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0. Inleiding 

0.1 Overzicht opmaak sectoraal BPA 
De opzet van deze studie is een onderzoek naar zonevreemde bedrijven in de 
gemeente Hoogstraten. Het sectoraal BPA is vooral bedoeld als een voorafname op 
het gemeentelijk structuurplanningsproces ten behoeve van dringende ruimtelijke 
problemen welke niet kunnen wachten op de afronding van het 
structuurplanningsproces.  

Het sectoraal BPA bestaat uit volgende elementen: 

 memorie van toelichting: deze toelichtingsnota beschrijft de bestaande feitelijke 
en bestaande rechtstoestand, geeft een beeld van de gewenste ruimtelijke 
structuur weer, formuleert doelstellingen en duidt de gewenste ruimtelijke 
invulling aan voor de op te nemen bedrijven.  

 plannen van de bestaande toestand: dit zijn plannen waarop voor elk 
opgenomen deelgebied een nauwkeurig beeld van de bestaande feitelijke- en 
juridische toestand is aangeduid en wordt weergegeven.  

 bestemmingsplannen voor de deelgebieden: dit zijn plannen van elk opgenomen 
deelgebied waarop vlakken, zones en bouwvoorschriften aangeduid zijn. Op 
basis van deze plannen worden bouwaanvragen of bestemmingswijzigingen 
beoordeeld.  

 stedenbouwkundige voorschriften: deze juridische bepalingen specificeren de 
bouwvoorschriften.  
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0.2 Omzendbrief RO 2000/01  
De omzendbrief RO 2000/01handelt over het planologisch attest, het bedrijfs BPA 
en het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven.  

Deze omzendbrief herneemt de omzendbrief RO 97/01 en breidt deze verder uit. 
Hierbij komen de volgende punten aan bod: 

 algemeen kader; 

 het soort van bedrijven die in aanmerking komen (aard, zonevreemdheid, 
vergunningstoestand en schaal); 

 inhoud van de memorie van toelichting en overige inhoudelijke elementen; 

 

Er zijn weinig elementen verschillend met de omzendbrief RO 97/01. Een aantal 
van de daarin beschreven elementen zijn meer uitgebreid besproken. In het 
bijzonder is de situatie met betrekking tot de vergunningstoestand van de bedrijven 
verder toegelicht. Hieruit blijkt dat 'op basis van een ruimtelijke afweging, die tot de 
conclusie heeft geleid dat het betrokken zonevreemd gebouw of gebruik voor het 
gebied aanvaardbaar kan zijn, kunnen bij uitzondering en onder bepaalde voorwaarden 
ook niet-behoorlijk vergunde bedrijven - die (eventueel deels) zonder vergunning 
werden opgericht, uitgebreid of in gebruik gewijzigd - worden opgenomen.'1 

 

In verband met de milieuvergunning wordt gesteld dat bedrijven die ofwel over een 
lopende milieuvergunning klasse I of II beschikken ofwel bedrijven waarvan de 
uitbreiding of verlenging van dergelijke vergunning geweigerd werd omwille van hun 
zonevreemdheid, zeker in aanmerking komen voor opname in het sectoraal BPA. 
Andere bedrijven dienen geval per geval bekeken te worden. 

Elk bedrijf dat opgenomen wordt in het BPA dient onderzocht te worden en 
afgewogen om tot een classificatie te komen. Op basis van de ruimtelijke afweging 
per bedrijf worden de ontwikkelingsperspectieven bepaald.  

Volgend voorstel tot classificatie wordt gegeven: 

1. klasse 0: bedrijven die geherlokaliseerd moeten worden, zelfs indien ze geen 
uitbreiding nodig hebben; 

2. klasse 1: bedrijven die op basis van voormelde principes niet mogen uitbreiden. 
Deze bedrijven mogen in principe verder werken binnen de bestaande 
gebouwen met de uitspraak dat herlokalisatie op korte of middellange termijn is 
aangewezen. Bij stopzetting van de activiteit wordt geen nieuwe zonevreemde 
bedrijvigheid toegelaten; 

3. klasse 2: bedrijven met beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Verbouwingen en 
beperkte uitbreidingen zijn mogelijk. Een echte schaalvergroting van het bedrijf is 
niet toegelaten. De toegelaten activiteiten worden beperkt. Nieuwe activiteiten 
moeten qua milieuhinder in principe minder storend zijn dan de bestaande, 
zowel wat de dynamiek als de aard van de activiteit betreft; 

                                                      
1 RO 2001/01 
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4. klasse 3: bedrijven met beperkte uitbreidingsmogelijkheden. 
Verbouwingen en beperkte uitbreidingen zijn mogelijk. Een echte 
schaalvergroting van het bedrijf is niet toegelaten. Er worden echter geen 
beperkingen opgelegd voor de aard van de activiteiten; 

5. klasse 4: bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen. De randvoorwaarden 
voor de uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in functie van de omgeving. 
De toegelaten activiteiten worden beperkt. Nieuwe activiteiten moeten qua 
milieuhinder in principe minder storend zijn dan de bestaande, zowel wat de 
dynamiek als de aard van de activiteit betreft; 

6. klasse 5: bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen. De randvoorwaarden 
voor de uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in functie van de omgeving. Er 
worden echter geen beperkingen opgelegd voor de aard van de activiteiten. 

De voorgestelde classificatie wordt grotendeels overgenomen. Er wordt een 
onderscheid gemaakt in klasse 1 (bedrijven die niet mogen uitbreiden). Bedrijven 
kunnen zich in klasse 1 zonder opname in het BPA of in klasse 1 met opname in het 
BPA bevinden. Voor de bedrijven in klasse 1 zonder opname in het BPA zijn hun 
toekomstperspectieven op die plek beperkt in die zin dat een herlokalisatie op 
termijn is aangewezen. De bedrijven kunnen maar tot 5 jaar een milieuvergunning 
krijgen. Nadien moet er een alternatieve locatie gevonden worden voor de 
vergunningsplichtige activiteiten. Er worden geen nieuwe zonevreemde activiteiten 
toegelaten.  

Indien een bedrijf zich in klasse 1 met opname in het BPA bevindt, wordt de 
bestemming van de grond definitief gewijzigd naar een zone voor lokale 
bedrijvigheid. De bedrijven mogen op dezelfde plaats blijven maar kunnen niet 
uitbreiden. De enige mogelijkheid voor nieuwbouw is ter vervanging van de 
bestaande. Dit is vooral bedoeld voor bedrijven die aan volgende voorwaarden 
voldoen: 

 de gebouwen zijn volledig stedenbouwkundig vergund; 

 zonder opname zouden de gebouwen waarschijnlijk geen andere functie 
krijgen; 

 het bedrijf of de bedrijven zijn reeds enkele jaren actief op deze locatie; 

 er is geen aanzienlijke hinder voor de omgeving als gevolg van de inplanting op 
het huidige niveau; 

 een ruimtelijke uitbreiding is niet gewenst omwille van de ruimtelijke 
draagkracht van de omgeving; 
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0.3 Wijziging decreet dd 19 juli 2002 
Volgende krachtlijnen zijn geldig: 
 In het geval van structurele onderhouds- of instandhoudingswerken 

Het basisrecht om een bestaand vergund zonevreemd bedrijf te mogen 
onderhouden of instandhouden, zelfs indien de werken betrekking hebben op 
structurele ingrepen, binnen het bestaande bouwvolume, moet permanent 
gelden in alle bestemmingsgebieden zonder dat daartoe planbaten aan de 
overheid verschuldigd zijn. Indien dat basisrecht miskend wordt (indien de 
vergunning daartoe wordt geweigerd) geldt een aankoopverplichting door de 
overheid. 

 In het geval van ver- of herbouwen 
Het basisrecht om een bestaand, hoofdzakelijk vergund zonevreemd bedrijf te 
mogen ver- of herbouwen conform het bestaande bouwvolume en de 
bestaande verschijningsvorm moet permanent gelden in de ruimtelijk niet-
kwetsbare gebieden (agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied, e.d.) zonder dat daartoe planbaten aan de overheid verschuldigd zijn. 
Dit basisrecht moet eveneens gelden in geval van heirkracht, dit wil zeggen bij 
vernieling door storm of door brand. 

 In het geval van uitbreiden 
Het recht om een bestaand, hoofdzakelijk vergund zonevreemd bedrijf uit te 
breiden, moet afgewogen worden in de ruimtelijk niet-kwetsbare gebieden. De 
mate van uitbreiding moet evenwel afhankelijk worden gemaakt van de 
planningscontext. Een algemene lineaire maatregel, zoals het toestaan van een 
uitbreiding met 50 %, is immers niet overal even ruimtelijk verantwoord, gelet 
op de schaalgrootte van bepaalde bedrijven. 
Daarom wordt voorgesteld het planologische attest om te vormen tot een 
dynamisch, deels informatief deels bindend document, naar analogie van het 
stedenbouwkundige attest nr. 2. Indien de aanvrager over een gunstig 
planologisch attest beschikt, moet de procedure voor een bedrijfs-BPA of 
sectoraal BPA worden gestart en kan een uitbreidingsaanvraag voor korte 
termijnbehoeften in de ruimtelijk niet kwetsbare gebieden worden vergund. 
Om speculatie tegen te gaan, moet het bedrijf zich ook engageren de korte 
termijnbehoefte daadwerkelijk in te vullen, zoniet vervalt het planologische 
attest. 
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1. Visie op de gewenste ruimtelijke 
structuur  

Om de wenselijkheid van toekomstige ontwikkelingen in de economische structuur 
te kunnen beoordelen en in goede banen leiden, is het noodzakelijk om een zicht te 
hebben op de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente in haar geheel. De 
ligging van de bedrijven moet verantwoord kunnen worden vanuit deze visie.  

In bepaalde gevallen kan de ligging op mesoschaal bepalend zijn. In dit onderzoek 
worden de functies en activiteiten in de betreffende deelruimte ten opzichte van 
elkaar afgewogen. Er mag geen structureel conflict tot stand komen tussen de ligging 
van een terrein en de visie op mesoschaal. Bij kleinere (dus niet structurele) 
conflicten wordt een afweging gemaakt tussen de verschillende elementen (milieu, 
mobiliteit, ruimte en economie). Dit onderzoek bepaalt dan de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf.  

De gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente wordt vooropgesteld in het 
gemeentelijke ruimtelijke structuurplan (GRS). Deze visie bestaat uit enerzijds een 
visie op de verschillende deelstructuren (wonen, werken, natuur, verkeer... ) en 
anderzijds een visie op de verschillende deelruimten binnen de gemeente. In het 
kader van deze studie wordt de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente 
voorgesteld na grondig overleg met de ontwerpers van het GRS. Deze visie wordt 
voorgesteld in de eerste helft van dit hoofdstuk.  

Nadien wordt een uitgebreide visie uitgewerkt voor de gewenste ruimtelijke 
structuur van de bedrijvigheid binnen de gemeente en voor de zonevreemde 
bedrijven in het bijzonder. Dit neemt de vorm aan van een aantal randvoorwaarden 
en bestaat uit 4 delen: 

 een aantal algemene uitgangspunten die voor alle zonevreemde bedrijven van 
toepassing zijn.  

 een aantal randvoorwaarden voor diverse bestemmingen op het gewestplan.  

 het afwegen van de activiteiten in relatie tot de ruimtelijke componenten (open 
ruimte, beekvalleien, kleine landschapselementen, woonlinten, 
woonkernen.....) van de gewenste ruimtelijke structuur.  

 het afwegen van de activiteiten in relatie tot hun ligging in de verschillende 
deelruimten van de gewenste ruimtelijke structuur.  
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1.1 RSV 
Belangrijke principes van het RSV voor Hoogstraten zijn de gedeconcentreerde 
bundeling, infrastructuren als bindteken en basis voor locatie van activiteiten en het 
fysisch systeem ruimtelijk structurerend.  

Hoogstraten is geselecteerd als economisch knooppunt en als kleinstedelijk gebied.  
Het is de taak van de provincie om dit gebied af te bakenen.  Als economisch 
knooppunt kan de provincie in de stad een regionaal bedrijventerrein uitbreiden.   

Buiten het stedelijke gebied dient een buitengebiedbeleid gevoerd te worden.  Hier 
dient de woonprognose op basis van een gesloten bevolkingsprognose te 
gebeuren.  Het buitengebied dient gevrijwaard te blijven voor de essentiële functies 
(landbouw, natuur, bos en wonen en werken op het niveau van het buitengebied), 
versnippering dient tegen gegaan te worden, ontwikkeling dient in de kernen van 
het buitengebied gebundeld te worden, landbouw, natuur en bos ingebed in goed 
gestructureerde gehelen.  Daarnaast dient een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit 
bereikt te worden, het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op elkaar afgestemd te 
worden op basis van het fysisch systeem en dient de natuurfunctie gebufferd te 
worden.   

De E19 is geselecteerd als hoofdweg omwille van haar internationale en 
gewestelijke verbindingsfunctie.  De N144 (van de aansluiting 2 A1 Hoogstraten tot 
de N11( Hoogstraten) is geselecteerd als een primaire weg type II omwille van haar 
toekomstige verbindingsfunctie én verzamelfunctie op Vlaams niveau waarbij de 
verzamelfunctie primeert.   

 

1.2 PRSA 

Hoogstraten binnen de hoofd- en deelruimten 
Hoogstraten is gelegen in de hoofdruimte ‘Noorderkempen’.  Binnen de 
Noorderkempen wordt de stad als een belangrijk knoop- en verdichtingsgebied 
aangeduid.   Bovendien wordt erkend dat de tuinbouwfunctie te Hoogstraten 
specifieke eisen veronderstelt.  Binnen de ‘Noorderkempen’ behoort de stad tot de 
deelruimte ‘Open Kempen’, waarvan zij trouwens de hoofdstad is.  Beleidsmatig 
betekent dit dat buiten de kernen aandacht gaat naar grootschalige landbouw en 
verspreide natuurlijke gebieden.  Hoogstraten blijft als kleinstedelijk gebied van 
provinciaal niveau qua functies ondergeschikt aan Turnhout welk de hoofdplaats is 
van de Noorderkempen.   

De opdracht aan Hoogstraten  vanuit het provinciaal structuurplan bestaat uit het 
uitbreiden, verdichten en opwaarderen van het kleinstedelijk gebied.  De taak van 
de provincie bestaat uit het begrenzen en ordenen van het gebied voor 
glastuinbouw van provinciaal niveau.  Bovendien ziet de provincie als mogelijke taak 
acties te nemen ter versterking van de groenstructuur ten oosten van Hoogstraten.  
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Natuurlijke en landschappelijke structuur  
Het oostelijk deel van de gemeente is gelegen in het natuurlijk gebied gebonden aan 
de Mark.  Dit gebied kan opgesplitst worden in een ecologisch gebied van 
bovenlokaal belang dat zich ten zuiden van de kern van Hoogstraten bevindt en een 
natuuraandachtsgebied dat zich ten oosten van deze Hoogstraten-Minderhout-
Meer bevindt.   

Het bos van Heeshuis en zijn omgeving te Hoogstraten en de kolonie Wortel zijn 
geselecteerd als ecologische gebieden van bovenlokaal niveau evenals het gebied 
van de vallei van de Mark tussen Hoogstraten en Merksplas.   

Het oostelijk deel van de gemeente wordt binnen de landschappen gerekend tot 
het complex gaaf landschap van Hoogstraten Ravels.  

