogstproducten, groothandel in landbouwgewassen, mestverwerking, ...

• Voor de landbouw dienstverlenende bedrijven zijn bijvoorbeeld: landbouwloonwerk, 
onderhoud van landbouwmachines, weegbrug, ...

1.2 Bij uitdoving van de huidige activiteiten wordt de aard van de nieuwe 
bedrijvigheid beperkt tot land- en tuinbouwactiviteiten en aan de landbouw 
toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven, zolang de 
bedrijvigheid de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschrijdt.
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

1.3 Uitbreidingen van de bebouwing zijn enkel mogelijk voor zone-eigen, vergunde 
of vergund geachte activiteiten of nevenactiviteiten, en voor zover deze 
uitbreidingen passen binnen de aangeduide bouwzone voor bedrijfsgebouwen 
(zie “3. bouwzone bedrijfsgebouwen (overdruk)” op pag. 22).

Uitbreiding van de bebouwing is enkel mogelijk voor (zie voorschrift “1.1” op pag. 20):
• bestaande activiteiten van ruim- en slopingsdienst
• land- en tuinbouwactiviteiten, aan de landbouw toeleverende, verwerkende en 

dienstverlenende bedrijven
• andere vergunde of vergund geachte activiteiten of nevenactiviteiten

1.4 Verhardingen

Nieuwe verhardingen moeten uitgevoerd worden in waterdoorlatende 
materialen, tenzij dit om milieutechnische redenen niet mogelijk is.
Maximum 50% van de zone mag verhard worden in niet-waterdoorlatende 
materialen. 

Voorbeelden van verharding met niet-waterdoorlatende materialen zijn: een asfalt 
oprit, betonklinkers, kasseien, een zwembad, ... Een grintverharding, grasdallen of 
een houten terras met waterdoorlatende spleten worden beschouwd als verharding in 
waterdoorlatende materialen. 

1.5 Parkeren

Het bedrijf is verplicht binnen deze zone parkeerruimte aan te leggen om te 
voldoen aan de eigen parkeerbehoefte. De nodige manoeuvreerruimte voor 
bedrijfsvoertuigen dient eveneens binnen deze zone te worden voorzien.

1.6 Reclame

Voor het aanbrengen van reclame- of uithangborden gelden volgende 
voorschriften: de reclame- of uithangborden mogen niet lichtgevend zijn, mogen 
niet bovenop de gebouwen geplaatst worden en moeten aan de gevel bevestigd 
worden. De reclame houdt rechtstreeks verband met de benaming van het 
bedrijf en de activiteiten uitgeoefend op het bedrijfsperceel.

1.7 Stapelen

De opslag van producten, grondstoffen en goederen buiten het bedrijfsgebouw 
is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

 - De opslag mag niet hinderlijk zijn voor de aanpalende omgeving.
 - De opslag mag enkel aan de achterzijde van het perceel gebeuren.
 - De maximale stapelhoogte bedraagt 3 m.

1.8 Beheer
De exploitant moet als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare 
technieken toepassen ter bescherming van mens en milieu, en dit zowel bij 
de keuze van behandelingsmethodes op het niveau van de emissies, als bij de 
keuze van bronbeperkende maatregelen. 

De exploitant treft als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen 
om de buurt niet te hinderen door geur, rook, stof, geluid, trillingen, niet-
ioniserende stralingen of licht.
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2 . zone voor buffer Hoofdcategorie: bedrijvigheid

2.1 Deze zone is bestemd voor de verplichte aanleg van een groenscherm. 

2.2 Het groenscherm moet voldoen aan volgende voorwaarden:
 - Een streekeigen gemengd bestand van hoogstammige bomen en 

struiken die een voldoende dicht groenscherm creëren (minimaal 1 
boom om de 8m, struiken aangeplant in een plantverband van 2*2 
meter of kleiner). Struiken dienen een mengeling van minimaal vier 
inheemse soorten te zijn, bomen mogen van dezelfde soort zijn.

 - Het beplantingsplan van het groenscherm moet aangeduid worden 
op een inrichtingsplan bijgevoegd bij elke aanvraag voor een 
stedenbouwkundige vergunning. 

 - De eigenaar/gebruiker van het terrein staat in voor een deskundige 
aanleg, de bescherming van de aanplant en het verder beheer van 
de groene bufferstrook. Aangeplante struiken die afsterven dienen 
vervangen te worden tot een voldoende dicht groenscherm is bekomen. 
Aangeplante bomen die afsterven dienen steeds vervangen te worden. 
Uiterlijk in het plantseizoen (november-maart) dat voorafgaat aan de 
realisatie van werken, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning 
vereist is, moet de groene buffer aangelegd en beplant zijn.

