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1 Inleiding 

1.1 Doelstelling 

De gemeente Hoogstraten heeft een RUP Centrum-Westkant opgemaakt als gedeel-
telijke vervanging B.P.A. nr.001 ‘Centrum-Westkant’. Het RUP werd goedgekeurd in 
zitting van de deputatie van de Provincieraad van 16 oktober 2008.  

Tegen het deelplan zone 1 “Hoek Katelijnestraat – gravin Elisabethlaan” van dit RUP 
is een inwoner naar de Raad van State getrokken, ter vernietiging van het goedkeu-
ringsbesluit van de deputatie en van het gemeenteraadsbesluit van 25 augustus 
2008. De Raad van State besliste op 24/10/2011 om het goedkeuringsbesluit van de 
deputatie en het besluit tot definitieve vaststelling van de gemeente te vernietigen 
voor wat betreft zone 1. De reden voor vernietiging is een procedurele fout.  

Met deze nieuwe RUP-procedure wil de gemeente deze procedurele fout rechtzetten 
en het RUP laten goedkeuren conform de huidige geldende wetgeving. Inhoudelijk 
wijzigt niets aan het gedeeltelijk vernietigde RUP, enkel de procedure wordt opnieuw 
gedaan.  

De basis voor het oorspronkelijke RUP, zone 1 is de uitbreidingsbehoefte van de 
school V.I.T.O en een aanpassing aan aanpalend woonperceel. 

Historiek 

Op 22 september 1997 heeft de gemeenteraad besloten om een bijzonder plan van 
aanleg voor het gebied Centrum-Westkant op te maken. Het betrof de herziening van 
een BPA dat bij Koninklijk Besluit van 27 februari 1956 werd goedgekeurd. 

In 2001 is er aan het BPA een nieuwe herziening en uitbreiding door gevoerd aan het 
BPA Centrum Westkant. Binnen deze herziening is er een globale herziening met 
aanpassingen van de grenzen van het BPA doorgevoerd. 

Na de goedkeuring van de herziening van dit BPA dienen er zich een aantal, beperk-
te, aanpassingen door gevoerd te worden aan het BPA nr. 001 Centrum Westkant. 
De basis voor de aanpassingen wordt gedragen door de vraag van het VITO om hun 
gebied gelegen aan de hoek Katelijnestraat - Gravin Elisabethlaan te kunnen gebrui-
ken. Momenteel biedt het instituut drie richtingen aan in zijn studiepakket: 

– Wetenschappelijk - technische studierichtingen: deze TSO - studierichtingen 
bieden een goede basis voor hogere studies, het zijn doorstromingsrichtingen. 

– Praktisch - technische studierichtingen: deze TSO - studierichtingen maken van 
de leerling een goede vakman, bekwaam om zelfstandig te kunnen meedraaien 
in een productieproces. 

– Beroepsrichtingen: in de BSO - studierichtingen komen de praktijkvakken meer 
op de voorgrond, wat niet wil zeggen dat algemene vorming en theoretische ach-
tergrond achterwege worden gelaten. 

Het instituut geniet al jaren van een groeiend leerlingenaantal en een steeds groei-
end aanbod aan specialisaties binnen de drie hoger genoemde studierichtingen. 
Deze factoren brengen een grotere ruimtevraag met zich mee. Extra lesruimten, 
algemene lokalen en buitenruimte zijn nodig om het comfort en de mogelijkheden 
van de school te optimaliseren. 

Het stadsbestuur heeft dan beslist om een aantal beperkte problemen op te lossen 
door deze te koppelen aan de herziening voor het VITO.  

De beslissing tot de gedeeltelijke herziening van het BPA Centrum Westkant ‘Herzie-
ning en uitbreiding’ werd door de gemeenteraad genomen tijdens de zitting van 
25/07/2005 (gemeenteraad: principieel akkoord met de gedeeltelijke vervanging van 
het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 001 ‘Centrum Westkant’). Dit RUP werd goedge-
keurd door de gemeenteraad op 25/08/2008. 

1.2 Ruimtelijke situering 

Hoogstraten ligt in het noorden van de provincie Antwerpen, grenst in het noorden 
aan Nederland en wordt aan Vlaamse zijde omringd door de buurgemeenten 
Wuustwezel, Brecht, Rijkevorsel en Merksplas. Stad Hoogstraten bestaat uit 6 deel-
gemeenten: Hoogstraten, Minderhout, Meer, Meerle, Meersel-dreef en Wortel. 

Het BPA nr. 001 ‘Centrum Westkant’ bevindt zich ten westen van het centrum van 
Hoogstraten. Ten oosten van het plangebied ligt het overige deel van het centrum 
met onder meer het stadhuis, de Sint-Catharina kerk, bibliotheek. Ten zuiden van het 
oorspronkelijke plangebied grenst het BPA aan het Klein Seminarie/ gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen. Ten westen van het plangebied loopt de wijk door tot 
tegen de Katelijnestraat waar de open ruimte begint. 

Binnen het RUP “gedeeltelijke vervanging BPA nr. 001 Centrum Westkant” werden 
uit het oorspronkelijke BPA 4 sites herbekeken:  

1. Hoek Katelijnestraat – Gravin Elisabethlaan 

2. Roma (Hoek Vrijheid – Gravin Elisabethlaan) 

3. Karel Boomstraat 

4. Burgemeester Brosensstraat 

In dit RUP dat een herziening is van het “RUP gedeeltelijke vervanging BPA nr. 001 
Centrum Westkant” uit 2008 wordt enkel zone 1 als plangebied meegenomen. 
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Figuur 1: situering plangebied op stratenplan 

 

1.3 Afbakening van het plangebied 

Figuur 2: afbakening plangebied RUP op perceelsniveau 

 

Het plangebied bestaat uit volgende percelen (afdeling 1,sectie B): 

– 274 G 

– 274 F 

– 274 H 

– 274 R 

– 269 A2 

– 269 Z (deels) 



 DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA 
 2 Planologisch - juridisch kader 
   

Hoogstraten –RUP Centrum Westkant – gedeeltelijke herziening IOK plangroep 5 

2 Planologisch - juridisch kader 

2.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd definitief goedgekeurd door de Vlaam-
se Regering op 23 september 1997. De bindende bepalingen werden op 17 decem-
ber 1997 bekrachtigd. Het structuurplan werd een eerste maal herzien in 2003 (VR 
12.12.2003). De bindende bepalingen daarbij werden bekrachtigd door het Vlaams 
Parlement bij decreet van 19.03.2004. Een tweede herziening is gebeurd in 2010 
(VR 17.12.2010). De bindende bepalingen daarbij werden bekrachtigd door het 
Vlaams Parlement bij decreet van 16.02.2011 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-
ren heeft voor de overheden een bindend karakter, met weliswaar de mogelijkheid tot 
gemotiveerd afwijken van het richtinggevend gedeelte.  

Het RSV vormt de inhoudelijke basis voor de verordenende uitvoeringsinstrumenten 
en –plannen die op termijn de gewestplannen en de gemeentelijke aanlegplannen 
kunnen vervangen. Intussen blijven deze van kracht. 

Hoogstraten behoort volgens het RSV tot de categorie van de klein stedelijke gebie-
den op provinciaal niveau. Hoogstraten is gelegen in het buitengebied maar delen 
van een aantal gemeenten werden als niet stedelijke kernen aangeduid en beleids-
matig opgewaardeerd naar kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. De reden 
hiervoor is dat in grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied een stedelijk 
beleid in enkele geselecteerde gebieden kan zijn om de versnippering en uitzwer-
ming van activiteiten tegen te gaan. 

Het ruimtelijk beleid, voor kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau, is erop 
gericht de bestaande stedelijke morfologische structuren en het stedelijk functioneren 
terug voldoende economische, sociale en ruimtelijke draagkracht te geven. Dit is 
slechts mogelijk door enerzijds een doorgedreven kernversterkend beleid met alle 
prioriteiten naar inbreiding en het valoriseren van de bestaande stedelijke potenties 
en anderzijds door complementair beleid in de aangrenzende kernen van het buiten-
gebied. Er moet veel aandacht worden besteed aan de kwalitatieve verbetering van 
het woningpatrimonium, de stedelijke voorzieningen en de stedelijke economische 
structuur veeleer dan aan de ruimtelijke ontwikkeling met alleen maar een kwantita-
tieve uitbreiding die opnieuw de stedelijke kern beconcurreert. 

Verdichting is één van de sleutelbegrippen van het RSV. Verdichting, in stedelijke 
gebieden en kernen van het buitengebied, houdt de volgende elementen in: 

– Het concentreren van het wonen en het werken in de stedelijke gebieden en de 
kernen van het buitengebied; 

– Het differentiëren van de woningvoorraad; 

– Het versterken van de multifunctionaliteit door verweving; 

– Het streven naar minimale dichtheden. 

Voor de stedelijke gebieden bedraagt de na te streven woning dichtheid 25 woningen 
per hectare. Voor de kernen van het buitengebied is dit 15 woningen per hectare. 

2.2 Ruimtelijk structuurplan Provincie Antwerpen 

De Provincie Antwerpen beschikt sinds 28 augustus 2001 over een goedgekeurd 
Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (R.S.P.A.). Het structuurplan werd een 
eerste maal herzien in 2011 (MB 04.05.2011). 

In het PRSA is Hoogstraten opgenomen binnen de deelruimte van de Open Kempen. 
De provincie ziet deze deelruimte als een open gebied met grootschalige landbouw 
en verspreide natuurlijke gebieden. 

Hoogstraten is een versterkte pool van 2e orde (naast het regionaalstedelijk gebied 
Turnhout). Het kleinstedelijk gebied fungeert als hoofdplaats voor de open Kempen. 
Hier worden stedelijke functies zoals wonen, bedrijvigheid en voorzieningen gecon-
centreerd. Om deze rol te vervullen zijn uitbreiding, verdichting en opwaardering van 
het kleinstedelijk gebied noodzakelijk. 

Hoogstraten maakt echter geen deel uit van een stedelijk netwerk. Het heeft de spe-
cifieke rol van verdichtingspunt in de Noorderkempen en versterkt de nederzettings-
structuur in dit gebied. Deze rol vraagt van Hoogstraten een volledig pakket aan 
kleinstedelijke voorzieningen. De kleinstedelijk 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 func-
tioneren. Structuur bepalende elementen van provinciaal niveau zijn: de omringende 
open ruimte, vallei van de Mark, de domeinen van Heeshuis en Wortel en het con-
centratiegebied voor glastuinbouw. 

2.3 Afbakening kleinstedelijk gebied Hoogstraten.  

Het plangebied is gelegen binnen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied 
Hoogstraten. 

De PRUP’s in het kader van de afbakening werden goedgekeurd door de Vlaamse 
minister van Ruimtelijke Ordening op 14 mei 2007 (behalve PRUP Leemstraat-
Withof: dit PRUP werd goedgekeurd op 20 juni 2007). 

Binnen de deelstudies en deelPRUP’s zijn geen delen van het plangebied opgeno-
men. 
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2.4 Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan Hoogstraten 

Het centrumgebied van Hoogstraten maakt deel uit van de ‘hoogdynamische as’. 
Deze fysische ruimte vormt de ruggengraat van alle ruimtelijke ontwikkelingen. Harde 
‘stedelijke’ ontwikkelingen worden binnen goede banen geleid door concentratie van 
de activiteiten in de ‘dynamische as’ Deze as neemt slechts een kleine oppervlakte in 
binnen Hoogstraten. Buiten deze as overheerst de openruimte, landbouw en natuur 
moeten er al of niet tezamen als voornaamste ruimtegebruikers voorkomen. De open 
ruimte ‘Westelijk agrarisch gebied’, ‘Geel Hart’, en ‘Groen-Geel Hoefijzer’ kennen een 
gradiënt van landbouw naar landbouw in evenwicht met natuur en zelfs recreatie. 

Met betrekking tot de stedelijke kern wordt er binnen het structuurplan de nodige 
ontwikkelingsperspectieven vooropgesteld. Het plangebied van het BPA nr. 001 valt 
hierbinnen. Het stedelijk gebied dient maximaal verdicht te worden aan stedelijke 
dichtheden. De uitstraling van het stedelijk gebied dient nog vergroot te worden. Een 
aantrekkelijk inrichting van het openbaar domein wordt als motor gezien om een 
buurt op te waarderen. Daarnaast dient specifiek in het stadscentrum wonen boven 
winkels gestimuleerd te worden. Deze strategie zal geenszins een belangrijke bijdra-
ge leveren in het woningbestand. 

Binnen het GRS worden er voor het BPA nr. 001 ‘Centrum Westkant’ geen specifieke 
maatregelen of aanpassingen vooropgesteld. 

Meer in detail werden de volgende ontwikkelingsperspectieven en concrete acties uit 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan als basis voor de herziening van het BPA 
aangegrepen: 

Stedelijk gebied – centrale stedelijke as 

Commerciële as 

De Vrijheid en directe omgeving vormen een toeristisch stedelijk complex met bijzon-
der karakter. Er dient vermeden te worden dat grote winkelketens zich hier komen 
vestigen om de charme van het winkelen in Hoogstraten te behouden. De komst van 
grote ketens zou er enkel voor zorgen dat het winkelapparaat van Hoogstraten er 
zou gaan uitzien zoals in alle andere steden, wat een inbreuk zou doen op de gezel-
ligheid die er nu heerst. 

Om het winkelen zo aangenaam mogelijk te maken in Hoogstraten-centrum, is het 
van belang om een aaneengesloten winkelas te creëren. Zo moeten blinde vlekken 
in het winkelpatroon vermeden worden. Er moet zeker gestreefd worden naar een 
verweving van functies. Zo kunnen dienstverlening, banken verzekeringsinstellingen 
en kleinhandel perfect naast elkaar functioneren, maar ook speciality goederen moe-
ten aan bod komen. 

Aantrekkelijk woongebied 

De centrale as dient verdicht te worden. Een belangrijk instrument is het promoten 
van wonen boven winkels en gemengde woon-winkelprojecten. 

Randvoorwaarde is dat de maatregelen met betrekking tot verkeersleefbaarheid 
kunnen gehaald worden. Het groene lijnelement langsheen de Vrijheid dient sterker 
uitgewerkt te worden als beeldbepalend zichtelement. 

Verkeersinfrastructuur 

Teneinde de verkeersleefbaarheid van de stadskern te verbeteren doet de gemeente 
een suggestie aan de provincie. In de toekomst is het mogelijk om deze as uit te 
bouwen als centraal verblijfsgebied binnen de stad. Op deze as zijn herinrichtings-
projecten van het openbaar domein gewenst. Strategische locaties hiervoor zijn de 
Vrijheid ter hoogte van het stadhuis en het Van Aertselaerplein. Daarnaast moet het 
mogelijk zijn tot andere ruimtelijke parkeerconcepten in de omgeving van de Vrijheid 
te komen. 