Nederzettingen 
Hoogstraten is kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau.  Woonkernen zijn 
Wortel-dorp, Hoogstraten-Minderhout en Meerle-dorp.  Woonkernen zijn 
nederzettingen waar eventuele bijkomende aansnijdingen of ontwikkeling van 
woonzones gewenst is.  In de totale gemeente zijn tussen 1996 en 2007 nog 
minimaal 445 woningen te bouwen.  Het blijft mogelijk om binnen het GRS een 
ruimere taakstelling te verdedigen.  Hoogstraten is gelegen in een gebied met 
kerndorpen en solitaire linten waarbij verdere lintvorming beperkt dient te worden.   

Verstedelijking, verspreiding van de bebouwing, versnippering van de open ruimte 
zijn niet gewenst.  Kernen worden beschouwd als compacte kernen.  Als 
verdichtingspunt in de Noorderkempen is er een vraag naar een volledig pakket 
van kleinstedelijke voorzieningen.  Bestaande aanzetten op vlak van onderwijs, 
cultuur, detailhandel, sport en recreatie en bedrijvigheid moeten verder worden 
uitgebouwd.   

De kleinstedelijke rol van Hoogstraten overstijgt de huidige toestand van deze kern.  
Het centrum moet zowel naar omvang als naar functies groeien en verdichten om 
als centrum in de Noorderkempen te kunnen functioneren.  De verhouding met 
het lint Minderhout-Meer richting E19 is belangrijk.   

Economie  
De stad Hoogstraten is geselecteerd als hoofddorp type 3 waardoor zij een lokaal 
bedrijventerrein kan herbergen.   

Hoogstraten is een onderdeel van het landbouwgebied ‘Noorderkempen’.  De 
landbouw is voor Hoogstraten een belangrijke economische peiler.  Er bevindt zich 
een gebied voor glastuinbouw op provinciaal niveau.  Voorts is er een menging van 
grondgebonden melkveehouderij als drager van de Antwerpse Kempen en 
grondloze veehouderij in evenwicht met de ruimtelijke draagkracht van de 
Noorderkempen.   

Hoogstraten is een gebied van primair toeristisch-recreatief belang.  In dit gebied 
zijn uitbreiding en inplanting van nieuwe hoogdynamische infrastructuur mogelijk.  
Bezoekers genererende activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in en aansluitende 
bij een stedelijk gebied.   

De kleinstedelijke gebieden krijgen geen taakstelling binnen het RSPA.  Bij de 
afbakening zal deze bepaald dienen te worden. 
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Lijninfrastructuur 
Het zuidelijk deel van de N14 wordt tot aan de aansluiting met de N144 
geselecteerd als secundaire weg type II.   

Hoogstraten is een knooppunt van provinciaal niveau wat betreft het openbaar 
vervoer.  Het huidig knooppunt van buslijnen dient opgewaardeerd te worden.  
Hoogstraten zal een halte worden op de verbindende buslijnen Hoogstraten-Diest 
en Hoogstraten-Beveren.  Belbusprojecten behoren tot de mogelijkheden tussen 
Hoogstraten en Ravels.  Hoogstraten zou kunnen behoren tot de streekbuslijn die 
ingezet kan worden voor het personenvervoer naar de haven van Antwerpen. 

 

Voor de N12 4 dient de provincie de selectie nader te bepalen.  Zij is hiertoe een 
onderzoek opgestart.  

1.3 Visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in 
de gemeente 

De gemeente Hoogstraten wil zich profileren als een herkenbaar kleinstedelijk 
gebied met een uitstraling naar de omgeving en een rustig en aantrekkelijk 
buitengebied met landbouw als onderlegger. Hoogstraten dient een regionaal 
centrum te zijn temidden de driehoek Antwerpen – Breda – Turnhout. De E19, de 
N14 en de N124 zijn belangrijke verbindingen binnen deze driehoek. 

Het kleinstedelijk gebied dient als knooppunt voor de economie van het 
buitengebied uitgebouwd te worden. Hoogstraten vormt een 
werkgelegenheidspool voor de omliggende kernen. De stad heeft een verzorgende 
functie voor de omliggende regio en dit zowel op recreatief, commercieel, 
onderwijskundig en administratief vlak. Aantrekkelijke woonomgevingen met een 
divers aanbod aan woonmilieus stellen het kleinstedelijk gebied in staat te groeien. 
Het centrum dient een aangenaam verblijfscentrum te zijn voor diverse 
doelgroepen door aandacht te hebben voor het openbaar domein, 
verkeersleefbaarheid, aantrekkelijke monumenten en toeristische trekpleisters en 
een goed uitgebouwde horeca. De uitstraling van het kleinstedelijk gebied wordt 
gesymboliseerd door de Sint-Catharinatoren.  

Activiteiten met een gemeentegrensoverschrijdende uitstraling dienen verder 
aangemoedigd te worden binnen een hoogdynamische as van kleinstedelijk gebied 
over Meer naar de Transportzone.  

Het buitengebied dient opgebouwd te zijn uit economisch waardevolle land- en 
tuinbouwgebieden. De rustige woonomgevingen van Meer, Wortel, Meerle en 
Meersel-Dreef komen er voor binnen een toegankelijke open ruimte met goed 
uitgebouwde natuurlijke netwerken en knooppunten voor recreatief medegebruik 
in de open ruimte. Ontginningen (De Mosten, Desta, Rijksweldadigheidskolonie) 
van de traditionele open ruimte hebben vreemde landschapselementen 
aangebracht. Rekening houdend met het bestaand gebruik van deze omgevingen, 
vormen deze locaties concentratiepolen van recreatieve ontwikkelingen in 
evenwicht met de omgevende open ruimte.   

De relatie tussen het kleinstedelijk gebied en de kernen in het buitengebied dient 
te bestaan uit goede verbindingen zowel voor zacht verkeer, wegverkeer als 
openbaar vervoer. Het fysisch systeem met de ermee samenhangende natuurlijke 
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en agrarische structuur dient eveneens een belangrijk bindmiddel te vormen 
tussen de verschillende kernen en dient de onderlegger te zijn voor verdere 
ontwikkeling. 

 

 
Figuur 1: Hoogstraten, bestaande ruimtelijke structuur – synthese (bron GRS Hoogstraten, Iris consulting) 

 

 

1.3.1 Visie volgens deelstructuren 

Gewenste woonstructuur 
 Hoogstraten stedelijk gebied: Hoogstraten en Minderhout in stedelijk gebied 

(suggestie) 

 Meerle, Meer en Wortel als woonkernen 
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 Meersel-Dreef en Bredaseweg-Heerle als woonstrip 
Een woonstrip heeft als hoofdfunctie wonen, maar is niet kernvormig 
uitgebouwd, er is geen uitgesproken centrum of deze sluiten niet aan bij een 
andere woonkern of stedelijk gebied. Het voorzieningenniveau is er zeer laag. 

 Woonlinten 
Naam Aansluitend bij woonkern / stedelijk gebied 

Strijbeekseweg Meerle 
Chaamseweg Meerle 
Meerleseweg Meer 
Hoogeind Meer 
John Lijsenstraat Meer 
Terbeeksestraat Meer 
Meerseweg Meer – Minderhout 
Achteraard Minderhout 
Zandstraat Wortel 
Poeleinde Wortel 

 

 Als wooneilanden worden geselecteerd (*: eveneens geselecteerd als 
woonkorrel in functie van zonevreemde woningen): 

nr Naam nr Naam 
4 Groot Eyssel noord* 41 Bergenstraat – Paterspad* 
5 Groot Eyssel zuid* 45 Dreefweg zuid* 
12 Schuivenoord* 47 Meerseweg – Beeksestraat – 

Krekelstraat* 
18 Hoogeind* 49 a-b Gestelsestraat – Donkakker* 
19 a-d Hoogeind – Eindsestraat – 

Gaarshof* 
52 Terbeeksestraat – 

Gestelsestraat* 
26 Meerleseweg noord* 54 Maxburgdreef west* 
26b Meerleseweg – Boskantweg* 59 Blauwbossen – Hal – 

Schoorstraat* 
26c Meerleseweg – Ipsenrooisedijk* 63 Moerstraat* 
28 Meerleseweg – Zandbergstraat* 65 Bosuil* 
30 Bergenstraat – Oude 

Meerleseweg* 
71 Langenberg zuid (Mark)* 

32 Voort midden* 101 Maxburgdreef 
33 Heerle noord* 102 Meersel 
39b Mariaveld zuid*   

 

 Als aan te snijden binnengebieden in stedelijk gebied worden geselecteerd: 
Steenbakkersstraat*, Brouwerijstraat*, Brouwerijstraat West, WUG Leemstraat, 
WUG Heilig Bloedstraat west, WUG Achtelsestraat West, Venhoef, 
Minderhoutsestraat, St-Michielsstraat*, Pastoor Van Dykstraat*, Hoge Weg, 
Vekenakker, Pastoor Van Dykstraat noord* 
(de gebieden aangeduid met * zijn reeds in ontwikkeling) 

 Als afwerkingszones van het stedelijk gebied worden gezien: Leemstraat en 
zuidwestelijke rand (Katelijnestraat) 

 Als aan te snijden binnengebieden in het buitengebied worden geselecteerd: 

 Wortel: Pater Schrijversstraat 

 Meerle: Capucienebossen 
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Figuur 2:  Hoogstraten, gewenste woonstructuur (bron GRS Hoogstraten, Iris consulting) 

 
 

Gewenste economische structuur 
Hoogstraten is de hoofdstad van de ‘Open Kempen’ en heeft bijgevolg een 
verzorgende functie voor de regio.  Deze verzorgende functie geldt o.a. voor de 
handel.  Het aanwezige handelsapparaat langs de Vrijheid is een grote troef voor 
Hoogstraten.     

Binnen de gewenste economische structuur wil het bestuur een ruimtelijk beleid 
voor bedrijventerreinen, de commerciële structuur en de verspreide bedrijven uit te 
werken.   

Verwevenheid van bedrijvigheid en vormt het uitgangspunt.  Bedrijven waarvoor dit 
niet mogelijk is dienen op bedrijventerreinen voor te komen.  Afhankelijk van de 
schaal van het bedrijf dient zij op een lokaal of regionaal bedrijventerrein terecht te 
komen.  Vanwege het tekort aan lokale bedrijventerreinen, zal de stad een lokaal 
bedrijventerrein ontwikkelen.  Gezien het hoger beleid zal dit  in Hoogstraten 
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moeten gebeuren.  Voor een regionaal bedrijventerrein zal de stad suggesties doen 
aan de provincie.   

De commerciële structuur wordt opgehangen aan de differentiatie van de kernen 
(woonkern, hoofddorp en stedelijk gebied).  Bovendien dient deze structuur de 
kern te versterken.   

Voor verspreide bedrijven dient een apart beleid gevoerd te worden.  Er kunnen 
drie types naar beleid worden onderscheiden: zonevreemde bedrijven, verweven 
bedrijven en eiland bedrijven (mogelijk niet verweven, maar wel in correcte 
bestemming).  Voor verspreide bedrijven dient een geïntegreerde afweging ten 
opzichte van de ruime omgeving aan de basis te liggen van het beleid.   

 

 Suggestie aan de Vlaamse overheid: Transportzone Meer als poort op Vlaams 
niveau 

 Suggestie: De Kluis en Meirberg als regionale bedrijventerreinen 

 Suggestie uitbreiding regionaal bedrijventerrein De Kluis  

 Suggestie: Desta, De Ster, Herdico en concentratie Meirberg als verspreide 
regionale bedrijven 

 KMO Minderhout en De Kluis (tussen Veiling en Kluis) als lokaal 
bedrijventerrein 

 Vrijheid als commercieel centrum 

 Zone Minderhout en De Kluis (tussen veiling en De Kluis aan Sint-
Lenaartseweg) als perifeer handelscentrum. 

 Meirberg als zone voor mestverwerking 

 

Hoogstraten heeft verschillende verspreide bedrijven: het betreft zonevreemde 
bedrijven, verweven bedrijven en eiland-bedrijven. Voor de drie types dienen 
aparte ontwikkelingsperspectieven ontwikkeld te worden: 

 Zonevreemde bedrijven   

Deze bedrijven worden getoetst aan de gewenste ruimtelijke structuur en er 
wordt een gebiedsgerichte visie ontwikkeld. Enkele lokale bedrijven komen in 
aanmerking voor een bestemmingswijziging van hun gronden terwijl andere 
bedrijven beter verplaatst worden naar een lokaal bedrijventerrein.  
Voor de bovenlokale zonevreemde bedrijven wordt een suggestie gedaan naar 
de hogere instanties toe. 

 Verweven bedrijven 

Verweven bedrijven zouden de standaard moeten zijn. Bij uitbreiding van de 
activiteiten dient echter te worden getoetst of de verwevenheid gegarandeerd 
blijft. Is dit niet het geval dient het bedrijf te herlokaliseren.  

 Eiland-bedrijven 

Deze bedrijven zijn juridisch gezien goed gelegen, maar worden omgeven 
door andere functies dan bedrijvigheid. Zolang men beperkt blijft tot de 
bestaande contouren kan de activiteit blijven voortbestaan. Bij uitbreiding dient 
steeds een geïntegreerde afweging ten opzichte van de omgeving gemaakt te 
worden.  
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Figuur 3: Hoogstraten, gewenste econimische structuur (bron GRS Hoogstraten, Iris consulting) 
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Gewenste open ruimte structuur 
 Valleigebieden Mark en Merkske als natte natuurlijke drager;  

 Bossen rond Rijksweldadigheidskolonie, Smisselbergen, Elsakker-Klein Eyssel, 
Rommensbos-Meerselse Bergen als droge natuurlijke ankers.  

 Zijlopen van de Mark (Leyloop, Heerlese Loop, De Beek,) als natte 
koppelingsgebieden; 

 Hal-Heerle, Oosteneinde en Maxburg-Vaalmoer-Werkhoven als droge 
koppelingsgebieden; 

 Natuurlijke waterfronten versterken in een versteende omgeving; 

 Hemelrijk-Aard-Oude Heide, Maxburg-Vaalmoer, Ipenrooi-Eyssel en uitlopers 
en De Mosten als landbouwkerngebieden; 

 Valleigebieden, natuurlijke dragers, natuurlijke ankers als suggestie voor zones 
non-aedificandi voor nieuwe gebouwen binnen de open ruimte.   

 Glastuinbouw kan verspreid, maar in bepaalde gebieden niet. 

De gemeente wenst volgende suggestie te doen. Glastuinbouw moet mogelijk 
binnen een verspreid model kunnen ontwikkelen. Nieuwe vestigingen dienen 
echter buiten valleigebieden, natte ruimtelijke dragers en droge natuurlijke 
ankers ontwikkeld te worden. Uitbreidingen van bestaande bedrijven worden 
in deze gebieden eveneens niet toegestaan. In Wortel worden geen nieuwe 
ontwikkelingen van glastuinbouw toegestaan, uitbreidingen van bestaande 
bedrijven blijven mogelijk. 
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Figuur 4: Hoogstraten, open ruimte structuur (bron GRS Hoogstraten, Iris consulting) 

 

Gewenste lijninfrastructuur 
 Loenhoutseweg – Hinnenboomstraat - Sint-Lenaartseweg – Zuidelijke tangent 

als suggestie Primaire weg II aan Vlaamse Overheid 

 Zuidelijke tangent- Bouwhoef – Klinketstraat – Worteldorp – Langenberg als 
suggestie secundaire weg I aan Provincie Antwerpen 

 Selectie van lokale wegen 

Tabel 1: hiërarchie van de lokale wegen  
Lokale weg I Lokale weg II Lokale 

weg III 
Lodewijk de Konincklaan - Heilig 
Bloedlaan - Vrijheid - Van 
Aertselaerstraat - Minderhoutdorp - 
Desmedtstraat - 
Bredaseweg - Voort - Meerledorp -  

Loenhoutseweg (vanaf Hinnenboomstraat tot komgrens)* 
 

Chaamseweg (N138) 
 

Ulicotenseweg (N128) 
 

Overige 
wegen 
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Strijbeekseweg - Strijbeek (N14) 
 
Meerseweg - Meerdorp  - John 
Lijsenstraat (N146) 
 
Langenberg - Worteldorp - 
Klinketstraat (N124 tot Bouwhoef)** 
 
Zuidelijke tangent – Bouwhoef ** 

Hoogeind - Meersel 
 

Klein Eyssel  
 

Groot Eyssel - Meerleseweg 
 

Terbeeksestraat 
 

Industrieweg - Hinnenboomstraat 

*Als de N144 primaire weg type II verlegd wordt via de Hinnenboomstraat en de St-Lenaartseweg, 
wordt deze selectie aangehouden. 

