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1.

Inleiding

De regio Zuid-West-Vlaanderen bestaat uit 13 steden en gemeenten: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke,
Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem. Deze regio
is gekend als een zeer ondernemende regio, waar grootschalige bedrijven, KMO’s en kleine ondernemers
zich vestigen in een verstedelijkte omgeving. Vaak worden deze verwezen naar nieuwe collectief aangelegde
bedrijventerreinen of naar milieubelastende industriegebieden zoals voorzien op het gewestplan. Het
werkelijke vestigingspatroon van bedrijven is echter veel diverser, en valt niet samen met duidelijk
afgebakende bedrijventerreinen. Het gros van de ondernemingen is verweven in een bebouwde (woon)
omgeving, maar ook in de open ruimte. Industriegebieden en ambachtelijke zones huisvesten in WestVlaanderen amper 14 procent van de bedrijven1.
In het beleidsplan van Leiedal vormen “ondernemen & ontwikkeling” en “ruimte & leefomgeving” twee van
de drie werkdomeinen (naast mens & samenleving). Hierbij werd aangegeven dat Leiedal de komende jaren
sterk wil inzetten op zowel de fysieke als de mentale ruimte om te ondernemen.
Het ontwikkelen van een meer transparente regelgeving vormt één van de belangrijkste uitdagingen om een
ondernemingsvriendelijk ruimtelijk beleid te creëren.
Als ontwikkelaar van bedrijventerreinen en stedenbouwkundig ontwerpbureau stellen wij echter vast dat
de definities, concepten en richtlijnen die in de stedenbouwkundige regelgeving worden gebruikt, minder
en minder overeenstemmen met behoeften en vragen van de bedrijven. Er ontstaat dus een kloof tussen de
stedenbouwkundige regels en de economische realiteit op het terrein. Ook de steden en gemeenten worden
hiermee steeds vaker geconfronteerd.
De bestemmingscategorie in het gewestplan ‘gebieden voor milieubelastende industrieën’ brengt in
praktijk, bij de vergunningverlening, heel wat vragen en onduidelijkheden met zich mee. Leiedal pleit
ervoor dergelijke grotere gebieden ook in de toekomst in hoofdzaak voor te behouden voor grote en
middelgrote bedrijven. Een actualisatie van het begrip ‘milieubelastende industrie’ dringt zich niettemin
op. Bij de opmaak van het gewestplan voor de regio Kortrijk in de jaren 1970 werden de meeste zones
bestemd als gebieden voor milieubelastende industrie. Bedoeling was toen om de bestaande bedrijven, die
verspreid waren over de regio, voldoende ruime ontwikkelingsmogelijkheden te bieden op lange termijn.
Zowel collectief aangelegde bedrijventerreinen als kleinere, geïsoleerde gebieden kregen de bestemming
‘milieubelastende industrie’ mee. In de beginjaren werd dit begrip bij de vergunningverlening vrij breed
geïnterpreteerd. Sinds enkele jaren werd echter een veel striktere interpretatie toegepast, waardoor de
herontwikkelingsmogelijkheden van deze sites beperkt werden. Deze interpretatie is rekening houdende
met de economische realiteit steeds moeilijker hanteerbaar en te sterk afhankelijk van de interpretatie van
de vergunningverlenende overheid.
Daarnaast vinden ook steeds meer nieuwe begrippen ingang. Vaak wordt de term ‘regionaal’ bedrijf
gelijkgesteld met ‘milieubelastend’. In de praktijk blijkt voor beide termen vaak de ondergrens van
5.000 m² perceelsoppervlakte gebruikt te worden als doorslaggevend criterium. Wat gebeurt dan met
gronden die bestemd zijn als milieubelastende industrie en kleiner zijn dan 5.000 m² of met bedrijven die
sterk milieubelastend zijn maar geen perceel van 5.000 m² nodig hebben? In de praktijk blijken dergelijke
dossiers vaak vast te lopen of leiden ze tot een RUP-procedure die een extra investering en tijd vergen.
Daarom voerde intercommunale Leiedal in 2012 en 2013 een ruimtelijk en juridisch-stedenbouwkundig
onderzoek op basis van concrete cases naar de toekomst van deze paarse bestemmingszones.
1

4

Zo blijkt uit een studie van het West-Vlaamse Economisch Studiebureau uit 2011
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Het onderzoek werd zowel gerapporteerd naar de hogere overheden, als naar de betrokken lokale besturen:
•
De opzet van het onderzoek eind 2012 op het kabinet van de bevoegde minister ruimtelijke ordening;
•
De eerste resultaten en bevindingen in maart 2013 op een intergemeentelijk overleg met de bevoegde
schepenen en beleidsmedewerkers economie en ruimtelijke ordening in de regio;
•
De voorlopige resultaten in juni 2013 op een tweede intergemeentelijk overleg;
•
De voorlopige resultaten in juli 2013 op het kabinet van de bevoegde minister ruimtelijke ordening;
•
Juli 2014: draft eindverslag;
•
Najaar 2014: adviesronde bij 13 steden en gemeenten van de regio Zuid-West-Vlaanderen, de dienst
ruimtelijk planning van de provincie West-Vlaanderen en het Departement Ruimte Vlaanderen van de
Vlaamse overheid;
•
Januari 2015: bespreking aanpassingen na adviesronde op een intergemeentelijk overleg met de
bevoegde schepenen en beleidsmedewerkers economie en ruimtelijke ordening;
•
April 2015: eindverslag.
Deze publicatie vat de eindresultaten samen van het onderzoeks- en overlegproces. Per hoofdstuk zijn de
conclusies samengevat in een blauw tekstkader. Achteraan vindt u ook een volledige samenvatting.
Enkele algemene opmerkingen aangaande dit rapport:
•
Dit rapport vormt een onderdeel van een nieuwe regionale ruimtelijke visie voor Zuid-West-Vlaanderen
en de belangrijkste conclusies van dit rapport zullen worden geïntegreerd binnen dit ruimere verhaal.
•
Dit rapport formuleert een nieuwe visie op de bestaande bestemde ruimtelijk-economische structuur
voor de regio Zuid-West-Vlaanderen. Er worden geen uitspraken geformuleerd aangaande nieuw te
bestemmen bedrijventerreinen; er wordt voorbehoud gemaakt voor de bedrijventerreinen Menen-West
en Waregem Blauwpoort, omdat hiervoor opnieuw provinciale RUP’s moeten worden opgemaakt. Het
luik voor de toekomstige paarse bestemmingen zal aan bod komen in de ruimtemonitor ondernemen.
•
Dit rapport kan als leidraad dienen voor een verdere verfijning naar de gemeentelijke visievorming voor
ruimtelijk-economische structuur. Nadien kan dit beleidsmatig verankerd worden bij herzieningen van
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.
•
In het rapport werd vertrokken vanuit de paarse bestemmingscategorieën van het gewestplan en van
RUP’s (= hoofdcategorie bedrijvigheid). In dit rapport werd abstractie gemaakt van bestaande BPA’s, die
de paarse bestemmingszones uit het gewestplan reeds hebben verfijnd of zelfs hebben gewijzigd. Deze
BPA’s hebben immers weinig of geen impact op de opmaak van een nieuwe ruimtelijk-economische
visie op regionale schaal. Dit is eerder materie voor de lokale schaal.
•
In dit rapport werd ook geen nieuwe visie opgebouwd rond sectorale BPA’s of RUP’s voor zonevreemde
bedrijven, omdat hiervoor reeds verschillende beleidskaders bestaan (Vlaamse Codex RO, omzendbrief,
provinciaal ruimtelijk structuurplan, gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen).
We kunnen de opzet en basisdoelstellingen van deze visie als volgt samenvatten:
•
We willen komen tot een heldere ruimtelijk-economische hoofdstructuur voor de regio Zuid-WestVlaanderen.
•
Dit moet vertaald worden in een transparante regelgeving, die voldoende flexibiliteit en ook
rechtszekerheid kan bieden.
•
Hierbij willen we enkele duidelijke principes vastleggen om de ruimte voor de verschillende types van
ondernemingen te vrijwaren.
Inhoudelijke vragen of opmerkingen?
U kan terecht bij onze medewerkers:
•
steven.hoornaert@leiedal.be (team ruimte en leefomgeving)
•
steven.vanassche@leiedal.be (team ondernemen en ontwikkeling).
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Ondernemen in de regio Zuid-West-Vlaanderen vindt plaats:

op goed bereikbare, grootschalige bedrijventerreinen
(vluchtfoto: Gullegem-Moorsele)

op specifiek bestemde bedrijventerreinen
(vluchtfoto: transportzone L.A.R.)
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op gemengde bedrijventerreinen
(vluchtfoto: Vichte Jagershoek)

op een KMO-zone
(vluchtfoto: Zwevegem Esserstraat)
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op een ‘paarse sproet’
(vluchtfoto: Lendelede Stationsstraat - Nelca)

verweven in kernen.
(vluchtfoto: stad Kortrijk)
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2. Een heldere ruimtelijkeconomische hoofdstructuur voor
de regio Zuid-West-Vlaanderen
Het onderzoek toont aan dat het ruimtelijk patroon van het ondernemen in onze regio verschillende
elementen bevat:
1.

de grootschalige bedrijventerreinen voor in hoofdzaak grote en middelgrote bedrijven, gekenmerkt
door een goede bereikbaarheid via het hogere vervoersnet (autosnelweg/ringweg/rivier/kanaal/
spoorweg);

2.

de gemengde bedrijventerreinen voor zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven;

3.

een aantal specifiek bestemde bedrijventerreinen (kantorenpark/wetenschapspark/watergebonden
bedrijvigheid/transportzones/...);

4.

de bedrijventerreinen die voorbehouden zijn voor kleine en middelgrote bedrijven, gekend als de KMOzones of lokale bedrijventerreinen;

5.

veel paarse sproeten: kleinere geïsoleerde niet-collectief aangelegde bedrijfssites (vaak voor één of
enkele bedrijven);

6.

een verweving van ondernemingen in bebouwde kernen (niet weergegeven op de kaart).