Stedelijk gebied - rand west 

Woonverdichting 

Het gebied rand west is overheersend een woonomgeving. Het stedelijke woonweef-
sel dient kwalitatief verdicht te worden. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan 
het invullen van binnengebieden in de zone tussen de Moerstraat en de Burgemees-
ter Van Aperenstraat. Hierbij wordt voorzien in een diversiteit van woonmilieus. Ho-
gere dichtheden in aaneengesloten bebouwing worden gesitueerd nabij de Vrijheid. 
Het opsplitsen van grotere woningen in meerdere wooneenheden is toegestaan. 
Aansluitend bij het landbouwgebied ten westen van het stedelijke woonweefsel wordt 
in een lagere dichtheid voorzien. Zo wordt een diversiteit aan woonmilieus gecreëerd. 

Overgang naar landbouwgebied 

De overgang naar het westelijk gelegen landbouwgebied heeft een meer open ka-
rakter. Door te voorzien in vrijstaande bebouwing met een lager hoogteprofiel (bij-
voorbeeld 1 bouwlaag en dak) wordt een overgang naar de achterliggende open 
ruimte gecreëerd. Er is ook ruimte voor gemeenschaps- en recreatieve voorzieningen 
voor zoverre deze constructies dit open karakter niet aantasten. 
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2.5 Bestemmingen 

Gewestplan 

Het oorspronkelijk bestemmingsplan voor deze zone deelt het gebied in deels in een 
woongebied (noordelijke deel) en deels in een zone voor gemeenschapsvoorzienin-
gen en openbaar nut (zuidelijke deel). 

In bijlage bij de basiskaarten is de onderliggende bestemming van het gewestplan 
weergegeven. 

BPA  nr. 001 – Centrum-Westkant 

Het BPA nr. 001 ‘Centrum Westkant’ werd herzien en definitief goedgekeurd bij mi-
nisterieel besluit op 22/11/2001. Dit BPA werd herzien om het plaatsen van twee 
lokalen voor een school in het plangebied mogelijk te maken. Het BPA voorziet een 
sterke verdichting van het centrum. 

In de nabijheid van of aanpalend aan het plangebied zijn geen andere BPA’s van 
toepassing.  

Figuur 3: BPA nr. 001 herziening Centrum Westkant 

 

 

Het BPA bestond uit volgende gebieden: 

– Zone voor wonen in een- of meergezinswoningen 

– Zone voor stedelijk wonen 

– Zone appartementen 

– Kernwinkelzone 

– Zone voor gemeenschapsvoorzieningen 

– Zone voor gemeenschapsvoorzieningen en dienstverlenende activiteiten met 
nabestemming wonen 

– Zone voor tuinen 

– Zone voor voortuinen 

– Parkzone 

– Zone voor openbare ruimten 

– Te behouden bomen 

 

Specifiek voor het plangebied, waren volgende bestemmingen van toepassing:  

– Zone voor wonen in een- of meergezinswoningen waar open en halfopen bebou-
wing mogelijk is 

– Zone voor tuinen 

– Zone voor voortuinen 

– Zone voor gemeenschapsvoorzieningen 

Figuur 4: detail uit BPA 001 herziening centrum Westkant thv het plangebied 



 

8 IOK plangroep Hoogstraten –RUP Centrum Westkant – gedeeltelijke herziening  

Gedeeltelijke vervanging BPA nr. 001 ‘Centrum-Westkant’ dmv een RUP 

De beslissing tot de gedeeltelijke herziening van het BPA Centrum Westkant ‘Herzie-
ning en uitbreiding’ werd door de gemeenteraad genomen tijdens de zitting van 
25/07/2005 (gemeenteraad: principieel akkoord met de gedeeltelijke vervanging van 
het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 001 ‘Centrum Wetkant’). Dit RUP werd goedge-
keurd door de gemeenteraad op 25/08/2008. 

Voor zone 1 zag het grafisch plan er als volgt uit: 

Figuur 5:  grafisch plan zone 1 RUP gedeeltelijke vervanging BPA nr 001 Centrum- 
Westkant dmv een RUP 
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3 Sectoraal juridisch kader 

 Samenvattende tabel sectoraal kader 

Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor RUP gedeeltelijke herziening RUP Centrum Westkant 

Natuur en bos   

Natuurtoets Dit is de ‘natuurtoets’ cf. artikel 16 natuurdecreet De natuurwaarden binnen het plangebied zijn erg beperkt. Het RUP zorgt niet voor een verstoring van na-
tuurwaarden. 

Gebieden van VEN/IVON Afbakening van deze gebieden met natuurfunctie 
cf. natuurdecreet 

In en nabij het plangebied zijn er geen VEN-gebieden aanwezig. 

Vogelrichtlijngebied  Het betreft een decretale verankering (natuurde-
creet) van de Europese Richtlijn 79/409/EEG 

In en nabij het plangebied zijn er geen habitatrichtlijngebieden aanwezig. 

Habitatrichtlijngebied Het betreft een decretale verankering (natuurde-
creet) van de Europese Richtlijn 92/43/EEG 

In en nabij het plangebied zijn er geen vogelrichtlijngebieden aanwezig. 

Natuurreservaten Erkend natuurreservaat In en in nabij het plangebied zijn er geen natuurreservaten aanwezig 

Bosdecreet  In en in nabijheid plangebied is geen bos aanwezig 

Landbouw   

Ruilverkaveling Afgebakend cf. de ruilverkavelingswetten. Nvt 

Afbakening natuurlijke en agra-
rische structuur 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos, als 
basis voor het uitwerken van gewestelijke ruimte-
lijke uitvoeringsplannen 

Nvt 

Landschap/onroerend erfgoed   

Beschermd monument, land-
schap, dorpsgezicht of stadsge-
zicht 

decreet tot bescherming van monumenten, stads- 
en dorpsgezichten  

Landschapsdecreet en decreet tot bescherming 
van monumenten, stads- en dorpsgezichten 

In het plangebied zijn er geen beschermde monumenten of landschappen aanwezig. 

Erfgoedlandschappen onderdeel van het Decreet inzake de landschaps-
zorg. Akerplaatsen zoals weergegeven in de 
landschapsatlas. Vanaf de opname in RUP’s 
worden deze ‘ankerplaatsen’ erfgoedlandschap-
pen genoemd. 

Het plangebied is niet in een ankerplaats gelegen 

Inventaris bouwkundig erfgoed Cf vastgestelde lijst 14 september 2009 heeft de 
administrateur-generaal van het Vlaams Instituut 
voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) de Inventaris 
van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen 
vastgesteld 

Geen waardevol erfgoed in of nabij plangebied gelegen 

Archeologisch erfgoed Worden beschermd via decreet op het archeolo-
gisch patrimonium 

In of in nabijheid plangebied zijn geen vondsten gemeld in CAI 
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Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor RUP gedeeltelijke herziening RUP Centrum Westkant 

Fysisch systeem   

Waterloop Wetgeving mbt bevaarbare en onbevaarbare 
waterlopen 

In of in nabijheid plangebied is geen waterloop aanwezig 

Beschermingszone grondwa-
terwinning 

De afbakening van waterwingebieden en be-
schermingszones valt onder het besluit van 27 
maart 1985. 

Nvt 

Watertoets Artikel 8 decreet integraal waterbeleid, uitvoe-
ringsbesluit watertoets 

Cf. watertoetskaart 2011 is het plangebied niet in een overstromingsgevoelig gebied gelegen. 

Zoneringsplan  Het plangebied is cf. zoneringskaart in “centraal gebied” gelegen. 

Mobiliteit/openbare ruimte   

buurtwegen Cf. atlas der buurtwegen In of grenzend aan plangebied komt geen buurtweg voor 

Mobiliteitsplan Visie geldende mobiliteitsplan  

Rooilijnplan  Voor de wegen grenzend aan het plangebied is geen rooilijnplan opgemaakt. 

Andere   

Voorkooprecht Aanduiding van gebieden waar een recht van 
voorkoop geldt. 

Nvt 

Ruimtelijke veiligheidsrapporta-
ge  

Cf. Besluit mbt veiligheidsrapportage Er is geen SEVESO-inrichting aanwezig of mogelijk binnen het plangebied. Het RUP betreft wel een aan-
dachtsgebied. Binnen een straal van 2000 meter komt er echter geen SEVESO-bedrijf voor. Voor dit RUP 
dient aldus geen RVR te worden opgesteld. 

Screening op planMER De regelgeving werd opgemaakt op Europees 
niveau en werd later geïmplementeerd door 
Vlaanderen in de decreten en uitvoeringsbesluiten 

De beslissing van de dienst MER zal hierin worden opgenomen. 
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4 Bestaande ruimtelijke structuur 

4.1 Beschrijving plangebied en omgeving 

4.1.1 Fysisch systeem 

Bodemtype Het plangebied is grotendeels niet gekarteerd, maar vermoedelijk 
betreft het hier een plaggenbodem op (lemig) zand, zoals in de 
omgeving. 

Bodemkwaliteit Volgens officiële gegevens van OVAM komen er in het plange-
bied geen vervuilde sites of percelen voor. 

Reliëfkenmerken Het betreft een vlak gebied 

Watertoetskaarten Cf. de watertoetskaarten: 

 Het plangebied is gelegen op een infiltratiegevoelige bodem. 

 Het plangebied heeft een ondergrond dat matig gevoelig is voor 
grondwaterstromingen.  

 Het plangebied is niet gelegen in een erosiegevoelig gebied 

 Volgens de hellingenkaart is het plangebied gelegen in een 
zone met een helling tussen 0,5 en 5%. 

 

Voor een weergave van het fysisch systeem wordt verwezen naar de basiskaarten 
in bijlage 

4.1.2 Natuur 

Globale natuurlijke struc-
tuur 

Het plangebied ligt aan de rand van de kern van Hoogstraten. De 
natuurwaarden binnen de kern zijn beperkt. 

Natuurwaarden in plan-
gebied 

Binnen het plangebied komen cf. de biologische waarderings-
kaart geen bijzondere natuurwaarden voor.  

 

Voor een weergave van de vegetatie in en in de onmiddellijke omgeving van het 
plangebied wordt verwezen naar de basiskaarten in bijlage. 

4.1.3 Landschap 

Landschapstype Het plangebied sluit onmiddellijk aan bij de kern van Hoogstra-
ten. Het landschap wordt gevormd door bebouwing. 

Landschapsatlas Het plangebied ligt niet in een ankerplaats of relictzone cf. de 
landschapsatlas 

Provinciale landschaps-
kaart 

Het plangebied kreeg geen specifieke aanduiding op de provinci-
ale landschapskaart 

4.1.4 Gebruikers 

Wonen Het plangebied sluit aan bij de kern van Hoogstraten. Ten oosten van 
het plangebied is de school VITO gelegen. Ten noorden, ten zuiden 
en ten westen komen vrijstaande eengezinswoningen voor met 1 à 2 
bouwlagen.  

Landbouw Ten westen van het plangebied, achter de woningen aan de overzijde 
van de Katelijnestraat komen landbouwpercelen voor. Het plangebied 
staat hiermee niet rechtstreeks in verbinding. 

 

Voor een weergave van de ligging van het plangebied in de kern van Hoogstraten 
wordt naar de orthofoto en de topografische kaart in de basiskaarten in bijlage ver-
wezen. Voor een weergave van de ligging van het plangebied ten opzichte van 
landbouwgebruikspercelen wordt naar de basiskaart met landbouwgebruikspercelen 
in bijlage verwezen. 

4.1.5 Mobiliteit 

Ontsluitingspunten De woning in het plangebied ontsluit via de Katelijnestraat. De 
percelen in gebruik door de school kunnen ontsluiten via een poort 
voorzien langs de Gravin Elisabethlaan. 

Wegtype De Katelijnestraat en de Gravin Elisabethlaan zijn gemeentelijke 
wegen.  

Openbaar vervoer De school is goed ontsloten voor openbaar vervoer. Ten zuidoos-
ten van het plangebied komt een bushalte voor. 

Langzaam verkeer Wegens de ligging in het centrum zijn er in de omgeving voldoen-
de voorzieningen voor langzaam verkeer. 

Verkeersgeneratie In de bestaande toestand genereert het plangebied zeer weinig 
verkeer. Enkel in functie van de ene, bestaande woning binnen het 
plangebied. De school gebruikt de overige percelen wel, maar in 
functie van de opleiding land- en tuinbouw. Hierbij komt geen 
verkeersgeneratie kijken.  
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4.2 Beschrijving plangebied 

Figuur 6:orthofoto (2010) plangebied RUP, met aanduiding van kadastrale percelen 

Bestaande toestand plangebied 

Het plangebied bestaat enerzijds uit één privéwoning (Katelijnestraat 15) met tuin in 
het noorden van het plangebied en anderzijds daarbij aansluitend percelen die in 
eigendom zijn van de school VITO (Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs). 

De privéwoning is gelegen op perceel 274 F met daaraan aansluitend de tuin op 
perceel 274 G. Deze woning kan als geacht-vergund beschouwd worden, met uit-
zondering van het gedeelte van de woning dat tot op korte afstand van de perceels-
grens onvergund werd bijgebouwd. Bij deze woning is eveneens een onvergunde 
groene boogloods gelegen. 

De percelen 274 H en 274 R, ten zuiden van de privéwoning gelegen liggen braak. 
Voorheen stond hier wel een woning, maar deze werd enkele jaren geleden afge-
broken. 

De percelen 269 A/2 en 269 Z (deels) zijn in gebruik door de school in functie van 
hun opleiding land- en tuinbouw. Op deze percelen worden land- en tuinbouwactivi-
teiten op kleine schaal gedaan. Het wordt gebruikt in functie van demovelden van 
leerlingen uit deze richtingen. 

Deze braakliggende percelen en percelen in gebruik door de school vormen een 
kleine niet-ingevulde ruimte binnen het woongebied van Hoogstraten. 

Onderstaande foto’s geven een beeld van het plangebied (situatie april 2012) 

Figuur 7:  zicht op plangebied vanuit het zuiden in noordelijke richting (links) en 
van het oosten (hoek perceel 274F en 274 H) in zuidwestelijke richting 
(rechts) 
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Figuur 8: zich op plangebied vanuit het oosten in westelijke richting (links) en op 
het kruispunt Gravin Elisabethlaan en Katelijnestraat in noordoostelijke 
richting (rechts) 

Figuur 9: foto woning Katelijnestraat 15, gelegen binnen het plangebied van het 
RUP (links); zicht op het plangebied vanuit het westen in noordoostelijke 
richting (rechts) 

 

Op volgende figuur wordt de bestaande toestand weergegeven, zoals ook in het 
RUP Centrum-Westkant – beperkte herziening (zone 1) werd weergegeven. De 
situatie tot op heden is hetzelfde gebleven. 

Figuur 10: weergave bestaande toestand cf. RUP Centrum Westkant – beperkte 
herziening 

Bestaande ruimtelijk-juridische context plangebied 

Stedenbouwkundige vergunningen 

– Perceel 274F: 

– Reeds 2x vraag tot uitbreiden en regulariseren van het uitbreiden van een 

woonhuis geweigerd (30/01/2006 en 24/04/2006) 

– Percelen 274 H, 274 P, 269 Z, 274 R, 269 A/2, 270 G/2 

– Bouwen van een schoolgebouw en het regulariseren van de gewijzigde uit-

voering van een schoolgebouw (21/06/2010). Deze vergunning voorziet ge-

bouwen in functie van de school (loods voor landbouwvoertuigen en klaslo-



 

14 IOK plangroep Hoogstraten –RUP Centrum Westkant – gedeeltelijke herziening  

kalen) binnen het plangebied. Tegen deze vergunning werd een verzoek-

schrift tot weigering ingediend bij de raad voor vergunningenbetwisting.  