**de provincie onderzoekt de selectie van deze weg als secundaire weg 

 Als Stedelijke poorten:  
Kruispunt Loenhoutseweg – Hinnenboomstraat; kruispunt Lodewijk De 
Konincklaan – zuidelijke tangent; kruispunt Klinketstraat met Bouwhoef 

 Als poorten in het buitengebied:  
kruispunt Strijbeekseweg – Klein Eyssel; kruispunt Voort – Lage Rooy; kruispunt 
Meerseweg – Bredaseweg; kruispunt Meerseweg – Dreefweg; kruispunt John 
Lijsenstraat – Werkhovensestraat 

 Van Aertselaerplein als openbaar-vervoerknooppunt 

 Er wordt in het GRS een netwerk van vier kansrijke verbindende buslijnen in 
Hoogstraten voorgesteld: 

 Hoogstraten - Antwerpen; via de Loenhoutseweg - E19 met haltes ter 
hoogte van de Kluis, het beoogde carpoolplein bij de op- en afrit van de 
E19 te Loenhout en het toekomstig openbaar vervoerknooppunt Brecht; 
Ten aanzien van de snelle nieuwe verbindende buslijn Hoogstraten - 
Antwerpen dient overleg plaats te vinden tussen AWV, de Lijn, de 
gemeenten Wuustwezel en Hoogstraten. 

 Hoogstraten - Oostmalle; via de N14 met een halte te Rijkevorsel en het 
overstapknooppunt op de N12 te Malle (huidige lijn 40); Hiervoor dient er 
overleg te komen tussen de Lijn en de gemeenten Hoogstraten, 
Rijkevorsel en Malle. 

 Hoogstraten - Turnhout; via de N124 met haltes ter hoogte van de Ster, 
Wortel en Merksplas (huidige lijn 43); Hiervoor dient er een overleg te 
komen tussen de Lijn en de gemeenten Hoogstraten, Merksplas en 
Turnhout. 

 Hoogstraten - Breda; via de N14 met haltes ter hoogte van Meerle en 
Strijbeek. Hiervoor dient er overleg te zijn tussen de Lijn, BBA (NL) en de 
gemeenten Breda en Hoogstraten. 

 



SETORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN HOOGSTRATEN ____________________________   
Visie op de gewenste ruimtelijke structuur 

iris consulting 

 19

 
Figuur 5: Hoogstraten, Verkeers- en vervoersstructuur. (bron GRS Hoogstraten, Iris consulting) 

 

 

1.3.2 Visie volgens deelruimten 
In de visie over de gewenste ruimtelijke structuur werden 4 deelruimten 
geïdentificeerd met name: Hoogdynamische As, Westelijk Agrarisch Gebied Groen-
Geel Hoefijzer en Gele Hart. 
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W: westelijk agrarisch gebied  

A: hoogdynamische as  

G: groen-geel hoefijzer  

H: gele hart 

Figuur 6: Hoogstraten, deelruimten  Bron : GRS Hoogstraten, Iris consulting 

 

Hoogdynamische As 
Structuurbepalend in de deelruimte zijn de bundel van Mark en N14-N146, het 
stedelijk gebied, de kernen Minderhout en Meer, de E19 waaraan de 
transportzone gekoppeld is. De stad Hoogstraten zal waar nodig suggesties doen 
aan de bovenlokale overheden over beleidsmateries die conform het 
subsidiariteitsprincipe niet tot het gemeentelijk niveau behoren.  

Binnen de deelruimte dient ruimte voor hoogdynamische activiteiten ontwikkeld te 
worden. De globale hoge draagkracht van de deelruimte leent zich tot 
hoogdynamische activiteiten zoals bedrijventerreinen, commerciële activiteiten met 
bovenlokale uitstraling, wonen in hoge dichtheden en hardere vormen van 
recreatie. Deze activiteiten dienen in hoofdzaak gekoppeld te zijn aan het stedelijk 
gebied of aan de transportzone. 

In de Hoogdynamische As dient Hoogstraten haar bovenregionale functies 
maximaal te laten neerslaan zoals economisch en multimodaal knooppunt, 
serregebied van provinciaal niveau en kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. 
Deze functies worden er gescheiden - geleed - ontwikkeld. Van noord naar zuid 
volgen de functies elkaar op: transportzone, corridor met serregebied, woonkern 
Meer, corridor met serregebied, lokaal bedrijventerrein, woonkern Minderhout, 
kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau Hoogstraten, veiling en bedrijventerrein 
De Kluis.  

In deze deelruimte zal een krachtige bandstad gerealiseerd worden. In de centrale 
as worden centrumvoorzieningen geconcentreerd in verweving met wonen. De 
rand dient voor functies die niet in het centrum verdragen worden en wonen. De 
historische band tussen centrum en Mark dient hersteld te worden. Tevens dient de 
ontsluiting van het centrum geoptimaliseerd te worden.  

De verschillende kernen dienen versterkt te worden op het niveau van de kern. De 
relatie met de Mark dient ter hoogte van de kernen bijzondere aandacht te krijgen. 
In het bijzonder dient de ruimte vanuit landschappelijk oogpunt geïntegreerd te 
worden. In de corridors binnen de Hoogdynamische As dient het behoud van de 
open ruimte centraal te staan. 
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Westelijk Agrarisch Gebied  
De hoofdfunctie van dit gebied is de agrarische functie. Dit gebied wordt opgedeeld 
door de fysische breuk, gevormd door de E19. Deze breuk dient maximaal 
overwonnen te worden. In het gehele gebied dient ruimte voor landbouw 
ontwikkeld te worden. Het open karakter dient maximaal gevrijwaard te blijven 
onder meer om de zichten op de stad Hoogstraten veilig te stellen. De open ruimte 
corridor langsheen de Meerseweg en ter hoogte van het op- en afrittencomplex 
Meer verbinden het open karakter met de deelruimten Gele Hart en Groen Geel 
Hoefijzer, over de Hoogdynamische as heen.  

De natuurlijke structuren die de verbinding vormen tussen vallei van de Aa en vallei 
van de Mark dienen veilig gesteld te worden en moeten verder kunnen 
ontwikkelen.  

Het betreft in hoofdzaak gemeentegrensoverschrijdende open ruimtestructuren. 
Het beleid dient gericht te zijn op afstemming met de aanliggende gemeenten om 
een effectief beleid te kunnen voeren. 

 

Groen-Geel Hoefijzer  
In het Groen-geel Hoefijzer ligt het accent op ontwikkeling en behoud van natuur, 
met landbouw, bosbouw en recreatie als evenwaardige medegebruiker. Voor 
toerisme kan het groen-geel Hoefijzer met de Hoogdynamische As een maas 
vormen voor een netwerk. 

Meersel-Dreef, Meerle en Wortel zijn elementen van het Groen-geel Hoefijzer en 
worden ontwikkeld als rustige woonomgevingen. Doordat de kernen beperkt zijn in 
hun omvang en door hun compacte bebouwingsstructuren zijn deze rechtstreeks 
omgeven door open gebieden enerzijds en beboste gebieden anderzijds. De 
woonbeleving in deze kernen kan in de toekomst dan ook meer inspelen op de 
aanwezigheid van deze troeven. Het is geenszins de bedoeling dat de kernen 
uitbreiden in de waardevolle landschappen die de kern omgeven. 

De Mosten, het bedevaartsoord te Meersel-Dreef, de te herbestemmen kleiputten 
van Desta (suggestie) en de Rijksweldadigheidskolonie (suggestie) te Wortel zijn 
onderdeel van de deelruimte en zijn van belang bij de toeristische uitbouw van de 
deelruimte. 

De aanwezigheid van de Mark nabij recreatiepark De Mosten biedt mogelijkheden 
om een koppeling te realiseren. Deze koppeling kan onder meer gerealiseerd 
worden door het aanleggen van fiets- en wandelpaden, onder andere het 
natuurleerpad.  

Gele Hart 
Het gebied in de driehoek Bergen, Ipenrooi en Groot Eyssel vormt de deelruimte 
Gele Hart. Het Gele Hart wordt gekenmerkt door de hoofdfunctie landbouw die 
rekening houdt met de kwetsbaarheid van de open ruimte.  Natuur en recreatie zijn 
hier de medegebruikers.  

Alle in te planten functies moeten rekenschap geven aan de kwetsbaarheid van het 
gebied. Deze deelruimte omvat een omvangrijke open ruimte waardoor het gebied 
onder druk kan komen te staan ter inplanting van allerhande functies. Deze dienen 
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steeds getoetst aan het uitgesproken agrarische en open ruimte karakter van de 
deelruimte. 

Wonen is mogelijk onder strikte voorwaarden in de vrijkomende agrarische 
bebouwing die in de landbouwgehuchten voorkomt. Deze landbouwgehuchten 
worden aangeduid als wooneilanden.  
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1.4 Visie op (potentieel) zonevreemde bedrijven 

1.4.1 Uitgangspunten 

Respecteren van algemene ruimtelijke concepten 
De belangrijkste algemene ruimtelijke concepten zijn: 
 zuinig ruimtegebruik;  
 kernversterkend werken (uitbreiding van de woonfunctie in de open ruimte 

wordt afgeremd);  
 behoud van de open ruimte;  
 maximalisatie van de potenties op vlak van natuur;  
 aandacht voor de verkeersveiligheid en -leefbaarheid;  
 garanderen van de bereikbaarheid. 

Draagkracht en kwaliteit van de ruimte respecteren 
Het ruimtelijk functioneren van een gebied is afhankelijk van de hierop beoefende 
(menselijke) activiteiten. De draagkracht van een ruimte is het vermogen om, nu en 
in de toekomst, menselijke activiteiten op te nemen zonder dat de grenzen van het 
ruimtelijk functioneren worden overschreden. Voor bedrijven dient de schaal van 
de activiteit aangepast te zijn aan de aard van de omgeving.  

Afweging van het economisch belang van de activiteiten 
De aanwezigheid van bedrijven op gemeentelijk en dorpsniveau kan een belangrijke 
functie vervullen naar de verweving van woon- en werkomgeving. Hierbij is de 
ruimtelijke en milieukundige impact van een bedrijf erg belangrijk, alsook het door 
de bedrijfsactiviteit gegenereerde verkeer. 

Ruimtelijke relaties 
Er wordt gestreefd naar verweving met de woonfunctie. Bundeling van bedrijven 
wordt niet aangemoedigd buiten de bedrijfsterreinen, daar dit aanleiding kan geven 
tot een te sterk industrieel karakter van een woonomgeving. 

Locatie afhankelijk van het niveau en belang van de activiteit 
Alle bedrijven met een lokaal belang kunnen blijven bestaan binnen de woonkernen, 
woonkorrels of woonlinten. Nieuwe en bestaande voorzieningen van gemeentelijk 
belang worden gelokaliseerd of - na afweging - geherlokaliseerd op een bestaand of 
nieuw aan te leggen bedrijventerrein.  

De bereikbaarheid van een bedrijf hangt samen met de verkeershinder die zulk 
bedrijf zal veroorzaken. Sterk verkeersgenererende bedrijven (transport) horen 
thuis in de onmiddellijke nabijheid van vervoersassen, waarbij door de verbinding 
geen woonstraten (bestemmingsverkeer) worden doorkruist. 
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1.4.2 Randvoorwaarden in functie van de ruimtelijke 
componenten 

 Zonevreemde bedrijven gelegen in natuurlijke dragers en natuurlijke ankers  

Lokale bedrijvigheid is niet gewenst in deze gebieden. Aan de randen van de 
dragers en de ankers is het mogelijk bestaande zonevreemde bedrijven te 
bestendigen zonder uitbreidingsmogelijkheden mits volgende 
randvoorwaarden: 

 Het bedrijf grenst aan een woongebied, woonstrip, woonlint, 
wooneiland of bedrijventerrein en is ermee verweefbaar naar functie en 
schaal. 
 Het bedrijf tast niet de fundamentele kenmerken van het natuurlijk 

element aan.   
 Een nabestemming met natuur wordt opgelegd.  

 Zonevreemde bedrijven in natte en droge koppelingsgebieden 

Bestaande lokale bedrijvigheid is mogelijk indien zij niet geïsoleerd voorkomt en 
het verbindend element waaraan het koppelingsgebied ophangt niet schaadt. 
Nieuwe bedrijven dienen geweerd te worden.   

  Zonevreemde bedrijven in landbouwkerngebieden 

Bestaande lokale bedrijvigheid is in principe niet gewenst. Indien zij een 
duidelijke link heeft met de landbouw, kan een bestaand zonevreemd bedrijf 
bestendigd worden. Nieuwe bedrijven dienen geweerd te worden. 

Aan de randen van de landbouwkerngebieden kunnen zonevreemde bedrijven 
bestendigd worden mits volgende randvoorwaarden: 

 Het bedrijf grenst aan een woongebied, woonstrip, woonlint, 
wooneiland of bedrijventerrein en is ermee verweefbaar naar functie en 
schaal. Uitbreidingen zijn mogelijk mits het bedrijf verenigbaar blijft qua 
schaal en functie met haar omgeving.   
 Een nabestemming met landbouw wordt opgelegd voor de bedrijven 

niet aansluitend bij woonkern, hoofddorp of bedrijventerrein.  
 Zonevreemde bedrijven in woonuitbreidingsgebieden 

Zonevreemde bedrijven in woonuitbreidingsgebieden zijn mogelijk mits het 
bedrijf qua schaal en functie verweefbaar is met wonen en voor zoverre het 
woonuitbreidingsgebied geen kernversterkend karakter heeft. De 
uitbreidingsmogelijkheden worden getoetst op basis van de verweefbaarheid 
qua schaal en functie. Voldoende buffering naar omliggende woningen moet 
voorzien worden.  
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1.4.3 Randvoorwaarden in functie van de bestemmingen van 
het gewestplan 

Bedrijven in agrarisch gebied 
De visie met betrekking tot bedrijven in de open ruimte is hiervoor ook geldig.  

Bedrijven op bedrijventerreinen 
Algemene regel: voorrang voor grote en middelgrote bedrijven. 

De problematiek van grote en middelgrote bedrijven op bedrijventerreinen met 
ruimte nood kunnen best geholpen worden met een aanpassing van het plan van 
aanleg of de aanleg van een nieuw bedrijventerrein, wanneer het bedrijf zich wil of 
kan verplaatsen. Het aansnijden van bedrijventerreinen kan gefaseerd verlopen.  

Concentratie van omgevingsbelastende bedrijven in bedrijventerreinen. 