Aantal zones

Oppervlakte in ha

Grootschalige bedrijventerreinen

14

1.293 ha

Gemengde bedrijventerreinen

37

583 ha

Specifiek bestemde bedrijventerreinen

13

401 ha

Lokale bedrijventerreinen / KMO-zones

83

284 ha

Paarse sproeten

177

TOTAAL

1500 ha

537 ha
3.098 ha

Ruimte voor bedrijvigheid

1250 ha

1000 ha

750 ha

500 ha

250 ha

0 ha
Grootschalige
bedrijventerrienen

Gemengde
bedrijventerreinen

Specifiek bestemde
bedrijventerrienen

Lokale bedrijventerreinen /
KMO-zones

Paarse sproeten
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RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR Z-W-V
Bedrijventerreinen voor te behouden voor grote en middelgrote bedrijven
Gemengde bedrijventerreinen voor grote, middelgrote en kleine bedrijven
Specifiek bestemde bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen voor KMO's of lokale bedrijven
Paarse sproet > 3 ha
Paarse sproet < 3 ha
Een paarse sproet is een gebied met bestemming '(milieubelastend) industriegebied'volgens het gewestplan
en waar geen bedrijventerrein collectief werd aangelegd.

0

schaal:

2,5

1:100.000

5 km

3. Het behoud van de grote
schaal van de goed bereikbare
Bedrijventerreinen
Voor 14 goed bereikbare grote bedrijventerreinen wordt het behoud van de grote schaal als uitgangspunt
genomen. Deze 14 grootschalige bedrijventerreinen zijn:
1. Menen-West
2. Menen-Grensland + Wervik-Laag-Vlaanderen
3. Menen-Oost
4. Gullegem- Moorsele I & II
5. Wevelgem-Zuid + uitbreiding
6. Kortrijk-Noord + uitbreiding
7. Harelbeke-Zuid
8. Kortrijk/Harelbeke Evolis I en II
9. Zwevegem Losschaert
10. Harelbeke-Zwevegem De Blokken I en II; en Harelbeke Blokkestraat
11. Deerlijk - Ter Donkt I en II
12. Bedrijventerrein Deerlijk-Waregem
13. Waregem - Brabantstraat + Vijverdam/Flanders-Field
14. Waregem - Blauwpoort
Opmerking: De bedrijventerreinen Menen-West en Waregem Blauwpoort worden hier opgesomd,
onder voorbehoud van een definitieve juridische verankering van deze twee nieuwe grootschalige
bedrijventerreinen in provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. De bestemming en exacte afbakening van
beide bedrijventerreinen, die worden weergegeven op de figuren, is dus onder voorbehoud.

3.1. Het belang van de grootschaligheid en de
goede bereikbaarheid
De beschikbare ruimte voor grootschalige bedrijfspercelen blijft schaars. Het bijkomend creëren van ruimte
voor nieuwe grootschalige bedrijvigheid is een intensief planningsproces en het plannen van nieuwe grote
bedrijventerreinen wordt vanuit maatschappelijk en ruimtelijk draagvlak steeds moeilijker.
Het verkavelen van een groot perceel naar kleinere percelen is “gemakkelijk” (zeker op grote
bedrijventerreinen zijn er weinig hinderpalen en is dat vanuit marktoogpunt een aantrekkelijke investering).
De omgekeerde beweging is quasi onmogelijk. Als men de grote schaal opgeeft, dan is dit dus een quasi
onomkeerbaar proces. Tenslotte blijft de vraag naar grote bedrijfspercelen actueel, zo getuigen de
verkoopcijfers die Leiedal als ontwikkelaar van bedrijventerreinen kan voorleggen, en de concrete vragen
van bedrijfsleiders die de intercommunale ontvangt.
Het behouden van de grootschaligheid is absoluut aangewezen voor de grootschalige bedrijventerreinen
met een goede bereikbaarheid vanaf de grote verkeersassen in onze regio (autosnelwegen E17, E403,
A19 + R8). Dit zijn terreinen van minimum 30 ha of meer, die vlot bereikbaar zijn via het bovenlokaal
vrachtroutenetwerk en waarbij de ontsluiting niet dwars door een kern of een woonomgeving loopt.2

2 Voor bepaalde bedrijventerreinen is de ontsluiting op vandaag nog niet ideaal zoals bij Deerlijk-Waregem en Harelbeke-Zuid. De opname
in deze selectie van ‘het behoud van de grote schaal’ is een pleidooi voor een betere ontsluiting van deze grootschalige bedrijventerreinen.
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We pleiten er ook voor om in de planvormingsfase de naamgeving “milieubelastende bedrijven”, zoals
aangegeven op het gewestplan, te vervangen door het begrip “bedrijventerrein voor middelgrote
en grote bedrijven” en de vestiging van nieuwe bedrijven niet langer verplicht te koppelen aan het
milieubelastend karakter ervan, maar naar de ruimtelijke schaal en impact.
Richtinggevend worden de volgende minimum oppervlaktes gedefinieerd:
•
Middelgrote bedrijven: bedrijven met een perceelsoppervlakte tussen 5.000 en 10.000 m²;
•
Grote bedrijven: bedrijven met een perceelsoppervlakte meer dan 10.000 m².

3.2. Maatwerk voor kleine (rest)percelen,
zichtlocaties, toegangspoorten, overgangsgebieden en bedrijfsverzamelgebouwen
Grootschalige bedrijventerreinen worden in de regel voorbehouden voor bedrijven van minimum 5.000 m²
(= ondergrens van middelgroot bedrijf ).
Toch kan er in beperkte mate hiervan afgeweken worden. Er zijn immers enkele uitzonderingen of bestaande
situaties die maatwerk vergen.
Deze uitzonderingen zijn steeds resultaat van specifiek plaatsgebonden onderzoek en niet de generieke
regel die overal kan toegepast worden.

1. In de bestaande grootschalige bedrijventerreinen bestemd voor ‘milieubelastende’ industrie komen
reeds bestaande kleinere percelen (kleiner dan 5.000 m²) voor, ondermeer door de flexibele interpretatie
in het verleden. Wanneer deze percelen vrij komen, is het wenselijk dat ze een nieuwe invulling kunnen
krijgen op deze schaal, zoniet dreigen leegstand of langdurige procedures voor herverkaveling. Ook kleine
onbebouwde restpercelen moeten kunnen bebouwd worden. Het zijn de geschikte percelen die kunnen
ingevuld worden met kleine bedrijven met een sterke impact op vlak van milieu en/of verkeer. Bij deze
bestaande kleinere percelen moet wel steeds onderzocht worden of de invulling van die percelen geen
andere opportuniteiten hypothekeert. Als er bijvoorbeeld kansen zijn om dat kleinere perceel toe te voegen
aan een aanpalend bedrijf met een ruimtetekort, dan moeten die benut worden.
2. Langs zichtlocaties3 en toegangspoorten kunnen economische activiteiten toegelaten worden die
specifiek inspelen op een zichtlocatie.
We denken hierbij concreet aan twee zichtlocaties langs N-wegen:
•
beperkte strook langs de Ringlaan (= ventweg N395a van de R8) op het bedrijventerrein Kortrijk-Noord
•
beperkte strook langs de N8 op het bedrijventerrein Wevelgem-Zuid.
Niet toevallig zijn op deze locaties reeds ruimere activiteiten aanwezig.
Langs een toegangspoort of zichtlocatie kan het aangewezen zijn een ruimere invulling van het type
bedrijvigheid toe te laten. We denken ondermeer aan kantoorachtige bedrijven: dit zijn bedrijven in
gebouwen met de uiterlijke vorm van een kantoor maar met een functie en/of hoofdactiviteit die niet gericht
is op hoofdzakelijk administratieve en personeelsintensieve dienstverlening, bedrijven met een focus op
onderzoek & ontwikkeling, bedrijven met een grote toonzaal waar de verkoopsactiviteit ondergeschikt blijft
aan de productie-activiteit. Autonome kleinhandel blijft niet toegelaten.
3

