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Vraag 

In een overeenkomst met de stad Kortrijk en het actiecomité de klijtberg is er in 2013 op een 

gezamenlijke persconferentie  met de firma Wienerberger afgesproken dat zij alle betrokken partijen 
op de hoogte zou houden van iedere stap naar de uitvoering van deze overeenkomst. Het actiecomité 

heeft sedertdien niets meer vernomen! 
In deze overeenkomst staat ondermeer dat het bedrijf zich engageert om een nieuw milieueffect 

rapport  uit te voeren. In het kader van dat nieuw MER zou het zogenaamde scenario 5, waarbij de 

verkeersdruk substantieel wordt verminderd door middel van een transportband naar de E403, 
volledig worden uitgewerkt. 

Ook de stad Kortijk zag de noodzakelijkheid ervan in en engageerde zich om hun volledige 
medewerking te verlenen  om bij de hogerige overheden te bemiddelen om het scenario 5 mogelijk te 

maken. 

Graag vernamen wij van het stadsbestuur of er door de firma Wienerberger al contacten zijn geweest 
met het stadsbestuur en zo ja, welke stappen er al ondernomen werden om dat nieuwe MER op te 

maken. 
Heeft het stadsbestuur al enig overleg gehad met andere instanties over dit dossier en zo ja, de 

welke? 

 
 
 

Antwoord 

Gegevens Milieuvergunning – 8 augustus 2013 

Op 8 augustus 2013 verleende de deputatie van de provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning 
onder voorwaarden aan de nv Wienerberger voor de uitbating van een kleigroeve te Rollegem – 

Bellegem. 

In een bijzondere voorwaarde van de milieuvergunning werd opgelegd dat het bedrijf binnen de 2 
jaar een rapport moet voorleggen over de haalbaarheid van het scenario (5) waarbij er een laad- en 

losplaats met rechtstreekse toegang tot de autosnelweg wordt aangelegd. Er wordt een transportband 

voorzien van de groeve tot aan de autosnelweg E403.  
Als blijkt dat dit scenario niet haalbaar is, dient elk gelijkwaardig alternatief dat de realisatie van het 

vrachtverkeer via de autosnelweg mogelijk maakt, onderzocht te worden en desgevallend dient ook 
het stappenplan voor de realisatie voorgelegd te worden. 

Het bedrijf heeft zich geëngageerd om vrijwillig een alternatief milieueffectrapport uit te voeren dat 

als basis kan dienen om voor de lange termijn een optimale verkeersafwikkeling bij het Vlaamse 

Gewest te bepleiten. Het bedrijf verbindt er zich toe om een optimale verkeersafwikkeling alle kansen 
op slagen te geven en in de eerste twee jaar geen ontginningsactiviteiten te zullen uitvoeren. 

Rapport ARCADIS 

Het bedrijf Wienerberger heeft aan het bureau ARCADIS de opdracht gegeven om een evaluatie en 

scenarioanalyse te maken van de ontsluiting via het hoofdwegennet en de verschillende 
transportroutes (scenario’s). 

Daarop aansluitend werd ook gevraagd om de mogelijkheden van de aanleg van een smalspoor voor 
het transport van klei van de groeve in Rollegem naar de fabriek in Aalbeke te onderzoeken. 

  



Het bedrijf, de Stad Kortrijk en de administratie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

hebben de afgelopen twee jaar deze studie van nabij opgevolgd. 

Verschillende overlegmomenten hebben plaatsgevonden, zowel op administratief – technisch niveau, 
(2 december 2013, 10 februari 2014, 14 maart 2014, 25 juni 2014 en 5 januari 2015) als op 

beleidsniveau. 

Resultaten Rapport ARCADIS 

Op 5 januari 2015 heeft het bureau ARCADIS het voorlopig rapport voorgesteld. 

In dit rapport werd een haalbaarheidsanalyse uitgevoerd voor de verschillende scenario’s, waarbij 
minimaal geoordeeld is op basis van de algemeen geldende juridische en procedurele bepalingen, de 

verkeerstechnische effecten en de financiële consequenties. Daarnaast is rekening gehouden met de 
meest relevante, te verwachten milieu-gerelateerde effecten zoals geluid, luchtemissies, verbruik 

fossiele brandstoffen, stof, innames, landschap,... 

Verdere stappen 

De vragen inzake de juridische en procedurele bepalingen die een ontsluiting via het hoofdwegennet 
in de weg staan, werden door de stad Kortrijk ter onderzoek voorgelegd aan de minister van mobiliteit 

Ben Weyts en zijn kabinet.  

We voorzien een toelichting van het rapport ten aanzien van het actiecomité eenmaal er duidelijkheid 
is vanuit de Vlaamse regering. Pas dan weten we welke transportroute er mogelijk is en kunnen er 

standpunten ingenomen worden.  

Het bedrijf dient conform de milieuvergunning tegen 8 augustus 2015 een rapport voor te leggen aan 
een begeleidingscommissie die wordt samengesteld door de provincie. Deze begeleidingscommissie 

zal het rapport bespreken en een voorstel voorleggen aan de Bestendige deputatie. 

De Bestendige deputatie zal vervolgens het bedrijf verplichten om enkel de ontsluiting te voorzien via 
een aanvaarde transportroute. 