Omgevingsbelastende bedrijven oefenen activiteiten uit die hinderlijk zijn voor de 
omgeving waarin het bedrijf zich bevindt. Zo is een bedrijf dat aanzienlijke 
afvalstoffen genereert niet verzoenbaar met een functie natuur, is een bedrijf dat 
veel geluidsoverlast of geurhinder veroorzaakt of dat de verkeersleefbaarheid 
ondermijnt, niet verzoenbaar met woongebied. Bedrijven die een sterke visuele 
impact hebben zijn niet verzoenbaar met landschappelijk waardevolle gebieden. 

Gefaseerd ontwikkelen van bedrijventerreinen 

Gezien de schaarste aan open ruimte, dient de beschikbare ruimte op 
bedrijventerreinen zo efficiënt mogelijk benut. Nieuwe bedrijventerreinen moeten 
gefaseerd aangesneden worden. Het speculatief aanhouden van onbebouwde 
gronden in bedrijventerreinen moet worden tegengegaan. 

Flexibele specialisatie van bedrijventerreinen 

Bepaalde bedrijventerreinen bieden extra voordelen voor bepaalde functies, zodat 
deze functies daar voorrang moeten krijgen.  

Het weren van niet-industriële functies op bedrijventerreinen 

Handels en groothandelsfuncties op bedrijventerreinen kunnen inzake ruimtelijke 
schaal dan wel inpasbaar zijn, maar missen een functionele band met hun 
wervingsgebied: de woongebieden. Handelsfuncties die omwille van hun schaal niet 
passen binnen het woonweefsel worden best verwezen naar apart hiervoor te 
bestemmen zones aan de rand van en aansluitend bij de hoofdkernen. 

Ook recreatieve activiteiten horen in algemene termen niet thuis op 
bedrijventerreinen, met uitzondering van deze die omwille van hun aard industrieel 
van aard zijn en een beperkte ruimte innemen (bv. indoor Karting). 

Het herbekijken van achterhaalde bestemmingen 

Er zijn enkele eiland-KMO's ingekleurd op het gewestplan meestal in functie van één 
bedrijf. Waar dergelijke terreinen verlaten zijn, moet er een ruimtelijke afweging 
plaatsvinden om te bepalen indien nieuwe bedrijvigheid of een andere functie voor 
het terrein het meest wenselijk is.  
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Bedrijven in woonuitbreidingsgebieden 
De toekomstperspectieven voor bedrijven in woonuitbreidingsgebieden hangen af 
van de opties die in de woonbehoeftenstudie of in het gemeentelijk structuurplan 
voor elk van deze gebieden genomen worden: 
 gebieden die men wenst af te stoten (meestal herbestemmen naar een zachte 

functie) worden beoordeeld als open ruimte gebieden (zie §1) 
 bij gebieden die men wenst te ontwikkelen wordt geoordeeld of de ligging 

(bedrijf bekeken binnen de configuratie van het woonuitbreidingsgebied) en 
eventuele uitbreiding van het bedrijf geen belemmering vormt voor het 
realiseren van een woning (of eventueel andere) project en of de activiteiten 
geen hinder vormen voor de woonfunctie. 

Bedrijven in buffergebieden 
Een buffer wordt voorzien als een scheidingszone tussen 2 functies die niet met 
elkaar verenigbaar zijn, zoals wonen en zwaar verkeer (veiligheid, geluidshinder). 
Bedrijven in bufferzones worden beoordeeld op de vraag of hun aanwezigheid de 
bufferfunctie schaadt.  

Bedrijven nabij natuur- en bosgebieden 
Een herbestemming van een natuur- of bosgebied voor bedrijfsactiviteiten wordt in 
regel niet overwogen. De enige mogelijkheid bestaat in een herbestemming van 
een beperkt deel van een bos- of natuurgebied indien kan worden aangetoond dat  
 noch het betreffende deel noch het gehele gebied een actuele of potentiële 

natuurwaarde heeft;  
 het gebied niet als natuurverbinding kan fungeren;  
 op gemeentelijk niveau elders in compensatie wordt voorzien. 

 

Natuur- en bosgebieden worden in een ruime zin gedefinieerd als zijnde: 
 alle op het gewestplan als natuur- of bosgebied bestemde gebieden; 
 alle gebieden met een actuele hoge natuurwaarde (biologische 

waarderingskaart) of gebieden die als natuurgebied worden beheerd; 
 alle gebieden die in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden 

geselecteerd als: 
1. grote eenheden natuur; 
2. grote eenheden natuur in ontwikkeling; 
3. bosuitbreidingsgebied; 
4. natuurverwevingsgebied; 
5. natuurverbindingsgebied. 
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1.4.4 Randvoorwaarden naar de deelruimten 
De voorgestelde visie over de gewenste ruimtelijke structuur voor de gemeente 
alsook de verschillende randvoorwaarden in dit hoofdstuk hebben de volgende 
implicaties voor zonevreemde bedrijven in de verschillende deelruimten tot gevolg: 

Hoogdynamische As 
 een optimale verweving van het werk en woonfuncties in de kernen van de 

Hoogdynamische As zolang de aard en schaal van de bedrijvigheid verenigbaar 
is met de woonomgeving; 

 het voorzien van voldoende groeikansen voor bedrijven in en aansluitend bij de 
kern zolang de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschreden 
wordt; 

 het voorzien van ruimte aan het bedrijventerrein De Kluis om desnoods 
zonevreemde bedrijven te herlokaliseren; 

 het voldoende beschermen van hinder van de woonfunctie in en rond de kern; 

 meer groeikansen voor bedrijven die wensen uit te breiden in een restruimte 
of in de richting van de bebouwing in plaats van naar de open ruimte toe; 

 voorkeur voor projecten die ruimtelijke concepten zoals kernversterking en 
inbreiding steunen;  

 het voorzien van voldoende groeikansen voor lokale bedrijvigheid in 
woonlinten/wooneilanden zolang de ruimtelijke draagkracht van de omgeving 
niet overschreden wordt; 

 er worden geen beperkingen opgelegd op basis van de ligging op mesoschaal 
voor bedrijven in deze deelruimte; 

Westelijk Agrarisch Gebied  
 nieuwe bedrijvigheid wordt in principe niet toegelaten met uitzondering van 

landbouwondersteunende voorzieningen (vb.mestverwerking,) 

 het voorzien van voldoende groeikansen voor bestaande bedrijvigheid in en 
aansluitend bij het verkeerscomplex van Meer zolang de ruimtelijke draagkracht 
van de omgeving niet overschreden wordt; 

Groen-Geel Hoefijzer  
 een optimale verweving van het werk en woonfuncties in de kernen van het 

Groen-Geel Hoefijzer zolang de aard en schaal van de bedrijvigheid 
verenigbaar is met de woonomgeving; 

 het voorzien van voldoende groeikansen voor bedrijven in en aansluitend bij de 
kern zolang de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschreden 
wordt; 

 geen nieuwe grootschalige bedrijvigheid toelaten 

 het voorzien van voldoende groeikansen voor lokale bedrijvigheid in 
woonlinten/wooneilanden zolang de ruimtelijke draagkracht van de omgeving 
niet overschreden wordt; 
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 het voldoende beschermen van hinder van de woonfunctie in en rond de kern; 

 meer groeikansen voor bedrijven die wensen uit te breiden in een restruimte 
of in de richting van de bebouwing in plaats van naar de open ruimte toe; 

 voorkeur voor projecten die ruimtelijke concepten zoals kernversterking en 
inbreiding steunen;  

 Boscomplexen vrijwaren van zonevreemde bedrijven 

Gele Hart 
 het voorzien van voldoende groeikansen voor lokale bedrijvigheid in 

woonlinten/wooneilanden zolang de ruimtelijke draagkracht van de omgeving 
niet overschreden wordt; 

 geen nieuwe grootschalige bedrijvigheid toelaten 
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2. Inventaris en selectie 

2.1 Inventaris van de zonevreemde bedrijven 
In tabel 2 is een korte inventaris van de zonevreemde bedrijven weergegeven. De 
nummers volgen elkaar niet op omdat zij deel uitmaakten van een lijst met 
meerdere bedrijven.  

tabel 2: Korte inventaris van de zonevreemde bedrijven 
nr. NAAM STRAAT NR.  PLAATS GEWESTPLAN AARD 
2 Jansen J Groot Eyssel 62 A Meerle AG Garageherstelplaats 
3 Martens Gebr BVBA Groot Eyssel 39 A Meerle AG Timmerwerken 
4 Desta nv  Heerle  11  Minderhout IG Steenfabriek 
5 Vermonden Ludo Hoogeind  87  Meer LWAG Trappen en deuren 
6 Comeco nv  John Lijsenstraat 55  Meer IG (BPA) Slachthuis 
7 Malve en nv gebroeders 

Sprangers 
John Lijsenstraat 49-51  Meer IG Aluminium verwerking 

8 Servaes BVBA  Katelijnestraat 32  Hoogstraten KMO Landbouwmachines 
9 Grieten Robert  Lodewijk De 

Konincklaan  
393  Hoogstraten WG / WUG Garage 

10 Janssens L nv Loenhoutseweg 91  Hoogstraten KMO Houthandel 
11 Verschueren J Meerleseweg 68  Meer AG schrijnwerkerij 
12 Veiling Meer en omstreken Meerleseweg 6  Meer KMO/PG Veiling 
13 Geudens F bvba Meerseweg 8  Meer WGCEH Garage 
14 Bogaerts Jozef garage auto-

moto 
Meerseweg 15  Meer WG /LWAG Garage 

15 Marijnissen Luc Oude Tramweg 19 A Meerle LWAG schrijnwerkerij 
16 Brosens – Fockaert  Sint-Lenaartseweg 55  Hoogstraten WGLK Aluminium constructies 
17 Brosens G Sint-Lenaartseweg 63  Hoogstraten WGLK/LWAG schrijnwerkerij 
18 Van Den Berg installatiebedrijf Voort  26  Meerle LWAG sanitair en centrale verwarming 
19 Herdico Vlees nv Voort  2  Meerle IG Vleesverwerking 
21 Interbox Industrieweg 17  Hoogstraten IG Fabricatie karton 
22 Verkooijen Veem nv Industrieweg 33  Hoogstraten IG Opslag en overslag goederen 
23 Jochems constr. Machinebouw De Mosten 1  Meer AG Machinebouw 
24 Jansen BVBA Hoogeind 49  Meer AG schrijnwerkerij 
25 Croymans J bvba Meerdorp 40-44  Meer WG/PG schrijnwerkerij 
26 Freya’s deli fruit nv – Brouwerij

Sterkens-Merano  
Meerdorp 20  Meer KMO/AG brouwerij 

27 Rijvers Luc bvba Meerseweg 97-
101 

 Meer WGLK/LWAG  garage 

28 Almasy Strijbeekseweg 13  Meerle KMO / AG productie rekken- en 
stockagesystemen 

29 Nv Promodel Voort 33  Meerle KMO / LWAG Op- en overslag van goederen 
31 Vorselmans J  Hinnenboomstraat 26  Hoogstraten AG Garage 
32 Dielmans bvba en Van Loon 

bvba  
Loenhoutseweg 68  Hoogstraten AG Onderhoud 

33 Gysbrechts kasseiencentrale en
rollmops bvba  

Vlamingstraat 2  Hoogstraten AG Verkoop kasseien en verkoop 
wegenbouwmachines 

   Hinnenboomstraat 5 B Hoogstraten AG   
34 Meeusen Dirk Meerleseweg 73  Meer LWAG schrijnwerkerij 

Bron:Gemeente Hoogstraten en iris consulting 
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Figuur 7: Zonevreemde bedrijven: ligging in relatie tot het gewestplan 

 

2.2 Toetsing van de inventaris aan de visie op 
mesoschaal 

Vanuit de deelruimte structuren worden, ten gevolge van de gewenste 
ontwikkelingsstructuur voor deze deelruimte, bijkomende randvoorwaarde 
opgelegd aan de zonevreemde bedrijven.  De bedrijven dienen buiten de 
inpasbaarheid binnen de directe omgeving, micro−schaal , zich ook ruimtelijk te 
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kunnen inpassen op binnen de grotere ruimtelijke structuren, meso−schaal.  
Hierdoor is het wenselijk om de bedrijven kort te relateren aan hun deelruimte en 
het daarbij horend gewenste ruimtelijke ontwikkeling zoals deze gesteld wordt 
binnen het GRS. 

 

Tabel 3: Toetsing van de inventaris aan de visie op mesoschaal 
nr. NAAM Deelruimte Taakstelling deelruimte GRS  

2 Jansen J Gele Hart Landbouw met medegebruik van natuur en recreatie 

3 Martens Gebr BVBA Gele Hart Landbouw met medegebruik van natuur en recreatie 

4 Desta nv  Groen-geel Hoefijzer Behoud van natuur met evenwaardig medegebruik door 
landbouw, bosbouw en recreatie 

5 Vermonden Ludo Groen-geel Hoefijzer Behoud van natuur met evenwaardig medegebruik door 
landbouw, bosbouw en recreatie 

6 Comeco nv  Westelijk Agrarisch Gebied Landbouwontwikkeling & maximale vrijwaring open ruimte  

7 Malve en nv gebroeders Sprangers Westelijk Agrarisch Gebied Landbouwontwikkeling & maximale vrijwaring open ruimte  

8 Servaes BVBA  Westelijk Agrarisch Gebied Landbouwontwikkeling & maximale vrijwaring open ruimte  

9 Grieten Robert  Stedelijke As Woon & commerciële as 

10 Janssens L nv Stedelijke As Woon & commerciële as 

11 Verschueren J Gele Hart Landbouwontwikkeling & maximale vrijwaring open ruimte  

12 Veiling Meer en omstreken Stedelijke As Woon & commerciële as 

13 Geudens F bvba Stedelijke As Woon & commerciële as 

14 Bogaerts Jozef garage auto-moto Stedelijke As Woon & commerciële as 

15 Marijnissen Luc Groen-geel Hoefijzer Behoud van natuur met evenwaardig medegebruik door 
landbouw, bosbouw en recreatie 

16 Brosens – Fockaert  Stedelijke As Woon & commerciële as 

17 Brosens G Stedelijke As Woon & commerciële as 

18 Van Den Berg installatiebedrijf Groen-geel Hoefijzer Behoud van natuur met evenwaardig medegebruik door 
landbouw, bosbouw en recreatie 

19 Herdico Vlees nv Groen-geel Hoefijzer Behoud van natuur met evenwaardig medegebruik door 
landbouw, bosbouw en recreatie 

21 Interbox Stedelijke As Woon & commerciële as 

22 Verkooijen Veem nv Stedelijke As Woon & commerciële as 

23 Jochems constr. Machinebouw  Groen-geel Hoefijzer Behoud van natuur met evenwaardig medegebruik door 
landbouw, bosbouw en recreatie 

24 Jansen BVBA Groen-geel Hoefijzer Behoud van natuur met evenwaardig medegebruik door 
landbouw, bosbouw en recreatie 

25 Croymans J bvba Stedelijke As Woon & commerciële as 

26 Freya’s deli fruit nv – Brouwerij 
Sterkens-Merano  

Stedelijke As Woon & commerciële as 

27 Rijvers Luc bvba Stedelijke As Woon & commerciële as 

28 Almasy Groen-geel Hoefijzer Behoud van natuur met evenwaardig medegebruik door 
landbouw, bosbouw en recreatie 

29 Nv Promodel Groen-geel Hoefijzer Behoud van natuur met evenwaardig medegebruik door 
landbouw, bosbouw en recreatie 

31 Vorselmans J  Westelijk Agrarisch Gebied Landbouwontwikkeling & maximale vrijwaring open ruimte  

32 Dielmans bvba en Van Loon bvba  Stedelijke As Woon & commerciële as 

33 Gysbrechts kasseiencentrale en rollmops
bvba  

Westelijk Agrarisch Gebied Landbouwontwikkeling & maximale vrijwaring open ruimte  

34  Meeusen Dirk Gele Hart Landbouw met medegebruik van natuur en recreatie  

bron: iris consulting 
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2.3 Selectie 
In een volgende fase worden de te onderzoeken bedrijven geselecteerd vanuit de 
inventaris van de zonevreemde bedrijven. Om geselecteerd te worden (en dus in 
aanmerking te komen voor opname in het sectoraal BPA), dienen de bedrijven 
enerzijds behoorlijk vergund te zijn en anderzijds moet er een dringende noodzaak  
bestaan voor opname in het BPA (uitbreiding of verbouwing, verlenging 
milieuvergunning).  