– Percelen 274 P, 269 Z, 269 A/2, 270 G/2 

– Slopen van een serre (19/03/2012) – serre bevindt zich niet binnen het plan-

gebied van het RUP. 

– Perceel 269 A/2: 

– Slopen van een woonhuis (5/06/2000) 

– Perceel 269 Z (en andere percelen horende bij de school). Deze vergunningen 
slaan allen op een gedeelte van de school, buiten het plangebied van het RUP. 

– Bouwen van een turnzaal en sanitaire installaties (15/05/1975) 

– Bouwen van 4 klaslokalen en werkplaats-atelier (12/07/1982) 

– Het verbouwen van schoolgebouwen (22/03/1993) 

– Bouwen van een sanitair blok met klas- en praktijklokalen na het slopen van 

een sanitaire blok (11/08/2008) 

– Bouwen van een sporthal (1/12/2003) 

– Percelen 274 H en 274 R: 

– Slopen van een woonhuis en bergingen (20/12/2004) 

Verkavelingsvergunning 

Binnen het plangebied zijn geen verkavelingen gelegen. 

Milieuvergunning 

Aan de school VITO werden volgende milieuvergunningen verleend, o.a. ook voor 
perceel 269Z dat deels binnen het plangebied is gelegen: 

– Klasse 2, exploitatie van een nieuwe inrichting van 08/04/1970 tot 08/04/2000 

– Klasse 2, exploitatie van een nieuwe inrichting van 14/05/1971 tot 14/05/2001 

– Klasse 2, exploitatie van een nieuw inrichting: einddatum 09/09/2006 

– Klasse 2 (exploitatie van een inrichting die na wijziging of aanvulling van de 
indelingenlijst vergunningsplichtig wordt. Einddatum 5/06/2012 

– Klasse 2: het veranderen van een inrichting  met einddatum 02/12/2006 

– Klasse 2: de exploitatie van een nieuw inrichting: van 16/05/2011 tot 16/05/2031. 

 

2 andere milieuvergunningen werden verleend binnen het plangebied. Deze zijn 
echter niet meer geldende, gezien de bebouwing op deze percelen, waarvoor de 
milieuvergunning werd aangevraagd reeds werden afgebroken: 

–  Perceel 274 R: klasse 2, de exploitatie van een nieuw inrichting van 26/01/1988 
tem 1/09/2011 

– Perceel 269 A/2: klasse 2, de exploitatie van een nieuw inrichting van 
24/05/1973 tem 24/05/2003 

Bouwmisdrijven 

Op perceel 269 A/002 staat een bouwmisdrijf geregistreerd. Dit is echter een 
bouwmisdrijf dat niet meer bestaat, gezien de woning met het bouwmisdrijf daar in 
het verleden reeds volledig werd afgebroken. 

Erfdienstbaarheden 

Binnen het plangebied zijn geen erfdienstbaarheden gekend. 
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5 Programma - doelstellingen 

5.1 Programma 

Uitbreiding van de school 

Het opmaken van het RUP kadert in het voorzien van uitbreidingsmogelijkheden 
voor de school; dat een aaneensluitend scholencomplex vormt op de naastliggende 
percelen binnen hetzelfde bouwblok. De uitbreiding van de school is nodig omwille 
van volgende redenen: 

– Creëren van didactische ruimten voor het geven van praktijkopleidingen. De 
bestaande infrastructuur is te krap geworden gezien de verschillende richtingen 
die georganiseerd worden meer ruimte in beslag neemt omwille van de verschil-
lende soorten machines en technieken waarmee de leerlingen in aanraking ko-
men. 

– Tevens dient er een opslagplaats voorzien waarbij de diverse machines en ma-
terialen kunnen gestockeerd worden. 

– In de bouwwerken dienen naast praktische ruimten ook leslokalen voorzien 
worden waarbij lessen kunnen gegeven worden in de onmiddellijke omgeving 
van de machines. 

– Het werken in kleinere groepen maakt het noodzakelijk dat er voldoende be-
schikbare ruimte aanwezig is om aan deze beleidsvisie te kunnen voldoen. 

 

De bouwwerken dienen ook gezien te worden als praktijkopleiding voor de leer-
lingen. De opeenvolging van bouwwerken op VITO zorgt ervoor dat er permanent 
praktische lessen kunnen gegeven worden aan de leerlingen ter plaatse. In de op-
leidingen zijn stages voorzien, door de bouwwerken mekaar te laten opvolgen kun-
nen vele van deze stages voorzien worden op VITO zelf. Op die wijze vermijdt men 
tijdrovende verplaatsingen naar stagebedrijven. Bovendien kunnen leerkrachten zelf 
bij het geven van theorie deze theorie gaan bekijken of zelf toepassen in de praktijk 
op de bouwwerken die uitgevoerd worden. Daarom is deze investering noodzakelijk 
waardoor de ll weer enkele jaren verder praktijkopleiding kunnen bekomen op VITO 
zelf. 

De ontsluiting van de schoolgebouwen voor de leerlingen wijzigt door de opmaak 
van dit RUP niet. Dit blijft op de bestaande ontsluitingspunten van de school voor-
zien. In functie van de toegang tot de gebouwen voor vb. landbouwmachines kan 
wel een ontsluiting voorzien worden binnen het plangebied aan de Gravin Elisa-
bethlaan en de Katelijnestraat. 

Mogelijkheden voor bestaande woning 

Binnen het plangebied is een bestaande woning gelegen. Deze woning dient moge-
lijkheden te krijgen in functie vb. uitbreiden. Het grootste gedeelte van deze woning 
is geacht-vergund, maar een kleiner gedeelte, tot vlak tegen de perceelsgrens met 
274 H is later onvergund bijgebouwd. Net zoals op andere plaatsen in een gelijkaar-
dig geval, dient voor deze woning rekening gehouden te worden met een bouwvrije 
strook van minimaal 3 meter voor een open bebouwing. De woning dient wel moge-
lijkheden te krijgen ifv uitbreiding. 

5.2 Doelstellingen 

De doelstellingen uit het oorspronkelijke RUP Centrum Westkant worden behouden. 

Juridisch 

– Uitbreiding school: omvorming van zone voor wonen in een- of meergezinswo-
ningen naar zone voor gemeenschapsvoorzieningen 

– Woning: aanpassingen aan stedenbouwkundige voorschriften en inplanting 

Ruimtelijk: 

– Uitbreiding school: bouwhoogte 45° regel, daar waar grenzend aan bebouwing, 
grenzend aan openbaardomein 10.00m bouwhoogte 

– Woning: zijdelingse bouwvrije zone van 3.00m te voorzien 
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6 Ontwerp 

Het grafisch plan, zoals voorzien in het RUP Centrum Westkant, zone 01 wordt 
behouden (zie 2.5 op pg. 7 en Figuur 5 op pg. 8) 

Op het grafische plan zijn volgende bestemmingszones voorzien: 

Zone voor wonen in open/halfopen bebouwing 

In deze zone, rondom de bestaande woning in de Katelijnestraat 15, worden speci-
fieke voorschriften opgelegd met betrekking tot deze woning. Deze zone is op dit 
moment ingenomen door een open bebouwing. Langs beide zijden van de bestaan-
de perceelsgrenzen werd een bouwvrije zijtuinstrook van 3 meter voorzien, wat 
gebruikelijk is bij open of halfopen bebouwing ten opzichte van perceelsgrenzen. 

De grenzen van deze zone moeten als volgt geïnterpreteerd worden: 

– de grens aan de zijde Katelijnestraat valt samen met de bestaande voorgevel-
bouwlijn. 

– Tussen de zijdelingse perceelsgrenzen en de zone is een bouwvrije zijtuinstrook 
van 3 meter voorzien. 

– De diepte van de zone is 17 meter, verdeel in 12 meter + een uitbreidingszone 
van 5 meter. 

Zone voor gemeenschapsvoorzieningen 

Er is in het RUP een zone voor gemeenschapsvoorzieningen gebruikt. Deze kan 
worden ingenomen door activiteiten/gebouwen van de naastliggende school. Ten 
opzichte van de bestaande woning werd een minimale bouwafstand opgelegd. 

De grenzen van deze zone moeten als volgt geïnterpreteerd worden: 

– Langs de zijde van de Katelijnestraat start de strook op 15 meter uit de as van 
de weg (ter hoogte van perceel 269 A2). Deze afstand wordt doorgetrokken over 
de naastliggende percelen van deze zone. 

– Langs de zijde van de Gravin Elisabethlaan wordt de gevel van het gebouw op 
perceel 269Z dat naar de Gravin Elisabethlaan gericht is, doorgetrokken naar de 
zone voor gemeenschapsvoorzieningen. 

Zone voor voortuinen 

Langs de Katelijnestraat en de Gravin Elisabethlaan werd een voortuinstrook voor-
zien. Deze strook moet open blijven. 

De grenzen van deze zone moeten als volgt geïnterpreteerd worden: 

– Deze zone is de strook langs de Katelijnestraat en de Gravin Elisabethlaan. 

– Ter hoogte van de woning op perceel 274F is deze zone gelegen tussen de 
Katelijnestraat en de bestaande voorgevelbouwbouwlijn die samenvalt met de 
grens van de zone voor wonen in open/halfopen bebouwing 

– De voortuin grenzende aan de zone voor gemeenschapsvoorzieningen is gele-
gen tussen de rooilijn en de zone voor gemeenschapsvoorzieningen. 

Zone voor tuinen 

In de zone voor tuinen, achter en naast de zone voor wonen in open/halfopen be-
bouwing wordt ruimte geboden voor een tuin en open ruimten, horende bij een wo-
ning. In de voorschriften worden hier bepalingen opgenomen met betrekking tot de 
bouw van garages en andere bebouwing en verharding die passend zijn in een 
tuinzone. 

De grenzen van deze zone moeten als volgt geïnterpreteerd worden: 

– Ten noorden van artikel 1 betreft het de grens van artikel 1 aan de zijde van de 
Katelijnestraat die wordt doorgetrokken. 

– Ten zuiden van artikel 1 betreft het de grens van artikel 1 aan de zijde van de 
Katelijnestraat die verbonden wordt met de grens van artikel 2, zone voor ge-
meenschapsvoorzieningen.  

7 Ruimtebalans 

Tabel 1: ruimtebalans RUP gedeeltelijke herziening RUP Centrum Westkant 

GEWESTPLAN   

 
 RUP. CENTRUM WESTKANT: gedeeltelijke herziening   

bestemming opp.(m²)  art. bestemming opp.(m²) 

woongebied 2.004  1 Zone voor wonen in open / halfopen bebouwing 299 

Gebied voor gemeenschaps-
voorzieningen en openbaar nut 2.152  2 Zone voor gemeenschapsvoorzieningen 1939 

   3.1 Zone voor voortuinen bij wonen 226 

BPA CENTRUM WESTKANT   3.2 Zone voor voortuinen bij gemeenschapsvoorzieningen 858 

Zone voor wonen in een- of 
meergezinswoningen 840  4 Zone voor tuinen 834 

Zone voor gemeenschapsvoor-
zieningen 543     

 Zone voor tuinen  1.982     

Zone voor voortuinen 791     

      

Totaal: 4.156    Totaal: 4.156 

Bron: berekeningen op basis van ‘Gewestplan, vector, 2011’ (Vlaamse Overheid - Departement Ruimtelijke 

Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed),  eventueel ander bestemmingsplan van toepassing (bv. BPA 

Centrum Westkant) en grafisch verordenend plan  
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8 Register van percelen waarop een bestem-
mingswijziging gebeurt die aanleiding kan 
geven tot planschade, planbaten of compen-
satie 

Dit is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 §1, 7° van de Vlaamse Codex Ruim-
telijke Ordening, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorge-
voerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenhef-
fing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.  

Dit register geeft de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die 
aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit regis-
ter houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een ver-
goeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, 
uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. 
Het register kan geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, 
uitzonderings- of vrijstellingsgronden.  

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold voor de bestemmingswij-
ziging digitaal te vergelijken met het huidige voorliggende plan. Mogelijk verschilt de 
cartografische ondergrond waarop de bestemmingen werden ingetekend in het 
oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten 
optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden.  

 

per-
ceelnr 

Oorspronkelijke 
bestemming 
(gewestplan) 

Oorspronkelijke 
categorie van 
gebiedsaandui-
ding 

Categorie van 
gebiedsaandui-
ding na bestem-
mingswijziging 

 

274 G 
(deels) 

Gebied voor ge-
meenschapsvoor-
zieningen en open-
bare nutsvoorzienin-
gen 

9° gemeenschaps-
voorzieningen en 
nutsvoorzieningen 

1° wonen Planbaten mogelijk 

274H woongebied 1° wonen 9° gemeenschaps-
voorzieningen en 
nutsvoorzieningen 

Planschade mogelijk 

274 R 
(deels) 

woongebied 1° wonen 9° gemeenschaps-
voorzieningen en 
nutsvoorzieningen 

Planschade mogelijk 

 

Dit register wordt grafisch weergegeven in bijlage. 

9 Op te heffen voorschriften 

Bestemmingen 

– Het BPA Centrum Westkant (MB 22/11/2001) wordt voor de zone gelegen bin-
nen de afbakening van dit RUP vervangen door de voorschriften van dit RUP. 

– De onderliggende bestemming cf. gewestplan, nl. woongebied vervalt eveneens: 

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverle-
ning, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van 
goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten wor-
den afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor 
openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische 
bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar 
worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omge-
ving. 

Verkavelingsvoorschriften van geldende niet vervallen verkavelingen 

Binnen het plangebied zijn geen goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen gele-
gen. Er zijn dus geen verkavelingsvoorschriften die vervallen door opmaak van dit 
RUP. 

 





 

Hoogstraten –RUP Centrum Westkant – gedeeltelijke herziening IOK plangroep 19 

 

DEEL 2 Stedenbouwkundige voorschriften 

 

 

 

 

 

 

Liselotte Raes Stijn Sneyers 

Projectverantwoordelijke Projectcoördinator 

    Erkend ruimtelijk planner 

RUP CENTRUM WESTKANT: GEDEELTELIJKE HERZIENING 

 

Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Hoogstraten in zijn zitting van  
17 december 2012. 

 

de secretaris, de voorzitter, 

 

 

 

 

E. Palmans M. Verschueren 





 DEEL 2 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  
 1 Algemene bepalingen 

Hoogstraten –RUP Centrum Westkant – gedeeltelijke herziening IOK plangroep 21 

1 Algemene bepalingen 

1.1 Terminologie 

Bebouwingsindex 

de bebouwingsindex (B/T) is de verhouding van het geheel van de bebouwde en/of 
overdekte terreinoppervlakte op de totale terreinoppervlakte van alle percelen die 
deel uitmaken van de bestemmingszone. 