We bedoelen hier niet de zichtlocaties langs autosnelwegen, waar het behoud van de grote schaal moet worden gerespecteerd. Het

begrip zichtlocaties op bedrijventerreinen doelt op de ‘toegankelijke’ zichtlocaties langs N-wegen.
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Langs de zichtlocaties en toegangspoorten moeten deze bedrijventerreinen ook plaats kunnen bieden aan
meer complementaire voorzieningen die ten dienste staan van het functioneren van het bedrijventerrein
en het omliggende weefsel: bv. tankstation, dienstverlenende activiteiten, opleidingscentrum, zelfs horeca.
We pleiten voor een meer flexibele interpretatie van het begrip in het vergunningenbeleid. Het gewestplan
laat in een industriegebied namelijk complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de
andere industriële bedrijven toe en somt volgende type bedrijven op: “bankagentschappen, benzinestations,
transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of
internationale verkoop.” Maar ook een kinderopvang, sportfaciliteiten, een bank- of postloket, een strijkatelier
of servicepunt is een type onderneming dat ten dienste kan staan van de omliggende bedrijven en hun
medewerkers. Dit is op vandaag bij een strikte interpretatie van de omzendbrief niet mogelijk, gezien de
huidige omzendbrief (dd. 25/10/2002) de lijst limiteert. Een herziening van deze interpretatie is aangewezen.
Langsheen de zichtlocaties dient er voldoende aandacht besteed te worden aan de beeldkwaliteit. Dit moet
zich ondermeer vertalen in:
•
de kwalitatieve inrichting van het openbaar domein;
•
de kwalitatieve inrichting van de voorzone tussen het openbaar domein en de gebouwen;
•
het voorzien van voldoende parkeervoorzieningen, die waar mogelijk collectief moeten georganiseerd
worden en met gebundelde toegangen van/naar het openbaar domein worden ingericht;
•
de architecturale kwaliteit en het duurzaam materiaalgebruik van de gebouwen;
•
de verzorgde inrichting van publiciteit;
•
de opslag van goederen, die maximaal binnen de gebouwen dient georganiseerd te worden en die niet
mag gebeuren aan de voorzijde (niet zichtbaar vanaf het openbaar domein).
Deze aspecten kunnen deel uitmaken van een parkmanagement, een beeldkwaliteitsplan, een ruimtelijk
uitvoeringsplan of een stedenbouwkundige verordening.
Deze afwijkingen bij de toegangspoorten en zichtlocaties langs de N-wegen moeten uitzonderingen
blijven. Ze kunnen enkel worden toegelaten kaderend binnen een gedragen totaalplan voor het bewuste
bedrijventerrein. Als er voor die plaatsen overwogen wordt om er ‘kantoorachtige bedrijven’ te bouwen,
dan moet de beslissing daarover kaderen in een globale visie op kantoren in de stad of gemeente. Ook de
complementaire voorzieningen moeten uitzonderingen blijven.

3. In de randen van de grootschalige bedrijventerreinen die een overgang vormen naar woongebieden
kunnen kleinere bedrijven of ook complementaire voorzieningen toegelaten worden. Sommige delen
van milieubelastende industriegebieden grenzen immers ‘naadloos’ aan een woonomgeving zonder bv.
een groenbuffer. We denken hierbij bv. aan het bedrijventerrein Harelbeke-Zuid of Kortrijk-Noord. We
pleiten dus voor een doordachte menging van functies in de overgangsgebieden tussen grootschalige
bedrijventerreinen en woongebieden. Ook deze uitzondering vergt een totaalvisie op het betrokken
bedrijventerrein a.h.v. maatwerk en ontwerpend onderzoek, dat best vertaald wordt in een RUP.
4. Kleine, sterk hinderende bedrijven verdienen eveneens een plaats op de grootschalige
bedrijventerreinen.
5. Een nieuwe trend is de vraag naar bedrijfsverzamelgebouwen op grootschalige bedrijventerreinen. Het
is ook aangewezen extra randvoorwaarden op te nemen omtrent minimale oppervlakte per bedrijfsunit. Een
inplanting van een bedrijfsverzamelgebouw is immers een definitieve keuze voor kleinschalige bedrijvigheid
en een onomkeerbaar proces.
Bij leegstand van bestaande grootschalige gebouwen en de invulling als bedrijfsverzamelgebouw met
grotere bedrijfsunits is het zinvol om een minimum vloeroppervlakte van 3.000 m² aan te houden
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per bedrijfsunit4. Een te doorgedreven en onomkeerbare opsplitsing naar zeer kleine bedrijfsunits is in
deze gebouwen niet wenselijk, en in strijd met het behoud van de grote schaal. De stad Kortrijk wenst
zelfs binnen de grootschalige bedrijventerreinen een strengere norm toe te passen: “een unit van een
bedrijfsverzamelgebouw mag nooit kleiner zijn dan 5.000 m² vloeroppervlakte, ongeacht de context.”
Een inplanting van bedrijfsverzamelgebouwen met kleinere bedrijfsunits kan wel worden overwogen
langs de randen en overgangszones naar woongebied, of op gemengde bedrijventerreinen (zie verder),
maar moet telkens worden afgewogen t.o.v. de ruimtelijke draagkracht en het verkeersgenererend effect.
We benadrukken dat de vestiging van bedrijfsverzamelgebouwen geen aanleiding mag geven om het
basisprincipe van het behoud van de grote schaal bij grootschalige goed ontsloten bedrijventerreinen
te ondermijnen. Het behoud van de grote schaal moet hier de regel blijven. Daarom is het ook voor deze
uitzonderingen aangewezen om eerst een totaalvisie op het volledige bedrijventerrein uit te werken. Het
opsplitsen een bestaand pand – of vervangende nieuwbouw – kan nooit worden aanvaard als dat pand of de
site waartoe het behoort de ruimtelijke potentie heeft om een groter bedrijf te huisvesten.
Uit de adviesronde is ook gebleken dat er nood is aan een duidelijk wetgevend kader:
“Het opsplitsen van een bedrijfsgebouw is niet vergunningsplichtig. Op zich is dat vreemd en onlogisch. De enige
manier om dit te voorkomen is d.m.v. handhaving aangezien de activiteiten niet conform zijn aan de bestemming
van milieubelastend industriegebied. Dit is natuurlijk contraproductief.”
Om de grote schaal van bestaande bedrijfsgebouwen te kunnen behouden, wordt aan de Vlaamse overheid
gevraagd om het opsplitsen van bedrijfsgebouwen vergunningsplichtig te maken.

4

Ter info: de ondergrens van 3.000m² valt samen met een te verwachten netto tereininname van een perceel van 5.000m². Een bedrijf