2.3.1 Vergunningstoestand 
In samenwerking met de gemeente werd de vergunningstoestand van de 
zonevreemde bedrijven nagegaan. Het betreft de milieuvergunning en de 
stedenbouwkundigevergunning(en). Om in aanmerking te komen voor opname in 
het BPA dienen de bedrijven in principe behoorlijk vergund te zijn. Hiermee wordt 
bedoeld dat de bedrijven in orde dienen te zijn met hun milieuvergunning en dat er 
geen flagrante (al dan niet vastgestelde) bouwovertredingen zijn in functie van het 
bedrijf.  

Maar indien 'op basis van een ruimtelijke afweging, die tot de conclusie heeft geleid dat 
het betrokken zonevreemd gebouw of gebruik voor het gebied aanvaardbaar kan zijn, 
kunnen bij uitzondering en onder bepaalde voorwaarden ook niet-behoorlijk vergunde 
bedrijven die (eventueel deels) zonder vergunning werden opgericht, uitgebreid of in 
gebruik gewijzigd worden opgenomen.'2 

Een bedrijf wordt als behoorlijk vergund beschouwd indien het grotendeels in orde 
is met de  noodzakelijke milieuvergunning en bouwvergunning . Twijfelgevallen 
worden eveneens verder onderzocht.  

2.3.2 Bedrijven bekeken naar nood voor opname 
Bedrijven komen in aanmerking voor opname in het sectoraal BPA indien er een 
dringende nood bestaat. Deze dringende noodzaak kan bestaan uit de nood aan 
een zonevreemde uitbreiding of de nood aan een nieuwe milieuvergunning, 
waarvoor zone-eigenheid een noodzaak vormt. Zoals bij het vorige criterium, 
worden bedrijven waarvoor de dringendheid (voor uitbreiding, verkrijgen van 
vergunning) niet bekend is, verder onderzocht. 

                                                      
2 Omzendbrief RO 2000/01 over het planologisch attest, het bedrijfs-BPA en het 

sectoraal BPA zonevreemde bedrijven. 
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tabel 4: Selectie van de bedrijven 
Nr. Naam Uitbreidings-

plannen 
Behoefte aan 

milieuvergunning 
Dringende nood 

2 Jansen J neen neen neen 
3 Martens Gebr BVBA neen ja ja 
4 Desta nv  ja neen ja 
5 Vermonden Ludo neen ja ja 
6 Comeco nv  ja neen ja 
7 Malve en nv gebroeders Sprangers ja neen ja 
8 Servaes BVBA  ja neen neen 
9 Grieten Robert  neen neen neen 

10 Janssens L nv ja neen ja 
11 Verschueren J neen neen (enkel 

meldingsplicht) 
neen 

12 Veiling Meer en omstreken neen neen neen 
13 Geudens F bvba neen neen neen 
14 Bogaerts Jozef  garage auto-moto neen neen neen 
15 Marijnissen Luc neen ja ja 
16 Brosens – Fockaert  ja ja ja 
17 Brosens G ja neen ja 
18 Van Den Berg installatiebedrijf neen ja ja 
19 Herdico Vlees nv ja neen ja 
21 Interbox ja neen ja 
22 Verkooijen Veem nv ja neen ja 
23 Jochems constr. Machinebouw  Ja neen ja 
24 Jansen BVBA neen ja ja 
25 Croymans J bvba neen neen neen 
26 Freya’s deli fruit nv – Brouwerij 

Sterkens-Merano  
ja neen ja 

27 Rijvers Luc bvba ja ja ja 
28 Almasy ja neen ja 
29 Nv Promodel neen neen neen 
31 Vorselmans J  neen neen (enkel 

meldingsplicht) 
neen 

32 Dielmans bvba en Van Loon bvba  neen ja ja 
33 Gysbrechts kasseiencentrale en 

rollmops bvba  
ja ja ja 

34  Meeusen Dirk neen ja ja 

bron: iris consulting 

Buiten de in de tabel opgenomen bedrijven, de momenteel zonevreemde 
bedrijven, komen eveneens bedrijven in aanmerking dewelke zonevreemd worden 
door uitbreiding.   

Goossens Stellingbouw uit Wortel is een dergelijk bedrijf.  Momenteel is dit gelegen 
binnen een zone voor ambachtelijke bedrijvigheid en kan het bedrijf binnen zijn 
gewestplanbestemming perfect verder werken.  Het bedrijf heeft momenteel 
dringend behoefte aan uitbreiding, in functie van een logische bedrijfsstructurering 
dient deze uitbreiding zich te situeren aan de achterzijde van de bestaande 
bedrijfshal.  Aangezien dit agrarisch gebied is,is de uitbreiding zonevreemd gelegen.   
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3. Brosens Gert 

3.1 Identificatie en juridische gegevens 
 

Adres Sint-Lenaartseweg 63 – 2320 Hoogstraten 

Juridisch Gewestplan  BPA Bouw verg. Milieuverg 

 WGLK/LWAG Neen Deels  Vergund: klasse 2 
tot 14.09.2018 

Kadaster Sectie F178m2 178k2 

Eigendom Terrein in eigendom 

Totale oppervlakte terrein 0,22 ha 

Aard van de activiteit Schrijnwerkerij 

 

De schrijnwerkerij van Gert Brosens bevindt zich in de Sint-Lenaartseweg. Het 
bedrijf werd in 1990 opgestart in een nieuwbouw, in de loop der jaren werden er 
twee werknemers aangeworven.  

Het bedrijf beschikt over een milieuvergunning, klasse 2 (tot 14.09.2018),ondanks 
het feit dat het niet beschikt over een stedenbouwkundige vergunning. Het bedrijf 
heeft uitbreidingsplannen.  

Deze gronden worden op het gewestplan bestemd als woongebied met landelijk 
karakter, de achterliggende gronden werden als landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied ingedeeld.  

De economische omvang van dit bedrijf dat in 1990 opgericht werd is eerder 
beperkt. In 1996 en 1998 werd telkens één bijkomende werknemer aangeworven. 
Jaarlijks wordt ongeveer € 15.000 geïnvesteerd. De afzetmarkt is regionaal, er is 
sprake van plaatsgebondenheid. Er worden niet onmiddellijk bijkomende 
aanwervingen gepland, verderzetting van de activiteiten op middellange toekomst is 
voorzien. 

Weergave van de vergunningstoestand 

Ref. gemeente Ref. 
ROHM 

Beslissing Datum Werken 

19535409 - Vergunning 09/02/1954 Bouwen van een landhuis 
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3.2 Ruimtelijke situering 
Het bedrijf is gelegen op 2.500 m ten zuidwesten van het centrum van Hoogstraten 
en behoort tot de deelruimte ‘Hoogdynamische As’. Het bedrijventerrein De Kluis 
is gelegen aan de overzijde van de straat. De  aanwezigheid van bedrijven op deze 
locatie past binnen de visie voor de gewenste ruimtelijke structuur van de 
gemeente.  

Op microschaal is het bedrijf gelegen in een woonlint langsheen de St-
Lenaartseweg.  

Dit bedrijf is gelegen in de deelruimte Stedelijke As, waardoor er dus geen 
beperkingen vanuit de beschouwingen op meso-schaal voor deze subdeelruimte 
opgelegd worden. Bovendien sluit dit bedrijf aan bij een bestaand gebied voor 
bedrijvigheid. 

Aansluitend aan de bedrijfsgebouwen bevindt zich de woning van de bedrijfsleider. 
Slechts een derde van de bedrijfsgronden is de eigenlijke productieruimte, parking 
voor de bedrijfswagens gebeurt in het naastgelegen pand van de ouders. Eén derde 
van de bedrijfsgronden is momenteel ingericht als tuin.. Er werd in het verleden een 
bouwaanvraag ingediend ter inrichting van een stapelplaats en aanleg van een 
parking, doch deze werd niet goedgekeurd. 
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Het bedrijf is vlot bereikbaar. Het feit dat het bedrijf gelegen is aan een 
secundaire weg type III vormt een probleempunt. Er wordt zeer snel gereden op 
deze baan (N115) wat de verkeersveiligheid in het gedrang brengt. De 
verkeersbewegingen in functie van de bedrijfsactiviteiten blijven beperkt tot een 
tiental per dag. 

 

Het bedrijf beschikt over een milieuvergunning. Er werd geen abnormale 
milieuhinder vastgesteld tijdens het terreinbezoek. Achter de gebouwen in bevinden 
zich landbouwgronden. Deze landbouwgronden zijn lokaal sterk versnipperd door 
glastuinbouw. Deze open ruimte is grensoverschrijdend met buurgemeente 
Rijkevorsel. De aanwezigheid van het bedrijf vormt geen bedreiging van de 
natuurlijke structuur 
 

3.3 Foto's 

  
Foto 1: Voorzijde bedrijf met bedrijfswoning Foto 2: Oprit bedrijf 
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3.4 Motivatie 

3.4.1 Algemeen 
De multi-criteria analyse die is uitgevoerd op de inplanting van het terrein levert 
volgende resultaten op: 
 

Profiel Effect van inplanting Motivatie 
Ruimtelijk Licht positief Aansluitend bij bedrijventerrein.  
mobiliteit en 
bereikbaarheid 

Licht negatief Langsheen lokale verbindingsweg  

Milieu Licht negatief Een beperkte aantasting van de open 
ruimte vindt plaats 

Globale impact Neutrale impact 
Het is ruimtelijk te verantwoorden dat het bedrijf op deze locatie gevestigd 
blijft en verder uitbreidt volgens de noden. Wel dient er over gewaakt dat 
zo’n uitbreiding de draagkracht niet aantast. Daarom is het aangewezen dat de 
uitbreidingen geen wezenlijke schaalvergroting mogen betekenen. 

3.4.2 Motivatie voor afwijking van het gewestplan 
Hoewel de criteria van de Raad van State voor afwijkingen van het gewestplan niet 
langer exclusief van toepassing zijn volgens artikel 14 van het gecoördineerd 
stedenbouwdecreet, lijkt het nuttig om de betrokken criteria te hanteren als 
bijkomende motivatie.  

 

Motivatie Bespreking 

1. De bestemming van het gewestplan is 
achterhaald 

⇒ het feitelijk gebruik van de grond is reeds jaren geen 
landbouwgrond; 

2. Het voorstel beantwoordt aan een 
planologische nood 

⇒ geen alternatieven beschikbaar in de omgeving op korte termijn; 

3. De planologische redenen zijn duidelijk 
en kunnen goed gelokaliseerd worden 

⇒ het gaat duidelijk om een lokaal bedrijf van een beperkte 
omvang.  

4. Biedt een vlugge oplossing aan een 
dringend probleem 

⇒ Uitbreidingsplannen 

3.4.3 Bijkomende motivering voor opname in het BPA 
⇒ de hinder voor de omgeving in functie van het bedrijf is te verwaarlozen; 

⇒ het bedrijf ligt aan de rand van de open ruimte, in directe relatie tot het 
bedrijventerrein de Kluis; 

⇒ de bedrijfsleider wenst rechtszekerheid. 
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4. Rijvers Luc Garage 

4.1 Identificatie en juridische gegevens 
Adres Meerseweg 97 – 101 – 2321 Meer 

Juridisch Gewestplan  BPA Bouw verg. Milieuverg 

 WGLK/LWAG Neen Deels Klasse 2 

Kadaster D 245n2 245p2 245r2 245s2 

Eigendom  

Totale oppervlakte terrein 0,79 ha 

Aard van de activiteit Garage 

 

Deze autogarage langsheen de Meerseweg - die de kernen Meer en Minderhout 
verbindt - werd in 1987 opgestart. De garage is op zowat 200m van het centrum 
van Meer gelegen. Voorheen was op deze site een transportbedrijf gevestigd. De 
loods en smeerputten hiervan werden overgenomen. In de afgelopen 15 jaar 
werden 4 bijkomende arbeidskrachten aangeworven.  

Langsheen de Meerseweg is lintvorming aanwezig. Er is een duidelijke concentratie 
aan bebouwing aanwezig langsheen deze verbindingsweg. Deze lintvorming werd 
reeds ten dele in het gewestplan onderkend. Toch is deze garage gelegen op grond 
bestemd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied, tussen twee lintvormige 
zones voor woongebied met landelijk karakter in. Ook achter deze woning bevindt 
zich nog een concentratie aan zonevreemde woonbebouwing. 

Dit bedrijf beschikt over een milieuvergunning klasse 2, doch is niet in 
overeenstemming met de activiteiten, aanvragen om dit in orde te brengen werden 
nooit ingediend. Er is geen stedenbouwkundige vergunning bekend voor de 
showroom, de grote parking en de andere gebouwde delen die in het 
landschappelijk waardevol landbouwgebied gelegen zijn. 

 

De economische omvang van dit bedrijf dat opgericht werd in 1987 is eerder 
beperkt. Er werden sindsdien 4 werknemers bij aangeworven. Jaarlijks wordt 
gemiddeld € 25.000,- geïnvesteerd. De uitstraling is lokaal, doch ook regionaal wat 
de verkoop van tweedehandswagens betreft. Expansie van de activiteiten op deze 
locatie is gewenst, doch volgens de vigerende bestemmingsplannen onmogelijk. 

Het is de bedoeling om tweejaarlijks één extra arbeidskracht aan te werven. 
Verderzetting van de bedrijfsvoering op middellange termijn is voorzien. De 
bedrijfsleider heeft in het verleden reeds serieus nagedacht over herlokatie, maar er 
was geen bedrijventerrein beschikbaar binnen de gemeente. 
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Weergave van de vergunningstoestand 

Ref. gemeente Ref. ROHM Beslissing Datum Werken 

9487 339.504 Vergunning 17/10/1994 Bestemmingswijziging woonhuis naar 
toonzaal (niet gebouwd zoals 
vergund) 

94174 339.504(1) Weigering 12/09/1994 Uitbreiding autowerkplaats  

97102 339.504(2) Vergunning 28/07/1997 Verbouwen woonhuis 

2000134 - Vergunning 29/05/2000 Tuinhuis en verplaatsen reclametotem 

4.2 Ruimtelijke situering 
Dit bedrijf is gelegen in de deelruimte Hoogdynamische As. Het is gelegen binnen 
één van de open-ruimtecorridors van de Hoogdynamische as. Vanuit deze 
subdeelruimte wordt de beperking opgelegd om hooguit beperkt uit te breiden.  