Bebouwingspercentage 

een in de voorschriften aangegeven percentage, dat de maximale oppervlakte van 
het perceel/de zone aangeeft dat mag worden bebouwd.  

Begroeningspercentage 

een in de voorschriften aangegeven percentage, dat de minimale oppervlakte van 
het perceel aangeeft dat onverhard en met vegetatie begroeid moet zijn. 

Bestemming 

is het doel van het ruimtegebruik, gedetailleerd tot op niveau van het perceel of een 
perceelsdeel dat met behulp van voorschriften aan een bepaald stuk grond wordt 
toebedeeld. De bestemming duidt de functie aan die door het plan juridisch vastge-
legd wordt. 

Bruto bouwvolume 

het bruto bouwvolume van een woning wordt gemeten met inbegrip van de binnen-
muren, buitenmuren, dakconstructie, verluchtingsschachten en schouwen, te ver-
trekken van het gemiddelde maaiveldpeil. Bij de volumeberekening wordt het bruto 
volume van de woningbijgebouwen en van aansluitende overdekte terrassen, car-
ports en andere open overdekte constructies meegeteld in dit bruto bouwvolume. 
Keldervolumes onder het gemiddeld maaiveldpeil worden niet meegerekend, op 
voorwaarde dat het gaat over gebruikelijke onderkeldering van het woongebouw. 
Wanneer ondergrondse ruimtes woonfuncties herbergen (woonlokalen, garage, 
hobbyruimte, nevenbestemming) moeten ze wel meegerekend worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Eengezinswoning 

woning bestemd voor de huisvesting van één gezin 

Harmonisch  

(zoals in harmonische samenhang, op harmonieuze wijze aansluiten op), dit houdt 
in dat de gebouwen voor de meeste elementen die hun voorkomen in de omgeving 
een samenwerking of verband aangaan tot een welgeordend en aangenaam ogend 
geheel, wat niet uitsluit dat er op een verantwoorde en bewust doordachte manier 
aparte accenten kunnen gelegd worden. 

Hoofdbestemming 

de hoofdbestemming is de verplicht te realiseren bestemming voor de bestaande en 
nieuwe gebouwen in de desbetreffende zone van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De 
hoofdbestemming moet eerst gerealiseerd worden (voor de nevenbestemming – zie 
verder), en neemt het grootste deel van de bebouwde oppervlakte in. 

Kroonlijst  

een geaccentueerd (dikwijls uitstulpend) deel van een geveldak dat het bovenste 
deel van de gevel aanduidt, de ruimtelijk verticale beëindiging van de bovenzijde 
van de gevel van het gebouw. 

Kroonlijsthoogte 

de kroonlijsthoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het gemiddeld maaiveld-
peil ter hoogte van de gevels, tot aan de bovenzijde van de goot, de kroonlijst of de 
gevelbeëindiging. De hoogte van het (eventuele) hellende dak wordt hierin niet 
meegerekend. 

Meerlagige groenbuffer 

Bufferbeplanting die wordt aangelegd met zowel beplanting op de kruidlaag, struik-
laag als op de kruinlaag. 

Nevenbestemming 

een toegelaten bestemming binnen de desbetreffende zone van het ruimtelijk uit-
voeringsplan. Een nevenbestemming kan maar gerealiseerd worden tegelijkertijd 
met of na de realisatie van de hoofdbestemming, en neemt minder dan 50% in van 
de bebouwde oppervlakte. 

Perceel 

een grondstuk aangegeven op de kadastrale kaarten en leggers, en die bepaald 
wordt door de kadastrale perceelsgrenzen zoals die op de kaarten van de bestaan-
de feitelijke en juridische toestand zijn weergegeven. 
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Rooilijn 

deze lijn vormt de grens tussen de openbare weg en de aanpalende eigendommen. 

Terrein 

alle kadastrale percelen, die fysiek één geheel vormen en aan elkaar grenzen. 

Totale bouwhoogte 

de totale bouwhoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het gemiddeld maai-
veldpeil ter hoogte van de gevels, tot aan het hoogste punt van het dak (de nok). 
Schouwen, antennes, bliksemafleiders, verluchtingselementen, technische installa-
ties en sierelementen op het dak worden in deze hoogte niet meegeteld. 

Verhardingspercentage 

een in de voorschriften aangegeven percentage, dat de maximale oppervlakte van 
het perceel aangeeft dat verhard mag worden. 

Vloerindex 

de vloerindex of V/T is de verhouding van de brutovloeroppervlakte van een gebouw 
op de totale terreinoppervlakte van alle percelen die deel uitmaken van de bestem-
mingszone, half verzonken lagen inbegrepen. 

Woning 

de woning is het gebouw of het gedeelte van het gebouw, bestemd voor de huisves-
ting van één gezin of meerdere gezinnen en als dusdanig gebruikt. 

Woningbijgebouw 

een constructie of gebouw dat ruimten en/of bestemmingen bevat die een onder-
steunende functie hebben voor de eigenlijke woning. Het gaat hier over overdekte 
terrassen, pergola’s, garages, carports, fietsenstallingen, tuinbergplaatsen, tuinhui-
zen en technische lokalen horende bij de woning (bv. verwarmingslokaal, het filter-
huis van een zwembad, ...). De bijgebouwen die ingericht zijn voor een nevenbe-
stemming vallen niet onder deze definitie. 

1.2 Algemene voorschriften 

Ruimtelijke kwaliteit, contextuele inpassing en duurzame ontwikkeling 

De toetsing van de geslaagdheid van de ruimtelijke kwaliteit en de contextuele in-
passing wordt onder meer gebaseerd op: 

– de inplantingsplaats van de gebouwen. Gebouwen dienen zowel op een functio-
neel verantwoorde als op een ruimtelijk verantwoorde wijze ingeplant te worden; 

– de relatie met de overige bebouwing in de omgeving: de bebouwing en harde 
infrastructuurelementen worden zoveel mogelijk gebundeld en sluiten zowel 
morfologisch als naar opbouw aan met andere bebouwing in de omgeving; 

– de relatie met de open ruimte: de gebouwen, uitbreidingen en andere infrastruc-
tuur worden ingeplant met oog op het vrijwaren van kwalitatieve randen van de-
ze open ruimte; 

– de ruimtelijke draagkracht; 

– de architecturale kwaliteit, de verschijningsvorm en de gebruikte bouwmateria-
len. 

De motivatie moet voldoende zijn en op een degelijke wijze onderbouwd om aan te 
tonen dat de inpassing geslaagd en verantwoord is. 

Bepalingen met betrekking tot de inrichting van de niet-bebouwde delen van 
het terrein 

De niet bebouwde delen worden met het oog op de functionaliteit en op de estheti-
sche en duurzame aspecten aangelegd. 

Maximum de helft van het in de voorschriften aangehaalde verhardingspercentage 
mag aangebracht worden met verhardingen die de waterdoorlaatbaarheid beperken. 
Minimum de helft van het verhardingspercentage moet aangebracht worden met 
verhardingen die de waterdoorlaatbaarheid garanderen. Het in de voorschriften 
aangegeven minimum begroeningspercentage moet verplicht als groenbeplanting 
aangelegd worden. De groenvoorzieningen moeten aangebracht worden op basis 
van een goede ruimtelijke ordening en een verantwoord groenbeheer. Deze voor-
zieningen kunnen esthetische, functionele (begrenzing, perceelsscheiding, buffer-
werking), ecologische en andere functies vervullen. 

Om een zo maximaal mogelijke integratie van de bebouwing in het omgevende 
landschap te stimuleren, zijn als afsluiting/begrenzing van alle perceelsgrenzen 
slechts de volgende zaken toegelaten: 

– bij voorkeur streekeigen haagbeplanting; 

– draad-met-palen, eventueel begroeid met bij voorkeur streekeigen klimplanten. 

Bomen en kleine landschapselementen die beeldbepalend en/of structuuronder-
steunend zijn, zijn waardevol voor de omgeving en genieten een bescherming. 
Bouwvergunningsplichtige handelingen (omgevingswerken, graafwerken) in de 
omgeving van deze bomen en kleine landschapselementen mogen het verder leven 
van deze bomen of de kleine landschapselementen niet aantasten of bedreigen en 
evenmin de aanwezige beeld- en belevingskwaliteit aantasten. Bomen en kleine 
landschapselementen moeten bijdragen tot het versterken van de landschappelijke 
structuur. 
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Bepalingen met betrekking tot de toegankelijkheid mbt openbaar do-
mein/openbare ruimte voor mindervaliden. 

Integrale toegankelijkheid is een hedendaagse kwaliteitseis voor het openbaar do-
mein en de openbare gebouwen. Er wordt naar gestreefd om alle voorzieningen op 
een vanzelfsprekende wijze voor iedereen bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar en 
begrijpbaar te maken. Dus niet alleen voor rolstoelgebruikers, maar eveneens voor 
blinden en slechtzienden, minder mobiele mensen, personen in het gezelschap van 
kleine kinderen, ouderen, enz. 

De eisen voor toegankelijkheid zijn vervat in de Gewestelijke Stedenbouwkundige 
verordening inzake toegankelijkheid, goedgekeurd bij besluit van Vlaamse Regering 
van 5 juni 2009 (en latere wijzigingen) en van toepassing vanaf 1 maart 2010.  
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2 Specifieke voorschriften 

2.1 Artikel 1: Zone voor wonen in open en half open be-
bouwing 

Categorie van gebiedsaanduiding: ‘wonen’ 

Bestemming 

De hoofdbestemming is wonen onder de vorm van een een- of meergezinswoning in 
open en/of halfopen bebouwing. Binnen een meergezinswoning mogen er maximaal 
drie wooneenheden (of maximaal 6 wooneenheden bij samengevoegde percelen 
274F en 274G) voorzien worden en dit enkel op voorwaarde dat het morfologische 
karakter van een eengezinswoning gerespecteerd en behouden blijft. Als nevenbe-
stemming kunnen kleine kantoren en kleinschalige gemeenschapsvoorzieningen 
toegelaten worden. 

Er is slechts één nevenbestemming per terrein toegelaten. De bestaande nevenbe-
stemmingen, die aanwezig zijn op het moment van definitieve goedkeuring van dit 
ruimtelijk uitvoeringsplan, mogen behouden blijven. Nevenbestemmingen mogen 
nooit meer dan 50% van de oppervlakte in beslag nemen. Nevenbestemmingen 
moeten verenigbaar zijn met de hoofdbestemming en mogen de woonfunctie niet in 
het gedrang brengen. 

De bestaande gebouwen, andere dan die waarin de woning en de eventuele neven-
bestemming(en) zijn ingericht, en die behoorlijk vergund aanwezig zijn op het mo-
ment van definitieve goedkeuring van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, mogen hun hui-
dige bestemming behouden. 

Inrichting en beheer 

Perceelsbreedte 

De minimum perceelsbreedte voor gebouwen in open bebouwing bedraagt 14.00m. 
De minimum perceelsbreedte voor gebouwen in halfopen bebouwing bedraagt 
09.00m. 

Inplanting 

Alle hoofdgebouwen grenzend aan de openbare weg moeten gevat worden binnen 
de aan het plan aangeduide marges.  

Woningbijgebouwen moeten steeds gevat worden binnen de aangeduide uitbrei-
dingszone. Maximum 75% van deze uitbreidingszone mag bebouwd worden. Wo-
ningbijgebouwen kunnen enkel opgetrokken worden wanneer een volwaardige bui-
tenruimte van 70m² per woning gerealiseerd of behouden wordt. Wanneer het niet 
mogelijk is om deze buitenruimte te behouden kan de zone niet bebouwd worden. 
De bouwvrije afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen in open bebouwing en bij 
de open zijde van halfopen bebouwing bedraagt steeds minimum 3.00m. 

Bouwdiepte 

De uiterste bouwgrenzen en maximum bouwdiepten zijn op het plan aangeduid. 

Bouwhoogte 

Hoofgebouw: de maximale kroonlijsthoogte wordt vastgelegd op 7.00m. 

Woningbijgebouwen 

De kroonlijsthoogte van de bijgebouwen wordt beperkt tot 3.50m (plat dak op schei-
ding, bij halfopen bebouwing). Indien het bijgebouw opgericht wordt met een hellend 
dak (max. 45°) zal het op min. 3.00m. van de scheiding ingeplant worden. 

Daken 

De hoofdgebouwen en elk ander gebouw met meer dan één bouwlaag moet bedekt 
worden met een hellend dak. Alle voorzieningen, zoals onder meer technische infra-
structuur (liftkoker, …), met uitzondering van schoorstenen, moeten onder dit dak-
profiel geïntegreerd worden.  

De dakhelling situeert zich tussen de 35° en 45°, dit ten opzichte van een rechte 
hoek met de kroonlijst.  

Alle hellende daken worden voorzien met een dakbedekking uit duurzame materia-
len zoals dakpannen, leien, zink of koper. Het gebruik van golfplaten en bitumen 
materialen voor dakbedekkingen zijn niet toegestaan. Dakkapellen en staande dak-
ramen zijn toegelaten. De breedte van dakkapellen en staande dakramen wordt aan 
de voorzijde beperkt tot één derde van de gevelbreedte. Aan de achterzijde wordt 
de breedte van de dakkapellen en dakramen beperkt tot twee derde van de gevel-
breedte. Dakvlakvensters en zonnecollectoren zijn toegelaten. Dergelijke construc-
ties mogen aan de voorzijde van het gebouw maximum 2/3 van het dakvlak be-
slaan. Aan de achterzijde mag het gehele dakvlak benomen worden. 

Materialen 

Voor de gevels moet gebruik gemaakt worden van baksteen, natuursteen, beton-
steen, beton, hout, buitenbepleistering, pannen, leien of zink. De hellende daken 
moeten uitgevoerd worden in dakpannen, leien, zink of houtsingels. Glimmende 
materialen zoals gepolijst metaal, geglazuurde bakstenen, enz. zijn niet toegelaten. 
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Bijgebouwen worden afgewerkt in dezelfde gevelmaterialen als de hoofdgevels van 
het gebouw. 

Niet-bebouwde ruimte 

De niet bebouwde ruimten zullen ingericht worden in relatie tot de aanpalende be-
stemming. 

2.2 Artikel 2: zone voor gemeenschapsvoorzieningen 

Categorie van gebiedsaanduiding: ‘gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzienin-
gen’ 

Bestemming 

De toegelaten gemeenschapsvoorzieningen zijn onderwijsinstellingen en, ermee 
samenhangende activiteiten. 

Inrichting en beheer 

Bebouwingsindex 

Met betrekking tot de V/T en B/T worden de volgende indexen toegelaten: B/T=0.40 
en V/T=0.80 

Parkeerplaatsen 

Op het terrein van de onderwijsinstelling mogen gegroepeerde staanplaatsen voor 
personenwagens ingericht worden in openlucht uit waterdoorlatend materiaal. Deze 
parkeerplaatsen mogen enkel voor werknemers en niet voor bezoekers voorzien 
worden. 

Inplanting 

Alle gebouwen dienen binnen de ingetekende bouwkaders te vallen. 