heeft immers voor parkeren, ontsluiting en buffering nog ruimte nodig en bebouwt ongeveer 60% van zijn terrein.
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Onderzoeksbevindingen voor het toekomstig ruimtelijk-economisch beleid
Bij de goed ontsloten grootschalige bedrijventerreinen staat het behoud van de grote schaal
voorop. We willen de beschikbare ruimte voor grote en middelgrote bedrijven immers zo veel
mogelijk consolideren.
Hiervan kan beperkt afgeweken worden in uitzonderlijke gevallen:
•
voor bestaande kleinere (rest)percelen (<5.000 m²) die onbenut zijn of vrij komen, kunnen
ingevuld worden met kleinere bedrijven, op voorwaarde dat ze niet nuttig zijn voor andere
aanpalende bedrijven met een ruimtetekort;
•
langs de toegangspoorten en zichtlocaties langs de N-wegen waar ook complementaire
voorzieningen en kantoorachtige bedrijven kunnen worden toegelaten;
•
in de overgangsgebieden tussen de grootschalige bedrijventerreinen en de woongebieden;
•
voor kleine sterk hinderende bedrijven;
•
voor bedrijfsverzamelgebouwen met grote bedrijfsunits (minimum 3.000 m² vloeroppervlakte
per unit).
Om te vermijden dat de uitzondering een algemene regel wordt, is het aangewezen om eerst voor
het volledige bedrijventerrein een totaalvisie uit te werken, vertrekkende vanuit de basisprincipes uit
deze regionale visie. Dit vergt maatwerk en ontwerpend onderzoek, dat best vertaald wordt in een
ruimtelijk uitvoeringsplan.
Om de grote schaal van bestaande bedrijfsgebouwen te kunnen behouden, wordt aan de Vlaamse
overheid gevraagd om het opsplitsen van bedrijfsgebouwen vergunningsplichtig te maken.
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4. Gemengde bedrijventerreinen
Op sommige van de grotere collectief aangelegde zones voor milieubelastende industrie is het opleggen van
een minimum schaal van 5.000 m² niet meer zinvol.
Sommige van deze bedrijventerreinen zijn reeds (deels) herbestemd in een bijzonder plan van aanleg (BPA)
of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) als KMO-zone of zone voor lokale bedrijvigheid of is er reeds een sterke
menging van kleine, middelgrote en grote bedrijven.
Bij deze bedrijventerreinen speelt de schaal naar de toekomst toe weinig rol. Deze bedrijventerreinen zijn
meestal minder goed ontsloten naar het hogere wegennet of hebben ruimtelijke randvoorwaarden die een
grote schaal niet meer noodzakelijk of wenselijk maken.
Voor elk van deze bedrijventerreinen waar nog geen bestemmingswijziging is doorgevoerd, is verder
onderzoek aangewezen. Er moet dus op gebiedsniveau een totaalvisie worden uitgewerkt, dat kan vertaald
worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Onderzoeksbevindingen voor het toekomstig ruimtelijk-economisch beleid
Bij een nieuw planningsinitiatief op gemengde bedrijventerreinen adviseren we om de menging
van kleine, middelgrote en grote bedrijven juridisch te verankeren. In sommige gevallen kan het zelf
aangewezen zijn om enkel nog kleine en middelgrote bedrijven toe te laten.
Voor elk van deze bedrijventerreinen waar nog geen bestemmingswijziging is doorgevoerd, is verder
onderzoek aangewezen. Er moet dus op gebiedsniveau een totaalvisie worden uitgewerkt, dat kan
vertaald worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan.
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GEMENGDE BEDRIJVENTEREINEN
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5. Specifiek bestemde
bedrijventerreinen
Sommige (delen van) bedrijventerreinen in onze regio zijn specifiek voorbehouden voor een bepaald type
bedrijvigheid of ondernemerschap. De specifieke ruimtelijke randvoorwaarden verschillen per locatie en
werden reeds vastgelegd via plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Sommige van deze specifiek bestemde bedrijventerreinen zijn voorbehouden voor kantoren,
wetenschapsparken, transportzones, luchtvaartgebonden activiteiten of watergebonden
bedrijvigheid. Andere bestaande zones binnen stedelijke gebieden zijn aangeduid als kleinhandelszones.
Lijst van specifiek bestemde bedrijventerreinen:
1. Menen - Kantoorzone Menen-Oost
2. Menen - Kortrijk - L.A.R. I & II: Transportzone
3. Wevelgem - Bissegem: Specifieke zone voor luchtvaart- en startbaangebonden activiteiten
4. Wevelgem - Kleinhandelszone N8
5. Wevelgem-zuid: gedeeltelijk voorbehouden voor watergebonden bedrijvigheid
6. Kortrijk - Kleinhandelszone Pottelberg
7. Kortrijk & Kuurne - Kleinhandelszone R8 (Ringshoppingcenter & Ter Ferrants)
8. Kortrijk - Kennedypark & Beneluxpark: Kantorenpark (en deels ook regionale handel op Beneluxpark)
9. Kortrijk - Kapel Ter Bede: Wetenschapspark
10. Harelbeke - Kanaalzone: volledig voorbehouden voor watergebonden bedrijvigheid
11. Waregem - Desselgem: gedeeltelijk voorbehouden voor watergebonden bedrijvigheid
12. Waregem - Kleinhandelszone Europoint
13. Avelgem - industriezone Nijverheidslaan: gedeeltelijk voorbehouden voor watergebonden
bedrijvigheid
Voor het wetenschapspark Kapel Ter Bede dringt een evaluatie van de stedenbouwkundige voorschriften
zich op. In het kader van de streefbeeldstudie Kortrijk-Oost en de evaluatie van het regionaalstedelijk gebied
Kortrijk is het mogelijk dat het gewestelijk RUP voor het gebied Kapel ter Bede zal gewijzigd worden. In dit
rapport formuleren we hierover geen verdere uitspraken. Het gebied blijft de facto een soort strategische
reserve voor economische ontwikkelingen.
Een specifiek geval zijn de bedrijventerreinen, die geheel of gedeeltelijk voorbehouden zijn voor
watergebonden bedrijvigheid. Intercommunale Leiedal en Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) sloten
reeds een samenwerkingsovereenkomst omtrent een reservatiezone op vier bestaande bedrijventerreinen:
•
Wevelgem-zuid: gedeeltelijk voorbehouden voor watergebonden bedrijvigheid
•
Harelbeke - Kanaalzone: volledig voorbehouden voor watergebonden bedrijvigheid
•
Waregem - Desselgem: gedeeltelijk voorbehouden voor watergebonden bedrijvigheid
•
Avelgem - industriezone Nijverheidslaan: gedeeltelijk voorbehouden voor watergebonden
bedrijvigheid.
Enkel bij het bedrijventerrein Wevelgem-zuid is de reservatiezone in een RUP verankerd.
Deze samenwerkingsovereenkomst zorgt ervoor dat bij het vrijkomen van gronden op deze vier bestaande
bedrijventerreinen de reservatiezones effectief (opnieuw) worden heringevuld voor nieuwe watergebonden
bedrijfsactiviteiten. Desgevallend kan W&Z haar voorkooprecht uitoefenen.
Naast deze vier bestaande watergebonden bedrijvenzones wordt bijkomend onderzocht welke andere
bestaande bedrijvenzones in de regio geschikt zijn voor het vestigen van watergebonden bedrijfsactiviteiten.
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Uit een eerste screening blijkt dat volgende zones gedeeltelijk ook zouden kunnen voorbehouden worden
voor watergebonden bedrijvigheid:
•
delen van Wervik Bootweg
•
delen van Menen Grensland
•
delen van Harelbeke Vaarnewijk
•
delen van Sint-Eloois-Vijve Leiesas/ Emiel Clausstraat
•
delen van kanaalzone Kortrijk Visserskaai - Littoral
•
delen van Harelbeke/Zwevegem Blokkestraat (zone tussen kanaal en Blokkestraat)
•
delen van de bedrijfssite van Zwevegem Bekaert (zone tussen kanaal en Blokkestraat)
•
delen van Moen Trekweg
•
Kerkhove Scheldekaai & Kaaistraat (twee paarse sproeten).
De meeste van deze zones omvatten reeds watergebonden bedrijfsactiviteiten en/of kunnen bij een
toekomstige herinvulling worden voorbehouden voor nieuwe watergebonden bedrijvigheid. Deze
potentiële zoekzones moeten bijkomend gedetailleerd onderzocht worden en de reservatiezones kunnen
verankerd worden in een samenwerkingsovereenkomst met W&Z en/of een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Onderzoeksbevindingen voor het toekomstig ruimtelijk-economisch beleid
Bij de specifiek bestemde bedrijventerreinen dienen de specifieke voorschriften die gelden op het
bedrijventerrein te worden nageleefd.
De potentiële zoekzones voor watergebonden bedrijfsactiviteiten moeten bijkomend
gedetailleerd onderzocht worden en de reservatiezones kunnen verankerd worden in een
samenwerkingsovereenkomst met W&Z en/of een ruimtelijk uitvoeringsplan.
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6. Bedrijventerreinen voor kleine en
middelgrote bedrijven
Op het gewestplan, in bijzondere plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn sommige
(delen van) bedrijventerreinen enkel voorbehouden voor kleine en middelgrote bedrijven, ook wel gekend
als KMO-zones of lokale bedrijventerreinen. Het betreft meestal vrij recente of zelfs nog te ontwikkelen
bedrijvenzones.
Aangezien het bouwrijp aanbod voor KMO’s schaars is, is het belangrijk om deze terreinen zorgvuldig aan
te snijden. Bedrijven die verweven kunnen worden in het woongebied, horen in principe niet thuis op een
bedrijventerrein. Dat geldt zeker voor greenfield-ontwikkelingen.

Onderzoeksbevindingen voor het toekomstig ruimtelijk-economisch beleid
Deze bedrijventerreinen moeten specifiek voorbehouden worden voor kleine en middelgrote
bedrijven.
Deze terreinen moeten zorgvuldig worden ingevuld: bedrijven die verweven kunnen worden in het
woongebied, horen in principe niet thuis op een bedrijventerrein.
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BEDRIJVENTERREINEN VOOR KMO'S
Bedrijventerreinen voor KMO's of lokale bedrijven
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7.