Deze garage is gelegen langsheen de baan die de kernen Minderhout en Meer 
verbindt. Deze garage maakt in realiteit visueel deel uit van het bebouwingslint 
tussen deze kernen in, ook al wordt die op deze site niet onderkend in het 
vigerende gewestplan. Het terrein wordt ook via de Beeksestraat begrensd door 
een woonlint. De bedrijfsgronden beslaan ongeveer 0,35 ha, waarvan ongeveer de 
helft productieruimte is, 25% percent parking en de overige ruimte is niet verhard. 
Op het terrein is er een bedrijfswoning gelegen.   Er komt nog een open ruimte 
voor op het oostelijk deel van het terrein. Naar de noordzijde wordt het terrein 
begrensd door glastuinbouw. Het gehele landbouwgebied te noorden van het 
terrein is versnipperd door glastuinbouw.  

Gelegen langsheen de N146, in de nabijheid van de kernen Meer en Minderhout, 
op 3 km van oprit nr.1 naar de E19. Per week bewegen zich 50 à 100 wagens en 
ongeveer 20 vrachtwagens van en naar deze garage. De werknemers verplaatsen 
zich met de wagen, ondanks het feit dat ze allen in deelgemeente Meer wonen. Het 
bedrijf beschikt zelf over 2 vrachtwagens en 1 bestelwagen. Het cliënteel voor de 
garage is lokaal, maar voor de tweedehandswagens is het regionaal, afkomstig uit de 
Antwerpse regio. Het bedrijf beschikt over een 25 tal eigen parkeerplaatsen. 

 

Olie wordt afgevoerd via een speciale put. Enkel de woning is aangesloten op de 
riolering. Tijdens een terreinbezoek ter plaatse werd verder geen abnormale 
milieuhinder vastgesteld. 
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4.3 Foto's 

 

 

 

Foto 3: zicht op bedrijfsgebouwen/bedrijfswoningen Foto 4: zicht op stallingszone wagens 
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4.4 Motivatie 

4.4.1 Algemeen 
De multi-criteria analyse die is uitgevoerd op de inplanting van het terrein levert 
volgende resultaten op: 
 

Profiel Effect van inplanting Motivatie 
Ruimtelijk Positief De garage ligt binnen een bestaand lint. 

Tast geen aaneengesloten open ruimte 
aan.   

mobiliteit en 
bereikbaarheid 

Licht negatief Ligt langs een lokale verbindingsweg.  

Milieu Neutraal  
Globale impact Neutrale impact 

Gelet op de sterke verlinting, de ligging in de open-ruimtecorridor van de 
hoogdynamische as kan het bedrijf behouden blijven en indien nodig kan het 
bedrijf beperkt verder uitbreiden ter plaatse, volgens haar noden. Een te grote 
uitbreiding is hier echter niet wenselijk gezien de ruimtelijke inpassing in een 
woonlint en de ligging in de open-ruimtecorridor.  

4.4.2 Motivatie voor afwijking van het gewestplan 
Hoewel de criteria van de Raad van State voor afwijkingen van het gewestplan niet 
langer exclusief van toepassing zijn volgens artikel 14 van het gecoördineerd 
stedenbouwdecreet, lijkt het nuttig om de betrokken criteria te hanteren als 
bijkomende motivatie.  

 

Motivatie Bespreking 

1. De bestemming van het gewestplan is 
achterhaald 

⇒ het feitelijk gebruik van de grond is reeds jaren geen 
landbouwgrond; 

2. Het voorstel beantwoordt aan een 
planologische nood 

⇒ geen alternatieven beschikbaar in de omgeving op korte termijn; 

3. De planologische redenen zijn duidelijk 
en kunnen goed gelokaliseerd worden 

⇒ het gaat duidelijk om een lokaal bedrijf van een beperkte 
omvang.  

4. Biedt een vlugge oplossing aan een 
dringend probleem 

⇒ Milieuvergunning vereist en de eigenaar heeft uitbreidingsplannen 

4.4.3 Bijkomende motivering voor opname in het BPA 
⇒ de hinder voor de omgeving in functie van het bedrijf is te verwaarlozen; 

⇒ het bedrijf ligt in een ingesloten open ruimte van beperkte omvang; het terrein 
ligt in een hoek van twee linten. De achterliggende open ruimte is sterk 
versnipperd door glastuinbouw.  

⇒ de bedrijfsleider wenst rechtszekerheid. 
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5. Almasy 

5.1 Identificatie en juridische gegevens 
Adres Strijbeekseweg 13 – 2328 Meerle 

Juridisch Gewestplan  BPA Bouw verg. Milieuverg 

 KMO / AG Neen Deels klasse 2  

Kadaster C 205k2 205l2 

Eigendom Bedrijfsterreinen worden gehuurd 

Totale oppervlakte terrein 0,72 ha 

Aard van de activiteit Stockagesystemen 

 

Het gaat om een 13-jarig bestaand naamloze vennootschap te Meerle, klein tot 
matig qua omvang, met als activiteit het produceren van rekken- en 
stockagesystemen. Almasy NV werd opgericht in 1988. De bedrijfsterreinen zijn in 
huur, het vruchtgebruik is voor het bedrijf en bedrijfsleider woont ter plaatse. De 
gronden worden op het gewestplan bestemd, deels als woongebied, deels als 
agrarisch gebied. 

Almasy NV beschouwt de huidige ligging als centrum van de Beneluxmarkt. Het 
bedrijf ondervindt de grens van de Belgische markt als probleem en vindt dat de 
ambachtelijke zone geïsoleerd is in de woonzone. 

Het gaat om een bedrijf dat werkgelegenheid biedt aan 28 personen. In 1996 had 
het bedrijf een omzet van 3,25 miljoen EUR. De marktafzet is internationaal.  

Almasy NV verwacht de eerstkomende jaren om eventueel uit te breiden met 500 
à 1000 m². 

Weergave van de vergunningstoestand 

Ref. gemeente Ref. 
ROHM 

Beslissing Datum Werken 

969 362.177 Vergunning 02/09/1996 Bouwen van een opslagruimte bij een 
bestaande werkplaats (niet gebouwd zoals 
vergund) 

2001162 - Vergunning 08/07/2001 Herinrichten burelen en wijzigen van een 
gevel van een industrieel gebouw 
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5.2 Ruimtelijke situering 
Het bedrijf ligt in Meerle en behoort tot de deelruimte geel-groen hoefijzer. Het 
krijgt dan ook hooguit beperkte uitbreidingskansen op basis van de ligging op 
mesoschaal.  

Op microschaal ligt het bedrijf aan de westelijke zijde van de Strijbeekseweg net ten 
noorden van Meerle. Het maakt deel uit van een bebouwde lint en is ermee 
verweven zowel op meso- als op microschaal. In het zuiden komt een uitlopend 
bebouwingslint voor van Meerle langsheen Groot Eyssel. Gelet op de ligging en de 
beperkte omvang van het bedrijf is het conflict met andere functies in de omgeving 
beperkt. Het bedrijf ligt aan de rand van een groot aaneengesloten landbouwgebied 
maar bevindt zich momenteel nog in KMO-gebied. Uitbreidingen dienen maximaal 
geënt te worden richting hoek Strijbeekseweg en Groot Eyssel om het 
landbouwgebied maximaal te sparen.    
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De ruimtelijke draagkracht van de omgeving wordt nauwelijks aangetast door 
de aanwezigheid van het bedrijf.  

Het bedrijf is goed bereikbaar op gemeentelijk niveau. De bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer is ook passend. Er bevindt zich een bushalte in de onmiddellijke 
omgeving van het bedrijf. Er is een beperkte bedreiging voor de 
verkeersleefbaarheid in de omgeving omwille van de hoeveelheid vracht- en 
personenverkeer dat door het bedrijf gegenereerd wordt. 

Het bedrijf kreeg gedurende de laatste vijf jaren klachten binnen omtrent lawaai-, 
reukhinder en verkeersoverlast. Deze klachten werden in samenspraak met de 
omwonenden en de milieuadministratie besproken en opgelost.  

 

5.3 Foto's 

 
Foto 5: Almasy voorzijde Foto 6: Almasy : bedrijfstoegang 

 

 

5.4 Motivatie 

5.4.1 Algemeen 
De multi-criteria analyse die is uitgevoerd op de inplanting van het terrein levert 
volgende resultaten op: 
 

Profiel Effect van inplanting Motivatie 

Ruimtelijk positief Ligging nabij kern, verweven in woonlint, 
deels gelegen binnen KMO-gebied 

mobiliteit en 
bereikbaarheid 

Licht negatief Ligging aan lokale verbindingsweg 

Milieu Licht negatief Aantasting open ruimte 

Globale impact Neutrale impact 

Het bedrijf wenst een opslagplaats, loods of magazijn te plaatsen in het 
agrarisch gebied. Een beperkte uitbreiding op deze locatie is te 
verantwoorden. Doch een daadwerkelijke schaalvergroting op deze locatie is 
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echter niet wenselijk.  

5.4.2 Motivatie voor afwijking van het gewestplan 
Hoewel de criteria van de Raad van State voor afwijkingen van het gewestplan niet 
langer exclusief van toepassing zijn volgens artikel 14 van het gecoördineerd 
stedenbouwdecreet, lijkt het nuttig om de betrokken criteria te hanteren als 
bijkomende motivatie.  

 

Motivatie Bespreking 

1. De bestemming van het gewestplan  ⇒ Deels gelegen binnen KMO gebied; 

2. Het voorstel beantwoordt aan een 
planologische nood 

⇒ geen alternatieven beschikbaar in de omgeving op korte termijn; 

3. De planologische redenen zijn duidelijk 
en kunnen goed gelokaliseerd worden 

⇒ het gaat duidelijk om een lokaal bedrijf van een beperkte 
omvang.  

4. Biedt een vlugge oplossing aan een 
dringend probleem 

⇒ Milieuvergunning vereist en  uitbreidingsplannen 

5.4.3 Bijkomende motivering voor opname in het BPA 
⇒ de huidige hinder voor de omgeving in functie van het bedrijf is te verwaarlozen; 

⇒ het bedrijf ligt in een ingesloten open ruimte tussen Groot Eyssel en 
Strijbeekseweg; 

⇒ de bedrijfsleider wenst rechtszekerheid. 
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6. Brosens-Fockaert 

6.1 Identificatie en juridische gegevens 
Adres Sint-Lenaertsesteenweg 55 - 2320 Hoogstraten  

Juridisch G- plan  BPA Bouw verg. Milieuverg 

 WGLK Neen  deels N.V.T. 

Kadaster Sectie F, 176t-176c2 

Eigendom Gronden in eigendom 

Totale oppervlakte terrein 32a 64ca 

Aard van de activiteit Aluminium constructies  

 

Het bedrijf Brosens-Fockaert bvba is gelegen aan de Sint-Lenaertseweg te 
Hoogstraten, deze baan verbindt de kern Hoogstraten met Brecht.  Deze terreinen 
worden op het gewestplan bestemd als woongebied met landelijk karakter.  
Achterin bevindt zich een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  Aan de 
overzijde van de straat bevindt zich het bedrijventerrein De Kluis.  Dit bedrijf sluit 
hierbij aan.  Het bedrijf beschikt niet over een milieuvergunning, deze is 
vermoedelijk wel vereist, hieromtrent bestaat niet echt zekerheid.   

In een voormalig woonhuis (vergund) werd 35 jaar geleden een éénmanszaak ter 
constructie  van ijzergebintes opgericht, in de loop van de jaren is de bedrijfsactiviteit 
verschoven naar aluminium schrijnwerkerij.  Aansluitend bij de aanwezige 
bedrijfsgebouwen is er een bouwgrond in eigendom.  Er werd reeds een 
bouwaanvraag ingediend voor een extra magazijn dat zou dienst doen als 
stockageruimte.   

De economische omvang van het bedrijf is eerder beperkt.  Het biedt vandaag 
werkgelegenheid aan 2 extra werknemers. De afzetmarkt is regionaal, gemiddeld 
wordt er jaarlijks voor 10.000 euro geïnvesteerd.  Het economisch profiel van het 
bedrijf is sterk.   

 

Weergave van de vergunningstoestand 

Ref. provincie Ref. 
ROHM 

Beslissing Datum Werken 

31.347k --- Vergund  24-04-1967 Bouwen van een schrijnwerkerij 
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6.2 Ruimtelijke situering 
Het bedrijf is gelegen op ± 1500 m ten zuidwesten van het centrum van 
Hoogstraten en maakt deel uit van de deelruimte ‘Hoogdynamische As’.  Door de 
ligging binnen de Hoogdynamische as worden er geen beperkingen vanuit 
beschouwingen op meso-schaal opgelegd.  Bovendien sluit het bedrijf aan bij het 
regionaal bedrijventerrein De Kluis.   

 
Op microschaal is het bedrijf gelegen in een woonlint langsheen de St.- 
Lenaertseweg.  In de directe omgeving bevinden zin nog andere zonevreemde 
bedrijven, oa schrijnwerkerij Brosens G.  (St.-Lenaertseweg 63).   De aanwezigheid 
van de bedrijven zorgt voor een zekere versnippering van het landschap.  

Aansluitend bij de bedrijfsgebouwen bevindt zich de woning van de bedrijfsleider.  
Slechts een vierde tot een derde van de bedrijfsgronden is de eigenlijke productie- 
en opslagruimte, er is parking voorzien en een braakliggende bouwgrond.   
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Het bedrijf is vlot bereikbaar. Het feit dat het bedrijf gelegen is aan een 
primaire weg  vormt een probleempunt.  Wel wordt er zeer snel gereden op deze 
baan (N115) wat de verkeersveiligheid in het gedrang brengt. De 
verkeersbewegingen in functie van de bedrijfsactiviteiten blijven beperkt tot een 
tiental vrachtwagens  per dag. 

 

Er werd geen abnormale milieuhinder vastgesteld bij het plaatsbezoek.  Achter de 
gebouwen in bevinden zich landbouwgronden, grensoverschrijdend met de 
buurgemeente Rijkevorsel.  De aanwezigheid van het bedrijf vormt geen bedreiging 
van de natuurlijke structuur.    

 

 

 

6.3 Foto's 

 
 

Foto 7:zicht op bedrijfsgebouw/bedrijfswoning Foto 8: zicht op uitbreidingsgrond 

 

 

6.4 Motivatie 

6.4.1 Algemeen 
De multi-criteria analyse die is uitgevoerd op de inplanting van het terrein levert 
volgende resultaten op: 
 

Profiel Effect van inplanting Motivatie 

Ruimtelijk Licht positief  Aansluitend bij bedrijventerrein  

mobiliteit en 
bereikbaarheid 

Licht negatief  Langsheen lokale verbindingswed die 
voorgesteld wordt als primaire weg II 

Milieu Licht positief  Aangezien het bedrijf gelegen is binnen de 
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woonzone is er geen directe aantasting van de 
open ruimte  

Globale impact Neutrale impact 

Het is ruimtelijk te verantwoorden dat het bedrijf of deze locatie gevestigd 
blijft en verder uitbreidt volgens de noden.  Wel dient er over gewaakt dat de 
uitbreidingen de ruimtelijke draagkracht niet overschrijdt. Het is aangewezen 
dat de uitbreiding geen wezenlijke schaalvergroting mag betekenen.  

6.4.2 Motivatie voor afwijking van het gewestplan 
Hoewel de criteria van de Raad van State voor afwijkingen van het gewestplan niet 
langer exclusief van toepassing zijn volgens artikel 14 van het gecoördineerd 
stedenbouwdecreet, lijkt het nuttig om de betrokken criteria te hanteren als 
bijkomende motivatie.  