Bouwdiepte 

De uiterste bouwgrenzen en maximum bouwdiepten zijn op het plan aangeduid. 

Bouwhoogte 

Hoofdgebouw: kroonlijsthoogte bedraagt minimaal 6.00m en maximaal 10.00m. De 
bouwhoogte wordt bepaald door de 45° regel ten opzichte van de zijdelingse buren, 
die inhoudt dat de afstand tot de perceelsgrens minimaal gelijk moet zijn aan de 
betreffende kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw. 

Daken 

Dakvorm is vrij te bepalen. Dakkapellen en staande dakramen zijn toegelaten. De 
breedte van dakkapellen en staande dakramen wordt aan de voorzijde beperkt tot 
één derde van de gevelbreedte. Dakvlakvensters en zonnecollectoren zijn toegela-
ten. Dergelijke constructies mogen aan de voorzijde van het gebouw maximum 2/3 
van het dakvlak beslaan. 

Bouwvrije delen 

De niet bebouwde delen worden ingericht in relatie tot de aanpalende functies. In-
dien de niet bebouwde delen grenzen aan woonzones dan zal er een bouwvrije 
zone van min. 6.00m in acht genomen worden en voorzien worden van een vol-
doende dichte meerlagige groenbuffer.  

De kruinlaag van de meerlagige groenbuffer heeft na volgroeiing een minimale 
hoogte van 4.00m. 

Deze bouwvrije zone mag eveneens gebuikt worden om de nodige toegang te ge-
ven tot de gebouwen op het perceel. 

Materialen 

Voor de gevels moet gebruik gemaakt worden van baksteen, natuursteen, beton-
steen, beton, hout, buitenbepleistering, pannen, leien of zink. De hellende daken 
moeten uitgevoerd worden in dakpannen, leien, zink. Glimmende materialen zoals 
gepolijst metaal, geglazuurde bakstenen, enz. zijn niet toegelaten. Bijgebouwen 
worden afgewerkt in dezelfde gevelmaterialen als de hoofdgevels van het gebouw. 

Toegang 

Binnen de zone van dit artikel kan geen hoofdtoegang voorzien worden voor de 
school waarvan de zone van dit artikel deel uitmaakt. Binnen de zone van dit artikel  
kan maximaal één diensttoegang voorzien worden voor de school waarvan de zone  
in dit artikel deel uitmaakt. 

2.3 Artikel 3.1: zone voor voortuinen bij wonen 

Categorie van gebiedsaanduiding: ‘wonen’ 

Bestemming 

De voortuinstrook dient als een open en hoofdzakelijk groene ruimte gelegen tussen 
de voorbouwlijn en de rooilijn. 

Inrichting en beheer 

– Er bestaat een volledig bouwverbod binnen deze bestemmingszone. 
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– Maximaal 20% van de bestemmingszone mag verhard worden. 

– De scheiding tussen voortuinen en het openbaar domein kan bestaan uit haag-
aanplantingen met een maximum hoogte van 1.00m en tuinmuurtjes uit duur-
zaam materiaal of metselwerk met een maximumhoogte van 0.80m. 

2.4 Artikel 3.2: zone voor voortuinen bij gemeen-
schapsvoorzieningen 

Categorie van gebiedsaanduiding: ‘gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzienin-
gen’ 

Bestemming 

De voortuinstrook dient als een open en hoofdzakelijk groene ruimte gelegen tussen 
de voorbouwlijn en de rooilijn. 

Inrichting en beheer 

– Er bestaat een volledig bouwverbod binnen deze bestemmingszone. 

– Maximaal 20% van de bestemmingszone mag verhard worden. 

– De scheiding tussen voortuinen en het openbaar domein kan bestaan uit haag-
aanplantingen met een maximum hoogte van 1.00m en tuinmuurtjes uit duur-
zaam materiaal of metselwerk met een maximumhoogte van 0.80m. 

2.5 Artikel 4: Zone voor tuinen 

Categorie van gebiedsaanduiding: ‘wonen’ 

Bestemming 

Deze zone wordt bestemd voor tuinen en open ruimten ten behoeve van de woon-
functie. 

Inrichting en beheer 

Garages 

Garages (overdekte autostaanplaatsen) kunnen gebouwd worden in de tuinstrook. 
Deze mogen enkel gebruikt worden voor activiteiten ten behoeve van de woonfunc-
tie. Commerciële, handels-, of ambachtelijke activiteiten worden niet toegelaten. De 
mogelijke inplanting is afhankelijk van volgende voorwaarde: 

– Carports (overdekte niet gesloten beschermde staanplaats voor wagens) genie-
ten in de tuinzone de voorkeur op garages. 

– Garages kunnen enkel gebouwd worden wanneer de bouwlijn van de garages 
aangezet wordt achter de lijn die de maximale bouwdiepte van de woningen 
aangeeft. 

– Garages worden bij voorkeur ingeplant tegen een bestaand (gelijkaardig) ge-
bouw dat zich op de zijperceelsgrens bevindt. 

– Eén garage per wooneenheid is toegestaan. 

– De oppervlakte van een garage is beperkt tot maximaal 50m². 

– De maximum hoogte van een garage bedraagt 3.00m tot aan de bovenzijde van 
de kroonlijst. 

Bebouwing 

In de tuinzone mogen enkel garages, tuinhuisjes en bergingen opgetrokken worden. 
De maximale oppervlakte van tuinhuisjes en bergingen bedraagt 16m² en wordt de 
maximale nok(hoogte) beperkt tot 3.00m, kroonlijsthoogte maximaal 2.60m. Zwem-
baden met een maximum oppervlakte van 75m² zijn toegelaten wanneer het be-
bouwingspercentage van het hele perceel minder dan 20% betreft. 

Aanleg en afsluitingen 

Minstens 80% van deze zone moet voorbehouden blijven als onverhard terrein voor 
gras en aanplantingen(bomen, heesters, siertuin, groentuin of grasveld) en vrij van 
verhardingen.  

De afsluiting tussen de tuinen is beperkt tot hekwerk, draadafsluitingen of haagbe-
plantingen. 
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1 PlanMER-screening – verzoek tot raadple-
ging 

1.1 Algemeen 

1.1.1 Toetsing planMER-plicht  

Het plan valt onder de definitie van plan/programma zoals geformuleerd in het 
DABM. Het plan valt bovendien onder het toepassingsgebied van het DABM gezien 
het plan bij goedkeuring een kader zal bieden voor het toekennen van vergunningen 
binnen het plangebied. Een stedenbouwkundige vergunning kan enkel verleend 
worden als de aanvraag in overeenstemming is met de bepalingen van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan.  

– Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de planMER-plicht omwille 
van de volgende redenen: 

– het RUP vormt geen kader voor de toekenning van een vergunning voor de 

in bijlage I en bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 de-

cember 2004 opgesomde projecten. 

– Het RUP vormt geen kader voor projecten bedoeld in de bijlage bij Omzend-

brief LNE 2011/1 - 22 juli 2011. 

– het RUP heeft geen mogelijke betekenisvolle effecten op een speciale be-

schermingszone. Een passende beoordeling is niet vereist. 

 

Aldus dient voor het betreffende RUP op basis van screening worden geoordeeld of 
het plan mogelijks aanzienlijke milieueffecten kan hebben.  

Grensoverschrijdende milieueffecten  

Bij de beoordeling wordt gescreend op eventuele grensoverschrijdende effecten. 
Grensoverschrijdende effecten zijn bij voorliggend RUP – gelet op de ligging, de 
aard en omvang van de ingrepen – niet te verwachten. 

Gebruik hulpbronnen 

Bij de beoordeling gescreend op eventuele significante effecten als gevolg van het 
gebruik van hulpbronnen. Significante effecten op dit vlak zijn bij voorliggend RUP – 
gelet op de aard en omvang van de ingrepen – niet te verwachten. 

1.1.2 Methodologie 

De methodologie voor het opstellen van een screening op milieueffecten is qua 
opbouw en aanpak gebaseerd op de richtlijnen voor het opstellen van een MER, 
maar de analyses zijn minder diepgaand: in de regel wordt gewerkt met een kwalita-
tieve benadering, waar relevant ook (semi)kwantitatief. Volgende opbouw en aan-
pak wordt gevolgd: 

Beschrijving van het plan 

Het plan wordt gesitueerd, de bestaande en de gewenste toestand worden beschre-
ven. Analoog aan een projectomschrijving (project MER) worden onderzoeksge-
bied/plangebied en het plan zelf inhoudelijk weergegeven, met aandacht voor rele-
vante elementen in relatie tot potentiële milieueffecten. 

Gebiedsafbakening 

De contouren van het betrokken RUP bepalen het plangebied. In een aantal geval-
len liggen deze contouren nog niet precies vast en kan verder onderzoek in de loop 
van het proces (alsook de planMER-screening) de precieze afbakening bijsturen. In 
dat geval wordt gesproken van onderzoeksgebied. 

Het studiegebied wordt afgebakend in functie van verwachte reikwijdte van mogelij-
ke effecten, die kan verschillen naargelang milieudiscipline. Het belangrijkste aspect 
bij de afbakening is het plan, de planeigenschappen en de verwachte effecten, zo-
wel direct als indirect. De planeigenschappen geven aan welke effecten er waar 
onderzocht dienen te worden. 

Beschrijving van mogelijke alternatieven + definitie nulalternatief - referentie-
situatie 

Een essentieel element voor beoordeling van een plan op milieueffecten is de ana-
lyse van en vergelijking met mogelijke alternatieven. Globaal kunnen volgende types 
alternatieven onderzocht worden: 

– locatiealternatieven: enkel relevant indien verschillende locaties de facto moge-
lijk zijn (ruimtelijk – beleidsmatig) 

– uitvoeringsalternatieven: door het opleggen van specifieke voorschriften (be-
stemming – inrichting – beheer) kan ingespeeld worden op alternatieve ontwik-
keling 

– Nulalternatief: het alternatief waarbij uitgegaan wordt van het niet-uitvoeren van 
het voorliggende plan.  
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De referentiesituatie is de situatie waartegen eventuele milieueffecten van het RUP 
afgewogen worden. Hiervoor kan het nulalternatief gebruikt worden, maar voor 
planMER-screenings vormt dit niet de regel

1
. 

Bij de effectbeschrijving wordt alleszins de vergelijking gemaakt van geplande toe-
stand versus bestaande toestand (terreinsituatie). Zeker voor eenvoudige dossiers 
zal de referentietoestand gelijk zijn aan bestaande toestand. 

Bij de beoordeling van de effecten kan de nadruk meer komen te liggen op het 
nulalternatief en minder op de bestaande toestand. 

Screening mogelijke milieu effecten en vertaling in ingreep – effectschema 

Op basis van het plan (inrichtingsmogelijkheden en voorschriften) worden mogelijke 
milieueffecten gescreend en schematisch weergegeven. Uit dit ingreep – effecten-
schema komen de disciplines met mogelijk significante effecten tot uiting, die voor 
verdere bespreking geselecteerd worden. Significante effecten kunnen zowel posi-
tief als negatief zijn. We onderscheiden directe en indirecte effecten; tevens kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen tijdelijke en permanente effecten. In deze fase 
van planning zonder concrete invulling hebben tijdelijke effecten uit de aanlegfase 
minder relevantie en worden daarom buiten beschouwing gelaten. 

Milieueffecten kunnen zich voordoen in verschillende milieudisciplines. Daarbij kan 
een onderscheid gemaakt worden tussen de “primaire” disciplines (lucht, geluid en 
trillingen, licht, warmte en straling, bodem en watersysteem, mobiliteit) en de “inte-
grerende” disciplines (mens, monumenten & landschappen, fauna & flora, klimaat). 
Deze laatste groep onderscheidt zich van de eerste doordat de effecten zich meest-
al voordoen op een indirecte manier, nl. via effecten inzake de primaire disciplines. 

                                                           
– 

1
 Veel hangt af van de situatie op het terrein, het voorwerp van het plan (of de wijziging t.o.v. het be-

staande plan), de beslissing die men wenst te nemen en de perceptie die de bevolking eraan zal geven. 

Figuur 11: interdisciplinaire relaties 

 

LUCHT 

LANDSCHAP 
ERFGOED 

LICHT GELUID 
TRILLINGEN 

VERKEER 
MOBILITEIT 

FAUNA EN 
FLORA 

MENS 

BODEM 
WATER 

Verkeersleefbaarheid 
Bereikbaarheid  
Wijziging verkeersstromen (auto, fiets) 

Wijziging geomorfologie 
Impact archeologie 
(wijziging bodemprofiel) 

Veiligheid 
(overstromingen) 
Drinkwaterkwaliteit 

bodemverontrei

niging Ecotoopwijziging door 
- verdroging, vernatting, wijziging kwelmilieu 
- wijziging bodemprofiel 
- wijziging grond- oppervlaktewaterkwaliteit 
- wijziging structuur waterloop 

Visuele beleving 

hinderaspecten 

Vegetatiewijzing traditionele landschappen (KLE, …) 

Verstoring ecologische 
infrastructuur (barrière) 

 

Bij de beoordeling van de effecten wordt dit onderscheid meegenomen: de beoordeling van de 
primaire effecten gebeurt telkens t.o.v. de integrerende disciplines. Op die manier wordt een 
dubbele beoordeling vermeden. 

Analyse en beoordeling per effectdiscipline 

Enkel de ingrepen die op basis van het ingreep - effectenschema aanleiding kunnen 
geven tot potentieel significante effecten worden meegenomen voor verdere analy-
se per discipline: per discipline worden directe en indirecte effecten geanalyseerd en 
beoordeeld met de referentiesituatie als beoordelingsbasis.  

Volgende onderdelen worden telkens besproken: 

– Studiegebied (reikwijdte) 

– Referentiesituatie 

– Analyse van ingrepen en effecten 

– Beoordeling effecten 

– Conclusie en aanbevelingen (remediërende maatregelen) 

 

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. wordt een overzicht gegeven van de 

belangrijkste geraadpleegde bronnen en de belangrijkste elementen van beoorde-
ling. Niet alle bronnen worden steeds systematisch geanalyseerd, maar enkel waar 
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dit relevant is vanuit de ingrepen en verwachte effecten. Effectbeoordeling gebeurt 
in de eerste plaats kwalitatief en (semi-)kwantitatief in de gevallen waar dit relevant 
is. 

Bij de beoordeling wordt er in principe steeds van uitgegaan dat het vigerende sec-
toraal juridische kader wordt toegepast, tenzij expliciet anders vermeld. 