Paarse sproeten

Verspreid over onze regio ligt een lappendeken van ‘paarse sproeten’. Een paarse sproet definiëren we als
een zone, die op het gewestplan bestemd werd als (milieubelastende) industriegebied en die één of enkele
bedrijven huisvest, maar die niet als een bedrijventerrein collectief werd aangelegd. Sommige paarse
sproeten zijn verweven in een woonweefsel; anderen liggen op de rand van de bebouwde ruimte of in de
open ruimte. Hierbij merken we op dat de grotere (milieubelastende) industriegebieden niet meer werden
aangeduid als paarse sproeten, omdat ze reeds werden ingedeeld bij bvb. de gemengde bedrijventerreinen.
Door de wijzigende economische omstandigheden (bv. faillissementen, overnames, herlocalisatie...) komen
deze paarse sproeten steeds meer leeg te staan. Verschillende vragen duiken hierbij op:
•
Is het wenselijk de bestemming milieubelastende industrie te behouden in relatie tot de omgeving?
•
Kunnen deze sites op een flexibele en vlotte manier een herinvulling krijgen met andersoortige
bedrijfsactiviteiten, bvb. met kleine en middelgrote bedrijven?
•
Welke argumenten spelen mee in het afwegingskader omtrent de bestemming?
Bij het vrijkomen van deze sites treedt een scharniermoment op. Op zo’n moment is het zinvol de
bestemming opnieuw in vraag te stellen. Dit moet plek per plek bekeken worden op basis van diverse
argumenten, zoals:
•
de schaal van de bedrijfssite;
•
de bereikbaarheid van de bedrijfssite (op macro-schaal) en de lokale ontsluiting (op micro-schaal);
•
concrete kenmerken van de site: vervuiling, mogelijk hergebruik van gebouwen …
•
de relatie met omliggende bebouwing en functies;
•
vragen vanuit diverse sectoren in deze omgeving ...
Voor heel wat van deze sites, zeker voor kleinschalige zones gelegen in woongebied, is het niet langer
wenselijk om er opnieuw milieubelastende industrie toe te laten. Bovendien is dit door de Vlaremmilieuwetgeving vaak onmogelijk.
Maar verlaten industriële sites maken op vandaag te vaak plaats voor residentiële ontwikkeling. Die evolutie
weegt op de kansen voor (startende) ondernemers en drijft het regionaal overaanbod op vlak van wonen
verder op. Vanuit financieel oogpunt beschouwt men een herbestemming naar wonen als het meest
interessant. Hier dient echter enige terughoudendheid aan de dag gelegd te worden.
Bestemmingen voor bedrijvigheid worden immers steeds schaarser. Het is ook zeer moeilijk om nieuwe
gebieden hiervoor te bestemmen omwille van de vaak hoge weerstand vanuit omwonenden of andere
belangengroepen. De vraag naar ruimte van (lokale) bedrijven is daarentegen zeer groot. Het is daarom
wenselijk om, indien mogelijk, de aanwezige voorraad aan bestemde gronden voor bedrijvigheid, mits een
vaak noodzakelijke schaalverkleining naar lokale bedrijvigheid, te behouden.
Ook bij de herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen wordt hetzelfde
standpunt gevolgd: bij een reconversie van een leegstaande, verlaten bedrijfssite moet in de eerste plaats
onderzocht worden of de site heringevuld kan worden in functie van de huidige bestemming, m.a.w. met
nieuwe, andere economische activiteiten.
Voor het toekomstig beleid rond de paarse sproeten formuleren we volgende beleidsaanbevelingen:
•
Pleidooi voor gemeentelijke visievorming voor de paarse sproeten
•
Trapsgewijze afweging: vertrekkend vanuit sturend principe “Paars blijft purper”
•
Beperken van herbestemmingen naar wonen
•
Op zoek naar een flexibel kader voor herinvulling met andere (kleinere) bedrijfsactiviteiten.
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7.1. Pleidooi voor gemeentelijke visievorming
voor de paarse sproeten
Bij het vrijkomen van een bedrijfssite maakt men vaak enkel de afweging voor deze ene site. Door deze adhoc aanpak heeft men geen overzicht op de evolutie in het ruimtelijk aanbod voor ondernemingen en kan
dit tot nieuwe ruimtetekorten leiden.
Daarom is het aangewezen dat men een globale visie uitwerkt voor alle paarse sproeten (en bij
uitbreiding alle paarse bestemmingzones) op schaal van een volledige stad of gemeente. Steden en
gemeenten kunnen dit opmaken in aanvulling op deze regionale visie voor de ruimtelijk-economische
structuur Zuid-West-Vlaanderen. Indien gewenst, kan men deze gemeentelijke visie op de paarse sproeten
vervolgens ook beleidsmatig verankeren bij een eventuele herziening van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan.
Sommige steden en gemeenten hebben reeds stappen genomen voor deze visievorming met een meer
globale, overkoepelende aanpak. Dit geeft de beste garantie op een evenwichtig ruimtelijk beleid. En de
hogere besturen kunnen zo vragen tot herinvullingen of herbestemmingen beter beoordelen.
Vanuit het onderzoeks- en overlegproces reiken we hierna een methodiek en enkele inzichten aan die de
lokale besturen kunnen helpen met hun toekomstig ruimtelijk beleid voor de paarse sproeten.
Dit kan ook de nodige inzichten bieden voor dossiers met brownfieldconvenanten.

7.2. Trapsgewijze afweging: vertrekkend vanuit
sturend principe “Paars blijft purper”
Bij de herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRS W-V) werd een
beleidsdoelstelling opgenomen i.f.v. het stimuleren van reconversies binnen de bebouwde ruimte:
“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.”
Omdat deze beleidsdoelstelling uit het PRS W-V in de praktijk soms “te ruim of zelfs verkeerdelijk” wordt
geïnterpreteerd, voegen we in dit rapport een methodiek toe, die verduidelijkt op welke wijze de afweging
voor de reconversie van een verlaten bedrijfssite trapsgewijs kan worden opgebouwd.
Conform de beleidsdoelstelling van het PRS W-V moet in de eerste plaats onderzocht worden of gebieden
die bestemd zijn voor economische functies, die paarse bestemming kunnen behouden.
“Paars blijft purper” moet dus het sturend principe zijn in het toekomstig denken over ruimtegebruik voor
ondernemingen in Zuid-West-Vlaanderen.
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Bij het vrijkomen van een bedrijfssite hanteert men best volgende hiërarchie en trapsgewijze afweging:
•
Eerste optie (voorkeur): herinvulling met nieuw groot (milieubelastend) bedrijf (geen RUP noodzakelijk).
•
Tweede optie: herinvulling of herbestemming met meerdere kleinere bedrijven. Hiervoor is soms wel en
soms niet een RUP noodzakelijk.
•
Derde optie: herbestemming met andersoortige functies (niet-wonen): gemeenschapsvoorzieningen,
groen, landbouw, kantoren, diensten, handel, recreatie… Hiervoor is steeds een RUP noodzakelijk.
•
Laatste optie: herbestemming naar wonen = uitzondering als voorgaande scenario’s niet wenselijk
blijken. Hiervoor is steeds een RUP noodzakelijk.
Uit ontwerpend onderzoek kan uiteraard ook blijken dat een combinatie van functies de beste garantie biedt
om te komen tot een kwaliteitsvolle invulling van een site en een goede relatie met de ruimtelijke context.
Een grondige trapsgewijze afweging en het ontwerpend onderzoek moeten dus elkaar versterken.
Tot slot willen we ook benadrukken dat bij geïsoleerde bedrijssites in de open ruimte de mogelijke opties
veel beperkter zijn: nl. een herinvulling met één of meerdere bedrijven of een herbestemming naar
een open-ruimtefunctie. De beleidsdoelstelling van het PRS W-V is immers enkel van toepassing op de
“bebouwde ruimte” (zie tekst PRS W-V).

7.3. Beperken van herbestemmingen naar wonen
Uit de ruimtemonitor wonen voor de regio Zuid-West-Vlaanderen is gebleken dat er op regionale schaal
een ruimschoots voldoende aanbod is aan juridisch bestemde woongebieden. De noodzaak om “paarse
sproeten” te herbestemmen naar wonen moet daarom kritisch beoordeeld worden.
Toch blijft het bestemmen en inrichten van ruimte maatwerk. Een herbestemming naar wonen moet –
binnen bepaalde grenzen – mogelijk blijven. Hiervoor blijft steeds de opmaak van een RUP noodzakelijk.
Concreet stellen we voor om de mogelijke herbestemmingen van paarse bestemmingszones naar wonen te
beperken tot deze vijf gevallen:
•
Voor gebieden waar het richtinggevend of bindend deel van een bestaand gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan expliciet de herbestemming naar woongebied vooropstelt.
•
Voor locaties met hoge potenties op het vlak van openbaar vervoer (bvb. binnen een straal van
750 m van een station). Stationsomgevingen worden immers best ontwikkeld als gemengde gebieden
met een voldoende hoge densiteit aan functies en mensen. Wonen kent een meer personenintensief
ruimtegebruik dan klassieke bedrijfsactiviteiten en kan daarom als herbestemming toegelaten worden.
•
Voor overgangsgebieden tussen bestaande ruimte voor bedrijvigheid enerzijds en een bestaande
woonomgeving anderzijds (bvb. door het vergroten van tuinzones, het afwerken van wachtgevels of
overgangszones bestemd voor bedrijfswoningen).
•
Voor delen van gebouwen of gebouwencomplexen die waardevol industrieel erfgoed zijn en waarvan
het behoud ervan niet verenigbaar is met een nieuwe economische invulling, is een bredere afweging
nodig en kan een herbestemming naar wonen toegelaten worden i.f.v. het behoud van het erfgoed.
•
Voor sites die volledig ingesloten zijn in een woonomgeving en waarvan de verkeersontsluiting
abnormale hinder zou veroorzaken. Dit moet voldoende streng worden beoordeeld: het moet effectief
gaan over een moeizaam ontsluitingstraject dwars door een centrum of door lokale woonstraten (bv.
een traject over een grote afstand voordat men een bovenlokale weg bereikt, met moeilijke bochten of
kruispunten én te krappe wegprofielen voor vrachtwagenverkeer).
Indien alle andere vormen van herinvulling of herbestemming niet wenselijk zijn én indien een site
beantwoordt aan één van deze vijf gevallen, kan een herbestemming naar wonen gemotiveerd worden.
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Hierbij verwijzen we ook naar de ruimtelijke principes voor reconversies uit de herziening van het
provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen:
•
opvangen van de noden binnen de gemeente
•
in relatie met de visie binnen het GRS
•
functies maximaal verweven
•
kwalitatieve invulling staat centraal: aandacht voor duurzaamheid, eigenheid en schaal, respect voor
onroerend erfgoed, voldoende publieke ruimte en groenvoorzieningen, fiets- en wandelnetwerk, een
goede ontsluitingsstructuur...
Uiteraard moet men op lokaal niveau bepalen hoe men dit kan toepassen en verder detailleren. Hierbij
vormt ontwerpend onderzoek de beste methodiek om tot een kwaliteitsvolle ruimtelijke invulling te komen.
Tot slot willen we suggereren om een dergelijke herbestemming ook steeds te kaderen binnen een
lokaal woonplan. In functie van de woonprogrammatie is het aangewezen om een duurzame fasering
voorop te stellen, waarbij het ontwikkelen van brownfields steeds de voorkeur geniet op het aansnijden
van greenfields. Zo kan de keuze om op korte termijn een verlaten bedrijfssite te herbestemmen
voor wonen aanleiding geven om het aansnijden van onbebouwde bestemde woongebieden of
woonuitbreidingsgebieden te faseren, te bevriezen voor de langere termijn of zelfs definitief te schrappen.