 - Binnen de 2 jaar na het plantseizoen van de aanleg van het 
groenscherm moeten de struiken binnen het groenscherm een 
gemiddelde hoogte van 2,5m hebben. Binnen de 5 jaar na de aanleg 
van het groenscherm moet het de struiken binnen het groenscherm 
een gemiddelde hoogte van 5m hebben.” De verdere minimale hoogte 
van 5m van de struiken dient verder aangehouden worden. De bomen 
dienen een gemiddelde hoogte te bereiken van 7m binnen de 5 jaar.

 - Uitdunningen en snoeien of kortzetten van de struiken dient gefaseerd 
te verlopen zodat de bufferende werking gegarandeerd blijft. Bomen 
dienen opgesnoeid te worden om een kruinvorming te bevorderen.

2.3 Binnen deze zone zijn geen nieuwe gebouwen of constructies toegelaten. 

Ter hoogte van de aansluiting met de openbare weg is een hoekafsnijding van 
de buffer toegelaten in functie van de zichtbaarheid bij het oprijden van de 
openbare weg.

Ter hoogte van de overdruk ‘toegang’ (zie “5. toegang (overdruk)” op pag. 
23) is het toegestaan een ontsluiting te voorzien doorheen de groenbuffer, 
naar het naastgelegen perceel of gebouw.

3 . bouwzone bedrijfsgebouwen (overdruk)

3.1 Het gebied binnen deze overdruk is bestemd voor de bedrijfsgebouwen.
Enkel binnen deze overdruk zijn bedrijfsgebouwen toegelaten.

3.2 Nieuwe bedrijfsgebouwen moeten een compact geheel vormen met bestaande 
bebouwing.

3.3 Voor alle gebouwen en constructies bedraagt de maximale kroonlijsthoogte 6 m 
en nokhoogte 9 m, te meten vanaf het nulpeil dat vastgesteld wordt op 26,5m 
TAW. 

De huidige dorpel van de loods is gelegen op 26,9m TAW (‘Tweede Algemene 
Waterpassing’). De dorpel van een nieuw gebouw dient 40cm lager gelegen te zijn, dus 
max. op 26,5m TAW. De maximale hoogte van gebouwen wordt bepaald vanaf deze 
dorpel, dus vanaf 26,5m TAW.

3.4 Voor het uitvoeren van werken (behoudens afbraakwerken) aan de 
bedrijfsgebouwen geldt volgende voorwaarde:
De keuze van het bouwvolume, de dakvorm en het aan te leggen groenscherm 
moeten zorgen voor een optimale integratie van de gebouwen in hun omgeving.
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4. gebied voor stapelen van grondmaterialen (overdruk)

4.1 Het gebied t.h.v. deze overdruk is bestemd voor stapelen van grondmaterialen.
Het stapelen dient beperkt te worden tot een hoogte van 3 m.

4.2 Deze overdrukzone mag niet verhard worden. 

5 . toegang (overdruk) (indicatief) #

5.1 Met deze overdruk wordt een toegang verleend tot het terrein 
• vanop het aanpalende perceel 
• vanop het deel van het perceel horende bij het bedrijf, maar gelegen buiten 

het plangebied. 
Deze toegang mag plaatselijk de onderliggende groenbuffer (zie “2. zone voor 
buffer” op pag. 22) onderbreken. De onderbreking van de groenbuffer dient 
beperkt te blijven tot de breedte die noodzakelijk is om toegang te kunnen 
verlenen voor de noodzakelijke voertuigen.

Deze toegang vanop het aanpalende perceel is op vandaag mogelijk t.g.v. een 
erfdienstbaarheid, gegeven door de eigenaars/bewoners van het pand Tiegemstraat nr. 17 
aan de eigenaars van het perceel Tiegemstraat nr. 15, d.m.v. een verklaring geschreven 
op 01/03/1991 te Tiegem en geregistreerd te Waregem.

5.2 De overdruk is indicatief, en kan verschoven worden over maximum 10 m. 

2.12. Op te heffen voorschriften – deelplan nr. 141

Volgende stedenbouwkundige voorschriften zijn strijdig met het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan en worden binnen dit plangebied opgeheven:
 Stedenbouwkundige voorschriften van het ‘agrarisch gebied’ volgens het koninklijk 

besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen (m.n. het gewestplan Kortrijk K.B. 
04/11/1977).
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