Tabel 2:  planMER-screening: overzicht mogelijke  bronnen en beoordelingsas-
pecten per milieudiscipline 

 Beschrijving, bronnen Beoordelingsaspecten 

B
o

d
e

m
/ 
w

a
te

r 

 Bodemkaart van België (bodemtextuur, -
profiel en waterhuishouding) 

 Geologische kaart van België 

 OVAM databank 

 Eventuele verstoring van bodempro-
fiel in relatie tot kwetsbare bodems 

 Vlaamse hydrologische atlas 

 Zoneringsplannen 

 Bekkenbeheerplannen 

 VMM kartering waterkwaliteit 

 Waterkwantiteit: oppervlakte verhar-
dingen in relatie tot infiltratie 

 Eventuele lozingen in relatie tot 
waterkwaliteit en kwaliteitsdoelstel-
lingen 

 Eventuele ingrepen in beekstructuur 

 Watertoetskaarten  Gevoeligheid voor overstromingen 

 Infiltratiegevoeligheid 

 Gevoeligheid voor erosie 

 Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) 

 Grondwaterkwetsbaarheidskaart 

 Beschermingszones waterwingebieden 

 Verontreiniging grondwater in relatie 
tot kwetsbaarheid 

 Verstoring grondwaterstromen 

G
e
lu

id
 

 Inventaris en analyse van de belangrijkste 
bestaande geluidsbronnen (verkeerswe-
gen, puntbronnen…) 

 Richtwaarden Vlarem II 

 Input uit discipline mens - mobiliteit 

 Kwalitatieve beoordeling in relatie tot 
bestaande bronnen 

M
e
n

s
* 

 Mobiliteitsprofiel – bereikbaarheidsprofiel 

 Actueel bodemgebruik (orthofoto, land-
bouwgebruikspercelen, HAG-kaart,…) 

 Input uit disciplines lucht, geluid, land-
schap 

 Functiewijziging en wijziging van 
bodemgebruik 

 Hinderaspecten (geluid, licht) 

 Gewijzigde visuele beleving 

 Wijziging verkeersafwikkeling en 
verkeersleefbaarheid 

 

 

 

F
a
u

n
a
 e

n
 f

lo
ra

  Biologische waarderingskaart van België 

 Bijzondere beschermingen zoals SBZ 
(Vogel- en Habitatrichtlijngebied) natuur-
reservaten, VEN 

 Habitatkaart INBO 

 Input uit disciplines water, lucht, geluid 

 Biotoopverlies en –wijziging 

 Versnippering, verstoring ecologische 
infrastructuur 

 Verdroging, vernatting 

 Verstoring door geluid of andere 
hinderaspecten 

L
a
n

d
s

c
h

a
p

, 
e

rf
g

o
e
d

 

 Orthofoto analyse, terreinkennis 

 Inventaris Beschermde monumenten, 
landschappen, dorps- of stadsgezichten 

 Landschapsatlas (ankerplaats, relictzone) 

 Landschapskenmerkenkaart 

 Inventaris onroerend erfgoed 

 Abiotische verstoring 

 Landschapsecologische verstoring 

 Beïnvloeding erfgoedwaarde 

 Verstoring visuele beleving 

L
u

c
h

t  Input uit discipline mens –mobiliteit 

 CAR Vlaanderen 

 Mogelijk relevant in relatie tot mobili-
teit (uitstoot verkeer); voor het overi-
ge worden geen significante effecten 
verwacht 

L
ic

h
t  Kwalitatief benaderen  Mogelijk relevant voor gevoelige 

gebieden fauna en flora 

Warmte, straling Deze milieudisciplines worden beschouwd als niet rele-
vante disciplines gelet op de aard en de omvang van de 
mogelijke ontwikkeling op basis van de plannen. 

Energie- en grondstofvoorraden 

Klimaat 

* Mens: ruimtelijke aspecten en hinder, mobiliteit 

Watertoets  

De planMER-screening levert de nodige informatie om de watertoets voor het plan 
uit te voeren. Deze informatie wordt aangeleverd vanuit de discipline water, waarin 
zowel effecten op grondwater (kwaliteit, stromen) als oppervlaktewater (waterber-
ging- en buffering, infiltratie, waterkwaliteit, structuurkenmerken waterloop) aan bod 
komen. Het resultaat wordt weergegeven in de waterparagraaf. 

Conclusies: maatregelen en aanbevelingen  

Bij de conclusie per discipline worden, indien relevant, milderende maatregelen 
opgenomen.  

Indien voor een bepaald aspect sectorale wetgeving bestaat, wordt er bij de beoor-
deling van uitgegaan dat deze ook effectief toegepast wordt. De milderende maat-
regelen kunnen wel bijkomende elementen voor het RUP opleveren en bijkomende 
voorwaarden voor vergunningsverlening aangeven.  

 Beschrijving, bronnen Beoordelingsaspecten 
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Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen ‘maatregelen’ die als essentieel 
worden beschouwd, en ‘aanbevelingen’.  

Essentiële maatregelen  

Dit zijn maatregelen zonder de welke een positieve beoordeling van de planMER-
screening (of van een specifieke discipline) niet mogelijk zou zijn. Zonder deze 
maatregelen is er een reële kans op significante effecten (voor de specifieke disci-
pline).  

Aanbevelingen  

Aanbevelingen zijn maatregelen welke een niet-significant effect nog kunnen ver-
zachten. De aanbevelingen kunnen bijvoorbeeld vanuit duurzaamheidsoogpunt 
aangewezen zijn. 

In de planMER-screening wordt geen uitspraak gedaan over het geijkte instrument 
dat de implementatie van de essentiële maatregelen of aanbevelingen kan garande-
ren (tenzij hierover in deze fase al uitsluitsel kan zijn). Uitgangspunt is dat de essen-
tiële maatregelen worden doorvertaald in de stedenbouwkundige voorschriften, voor 
zover deze een ruimtelijke component hebben. Indien dit niet het geval is dan wordt 
ervan uitgegaan dat de nodige stappen (binnen een ander beleidsdomein) worden 
genomen. Deze stappen worden dan opgenomen in de toelichtingsnota bij het RUP 
in overleg met de bevoegde instantie. 

1.1.3 Bestaande en gewenste toestand 

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichtingsnota van het RUP (zie DEEL 14, Be-
staande ruimtelijke structuur op blz. 11 en zie DEEL 15 Programma - op blz. 15) 

1.1.4 Gebiedsafbakening 

Het plangebied wordt beschreven in DEEL 11.3 op pg. 4.  

1.1.5 Alternatieven  

1.1.5.1 Locatiealternatieven 

Het RUP wordt opgemaakt op een vormelijke fout uit de procedure van het RUP 
Centrum Westkant recht te zetten. Het onderzoek naar alternatieve locaties is bij dit 
RUP dus niet aan de orde. 

1.1.5.2 Uitvoeringsalternatieven 

De uitvoeringsalternatieven voor dit RUP bestaan uit de verschillende inrichtings-
mogelijkheden van het plangebied. Dit kan eruit bestaan: 

– Het voorzien van meer of minder verhardingen binnen het onderzoeksgebied 

– Het al dan niet voorzien van bebouwingsmogelijkheden binnen het onderzoeks-
gebied 

– … 

1.1.5.3 Nulalternatief  

Het nulalternatief is de situatie wanneer er geen RUP wordt opgemaakt. Indien er 
geen RUP wordt opgemaakt, dan wordt de onderliggende bestemming uit het BPA 
Centrum westkant (zie DEEL 12.5 op pg. 7) weer van kracht. Dit bekent dat er een 
ruimte is aan de Katelijnestraat die voorziet in een zone voor een en meergezins-
woningen in open en halfopen bebouwing met bijhorende tuinen en voortuinen en 
dat het meest zuidelijke gedeelte van perceel 269 Z zone voor gemeenschapsvoor-
zieningen, behorende bij de school is. 

In het nulalternatief zou ook nog de vergunde toestand van de school in rekening 
kunnen gebracht worden. De school kreeg immers, op basis van het RUP een ver-
gunning voor het uitbreiden van het scholencomplex binnen het plangebied. Aange-
zien het RUP, de basis voor deze vergunning, niet meer geldig is, kan ook de gel-
digheid van de vergunning in twijfel worden getrokken. Deze vergunning wordt dus 
niet in rekening gebracht bij het beschouwen van het nulalternatief. 

1.1.6 Referentiesituatie 

Als referentiesituatie wordt de bestaande toestand genomen.  

De bestaande toestand bestaat uit: 

– Vergund-geachte vrijstaande eengezinswoning met tuin, met een onvergund 
bijgebouwd stuk tot kort tegen de perceelsgrens 274H. 

– Onbebouwde percelen in eigendom van de school VITO, die deels in gebruik zijn 
in functie van de land- en tuinbouwactiviteiten van de school en deels braak zijn 
gelegen. 
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1.2 Beoordeling milieueffecten  

1.2.1 Ingrepen, effecten en relevante milieudisciplines  

1.2.1.1 Ingrepen 

Ingreep Kwalitatieve omschrijving 

Voorzien van bijkomende bebouwing en 
verharding in functie van een scholencom-
plex. 

De school VITO wil binnen het plangebied van 
het RUP een uitbreiding van de school voor-
zien ifv een loods voor landbouwvoertuigen en 
klaslokalen. 

Voorzien van bijkomende bebouwing en 
verharding in functie van een uitbreiding van 
een woning. 

De bestaande woning binnen het plangebied 
wil graat de woning verder uitbreiden. 

1.2.1.2 Selectie van relevante milieudisciplines  

In de planMER-screening worden de effecten van het plan op de verschillende dis-
ciplines onderzocht. Voor de evaluatie van de effecten die het project teweeg zal 
brengen worden bepaalde disciplines als relevant beschouwd. Er wordt een onder-
scheid gemaakt tussen deze sleuteldisciplines, optiedisciplines en niet relevante 
disciplines.  

Het feit dat bepaalde ingrepen binnen bepaalde milieudisciplines onomkeerbare en 
dus permanente effecten veroorzaken, klasseert hen onder de noemer sleuteldisci-
plines.  

De disciplines ‘warmte en straling’, ‘lucht (gezondheid)’, ‘klimaat’ en ‘aanspraak op 
energie- en grondstofvoorraden’ worden niet weerhouden als relevante discipline in 
het kader van dit RUP. Deze disciplines dienen dus niet onderzocht te worden; de 
aard en omvang van de ingrepen is immers niet van die aard dat een significant 
effect binnen deze disciplines kan verwacht worden. 

De deeldisciplines geluid en licht worden niet als aparte discipline in aanmerking 
genomen, maar zullen besproken worden onder de discipline mens (hinderaspec-
ten) en/of fauna en flora.  

 

Tabel 3:  selectie van relevante en niet relevante disciplines voor het project 

Discipline Sleuteldisci-
pline 

Optiediscipline Niet relevante 
discipline 

Bodem X   

Water: grondwater en oppervlaktewater X   

Fauna en flora en biodiversiteit X   

Landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

X   

Mens – ruimtelijke aspecten en hinder X   

Mens- mobiliteit  X   

Geluid  X  

Licht   X  

Lucht (gezondheid)    X 

Warmte en stralingen    X 

Energie- en grondstofvoorraden   X 

Klimaat   X 
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1.2.1.3 Analyse van mogelijk voorkomende effecten 

Ingreep- effectschema 

Onderstaand ingreep-effectschema geeft een overzicht van mogelijk significante 
effecten per ingreep voor de verschillende milieudisciplines. 

Tabel 4: ingreep-effectenschema 

onderzoeksdisciplines 

B
o

d
e

m
 

W
a
te

r 

M
o

b
il
it

e
it

 

F
a
u

n
a
 e

n
 F

lo
ra

 

M
e
n

s
 

E
rf

g
o

e
d

 
e
n

 
la

n
d

-

s
c

h
a

p
 

Ingrepen       

Voorzien van bijkomende bebouwing en 
verharding in functie van een scholen-
complex. 

MS MS MS N MS MS 

Voorzien van bijkomende bebouwing en 
verharding in functie van een uitbreiding 
van een woning. 

MS MS N N MS MS 

N: waarschijnlijk niet significant effect; evt.effect zeer beperkt in omgang en tijd / MS: mogelijk significant 

effect / S: waarschijnlijk significant effect(T): tijdelijk effect / (P): periodiek effect / (ind): indirect effect 

De tabel doet geen uitspraak over effectief significante effecten maar laat wel toe op 
basis van mogelijk significante effecten en waarschijnlijk significante effecten een 
selectie te maken van nader te onderzoeken ingreep – effectrelaties: verder te on-
derzoeken zijn de effecten die als MS (mogelijk significant) worden aangeduid.  

De disciplines “bodem” en “water” worden doorgaans samen besproken gezien de 
nauwe afstemming binnen het fysisch systeem.  

De disciplines “mens” en “fauna en flora” zijn receptordisciplines. Effecten op het 
vlak van “geluid en trillingen” en “licht”,… concentreren zich doorgaans op een indi-
recte manier op deze receptordisciplines. De optiedisciplines “geluid” en “licht” wor-
den daarom niet afzonderlijk onderzocht en beoordeeld, maar wel meegenomen in 
de beoordeling bij “mens” en “fauna en flora”. 

De discipline fauna en flora wordt niet verder onderzocht. Zoals eerder beschreven 
(zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.op blz. Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. en DEEL 14.1.2 op blz.11) zijn er in de referentiesituatie in het plan-

gebied en de onmiddellijke omgeving weinig waardevolle natuurelementen aanwe-
zig. Aangezien het RUP voorziet in een invulling die gepast is op niveau van een 
kern en ook zeer kleinschalig van oppervlakte is, kan worden aangenomen dat er 

geen effecten op fauna en flora zullen optreden door uitvoering van het RUP, ook 
niet in vergelijking met de referentiesituatie. Om deze reden wordt de discipline 
fauna en flora niet verder onderzocht. 

1.2.2 Beoordeling discipline Bodem en water  

1.2.2.1 Studiegebied 

In eerste instantie vormt het plangebied het studiegebied. Wel worden eventuele 
relaties met de nabije omgeving meegenomen: 

– Infiltratiegevoeligheid 

1.2.2.2 Referentiesituatie 

De bestaande toestand wordt als referentiesituatie gekozen: 

– Vergund-geachte vrijstaande eengezinswoning met tuin, met een onvergund 
bijgebouwd stuk tot kort tegen de perceelsgrens 274H. 

– Onbebouwde percelen in eigendom van de school VITO, die deels in gebruik zijn 
in functie van de land- en tuinbouwactiviteiten van de school en deels braak zijn 
gelegen.  

Voor de beoordeling van de effecten op bodem en water, wordt verwezen naar de 
randvoorwaarden voor deze disciplines die eerder beschreven werden (zie 0op blz. 
8 en DEEL 14.1.1 op blz.11).  

1.2.2.3 Analyse van ingrepen – effecten 

Ingrepen  

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke significante effecten:  

– Voorzien van bijkomende bebouwing en verharding in functie van een scholen-
complex. 

– Voorzien van bijkomende bebouwing en verharding in functie van een uitbreiding 
van een woning. 

Effecten 

Met betrekking tot de disciplines bodem en watersysteem kunnen bijgevolg volgen-
de mogelijke significante effecten verwacht worden:  

– verstoring van de bodemlagen en het natuurlijk reliëf 
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– verstoring van de waterhuishouding: infiltratiemogelijkheden, overstromingsre-
gime – veiligheid & waterkwaliteit 

1.2.2.4 Beoordeling van de effecten 

Verstoring van de bodemlagen en het natuurlijk reliëf 

Behoudens de aanleg bijkomende bebouwing en verharding, is er nagenoeg geen 
verstoring van de bodemlagen. Het zijn echter ingrepen die binnen een stedelijk 
gebied tot de normale ingrepen behoren.  