7.4. Op zoek naar flexibel kader voor herinvulling
met andere (kleinere) bedrijfsactiviteiten
Vanuit de rol als (her)ontwikkelaar van bedrijfslocaties wordt Leiedal steeds meer geconfronteerd met
‘geïsoleerde’ leegstaande bedrijfslocaties, bestemd als milieubelastende industrie.
Op vandaag geldt een tweesporenbeleid voor een herinvulling van paarse sproeten:
•
Voor sproeten < 3ha: een flexibel vergunningenbeleid. Via een decreetswijziging van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening5 is het mogelijk een vermoeden van bestemmingsconformiteit in te voeren
in gebieden voor vervuilende of milieubelastende industrie met een oppervlakte van 3ha of minder
voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen. Hierdoor kunnen kleine en
middelgrote bedrijven worden vergund zonder noodzakelijke bestemmingswijziging (RUP-procedure).
•
Voor sproeten > 3ha: via het planningsbeleid. Voor paarse sproeten groter dan 3ha blijft het
noodzakelijk om een RUP-procedure te doorlopen bij een herinvulling met KMO’s.
In de praktijk blijft de opmaak van een RUP een omslachtige en tijdsrovende procedure, zelfs indien het
enkel gaat om het vervangen van de term ‘milieubelastende industrie’ door ‘kleine en middelgrote bedrijven’.
Dit zorgt in de praktijk vaak voor een grote vertraging en een aanzienlijke extra planlast en kosten.
Daarom wordt er aan de Vlaamse overheid gevraagd om het wetgevend kader voor de herinvulling
van milieubelastende industriegebieden met nieuwe (niet-milieubelastende) bedrijfsactiviteiten
meer flexibel te maken.
Ter referentie twee citaten uit de beleidsnota 2014-2019 van de Vlaamse minister van Omgeving:
•

5

“Onze veranderende industrie heeft aangepaste ruimte en een vereenvoudigd kader nodig. Ik zorg
daarom voor een aanpassing en bijstelling van verouderde bestemmingscategorieën en de bijhorende
stedenbouwkundige voorschriften. Het gedateerd onderscheid tussen KMO/industrie klasse I en II, regionale
en lokale bedrijventerreinen en kantorenzones pas ik aan de huidige ruimtelijk-economische realiteit aan”.
Artikel 4.4.8/1. In de gebieden die op de gewestplannen zijn aangewezen als gebied voor milieubelastende industrieën of voor

vervuilende industrieën en die niet groter zijn dan 3 hectare, kunnen ambachtelijke bedrijven of kleine en middelgrote ondernemingen
worden toegelaten.
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PAARSE SPROETEN
Paarse sproet > 3 ha
Paarse sproet < 3 ha
Een paarse sproet is een gebied met bestemming '(milieubelastend) industriegebied'volgens het gewestplan
en waar geen bedrijventerrein collectief werd aangelegd.
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•

“Ik herwerk het uitvoeringsbesluit inzake de vorm en inhoud van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).
Verouderde voorschriften kunnen eenvoudig opgeheven worden. Voor kleine wijzigingen aan de
stedenbouwkundige voorschriften of het verordenend plan van bestaande RUP’s werk ik een snelle korte
procedure uit. Dit kan bijvoorbeeld toegepast worden op het gedateerd onderscheid tussen KMO/industriële
klasse I en II, regionale/lokale bedrijventerreinen en kantorenzones, de afstemming tussen bestemming en
waterbergend vermogen door stedenbouwkundige voorschriften.”

Ook in het streekpact van RESOC Zuid-West-Vlaanderen wordt gepleit voor een vereenvoudigde regelgeving
rond bedrijvigheid.
Concreet stellen we in dit onderzoeksrapport twee mogelijke scenario’s voor:

7.4.1. Scenario A: opmaak sectorale RUP’s
Indien er geen nieuwe wetgevende initiatieven worden genomen, kan men overwegen om ruimtelijke
uitvoeringsplannen op te maken om een flexibele invulling van paarse sproeten en ook voor de gemengde
bedrijventerreinen juridisch-planologisch te verankeren.
Een stad of een gemeente zou bijvoorbeeld in één gebundelde RUP-procedure de stedenbouwkundige
voorschriften voor verschillende paarse zones kunnen vereenvoudigen en flexibeler maken voor een
herinvulling met andere (kleinere) bedrijfsactiviteiten.

7.4.2. Scenario B: aanpassing wetgeving
Een tweede mogelijke denkpiste bestaat uit een aanpassing/vereenvoudiging van onderstaande artikel uit
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:
“Artikel 4.4.8/1. In de gebieden die op de gewestplannen zijn aangewezen als gebied voor milieubelastende
industrieën of voor vervuilende industrieën en die niet groter zijn dan 3 hectare, kunnen ambachtelijke bedrijven of
kleine en middelgrote ondernemingen worden toegelaten.”
Men kan overwegen om de minimale drempeloppervlakte van 3 hectare te verhogen.
Hierbij zijn er zowel voor- als nadelen:

Voordelen

Nadelen

Vereenvoudigd wetgevend kader voor het verlenen
van vergunningen voor KMO’s. Hierdoor creëert men
meer beschikbare oppervlakte voor KMO’s.

Beschikbare oppervlakte voor grotere bedrijven zal
verminderen.

Minder planlast voor lokale besturen (tijd- en
kostenefficiëntie)

Minder sturing & controle mogelijk via vergunningen
t.o.v. RUP-procedure

Geen RUP nodig, waarbij men vaak geneigd is om ook
andere (niet-bedrijvigheid) bestemmingen te vragen

Bij RUP is er meer grondige afweging en meer participatie
mogelijk

Bij de bespreking na de adviesronde werd voorgesteld om de minimale drempeloppervlakte te verhogen
van 3 ha naar 5 ha. Het is ook zinvol om dit artikel toe te passen voor ‘gewone’ (niet-milieubelastende)
industriegebieden.
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De tabel toont de gebieden voor milieubelastende industrieën (206 zones) in de regio Zuid-West-Vlaanderen:

Gebieden voor milieubelastende
industrieën

Aantal zones

Vergunningen voor KMO’s
rechtstreeks mogelijk?

kleiner dan 3 ha

112

Ja, vrijgesteld van RUP

3ha < zone < 5 ha

32 (subtotaal 144)

Voorstel om zones tot 5 ha
vrij te stellen van RUP

5ha < zone < 10 ha

25 (subtotaal 169)

Neen, RUP op te maken

Zones groter dan 10 ha

37 (eindtotaal: 206)

Neen, RUP op te maken

In de bestaande wetgeving zijn er voldoende kapstokken om de (her)ordening van dergelijke gebieden op
een kwaliteitsvolle wijze te regelen via het vergunningenbeleid:
•
het opleggen van bufferzones
•
watertoets in functie van vertraagde afvoer van het hemelwater
•
toetsing goede plaatselijke ruimtelijke ordening.
Maar het blijft steeds raadzaam om een grondig ontwerpend onderzoek (bv. een inrichtingsstudie) te vragen,
die vervolgens kan verwerkt worden in een vergunningsaanvraag. Desgewenst kan een lokaal bestuur ook
altijd blijven beslissen om een RUP te laten opmaken.