 

Motivatie Bespreking 

1. Het voorstel beantwoordt aan 
een planologische nood 

⇒ Geen alternatieven beschikbaar in de omgeving op korte termijn 

2. De planologische redenen zijn 
duidelijk en kunnen goed 
gelokaliseerd worden 

⇒ Het gaat duidelijk om een lokaal bedrijf van een beperkte 
omvang 

3. Biedt een vlugge oplossing aan 
een dringend probleem 

⇒ uitbreidingsplannen 

6.4.3 Bijkomende motivering voor opname in het BPA 
⇒ de huidige hinder voor de omgeving in functie van het bedrijf is te verwaarlozen; 

⇒ de bedrijfsleider wenst rechtszekerheid. 
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7. Van den Berg installatiebedrijf 
bvba 

7.1 Identificatie en juridische gegevens 
Adres Voort 26, 2328 Meerle 

Juridisch G- plan  BPA Bouw verg. Milieuverg 

 WGLK/LWAG Neen  Deels  N.V.T. 

Kadaster Sectie C: 377e, 377f 

Eigendom Bedrijfsgebouwen in eigendom 

Totale oppervlakte terrein 2ha 13a  

Aard van de activiteit Installatiebedrijf  

 

Dit installatiebedrijf werd in 1976 opgericht in een uitloper van de kern Meerle 
langsheen de baan naar Minderhout.  De activiteiten werden toen opgestart in een 
voormalig landbouwbedrijf.  In de loop der jaren werden een winkel en toonzaal 
bijgebouwd, echter zonder stedenbouwkundige vergunning.   

Het bedrijf beschikt momenteel niet over een milieuvergunning, nochtans beschikte 
het vroeger wel over een vergunning voor haar werkplaats voor metaalbewerking.  
Deze is vervallen sinds 1997, er werd geen hernieuwing en aanpassing aan de 
huidige toestand aangevraagd.  

De bedrijfsgronden worden op het gewestplan bestemd als woongebied met 
landelijk karakter en waardevol agrarisch gebied.    

Weergave van de vergunningstoestand 

Ref. gemeente Ref. ROHM Beslissing Datum Werken 

7857 116.347/c Vergund  19/06/1973 Verbouwingswerken woonhuis 

31 172.390/c Weigering  30/01/1978 Bouwen van een magazijn  

149 172.392(1)/c Weigering  10/07/1978 Vergroten van een magazijn 
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7.2 Ruimtelijke situering 
Het bedrijf bevindt zich in de deelruimte Groen-geel Hoefijzer, waardoor er 
beperkingen op meso-schaal opgelegd worden, namelijk beperkte 
uitbreidingskansen.   

Dit bedrijf is gesitueerd in een uitloper van de kern Meerle en sluit hier ruimtelijk bij 
aan.  De ruimtelijke draagkracht wordt niet overschreden.   

De economische omvang van dit bedrijf, dat reeds 25 jaar op deze locatie actief is, 
is beperkt.  In de loop der jaren werden er 5 arbeidsplaatsen gecreëerd.  Deze 
groei zet zich verder, het is de bedoeling om binnen de vijf jaar nog twee extra 
werknemers aan te werven.  Het bedrijf heeft ongeveer 3500 klanten, toch is het 
werkingsgebied lokaal.   

Het bedrijf heeft een goede ligging en opzichte van het verwervingsgebied en een 
sterke wervingscapaciteit in de directe omgeving.   

Ten gevolge van de ligging  langs de N14 Minderhout-Meerle, wordt de toevoer en 
de aanvoer van het bedrijf niet als hinderlijk ervaren.  Het werk is ook sterk 
plaatsgebonden.  Dagelijks rijden hier een viertal  vrachtwagens en ongeveer twintig 
auto’s aan en af voor dit bedrijf.  Dit vormt weinig bijkomende belasting voor de 
verkeersleefbaarheid en –veiligheid  in de omgeving.  Er zijn 20 parkeerplaatsen 
voorzien aan het bedrijf.  Vier van de vijf werknemers wonen in de gemeente zelf 
en rijden naar klanten met een bestelwagen.   

Het bedrijf beschikt momenteel niet over een milieuvergunning.  De 
bedrijfsgebouwen zijn gesitueerd vlak naast de Heerlese loop, deze beek vormt zelf 
ten dele de begrenzing van het terrein.  De woning noch het bedrijf zijn aangesloten 
op het openbaar rioleringsnet, er is geen riolering aanwezig.  Het effluent van 
septische tank wordt afgevoerd naar de Heerlese Loop, hierdoor is er een beperkte 
bedreiging van het oppervlakte water.  Tijdens het plaatsbezoek werd er geen 
enkele milieuhinder vastgesteld.   
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7.3 Foto's 

 
  

Foto 9: Zicht inkomgebied bedrijfsruimte  Foto 10: Zicht bedrijfsruimte 

7.4 Motivatie 

7.4.1 Algemeen 
De multi-criteria analyse die is uitgevoerd op de inplanting van het terrein levert 
volgende resultaten op: 
 

Profiel Effect van inplanting Motivatie 

Ruimtelijk Licht positief Ligging binnen de uitloper van de kern Meerle 
en ruimtelijke inpassing hierin 

mobiliteit en 
bereikbaarheid 

Neutraal  Ligging aan N14, beperkt eigen 
verkeersbewegingen.  

Milieu Negatief Ligging binnen het nat koppelingsgebied 
Heerlese loop 

Globale impact Licht negatief 

Het bedrijf bevindt zich in een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke 
structuur namelijk het Nat koppelingsgebeid Heerlese loop.  De ligging is 
bijgevolg niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van de natuurlijke structuur.  
Maar ten gevolge van het historisch gegroeid karakter van het bedrijf kan het 
wel op deze locatie verder fungeren in de huidige omstandigheden, maar kan 
naar de toekomst toe niet uitbreiden.  Bij stopzetting van de activiteiten zal er 
geen andere bedrijvigheid worden toegelaten.      

 

7.4.2 Motivatie voor afwijking van het gewestplan 
Hoewel de criteria van de Raad van State voor afwijkingen van het gewestplan niet 
langer exclusief van toepassing zijn volgens artikel 14 van het gecoördineerd 
stedenbouwdecreet, lijkt het nuttig om de betrokken criteria te hanteren als 
bijkomende motivatie.  
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Motivatie Bespreking 

1. De bestemming van het 
gewestplan is achterhaald 

⇒ Het feitelijk gebruik van de gronden is reeds jaren geen 
landbouwgrond 

2. Het voorstel beantwoordt aan 
een planologische nood 

⇒ Geen alternatieven beschikbaar in  de omgeving op korte 
termijn.  

3. De planologische redenen zijn 
duidelijk en kunnen goed 
gelokaliseerd worden 

⇒ Het gaat duidelijk om een lokaal bedrijf van een beperkte 
omvang 

7.4.3 Bijkomende motivering voor opname in het BPA 
⇒ de huidige hinder voor de omgeving in functie van het bedrijf is te verwaarlozen; 

⇒ de bedrijfsleider wenst rechtszekerheid. 
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8. Goossens Stellingverhuur 

8.1 Identificatie en juridische gegevens 
Adres Grote Plaats 51A, 2323 Wortel 

Juridisch G- plan  BPA Bouw verg. Milieuverg 

 Ambachtelijke zone/AG Neen Ja Melding kl3 

Kadaster Sectie B 5° afdeling nr. 64f:  

Eigendom Bedrijfsterreinen in eigendom  

Totale oppervlakte terrein 22a74ca 

Aard van de activiteit Stellingverhuur  

 

Het bedrijf is gelegen aan een uitlopend woonlint van het kern gebied van Wortel, 
op de grens tussen woongebied en agrarisch gebied. Aan de achterzijde sluit het 
bedrijf aan op een open agrarische structuur.  Deze wordt echter, ten gevolge van 
een groenstructuur beperkt en gedeeltelijk ingesloten.  In het oosten sluit het 
agrarisch gebied aan bij een zone voor landschappelijk waardevol agrarisch gebied.      

Momenteel is het bedrijf niet zonevreemd aangezien er een beperkte zone voor 
ambachtelijke bedrijven en KMO’s is ingetekend ter hoogte van het bedrijf.  Indien 
het bedrijf zal uitbreiden komt het echter zonevreemd te liggen binnen agrarisch 
gebied.  In functie van het verder ontwikkelen van het bedrijf, en ifv het opvangen 
van de groei van het bedrijf dient er zich momenteel de noodzaak aan om uit te 
breiden.   

Weergave van de vergunningstoestand 

Ref. gemeente Ref. 
ROHM 

Beslissing Datum Werken 

9432 336.809 Vergunning 28/03/1994 Regularisatie loods, silo’s, weegbrug met 
weghokje en opslagplaats 

2000267 427.678 Vergunning 19/02/2001 Verbouwen maalderij tot opslagplaats voor 
stellingen en het slopen van een molen en 
silo’s  
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8.2 Ruimtelijke situering 
Het bedrijf is gelegen binnen de deelruimte Groen-geel Hoefijzer.   

Binnen de woonstructuur van Wortel is het bedrijf gelegen aan een uitlopend lint.  
De positie aan de effectieve grens van het woongebied zorgt er voor dat de invloed 
van de uitgeoefende activiteit op het omliggende woongebied zeer beperkt blijft.  
De activiteit op het terrein zelf blijft hoofdzakelijk beperkt tot opslag van het 
materiaal en beperkte voorbereidingen.   

De ligging aan de rand van een woonweelfsel  vereenvoudigd de inpassing in relatie 
tot  en beperkt de negatieve invloed naar het wonen in de directe omgeving.  De 
ligging buiten de woonkern zorgt wel voor een problematiek naar toegankelijkheid 
en bereikbaarheid van het bedrijf.  Toeleveringen dienen via het woonlint Grote 
Plaats te gebeuren.  .   
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8.3 Foto's 

 
  

Foto 11: Zicht bedrijfswoning Foto 12: Zicht bedrijfsgebouw inkomgebied 

 

 
 

8.4 Motivatie 

8.4.1 Algemeen 
De multi-criteria analyse die is uitgevoerd op de inplanting van het terrein levert 
volgende resultaten op: 
 

Profiel Effect van inplanting Motivatie 

Ruimtelijk Licht positief  Ligging in een uitloper van de woonkern 
Wortel, grenzend aan een agrarisch gebied 
met beperkte kwaliteiten.  Huidige zone is 
ingetekend als zone voor ambachtelijke 
activiteiten en KMO’s.  

mobiliteit en 
bereikbaarheid 

Negatief Ligging aan de rand van de woonkern zorgt 
ervoor dat al de verkeersbewegingen van het 
bedrijf door de woonkern dienen te 
gebeuren.  

Milieu Licht negatief  Ligging gelegen aan de rand van agrarisch 
gebied met in de directe nabijheid 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  

Globale impact Licht negatief  

Het bedrijf is gelegen binnen een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s, dit 
maakt dat zijn aanwezigheid binnen de omgeving ruimtelijk verantwoord is.  De 
gewenste uitbreiding van het bedrijf is gelegen binnen agrarisch gebied.  De 
belangrijkheid van dit agrarisch gebied wordt binnen de ruimtelijke structuur van 
het groen-geel hoefijzer in vraag gesteld wat maakt dat de invloed van de 
uitbreiding aanvaardbaar is.   
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8.4.2 Motivatie voor afwijking van het gewestplan 
Hoewel de criteria van de Raad van State voor afwijkingen van het gewestplan niet 
langer exclusief van toepassing zijn volgens artikel 14 van het gecoördineerd 
stedenbouwdecreet, lijkt het nuttig om de betrokken criteria te hanteren als 
bijkomende motivatie.  

 

Motivatie Bespreking 

1. Gewestplanbestemming  ⇒ Het huidige bedrijfsterrein is gelegen binnen een zone voor 
ambachten en KMO’s.  De aanwezigheid van bedrijvigheid op in 
deze omgeving is ruimtelijk structureel aanvaardbaar. 

2. Het voorstel beantwoordt aan 
een planologische nood 

⇒ Het bedrijf heeft geen herlokalisatie gronden in eigendom en er 
is geen alternatief beschikbaar in de omgeving op korte termijn.  

3. De planologische redenen zijn 
duidelijk en kunnen goed 
gelokaliseerd worden 

⇒  Het gaat om een duidelijk lokaal bedrijf met een beperkte 
omvang, momenteel gelegen binnen een zone voor 
ambachtelijke bedrijvigheid 

4. Biedt een vlugge oplossing aan 
een dringend probleem 

⇒ Het bedrijf heeft dringend nood aan uitbreiding  

8.4.3 Bijkomende motivering voor opname in het BPA 
⇒ de huidige hinder voor de omgeving in functie van het bedrijf is te verwaarlozen; 

⇒ de bedrijfsleider wenst rechtszekerheid. 
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9. Jochems b.v.b.a 

9.1 Identificatie en juridische gegevens 
Adres De Mosten 1, 2321 Meer 

Juridisch G- plan  BPA Bouw verg. Milieuverg 

 AG geen Deels  Klasse 2 

Kadaster Sectie A : 472v-472w 

Eigendom Gronden in eigendom 

Totale oppervlakte terrein 81 are 

Aard van de activiteit Constructie/machinebouw 

 

Het bedrijf is ontstaan uit een 100 jaar oude hoeve.  Het werd in 1989 aangekocht 
door bvba Transport Alleman G., die er een transportbedrijf  exploiteerde zonder 
vergunning voor gebruikswijziging, en er bouwwerken uitvoerde zonder 
vergunning.   

 

Het bedrijf werd in 1993 door de aanvrager aangekocht als ‘hoeve met 
aanhorigheden. In 1993 werd een bouwvergunning bekomen voor een bedrijfshal 
ter vervanging van de bestaande niet vergunde gebouwen.  In 1997 werd een 
bouwvergunning verkregen voor het verbouwen van de woning, dit in toepassing 
van het minidecreet van 28 juni 1984, volgens hetwelk voor bestaande 
zonevreemde gebouwen beperkt konden afgeweken worden van de voorschriften 
van het gewestplan.   

Het bedrijf verkreeg op 6 maart 2000 een milieuvergunning 2de klas, in functie van 
de landbouwsmederij (98.3kw drijfkracht).  Het bedrijf herstelt en vervaardigd 
diverse metalen toestellen en werktuigen voor derden.  Op het bedrijf zijn samen 
met de zaakvoerder en zijn zoon nog 4 werknemers tewerkgesteld.   

Het bedrijf is sterk lokaal gericht en  kent een economisch sterke structuur.  In het 
boekjaar 2003 heeft het bedrijf een omzetcijfer gehaald van 787.527 euro (basis 
BTW-aangifte boekjaar 2003).  Bij een vergelijking met bedrijven in dezelfde 
economische sector als bvba Jochems kan men stellen dat het bedrijf beter scoort 
dan zijn concurrenten.   

De laatste jaren is er sterk geïnvesteerd geweest in het machinepark van het bedrijf.  
Er zijn quasi geen investeringsgoederen verdwenen of verkocht met als gevolg dat 
de wekruimte is volgepropt met machines.  Het rendement van deze machines 
wordt hierdoor aanzienlijk aangetast zodat een groot potentieel aan omzet verloren 
gaat.  Zowel de investeringsgoederen als de grondstoffen moeten teveel ‘verplaatst’ 
worden door gebrek aan ruimte/   

Uitbreidingen dienen zich nu op zodat er een betere en gestructureerde 
bedrijfsorganisatie kan opgebouwd worden.   
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Weergave van de vergunningstoestand 

Ref. gemeente Ref. ROHM Beslissing Datum Werken 

3860 328.406 Vergunning  23/08/1993 Bouwen van een bedrijfshal ter vervanging 
van de bestaande gebouwen.   