Het reliëf is vlak en er worden geen wijzigingen aan het reliëf aangebracht in verge-
lijking met de referentiesituatie.  

Op vlak van verstoring van de bodemlagen en het natuurlijk reliëf wordt geen signifi-
cant effect verwacht in vergelijking met de referentiesituatie. 

Infiltratiemogelijkheden 

Door de aanleg van bijkomende infrastructuur/verharding, worden de infiltratiemoge-
lijkheden mogelijk plaatselijk verstoord. Het plangebied ligt in infiltratiegevoelig ge-
bied.  

Het systeem van infiltratie van hemelwater naar grondwater moet in evenwicht ge-
houden worden. Indien het water niet ter plaatse kan infiltreren, dan dient dit water 
te worden opgevangen en vertraagd afgevoerd.  

In de voorschriften van het RUP zijn al algemene bepalingen opgenomen met be-
trekking tot verhardingen die het effect op de infiltratiemogelijkheden voor een ge-
deelte milderen: “Maximum de helft van de in de voorschriften aangehaalde verhar-
dingspercentage mag aangebracht worden met verhardingen die de waterdoorlaat-
baarheid beperken. Minimum de helft van het verhardingspercentage moet aange-
bracht worden met verhardingen die de waterdoorlaatbaarheid garanderen. “ 

Daarenboven is er nog de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lo-
zing van afvalwater en hemelwater van toepassing. Hierdoor is geen negatief effect 
verwacht wordt in vergelijking met de referentiesituatie. 

Overstromingsregime – veiligheid 

Gezien het plangebied niet gelegen is binnen een risicozone (NOG, overstromings-
gevoelig gebied), lijkt de veiligheid tegen overstromingen gegarandeerd. Er is verder 
geen schadelijk effect te verwachten indien het hemelwater wordt afgekoppeld van 
de verharde oppervlakte, wordt opgevangen en nuttig verbruikt. Het overtollige re-
genwater dient ter plaatse te infiltreren. Indien deze maatregelen genomen worden, 

is er geen significant effect op het overstromingsregime te verwachten in vergelijking 
met de referentiesituatie.  

Waterkwaliteit 

Bij vergunningverlening moet worden toegekeken dat de kwaliteit van het grondwa-
ter niet in gevaar wordt gebracht. Het eventuele afvalwater mag niet ongezuiverd 
worden geloosd. Het plangebied is gelegen in centraal gebied cf. zoneringsplan, dus 
dit betekent dat de infrastructuur aansluitplicht heeft op de riolering. Dit betekent dat 
de waterkwaliteit  van het oppervlaktewater in de omgeving door het RUP niet be-
dreigd wordt.   

1.2.2.5 Conclusie + aanbevelingen (remediërende maatregelen) 

Rekening houdend met de voorziene maatregelen:  

– Voorzien van minimaal de helft van de verharding in waterdoorlatende verhar-
ding 

– Mogelijkheden tot aansluiting aan de riolering voor infrastructuur binnen het 
plangebied 

kan geoordeeld worden dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de dis-
cipline bodem en water te verwachten zijn in vergelijking met de referentiesituatie. 

waterparagraaf  

Op basis van de getoetste elementen kan een gunstige beoordeling gebeuren met 
betrekking tot de watertoets. De planinhoud lijkt geen aanleiding te geven tot een 
nadelig of schadelijk effect op het watersysteem. Op basis van de voorziene ingre-
pen en maatregelen lijkt met andere woorden geconcludeerd te kunnen worden dat 
het plan verenigbaar is met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal 
waterbeleid. 

1.2.3 Beoordeling discipline mobiliteit 

1.2.3.1 Studiegebied 

In eerste instantie vormt het plangebied het studiegebied. Relaties met de nabije 
omgeving worden bijkomend meegenomen: 

– De invloed van mobiliteit op de woningen in en in de onmiddellijke omgeving van 
het plangebied. 

– Invloed op de verkeersdoorstroming in Hoogstraten 
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1.2.3.2 Referentiesituatie 

De bestaande toestand wordt als referentiesituatie gekozen: 

– Vergund-geachte vrijstaande eengezinswoning met tuin, met een onvergund 
bijgebouwd stuk tot kort tegen de perceelsgrens 274H. 

– Onbebouwde percelen in eigendom van de school VITO, die deels in gebruik zijn 
in functie van de land- en tuinbouwactiviteiten van de school en deels braak zijn 
gelegen. 

Voor de beoordeling van de effecten op mobiliteit, wordt verwezen naar de rand-
voorwaarden voor deze discipline die eerder beschreven werden (zie Fout! Verwij-
zingsbron niet gevonden. op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. en DEEL 

14.1.5op blz.11)  

1.2.3.3 Analyse van ingrepen – effecten 

Ingrepen  

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke significante effecten:  

– Voorzien van bijkomende bebouwing en verharding in functie van een scholen-
complex. 

Effecten 

Met betrekking tot de discipline mobiliteit kunnen bijgevolg volgende mogelijke signi-
ficante effecten verwacht worden:  

– verkeersgeneratie - verhoogde wegbelasting 

– impact op verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in de omgeving  

1.2.3.4 Beoordeling van de effecten 

verkeersgeneratie - verhoogde wegbelasting 

De opmaak van dit RUP betekent geen bijkomende verkeersgeneratie en dus geen 
verhoogde wegbelasting op de Gravin Elisabethlaan en de Katelijnestraat. 

Door het RUP worden uitbreidingsmogelijkheden geboden in functie van de naast-
liggende school. Deze uitbreidingen kaderen in een uitbreidingsbehoefte voor de 
bestaande leerlingen en studierichtingen van de school. Door de uitbreiding zal de 
inrichting van het schoolgebeuren op een meer kwaliteitsvolle manier kunnen ge-
beuren.  

impact op verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in de omgeving 

Aangezien er door het RUP geen bijkomende verkeersgeneratie verwacht wordt, 
kan gesteld worden dat er ook geen bijkomende impact kan verwacht worden in 
functie van verkeersleefbaarheid van de omgeving. 

In functie van verkeersveiligheid dient bij vergunningsverlening te worden toegeke-
ken dat de gekozen ontsluiting in functie van de gebouwen vanuit het oogpunt vei-
ligheid goed zijn. Indien dit wordt nageleefd, dan worden ook ten opzichte van de 
referentiesituatie geen effecten op verkeersveiligheid verwacht. 

1.2.3.5 Conclusie + aanbevelingen (remediërende maatregelen) 

Rekening houdend met bijkomende maatregel:  

– Bij vergunningverlening dient te worden nagekeken dat de gekozen ontsluitingen 
geen verkeersonveilige situaties creëren. 

kan geoordeeld worden dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de dis-
cipline mobiliteit te verwachten zijn.  

1.2.4 beoordeling discipline mens 

1.2.4.1 Studiegebied 

In eerste instantie vormt het plangebied het studiegebied. Wel worden eventuele 
relaties met de nabije omgeving meegenomen: 

– Invloed op de omliggende woningen 

– invloed op de kern van Hoogstraten 

1.2.4.2 Referentiesituatie 

De bestaande toestand wordt als referentiesituatie gekozen: 

– Vergund-geachte vrijstaande eengezinswoning met tuin, met een onvergund 
bijgebouwd stuk tot kort tegen de perceelsgrens 274H. 

– Onbebouwde percelen in eigendom van de school VITO, die deels in gebruik zijn 
in functie van de land- en tuinbouwactiviteiten van de school en deels braak zijn 
gelegen. 

Voor de beoordeling van de effecten op discipline mens, wordt verwezen naar de 
randvoorwaarden voor deze discipline die eerder beschreven werden (zie Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. en 

DEEL 14.1.4 blz.11).  
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1.2.4.3 Analyse van ingrepen – effecten 

Ingrepen  

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke significante effecten:  

– Voorzien van bijkomende bebouwing en verharding in functie van een scholen-
complex. 

– Voorzien van bijkomende bebouwing en verharding in functie van een uitbreiding 
van een woning. 

Effecten 

Met betrekking tot de discipline mens kunnen bijgevolg volgende mogelijke signifi-
cante effecten verwacht worden:  

– Wijziging grondgebruik met mogelijke gevolgen voor huidige gebruikers: ver-
lies/winst aan functies 

– Wijziging leefkwaliteit en omgevingskwaliteit 

– Verstoring door geluidshinder 

– Verstoring door lichthinder en visuele hinder 

– Veiligheid 

– Effect op menselijke gezondheid 

1.2.4.4 Beoordeling van de effecten 

Wijziging grondgebruik met mogelijke gevolgen voor huidige gebruikers: ver-
lies/winst aan functies 

De ingrepen in het plangebied leiden tot verschillende gevolgen voor de huidige 
gebruikers: 

– Door de realisatie van een (gedeelte van) een schoolgebouw binnen het plange-
bied, kan de behoefte van de school tot uitbreiding worden ingevuld op een loca-
tie, onmiddellijk aansluitend bij de school en binnen dezelfde bouwblok in de 
kern van Hoogstraten. In vergelijking met de referentiesituatie betekent dit dat 
een onbebouwd stuk van de kern van Hoogstraten wordt bebouwd. In functie 
van gemeenschapsvoorzieningen kan dit als positief worden beschouwd.  

– Door de bestaande woning uitbreidingsmogelijkheden te geven, wordt er een 
meerwaarde gecreëerd voor deze woning. In de referentietoestand heeft de wo-
ning echter ook uitbreidingsmogelijkheden die gelijkaardig zijn als in het RUP. 
Doordat de naastliggende zone in het RUP herbestemd wordt naar zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen, kan daar een ander type van bebouwing komen 
dan dat het BPA nog van kracht zou zijn waardoor naast de bestaande woning 

nog andere woningen zouden kunnen bijgebouwd worden. In functie van moge-
lijkheden voor vergunningen dient te worden gekeken naar het nulalternatief, nl. 
de toestand volgens het geldende BPA. Voor de huidige woning betekent dat 
deze gelegen is in een zone voor open en halfopen bebouwing. Deze strook is 
getekend tot tegen de perceelsgrens, in vergelijking met het RUP, waar deze 
zone tot op 3 meter van de perceelsgrens komt, als normale bouwvrije zone voor 
een open bebouwing. In het RUP kan bouwen tot tegen de perceelsgrens niet 
toegelaten worden omdat er in de naastliggende zone niet tegenaan kan ge-
bouwd worden doordat de functie daar wijzigt van wonen naar gemeenschaps-
voorzieningen. De bestaande woning heeft in deze zone tegen de perceelsgrens 
wel een stuk gebouw staan, maar dit is echter onvergund, zodat dit in het kader 
van de screening in de referentietoestand en het nulalternatief als onbestaande 
moet worden beschouwd. Hierdoor kan de conclusie getrokken worden dat in 
vergelijking met de referentiesituatie (en in vergelijking met het nulalternatief) er 
voor deze woning geen significante winst/verlies aan functies optreedt. 

Wijziging leefkwaliteit en omgevingskwaliteit 

Voor de bestaande woningen in het plangebied of de woningen in de kern van 
Hoogstraten verandert de leefkwaliteit en de omgevingskwaliteit niet. 

Verstoring door geluidshinder 

Het schoolgebouw dat wordt voorzien binnen het plangebied, zal ook deels dienen 
in functie van de opslag van (landbouw)machines. Bij het bouwen van een school-
gebouw gaat het echter om activiteiten die binnen plaatsvinden. Indien gezorgd 
wordt dat bij de bouw aandacht wordt geschonken aan akoestische isolatie van het 
gebouw, kan er ten opzichte van de omliggende woningen geen verstoring door 
geluidshinder verwacht worden. Overige geluiden, horende bij een school zijn eigen 
aan een bebouwde omgeving, zeker in een kern en kunnen niet als storend worden 
ervaren. 

In vergelijking met de referentiesituatie is geen verstoring door geluidshinder te 
verwachten indien de activiteiten plaatsvinden in een afgesloten ruimte die akoes-
tisch werd geïsoleerd. 

Het bijkomend voorzien van een bouwperceel en het realiseren van een rond punt, 
veroorzaken geen bijkomende hinder in vergelijking met de referentiesituatie. 

Verstoring door lichthinder en visuele hinder 

Het RUP zal in vergelijking met de referentiesituatie meer bebouwing en verharding 
toelaten, waardoor het uitzicht van het plangebied zal wijzigen in vergelijking met de 
referentiesituatie.  

Voor de bestaande woning en de mogelijkheden die aan deze woning gegeven 
worden, betekent dit geen verschil in vergelijking met de referentiesituatie. 
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De mogelijkheid tot realiseren van een nieuw schoolgebouw, aansluitend bij het 
bestaande schoolgebouw betekent wel een verschil ten opzichte van de referentiesi-
tuatie.  

Alhoewel de bouw van een schoolgebouw passend is in een kern van een stedelijk 
gebied, dienen wel maatregelen te worden genomen om de inpasbaarheid en de 
visuele hinder voor de omgeving te beperken. In het RUP zijn reeds volgende maat-
regelen voorzien: 

– Maximale bouwhoogte van 10m, maar de 45°-regel moet steeds toegepast wor-
den ten opzichte van de aanpalende buren. 

– De niet bebouwde delen worden ingericht in relatie tot de aanpalende functies. 
Indien de niet bebouwde delen grenzen aan woonzones dan zal er een bouw-
vrije zone van min. 6.00m in acht genomen worden en voorzien worden van een 
voldoende dichte groenbuffer op elk niveau. Deze bouwvrije zone mag eveneens 
gebuikt worden om de nodige toegang te geven tot de gebouwen op het perceel. 

– Voor de gevels moet gebruik gemaakt worden van baksteen, natuursteen, be-
tonsteen, beton, hout, buitenbepleistering, pannen, leien of zink. De hellende 
daken moeten uitgevoerd worden in dakpannen, leien, zink. Glimmende materia-
len zoals gepolijst metaal, geglazuurde bakstenen, enz. zijn niet toegelaten. Bij-
gebouwen worden afgewerkt in dezelfde gevelmaterialen als de hoofdgevels van 
het gebouw. 

– Om een zo maximaal mogelijke integratie van de bebouwing in het omgevende 
landschap te stimuleren, zijn als afsluiting/begrenzing van alle perceelsgrenzen 
slechts de volgende zaken toegelaten: 

– streekeigen haagbeplanting; 

– draad-met-palen, eventueel begroeid met streekeigen klimplanten. 

 

Deze maatregelen die reeds voorzien zijn in het RUP bieden garanties dat een 
gebouw, binnen de zone voor gemeenschapsvoorzieningen ingepast wordt in de 
omgeving en dat er ten opzichte van de omliggende woningen een kwaliteitsvolle 
inpassing is. Door deze maatregelen in acht te nemen bij het beoordelen van ste-
denbouwkundige vergunningen in deze zone, wordt er geen visuele hinder verwacht 
in vergelijking met de referentiesituatie.  

In vergelijking met de referentiesituatie is geen verstoring door lichthinder te ver-
wachten.  