Onderzoeksbevindingen voor het toekomstig ruimtelijk-economisch beleid
Voor de paarse sproeten pleiten we voor een gemeentelijke visievorming met een meer globale,
overkoepelende aanpak.
Vanuit het onderzoeks- en overlegproces reiken we een methodiek en enkele inzichten aan die de
lokale besturen kunnen helpen met hun toekomstig ruimtelijk beleid voor de paarse sproeten:
•
Trapsgewijze afweging: vertrekkend vanuit sturend principe “Paars blijft purper”. Bij het
vrijkomen van paarse sproeten dient er absolute prioriteit te gaan naar een flexibele omgang
en herinvulling met nieuwe (niet-milieubelastende) bedrijfsactiviteiten.
•
Beperken van herbestemmingen naar wonen.
Aan de Vlaamse overheid wordt gevraagd om het wetgevend kader voor de herinvulling van
milieubelastende industriegebieden met nieuwe (niet-milieubelastende) bedrijfsactiviteiten meer
flexibel te maken.
Een mogelijke denkpiste bestaat uit een aanpassing/vereenvoudiging van onderstaande artikel uit
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:
“Artikel 4.4.8/1. In de gebieden die op de gewestplannen zijn aangewezen als gebied voor milieubelastende
industrieën of voor vervuilende industrieën en die niet groter zijn dan 3 hectare, kunnen ambachtelijke
bedrijven of kleine en middelgrote ondernemingen worden toegelaten.”
Er wordt voorgesteld om bijvoorbeeld de minimale drempeloppervlakte te verhogen van 3 ha
naar 5 ha. Het is ook zinvol om dit artikel toe te passen voor ‘gewone’ (niet-milieubelastende)
industriegebieden.
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8. Ondernemingen verweven in kernen
van steden en gemeenten
In de inleiding werd er aangegeven dat ruim meer dan de helft van de ondernemingen in West-Vlaanderen is
gehuisvest in het woonweefsel.
Toch worden ondernemers die op zoek zijn naar bedrijfsruimte vaak te snel doorverwezen naar
bedrijventerreinen. Leegstaande locaties in kernen worden te weinig overwogen. Nochtans kan het
ondernemen wel degelijk verzoend worden met woon- of andere functies voor zover een aantal
voorwaarden in acht genomen worden.
In het project Kameleon6 wil Leiedal samen met de gemeenten de ruimte voor het ondernemen in deze
kernen optimaliseren door vraag en aanbod beter te matchen. Concreet wordt op twee sporen gewerkt:
•
een betere dienstverlening en
•
een pro-actiever beleid.
Betere dienstverlening
Wanneer een ondernemer aan de gemeente een vraag stelt naar bedrijfshuisvesting–of
uitbreidingsmogelijkheden in de stedelijk of gemeentelijke kern moet de ondernemer sneller een duidelijker
en vollediger antwoord krijgen van de gemeente.
Om dit te bereiken willen we de huidige werkwijze (met name de dienstverlening, het beleid, de
klantenverwachtingen) en het aanbod (type locaties en type bedrijfsactiviteiten) duidelijk in kaart brengen.
Dit doen we op basis van analyse van concrete cases: gespotte bedrijfslocaties in een bebouwde kern.
Vervolgens, kunnen we - vanuit dit inzicht en samen met de gemeenten en de ondernemersorganisaties
- een verbeterde dienstverlening ontwerpen en testen. Maar bovenal willen we die resultaten uit
het verbetertraject ook op lange termijn garanderen en integreren in het dagelijkse handelen. De
dienstverlening kan verbeteren door interne processen te optimaliseren met aandacht voor meer overleg
tussen gemeentediensten. Een afwegingsinstrument ondersteunt dit door economische ruimtevraag in al
zijn aspecten op een objectieve manier af te wegen met criteria van verschillende domeinen zoals mobiliteit,
milieu,… maar ook fiscaal-financieel en imago.
Pro-actiever beleid
Daarnaast willen we, samen met de gemeenten, een pro-actiever beleid ontwikkelen inzake economische
locaties in stedelijke of gemeentelijke kernen. Momenteel is het immers zo dat de vestigingsmogelijkheden
en eventuele randvoorwaarden pas worden onderzocht van zodra een ondernemer een vraag stelt. Het is de
bedoeling dat de gemeente kan terugvallen op een proactief beleid over welke type activiteiten mogelijk en/
of wenselijk zijn op specifieke locaties in een stedelijke of gemeentelijke kern, en onder welke voorwaarden.
Een belangrijke stap in dit proactief beleid is een degelijke inventarisatie van deze sites. Hiervoor is een
geoloket opgezet. Vervolgens bepalen gemeenten met een focusinstrument welke locaties het meeste
relevant zijn om proactief een visie te ontwikkelen. Tenslotte wordt een methodologie voor visieontwikkeling beschreven en aangegeven welke ruimtelijke en economische aspecten hierbij moeten worden
behandeld.
De bevindingen rond het project Kameleon zullen in een later stadium ook gerapporteerd worden.
6

Kameleon is een gesubsidieerd project vanuit het Agentschap Ondernemen in het kader van het actieplan ‘Ondernemingvriendelijke

Gemeente’. Het project loopt van 01/07/2013 tot 30/06/2016.
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9. Vervolgtraject: ruimtemonitor
ondernemen
Het voorliggend rapport vormt een onderdeel van een ruimer traject dat wordt opgezet rond “ruimte om te
ondernemen”.
Hierbij willen we aandacht besteden aan zowel de fysieke als de mentale ruimte om te ondernemen.
Er wordt ook een ruimtemonitor ondernemen opgemaakt, waarbij de balans wordt gemaakt tussen vraag en
aanbod aan ruimte voor ondernemen en enkele beleidsaanbevelingen voor het toekomstig aanbodbeleid
(greenfields & brownfields) worden geformuleerd.
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10. Samenvatting
In het beleidsplan van Leiedal vormen “ondernemen & ontwikkeling” en “ruimte & leefomgeving” twee van
de drie werkdomeinen (naast mens & samenleving). Hierbij werd aangegeven dat Leiedal de komende jaren
sterk wil inzetten op zowel de fysieke als de mentale ruimte om te ondernemen.
Het ontwikkelen van een meer transparente regelgeving vormt één van de belangrijkste uitdagingen om een
ondernemingsvriendelijk ruimtelijk beleid te creëren.
Als ontwikkelaar van bedrijventerreinen en stedenbouwkundig ontwerpbureau stellen wij echter vast dat
de definities, concepten en richtlijnen die in de stedenbouwkundige regelgeving worden gebruikt, minder
en minder overeenstemmen met behoeften en vragen van de bedrijven. Er ontstaat dus een kloof tussen de
stedenbouwkundige regels en de economische realiteit op het terrein. Ook de steden en gemeenten worden
hiermee steeds vaker geconfronteerd.
Een typisch voorbeeld vormt de gewestplanbestemming voor ‘gebieden voor milieubelastende
industrieën’, die in de praktijk, bij de vergunningverlening, heel wat vragen en onduidelijkheden met zich
mee brengt.
Daarom voerde intercommunale Leiedal in 2013 een ruimtelijk en juridisch-stedenbouwkundig
onderzoek op basis van concrete cases naar de toekomst van de paarse bestemmingszones (=
hoofdcategorie bedrijvigheid). Het onderzoek werd zowel gerapporteerd naar de hogere overheden, als naar
de betrokken lokale besturen.
Deze publicatie vat de eindresultaten samen van het onderzoeks- en overlegproces.
Enkele algemene opmerkingen aangaande dit rapport:
•
Dit rapport vormt een onderdeel van een nieuwe regionale ruimtelijke visie voor Zuid-West-Vlaanderen
en de belangrijkste conclusies van dit rapport zullen worden geïntegreerd binnen dit ruimere verhaal.
•
Dit rapport formuleert een nieuwe visie op de bestaande bestemde ruimtelijk-economische structuur
voor de regio Zuid-West-Vlaanderen. Er worden geen uitspraken geformuleerd aangaande nieuw te
bestemmen bedrijventerreinen; er wordt voorbehoud gemaakt voor de bedrijventerreinen Menen-West
en Waregem Blauwpoort, omdat hiervoor opnieuw provinciale RUP’s moeten worden opgemaakt. Het
luik voor de toekomstige paarse bestemmingen zal aan bod komen in de ruimtemonitor ondernemen.
•
Dit rapport kan als leidraad dienen voor een verdere verfijning naar de gemeentelijke visievorming voor
ruimtelijk-economische structuur. Nadien kan dit beleidsmatig verankerd worden bij herzieningen van
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.
•
In het rapport werd vertrokken vanuit de paarse bestemmingscategorieën van het gewestplan en van
RUP’s (= hoofdcategorie bedrijvigheid). In dit rapport werd abstractie gemaakt van bestaande BPA’s, die
de paarse bestemmingszones uit het gewestplan reeds hebben verfijnd of zelfs hebben gewijzigd. Deze
BPA’s hebben immers weinig of geen impact op de opmaak van een nieuwe ruimtelijk-economische
visie op regionale schaal. Dit is eerder materie voor de lokale schaal.
•
In dit rapport werd ook geen nieuwe visie opgebouwd rond sectorale BPA’s of RUP’s voor zonevreemde
bedrijven, omdat hiervoor reeds verschillende beleidskaders bestaan (Vlaamse Codex RO, omzendbrief,
provinciaal ruimtelijk structuurplan, gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen).
We kunnen de opzet en basisdoelstellingen van deze visie als volgt samenvatten:
•
We willen komen tot een heldere ruimtelijk-economische hoofdstructuur voor de regio Zuid-WestVlaanderen.
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•
•

Dit moet vertaald worden in een transparante regelgeving, die voldoende flexibiliteit en ook
rechtszekerheid kan bieden.
Hierbij willen we enkele duidelijke principes vastleggen om de ruimte voor de verschillende types van
ondernemingen te vrijwaren.