9798 288.567 Vergunning  07/11/1997 Verbouwen van een woonhuis  

200323 288.567(2) Vergunning  23/06/2003 Regulariseren van het verbouwen van een 
woonhuis 

 1.777.51 Vergunning  17/07/2000 Milieuvergunning klasse 2 

 

 

9.2 Ruimtelijke situering 
Het bedrijf ligt op een 10tal km van het centrum van Hoogstraten, op een 4-tal km 
van de woonkern Meer en in de rand van een door ruilverkavelingen voor 
landbouwdoeleinden ingericht agrarisch gebied.  Het bedrijf paalt aan een serre 
complex en een recente zone voor windturbines waaronder de agrarische 
bestemming behouden blijft.   

Het bedrijf paalt aan De Mosten en is verbonden met de woonkern Meer  en het 
stedelijk gebied Hoogstraten.  De Mostenweg sluit direct aan op het op- en 
afrittencomplex van de E19 en ligt in de onmiddellijke nabijheid van de 
Nederlandsegrens, de HSL en de transportzone Meer.  De aanleg van de HSL 
Antwerpen-Amsterdam met een wijziging van het aansluitingscomplex en de lokale 
heraanleg van de E19 zijn in uitvoering.   
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9.3 Foto's 

Foto 13: Zicht bedrijfsgebouw Foto 14 Zicht bedrijfswoning/bedrijfsgebouw 

 

9.4 Motivatie 

9.4.1 Algemeen 
De multi-criteria analyse die is uitgevoerd op de inplanting van het terrein levert 
volgende resultaten op: 
 

Profiel Effect van inplanting Motivatie 

Ruimtelijk Neutraal  Het bedrijf is enerzijds gelegen in het 
agrarisch, anderzijds heeft een directe 
aansluiting met de belangrijke infrastructuren 
binnen Hoogstraten.  

mobiliteit en 
bereikbaarheid 

Licht positief Door zijn ligging kan het bedrijf direct 
ontsloten worden  op de E19.  Tevens sluit 
het bedrijf aan op de transportzone Meer.  

Milieu Licht negatief Het bedrijf is gelegen binnen het agrarisch 
gebied en zorgt voor een beperkte aantasting 
van het open gebied .   

Globale impact Licht positief  

De impact van het bedrijf op de ruimtelijke omgeving blijft beperkt aangezien het 
bedrijf zich hoofdzakelijk richt, zowel naar structuur, zowel naar ruimte inname en 
functionaliteit naar de aanwezige (en nieuwe) infrastructuren binnen Hoogstraten. 
Een uitbreiding op deze plaats is te verantwoorden door de ligging aan de 
infrastructuurelementen en door het gegeven dat er geen bijkomende gronden van 
het agrarisch gebied dienen ingenomen te worden.  De nodige uitbreidingen 
kunnen op eigen terrein ontwikkeld worden.   

9.4.2 Motivatie voor afwijking van het gewestplan 
Hoewel de criteria van de Raad van State voor afwijkingen van het gewestplan niet 
langer exclusief van toepassing zijn volgens artikel 14 van het gecoördineerd 
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stedenbouwdecreet, lijkt het nuttig om de betrokken criteria te hanteren als 
bijkomende motivatie.  

 

Motivatie Bespreking 

1. De bestemming van het 
gewestplan is achterhaald 

⇒ Het gebied kent reeds 15 jaar geen landbouwgebruik meer  

2. Het voorstel beantwoordt aan 
een planologische nood 

⇒ Geen alternatieven beschikbaar binnen korte termijn 

3. De planologische redenen zijn 
duidelijk en kunnen goed 
gelokaliseerd worden 

⇒ Het gaat duidelijk om een lokaal bedrijf met een beperkte 
omvang 

4. Biedt een vlugge oplossing aan 
een dringend probleem 

⇒ Het bedrijf heeft een dringende behoefte aan uitbreiding 

9.4.3 Bijkomende motivering voor opname in het BPA 
⇒ de huidige hinder voor de omgeving in functie van het bedrijf is te verwaarlozen 

⇒ de bedrijfsleider wenst rechtszekerheid. 
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10. Ruimte boekhouding 
In de hierna volgende tabel worden de effecten van de voorstellen in de voorstudie 
vertaald met betrekking tot de planologische en ruimtelijke gevolgen. Voor elk van 
de op te nemen bedrijven worden volgende gegevens weergegeven: 

 de bestemming(en) volgens het gewestplan voor de gronden momenteel in 
gebruik voor bedrijvigheid; 

 de huidige oppervlakte ingenomen door bedrijfsactiviteiten.  

 de toekomstige oppervlakte van de bedrijfsactiviteiten op deze locatie nadat de 
voorstellen van het BPA gerealiseerd worden; 

 de planologische gevolgen hebben betrekking tot het effect van de voorstellen 
van de verschillende bestemmingszones van het gewestplan. Het gebruik van 
de term KMO in deze kolom heeft betrekking op de toekomstige oppervlakte 
die gebruikt zal worden door het bedrijf (inclusief bedrijfsgebouwen, parking, 
bufferstroken... ); 

 de ruimtelijke gevolgen hebben betrekking op het effect van de voorstellen op 
de ruimte.  

tabel 7: ruimtelijke en planologische gevolgen 
Naam Huidige 

oppervlakte 
toekomstige 
oppervlakte 

Planologische gevolgen Ruimtelijke gevolgen 

Brosens G 0,22 0,22 0,08 ha landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied omgevormd naar KMO 

Uitbreiding op huidig perceel 

Rijvers Luc garage 0,35 0,35 0,35 ha landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied omgevormd naar KMO 

Beperkte uitbreiding op huidig 
percelen 

Almasy 0,72 0,72 0,34 ha agrarisch gebied omgevormd 
naar KMO 

Beperkte uitbreiding op huidig 
perceel 

Brossens-Fockaert  0.32 0.41 0.41 ha landelijk woongebied 
omgevormd naar KMO 

Beperkte uitbreiding op huidig en 
eventueel aanpalend perceel  

Vandenberg Installatiebedrijf 0.26 0.26 0.26 ha landschappelijk agrarisch gebied 
omgevormd naar KMO 

Geen uitbreidingen – 
uitdovingsbeleid  

Goossens Stellingverhuur 0.22 0.46 0.24 ha agrarisch gebied omgevormd 
naar KMO 

Uitbreiding op aanpalend perceel 

Jochems bvba 0.81 0.81 0.81 ha agrarisch gebied omgevormd 
naar KMO 

Uitbreiding op huidigperceel  

Totaal 2.90 3.23 2.49 ha agrarisch gebied in brede zin 
omgevormd naar KMO 

 

bron: iris consulting 

 

In deze tabel blijkt dat de bestemming van ongeveer 2.36 ha grond wordt 
omgevormd van een zachte bestemming tot lokaal bedrijventerrein door de 
uitvoering van het sectoraal BPA. Bijkomend wordt er 0.41ha landelijk woongebied 
omgezet naar KMO-zone.  Dit maakt dat er in het totaal 3.77ha bijkomende 
oppervlakte KMO-zone nodig is in functie van de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
zonevreemde bedrijven.   
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11. Eindconclusie  
Binnen het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven worden er uit de 23 
geselecteerde zonevreemde bedrijven  6 opgenomen.   

Nr Naam Opname SBPA Motivatie  

3 Fons Martens  Neen Deel van een concentratie zonevreemde 
gebouwen, te bekijken in het kader van een RUP 
Zonevreemde gebouwen  

4 Desta  Neen  Gewestelijk RUP – Bovenlokale materie  

5  Vermonden Ludo  Neen  Deel van een concentratie zonevreemde 
gebouwen , te bekijken ijn het kader van een 
RUP Zonevreemde gebouwen. 

6 Comeco  Neen  Bovenlokale materie  

7 Malve – Gebroeders Sprangers Neen  Bovenlokale materie  

10 Janssen L. Neen  Gemeentelijk RUP Heuvelstraat  

11 Verschuren J.  Neen  Deel van een concentratie zonevreemde 
gebouwen, te bekijken in het kader van het RUP 
zonevreemde gebouwen . 

15 Marijnissen Luc  Neen  Ontsluitingsprobleme-Versnippering van open 
ruimte-negatieve impact-overschrijding 
ruimtelijke draagkracht. 

16 Brosens-Fockaert Ja Nood tot uitbreiding  

17  Brosens Gert  Ja Nood tot uitbreiding  

18  Vandenberg Installatiebedrijf Ja Bedrijfszekerheid tijdens lopende exploitatie-
ligging binnen nat verbindingsgebied Heerlese 
Loop.  

19 Herdico Vlees  Neen  Bovenlokaal  

21 Kappa – Interbox  Neen  Bovenlokaal  

22 Verkooijen Veem  Neen  Bovenlokaal  

23 Jochems constructie  Ja  Nood tot uitbreiding  

24 Jansen Schrijnwerken  Neen  Deel van een concentratie zonevreemde 
gebouwen, te bekijken in het kader van RUP 
zonevreemde gebouwen.  

26 Brouwerij Sterkens  Neen  Gemeentelijk RUP Meer-Oost 

27 Rijvers Luc Garage  Ja  Nood tot uitbreiding-ruimtelijk aanvaardbaar- 
milieuvergunning nodig op korte termijn 

28 Almasy Ja  Nood tot uitbreiding  

31 Vorselmans Neen  Negatieve impact-ontsluitingsproblematiek-
bovenlokaal werkingsgebied  

32  Dielmans & Van Loon bvba Neen  Verkeersveiligheid-versnippering open ruimte-
niet aansluitend bij bebouwing  

33 Gysbrechts  Neen  Uitbreiding regionaal bedrijventerrein  

34 Meeusen Dirk  Neen  Ligging in open ruimte tussen 2 wooneilanden 

 

 

Goossens Stellingbouw is binnen zijn huidige situatie niet zonevreemd, maar zal bij 
uitbreiding zonevreemd worden.  Aangezien er zich een uitbreiding van het bedrijf 
opdringt zal het opgenomen binnen het sectoraal BPA.  
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Dit maakt dat er in de eerste fase van het sectoraal BPA 7 bedrijven 
opgenomen worden.   

 

11.1 Categorisering per bedrijf :  
Brosens-Fockaert : wordt opgenomen binnen de eerste fase van het sectoraal BPA 
aangezien het bedrijf in de directe toekomst wenst uit te breiden.  Het uitbreiden, 
op beperkte wijze van het bedrijf, is te motiveren aangezien het bedrijf gelegen is in 
een woonlint, in directe relatie tot het regionaal bedrijventerrein en aangezien het 
bedrijf geen negatieve invloed heeft op de omgeving.  Het bedrijf is historisch 
gegroeid binnen zijn omgeving, het is een 35-tal jaren geleden opgestart.   

Aangezien het bedrijf een beperkte uitbreidingsbehoeft heeft wordt het binnen het 
sectoraal BPA opgenomen als bedrijf categorie 2. 

 

Brosens G.: het bedrijf  wordt opgenomen binnen de eerste fase van het sectoraal 
BPA aangezien het bedrijf in de directe toekomst nood aan uitbreiding heeft.  
Binnen de huidige voorschriften kan het bedrijf niet uitbreiden op de bestaande 
locatie.  Het bedrijf heeft geen herlokalisatiemogelijkheden.  Het beperkt uitbreiden 
van het bedrijf is verantwoord ten gevolge van zijn ligging binnen een woonlint, de 
ligging in directe relatie tot het regionaal bedrijventerrein en omwille van het feit dat 
het bedrijf geen hinder of overlast bezorgt aan zijn omgeving.   

Het bedrijf wordt opgenomen als categorie 2. 

 

Vandenberg Installatiebedrijf: het bedrijf wordt binnen de eerste fase van het 
sectoraal BPA opgenomen aangezien er enerzijds een toekomstvisie omtrent het 
bedrijf dient opgesteld te worden en aangezien de toekomstvisie van het bedrijf de 
natuurontwikkeling van het natte verbindingsgebied Heerlese Loop niet negatief 
mag beinvloeden.  Het bedrijf is historisch gegroeid op de bestaande locaktie, uit 
een landbouwbedrijf.  Reeds 25 jaar oefent het bedrijf zijn activiteiten ter plaatse uit.   

Aangezien er geen  of nauwelijks activiteiten ter plaatse worden uitgevoerd kan het 
bedrijf zich ter plaatse behouden.  Het bedrijf wordt opgenomen binnen de 
categorie 1.  Dit zorgt ervoor dat het bedrijf ter plaatse binnen de bestaande kan 
verderwerken.  Op korte of middellange termijn is een herlokalisatie aangewezen.  
Bij stopzetting van de activiteit wordt er geen nieuwe zonevreemde bedrijvigheid 
toegelaten.   

 

Jochems Constructie:  het bedrijf wordt opgenomen binnen de eerste fase van het 
sectoraal BPA aangezien er zich een dringende uitbreiding stelt zodanig dat het 
bedrijf op een logische en bedrijfseconomisch verantwoorde wijze gestructureerd 
kan worden.  De impact van het bedrijf op de ruimtelijke omgeving blijft beperkt 
aangezien het bedrijf zich hoofdzakelijk richt, zowel naar structuur; naar ruimte 
inname en naar functionaliteit naar de aanwezige (en nieuwe) infrastructuren binnen 
Hoogstraten.  Een uitbreiding op deze plaats is te verantwoorden door de ligging 
aan de infrastructuur elementen en door het gegeven dat er geen bijkomende 
gronden van het agrarisch gebied dienen ingenomen te worden.  De noodzakelijke 
uitbreidingen kunnenop de huidige in gebruik zijnde terreinen ingericht worden. 
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Het bedrijf wordt opgenomen binnen de categorie 4.  

 

Rijvers Luc garage: wordt opgenomen binnen het sectoraal BPA , fase 1 dit 
aangezien er zich een dringende nood is aan het structureren en het beperkt 
uitbreiden van de huidige activiteiten.  De uitbreiding dient ter plaatse te gebeuren.  
De bedrijfsleiding heeft in het de piste van herlokalisatie reeds sterk onderzocht 
maar binnen de gemeente werd geen geschikte bedrijfsgronden gevonden.  Op de 
huidige site was voorheen een transportbedrijf gevestigd.  Dit maakt dat op deze 
site een historische bedrijfsactiviteit gekend is en de huidige activiteit naar omgeving 
en milieu toe minder belastend is.   

Het bedrijf wordt opgenomen binnen categorie 3.   

 

Almasy wordt binnen de eerste fase van het sectoraal BPA opgenomen.  Het bedrijf 
is gelegen nabij de kern van Meerle.  De bedrijfsgronden zijn hoofdzakelijk 
ingekleurd als KMO-gebied.  Het bedrijf verwacht de nood om de eerst komende 
jaren uit te breiden, dit zowel naar oppervlakte als naar persooneelsbestand.  Om 
het bedrijf binnen de bestaande site te laten verder ontwikkelen, in goede relatie 
met de bebouwde en open omgeving is het noodzakelijk om het bedrijf op te 
nemen binnen het sectoraal BPA.   

Het bedrijf wordt opgenomen binnen categorie 4 

 

Goossens stellingbouw: het bedrijf wordt eveneens binnen de eerste fase van het 
sectoraal BPA opgenomen.  Het bedrijf is in zijn huidige situatie niet zonevreemd, 
maar ten gevolge van de noodzakelijke  uitbreidingen  gedeeltelijk zonevreemd 
worden.  Het uitbreiden van het bedrijf is te verantwoorden aangezien de ligging  
aan de rand van het bebouwd gebied.  De belangrijkheid van het agrarisch gebied 
wordt binnen de deelruimte van het groengeel hoefijzer in vraag gesteld wat maakt 
dat de invloed van de uitbreiding aanvaardbaar is.   

Het bedrijf wordt opgenomen binnen categorie 3 

 