Veiligheid 

In RUP is geen SEVESO-inrichting mogelijk, het plangebied vormt een aandachts-
gebied, maar valt niet binnen de perimeter van 2000 meter van een bestaand SE-
VESO bedrijf. Er zijn binnen het plangebied aldus geen extern veiligheidsrisico’s 
aanwezig. 

Effect op menselijke gezondheid  

Er worden geen effecten op menselijke gezondheid verwacht in vergelijking met de 
referentiesituatie. 

1.2.4.5 Conclusie + aanbevelingen (remediërende maatregelen) 

Rekening houdende met bestaande maatregelen: 

– Maximale bouwhoogte van 10m, maar de 45°-regel moet steeds toegepast wor-
den ten opzichte van de aanpalende buren. 

– De niet bebouwde delen worden ingericht in relatie tot de aanpalende functies. 
Indien de niet bebouwde delen grenzen aan woonzones dan zal er een bouw-
vrije zone van min. 6.00m in acht genomen worden en voorzien worden van een 
voldoende dichte groenbuffer op elk niveau. Deze bouwvrije zone mag eveneens 
gebuikt worden om de nodige toegang te geven tot de gebouwen op het perceel. 

– Voor de gevels moet gebruik gemaakt worden van baksteen, natuursteen, be-
tonsteen, beton, hout, buitenbepleistering, pannen, leien of zink. De hellende 
daken moeten uitgevoerd worden in dakpannen, leien, zink. Glimmende materia-
len zoals gepolijst metaal, geglazuurde bakstenen, enz. zijn niet toegelaten. Bij-
gebouwen worden afgewerkt in dezelfde gevelmaterialen als de hoofdgevels van 
het gebouw. 

– Om een zo maximaal mogelijke integratie van de bebouwing in het omgevende 
landschap te stimuleren, zijn als afsluiting/begrenzing van alle perceelsgrenzen 
slechts de volgende zaken toegelaten: 

– streekeigen haagbeplanting; 

– draad-met-palen, eventueel begroeid met streekeigen klimplanten. 

 

En rekening houdend bijkomende maatregel:  

– Activiteiten van de school die een grotere geluidsimpact hebben (vb. stallen van 
landbouwmachines), kan enkel plaatsvinden in een afgesloten, akoestisch ge-
isoleerde ruimte. 

kan geoordeeld worden dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de dis-
cipline mens te verwachten zijn.  
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1.2.5 Beoordeling discipline erfgoed en landschap 

1.2.5.1 Studiegebied 

In eerste instantie vormt het plangebied het studiegebied. De eventuele relaties met 
de omgeving worden wel meegenomen, nl. invloed op de kern van Hoogstraten, 
invloed op de omliggende openruimtefuncties,… 

1.2.5.2 Referentiesituatie 

De bestaande toestand wordt als referentiesituatie gekozen: 

– Vergund-geachte vrijstaande eengezinswoning met tuin, met een onvergund 
bijgebouwd stuk tot kort tegen de perceelsgrens 274H. 

– Onbebouwde percelen in eigendom van de school VITO, die deels in gebruik zijn 
in functie van de land- en tuinbouwactiviteiten van de school en deels braak zijn 
gelegen. 

Voor de beoordeling van de effecten op landschap en erfgoed, wordt verwezen naar 
de randvoorwaarden voor deze discipline die eerder beschreven werden (zie Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. en 

DEEL 14.1.3 blz.11).  

1.2.5.3 Analyse van ingrepen – effecten 

Ingrepen  

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke significante effecten:  

– Voorzien van bijkomende bebouwing en verharding in functie van een scholen-
complex. 

– Voorzien van bijkomende bebouwing en verharding in functie van een uitbreiding 
van een woning. 

Effecten 

Met betrekking tot de discipline landschap en erfgoed kunnen bijgevolg volgende 
mogelijke significante effecten verwacht worden:  

– inpasbaarheid in de landschappelijke omgeving 

– invloed op de landschapsbeleving (visueel/ruimtelijk) 

– invloed op het waardevol onroerend erfgoed en archeologisch erfgoed 

1.2.5.4 Beoordeling van de effecten 

Inpasbaarheid in de landschappelijke omgeving 

De landschappelijke omgeving van het plangebied bestaat uit de rand van de be-
bouwde kern van Hoogstraten. Ten oosten van het plangebied is nog een woonlint 
aan de overzijde van de Katelijnestraat en daarachter begint de open ruimte die 
voornamelijk in landbouwgebruik is. Het invullen van het plangebied met bijkomende 
bebouwing/verharding in functie van een uitbreiding van een school en/of een uit-
breiding van een bestaande woning past in de landschappelijke omgeving.  

Invloed op de landschapsbeleving (visueel/ruimtelijk) 

Qua landschappelijk geheel veranderd er niet veel door de opmaak van het RUP.  

In plaats van bijkomende woningen cf. het BPA, kan er nu een uitbreiding van een 
schoolgebouw en/of uitbreiding van de bestaande woning gebeuren.  

In het RUP zijn rees voorschriften opgenomen die voorzien in een inpassing van de 
bebouwing binnen het plangebied in de omgeving (zie discipline mens). Om deze 
reden wordt ten opzichte van de referentiesituatie geen significant effect verwacht 
met betrekking tot landschapsbeleving. 

Invloed op het waardevol onroerend erfgoed en archeologisch erfgoed 

De invulling van het plangebied heeft geen significante impact naar het waardevol 
erfgoed in de omgeving. Er worden in het plangebied geen bijzondere ingrepen 
gepland met effecten naar de ondergrond toe, dus komt het mogelijks aanwezig 
archeologisch erfgoed niet in gevaar. Indien vergunningen gevraagd worden voor 
ondergrondse werken, dient de sectorale wetgeving met betrekking tot archeologie 
te worden gevolgd. 

1.2.5.5  Conclusie + aanbevelingen (remediërende maatregelen) 

Er kan geoordeeld worden dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de 
discipline landschap en erfgoed te verwachten zijn door opmaak van dit RUP. 

1.3 Algemene conclusie 

De opmaak van dit RUP kadert in het herzien van een gedeelte van een geschorst 
RUP voor dezelfde zone. De schorsing had geen inhoudelijke gronden. Het huidige 
RUP behoudt hierdoor het grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften. Het 
RUP wordt opgemaakt in functie van mogelijkheden voor een bestaande woning en 
in functie van de uitbreiding van een schoolgebouw.  



 

40 IOK plangroep Hoogstraten –RUP Centrum Westkant – gedeeltelijke herziening  

Het betreft relatief kleine ingrepen in de bebouwde omgeving in de kern van het 
kleinstedelijk gebied Hoogstraten. Het betreft eveneens ingrepen die thuishoren 
binnen een kern van een (klein)stedelijk gebied.  

Op basis van de beoordeling van de milieueffecten voor de verschillende relevante 
disciplines en rekening houdend met de per discipline voorziene milderende maat-
regelen en aanbevelingen, kan geconcludeerd worden dat geen aanzienlijke milieu-
effecten verwacht worden t.o.v. de referentiesituatie. 

1.4 Adviesronde 

1.4.1 Adviesinstanties 

Het ‘verzoek tot Raadpleging’ voor het RUP in het kader van de planMER screening 
werd aangetekend verstuurd op 04 mei 2012 naar volgende adviesinstanties (cfr. 
opgegeven adressenlijst voor dossiernummer MER OHPL1407):  

Provinciebestuur Antwerpen 
Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, 
Dienst Ruimtelijke Planning 

Ruimtelijke Ordening Antwerpen  

VMM 
Afdeling Operationeel Waterbeheer, t.a.v. Bram 
Vogels 

Bron: Dienst MER  

Op 08 juni 2012 werd een herinneringsbrief gestuurd aan: 

Provinciebestuur Antwerpen 
Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, 
Dienst Ruimtelijke Planning 

1.4.2 Verwerking van de adviezen  

1.4.2.1 Provinciebestuur Antwerpen, Dienst Ruimtelijke Planning 

Beknopte weergave van het advies  

Algemeen 

De provincie wenst mee te geven dat vanaf heden moet verwezen worden naar de 
omzendbrief LNE2011/1.  

Ruimtelijke ordening  

Het RUP dient verenigbaar te zijn met het bestaand beleidskader. Op de plenaire 
vergadering zal nagegaan worden of het RUP in overeenstemming is met het RSPA 
en het GRS. Het advies licht vervolgens de belangrijke aandachtspunten vanuit het 
RSPA en het GRS toe, maar bevat verder geen adviespunten in het kader van de 
screening op planMER.  

Waterbeleid 

Op 1 maart is het aangepaste of gewijzigde besluit van de Vlaamse Regering tot 
vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing 
van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesproce-
dure bij de watertoets in werking getreden. Bij het besluit is een nieuwe kaart met de 
mogelijke en effectief overstromingsgevoelige gebieden opgenomen. Het is aange-
wezen om na te gaan of de kaart wijzigingen bevat voor het plangebied.  

Landschap en erfgoed 

De landschapskaart van de provincie Antwerpen is een digitale databank met gege-
vens over cultuurhistorische en ruimtelijk structurerende landschapselementen in de 
provincie.  In het dossier moet nagegaan of er elementen uit het plangebied zijn 
opgenomen in de landschapskaart.  

Buurt- en voetwegen  

In het dossier dient nagegaan te worden welke buurt- en voetwegen zich in de om-
geving van het plangebied bevinden.  

Verwerking van het advies  

Omzendbrief LNE 2011/1 

Bij de toetsing aan de planMER-plicht zoals toegelicht in het eerste deel van het 
verzoek tot raadpleging werd omzendbrief LNE/2011/1 inderdaad in rekening ge-
bracht en vermeld.  

Watertoetskaart van toepassing vanaf 1 maart 2012 

De geactualiseerde watertoetskaart overstromingsgevoelige gebieden 2011, van 
toepassing sinds 1 maart 2012 werd gebruikt gebracht worden bij de opmaak van 
RUP ‘Centrum Westkant: gedeeltelijke herziening’ en bij het verzoek tot raadple-
ging.  Binnen het plangebied is er op deze kaart geen aanduiding van mogelijke of 
effectief overstromingsgevoelige gebieden. 
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Landschap en erfgoed  

Zoals bij de beschrijving van het plangebied en omgeving (p. 11 van het verzoek tot 
raadpleging) reeds werd weergegeven, is er binnen het plangebied geen specifieke 
aanduiding op de provinciale landschapskaart.  

Buurt- en voetwegen 

Zoals bij het sectoraal juridisch kader (p. 10 van het verzoek tot raadpleging) reeds 
werd weergegeven komt cfr. de atlas der buurtwegen geen buurtweg voor in of 
grenzend aan het plangebied.   

1.4.2.2 Ruimtelijke ordening Antwerpen  

Beknopte weergave van het advies  

De screeningsnota maakt een voldoende inschatting van de milieueffecten voor de 
ruimtelijke ordening. 

Verwerking van het advies  

Er dient geen specifiek gevolg gegeven te worden aan betrokken advies ten aanzien 
van de screening op planMER.  

1.4.2.3 VMM  

Beknopte weergave van het advies  

Met betrekking tot het grondwateraspect worden er als gevolg van het plan geen 
significante negatieve effecten verwacht, mits de bestaande regelgeving strikt wordt 
gerespecteerd (GSV, Vlarem, zoneringsplan, …).  De screening wordt bijgevolg 
gunstig geadviseerd en is in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen 
van het decreet integraal waterbeleid.  

Verwerking van het advies  

Er dient geen specifiek gevolg gegeven te worden aan betrokken advies ten aanzien 
van de screening op planMER. 
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1.5 Beslissing dienst MER 
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2 Kaarten/plannen 

2.1 Grafisch verordenend plan 

Zie plan in bijlage bij dit RUP 

2.2 Basiskaarten 

Volgende basiskaarten worden toegevoegd in bijlage: 

– Topografische kaart 

– Orthofoto 

– Kaart gewestplan 

– Kaart sectoraal juridische context 

– Kaart fysisch systeem 

– Kaart landbouwgebruik 

– Vegetatiekaart 

– Kaart Erfgoed 

– Watertoetskaart 

3 Grafische weergave register van percelen 
waarop een bestemmingswijziging gebeurt 
die aanleiding kan geven tot planschade, 
planbaten of compensatie 

Toegevoegd in bijlage 
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 SITUERING – Topografische kaart 

 



Basiskaarten 

Stad Hoogstraten – RUP Centrum Westkant: gedeeltelijke herziening – bijlagen – IOK plangroep 

SITUERING - Orthofoto 
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 KAART BESTEMMINGEN - Gewestplan 
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 KAART SECTORAAL JURIDISCHE CONTEXT  
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 KAART FYSISCH SYSTEEM 
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 KAART LANDBOUWGEBRUIK 
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 VEGETATIEKAART 
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KAART ERFGOED 
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WATERTOETSKAART 
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RUP Ged. herz. RUP Centrum Westkant HOOGSTRATEN
Bijlage  : Register van percelen waarvoor planbaten, planschade, 
kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn.

datum: 18-07-2012

1:1.000 getekend : DP

350135_PLB.mxd

bron : ondergrond grafisch verordenend plan

Plangebied



Planbaten mogelijk (Vlaamse codex RO art. 2.6.4.)
bedrijvigheid -> wonen

openbaar nut -> bedrijvigheid

openbaar nut -> recreatie

openbaar nut -> wonen

groen -> bedrijvigheid

groen -> landbouw

groen -> oppervlaktedelfstoffen

groen -> recreatie

groen -> wonen

landbouw -> bedrijvigheid

landbouw -> oppervlaktedelfstoffen

landbouw -> recreatie

landbouw -> wonen

recreatie -> bedrijvigheid

recreatie -> wonen

Planschade mogelijk
bedrijvigheid -> openbaar nut

bedrijvigheid -> groen

bedrijvigheid -> landbouw

bedrijvigheid -> opppervlaktedelfstoffen

bedrijvigheid -> recreatie

openbaar nut -> groen

openbaar nut -> landbouw

openbaar nut -> opppervlaktedelfstoffen

recreatie -> groen

recreatie -> landbouw

recreatie ->oppervlaktedelfstoffen

wonen -> bedrijvigheid

wonen -> openbaar nut

wonen -> groen

wonen -> landbouw

wonen -> oppervlaktedelfstoffen

wonen -> recreatie

mogelijke kapitaalschade / gebruikersschade (decreet grond- en pandenbeleid art. 6.2.)
landbouw -> groen

plangebied

Bijlage : Register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade 
of gebruikersschade kan verschuldigd zijn.

DISCLAIMER
Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen 
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, 
een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding 
of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. 
Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan dus 
geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.

De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing 
is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden 
in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De regeling over de gebruikerscompensatie 
is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, 
overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet grond- en
pandenbeleid kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan 
geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebruikerscompensatie”.

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In een aantal 
gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de 
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden.

Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is opgenomen.

De items, voorgesteld in deze legende, bieden een overzicht van de mogelijke bestemmingswijzigingen die voorkomen in het register 
van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn. de horizontale arcering wijst op 
mogelijke gevallen van planbaten; de verticale arcering wijst op mogelijke planschadegevallen; de gekruiste arcering wijst op mogelijke 
gevallen van kapitaalschade of gebruikersschade.
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