Het onderzoek toont aan dat het ruimtelijk patroon van het ondernemen in onze regio verschillende
elementen bevat:
1.

de grootschalige bedrijventerreinen voor in hoofdzaak grote en middelgrote bedrijven, gekenmerkt
door een goede bereikbaarheid via het hogere vervoersnet (autosnelweg/ringweg/rivier/kanaal/
spoorweg);

2.

de gemengde bedrijventerreinen voor zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven;

3.

een aantal specifiek bestemde bedrijventerreinen (kantorenpark/wetenschapspark/watergebonden
bedrijvigheid/transportzones/...);

4.

de bedrijventerreinen die voorbehouden zijn voor kleine en middelgrote bedrijven, gekend als de KMOzones of lokale bedrijventerreinen;

5.

veel paarse sproeten: kleinere geïsoleerde niet-collectief aangelegde bedrijfssites (vaak voor één of
enkele bedrijven);

6.

een verweving van ondernemingen in bebouwde kernen.

Hierna worden de onderzoeksbevindingen voor het toekomstig ruimtelijk-economisch beleid per categorie
samengevat.

10.1. Grootschalige bedrijventerreinen met goede
bereikbaarheid vanaf het hogere wegennet
Bij de goed ontsloten grootschalige bedrijventerreinen staat het behoud van de grote schaal voorop. We
willen de beschikbare ruimte voor grote en middelgrote bedrijven immers zo veel mogelijk consolideren.
Hiervan kan beperkt afgeweken worden in uitzonderlijke gevallen:
•
voor bestaande kleinere (rest)percelen (<5.000 m²) die onbenut zijn of vrij komen, kunnen ingevuld
worden met kleinere bedrijven, op voorwaarde dat ze niet nuttig zijn voor andere aanpalende bedrijven
met een ruimtetekort;
•
langs de toegangspoorten en zichtlocaties langs de N-wegen waar ook complementaire voorzieningen
en kantoorachtige bedrijven kunnen worden toegelaten;
•
in de overgangsgebieden tussen de grootschalige bedrijventerreinen en de woongebieden;
•
voor kleine sterk hinderende bedrijven;
•
voor bedrijfsverzamelgebouwen met grote bedrijfsunits (minimum 3.000 m² vloeroppervlakte per unit).
Om te vermijden dat de uitzondering een algemene regel wordt, is het aangewezen om eerst voor het
volledige bedrijventerrein een totaalvisie uit te werken, vertrekkende vanuit de basisprincipes uit deze
regionale visie. Dit vergt maatwerk en ontwerpend onderzoek, dat best vertaald wordt in een ruimtelijk
uitvoeringsplan.
Om de grote schaal van bestaande bedrijfsgebouwen te kunnen behouden, wordt aan de Vlaamse overheid
gevraagd om het opsplitsen van bedrijfsgebouwen vergunningsplichtig te maken.
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10.2. Gemengde bedrijventerreinen
Bij een nieuw planningsinitiatief op gemengde bedrijventerreinen adviseren we om de menging van
kleine, middelgrote en grote bedrijven juridisch te verankeren. In sommige gevallen kan het zelf aangewezen
zijn om enkel nog kleine en middelgrote bedrijven toe te laten.
Voor elk van deze bedrijventerreinen waar nog geen bestemmingswijziging is doorgevoerd, is verder
onderzoek aangewezen. Er moet dus op gebiedsniveau een totaalvisie worden uitgewerkt, dat kan vertaald
worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan.

10.3. Specifiek bestemde bedrijventerreinen
Sommige (delen van) bedrijventerreinen in onze regio zijn specifiek voorbehouden voor een bepaald type
bedrijvigheid of ondernemerschap: bvb. kantorenzones, wetenschapsparken, transportzones, zones voor
luchtvaartgebonden activiteiten of watergebonden bedrijvigheid, kleinhandelszones.
De specifieke ruimtelijke randvoorwaarden verschillen per locatie en werden reeds vastgelegd via plannen
van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen. Hierbij dienen de specifieke voorschriften te worden
nageleefd.
De potentiële zoekzones voor watergebonden bedrijfsactiviteiten moeten bijkomend gedetailleerd
onderzocht worden en de reservatiezones kunnen verankerd worden in een samenwerkingsovereenkomst
met W&Z en/of een ruimtelijk uitvoeringsplan.

10.4. Bedrijventerreinen voor kleine en
middelgrote bedrijven
Op het gewestplan, in bijzondere plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn sommige
(delen van) bedrijventerreinen enkel voorbehouden voor kleine en middelgrote bedrijven, ook wel gekend
als KMO-zones of lokale bedrijventerreinen. Het betreft meestal vrij recente of zelfs nog te ontwikkelen
bedrijvenzones. De bestaande regelgeving kan behouden blijven.
Deze terreinen moeten zorgvuldig worden ingevuld: bedrijven die verweven kunnen worden in het
woongebied, horen in principe niet thuis op een bedrijventerrein.

10.5. Paarse sproeten
Verspreid over onze regio ligt een lappendeken van ‘paarse sproeten’. Een paarse sproet definiëren we als
een zone, die op het gewestplan bestemd werd als (milieubelastende) industriegebied en die één of enkele
bedrijven huisvest, maar die niet als een bedrijventerrein collectief werd aangelegd.
Voor de paarse sproeten pleiten we voor een gemeentelijke visievorming met een meer globale,
overkoepelende aanpak.

42

Leiedal, april 2015
Ruimtelijk-economische structuur Zuid-west-vlaanderen

Vanuit het onderzoeks- en overlegproces reiken we een methodiek en enkele inzichten aan die de lokale
besturen kunnen helpen met hun toekomstig ruimtelijk beleid voor de paarse sproeten:
•
Trapsgewijze afweging: vertrekkend vanuit sturend principe “Paars blijft purper”. Bij het vrijkomen
van paarse sproeten dient er absolute prioriteit te gaan naar een flexibele omgang en herinvulling met
nieuwe (niet-milieubelastende) bedrijfsactiviteiten.
•
Beperken van herbestemmingen naar wonen.
Aan de Vlaamse overheid wordt gevraagd om het wetgevend kader voor de herinvulling van
milieubelastende industriegebieden met nieuwe (niet-milieubelastende) bedrijfsactiviteiten meer flexibel te
maken.
Een mogelijke denkpiste bestaat uit een aanpassing/vereenvoudiging van onderstaande artikel uit de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:
“Artikel 4.4.8/1. In de gebieden die op de gewestplannen zijn aangewezen als gebied voor milieubelastende
industrieën of voor vervuilende industrieën en die niet groter zijn dan 3 hectare, kunnen ambachtelijke bedrijven of
kleine en middelgrote ondernemingen worden toegelaten.”
Er wordt voorgesteld om bijvoorbeeld de minimale drempeloppervlakte te verhogen van 3 ha naar 5 ha. Het
is ook zinvol om dit artikel toe te passen voor ‘gewone’ (niet-milieubelastende) industriegebieden.

10.6. Ondernemingen verweven in kernen van steden
en gemeenten
Ondernemers op zoek naar bedrijfsruimte worden vaak te snel doorverwezen naar bedrijventerreinen.
Locaties in kernen worden te weinig overwogen. Nochtans kunnen veel bedrijfsactiviteiten wel degelijk
verzoend worden met woon- of andere functies, voor zover een aantal voorwaarden in acht genomen
worden.
Het project Kameleon heeft daarom als doelstelling de bedrijfshuisvestingsmogelijkheden in de stedelijke of
gemeentelijke kernen te optimaliseren door:
•
een betere dienstverlening: wanneer een ondernemer aan de gemeente een vraag stelt naar
bedrijfshuisvesting–of uitbreidingsmogelijkheden in de stedelijk of gemeentelijke kern moet de
ondernemer sneller een duidelijker en vollediger antwoord krijgen van de gemeente.
•
een pro-actiever beleid: Het is de bedoeling dat de gemeente kan terugvallen op een proactief beleid
over welke type activiteiten mogelijk en/of wenselijk zijn op specifieke locaties in een stedelijke of
gemeentelijke kern, en onder welke voorwaarden.
Over het project Kameleon zal in een later stadium afzonderlijk gerapporteerd worden.
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