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Definitieve vaststelling RUP Meer oost 

De raad, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten, 
inzonderheid de artikelen 2.2.13. tot en met 2.2.18.; 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 september 1977 houdende de definitieve vaststelling van het 
gewestplan Turnhout; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende de definitieve 
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17 
december 1997 wat de bindende bepalingen betreft;  
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 houdende de definitieve 
vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het 
decreet van 19 maart 2004 wat de bindende bepalingen betreft;  
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 houdende de definitieve 
vaststelling van een tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd 
bij het decreet van 25 februari 2011 wat de bindende bepalingen betreft;  
Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2001 houdende de goedkeuring van het Ruimtelijk 
Structuurplan voor de provincie Antwerpen;  
Gelet op het ministerieel besluit van 04 mei 2011 houdende de gedeeltelijke goedkeuring van de 
partiële herziening van het Ruimtelijk Structuurplan voor de provincie Antwerpen;  
Gelet op het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 03 maart 2005 
houdende de goedkeuring van het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Hoogstraten;  
Gelet op het decreet van 05 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid, in 
het bijzonder titel IV, hoofdstuk II; 
Gelet op de mail van 30/03/2009 van IOK plangroep, in opdracht van de gemeente Hoogstraten, 
waarmee de adviesvraag, als eerste stap in de screeningsprocedure voor het voorgenomen RUP 
Meer oost, overgemaakt werd aan de dienst Milieueffectenrapportage, teneinde een selectie van 
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de relevante betrokken instanties te bekomen die een exemplaar dienen te ontvangen van het 
verzoek tot raadpleging; 
Gelet op de brieven van 25/05/2009 en de rappelbrieven van 26/06/2009 van IOK plangroep, in 
opdracht van de gemeente Hoogstraten, waarmee het verzoek tot raadpleging voor het 
voorgenomen RUP Meer oost overgemaakt werd aan de betrokken instanties; 
Gelet op volgende uitgebrachte adviezen naar aanleiding van het verzoek tot raadpleging: 

 gunstig advies van Onroerend erfgoed Antwerpen - afdeling onroerend erfgoed van het 
Agentschap RO Vlaanderen van 27/05/2009; 

 gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 16/06/2009; 

 gunstig advies van Onroerend erfgoed Antwerpen - afdeling archeologie van het Agentschap 
RO Vlaanderen van 19/06/2009; 

 gunstig advies van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement 
Landbouw en Visserij van 19/06/2009; 

 voorwaardelijk gunstig advies van de Afdeling Operationeel Waterbeheer van VMM van 
24/06/2009; 

 gunstig advies van de dienst Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening 
en Mobiliteit van de provincie Antwerpen van 22/06/2009; 

 gunstig advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 29/06/2009; 
Gelet op het screeningsdossier dat in het kader van het onderzoek tot milieueffectenrapportage 
van het voorgenomen RUP op 27/11/2009 verstuurd werd aan de Dienst Milieueffectenrapportage, 
teneinde de dienst Milieueffectenrapportage te vragen een beslissing te nemen over de plicht tot 
opmaak van een planMER; 
Gelet op de brief van 15/12/2009 van het Departement LNE - Dienst Milieueffectenrapportage, 
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, met de beslissing dat het voorgenomen RUP Meer 
oost geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER 
niet nodig is; 
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels 
voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van 
nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 
18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en latere wijzigingen), inzonderheid de artikelen 
2 en 4; 
Gelet op de bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels 
voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van 
nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 
18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en latere wijzigingen) in bijlage 1 opgenomen 
kaarten; 
Overwegende dat volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen 
betreffende het integraal waterbeleid het plan onderworpen dient te worden aan de watertoets; dat 
het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen nadere regels vaststelt 
voor de toepassing van de watertoets; dat het plan werd getoetst aan de kenmerken van het 
watersysteem en aan de relevante doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het 
decreet integraal waterbeleid; dat er in het screeningsdossier een toetsing is gebeurd van het RUP 
Meer oost ten aanzien van het watersysteem; dat volgende specifieke bepalingen met betrekking 
tot integraal waterbeheer opgenomen werden in de relevante artikels van de stedenbouwkundige 
voorschriften: gescheiden afvoer van overtollig hemelwater en afvalwater, richtlijnen voor beheer 
van hemelwater, richtlijnen met betrekking tot ondergrondse constructies en bemalingen en 
richtlijnen met betrekking tot verontreinigingsrisico's; dat hierdoor in alle redelijkheid kan worden 
geoordeeld dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Meer oost verenigbaar is met het 
watersysteem en geen schadelijk effect op de waterhuishouding veroorzaakt; 
Gelet op de plenaire vergadering van 20 oktober 2011 over het voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan Meer oost en de in dit kader uitgebrachte adviezen, en het verslag van deze 
vergadering; 
Overwegende dat de stedenbouwkundige voorschriften en toelichtingsnota aangepast werden aan 
de opmerkingen uit de plenaire vergadering van 20 oktober 2011; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 mei 2012 houdende de voorlopige vaststelling 
van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Meer oost; 
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Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan Meer oost van 04 juni 2012 tot en met 02 augustus 2012 onderworpen heeft aan 
een openbaar onderzoek; 
Overwegende dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening op 04 september 2012 
alle adviezen, opmerkingen en bezwaren gebundeld heeft en volgend formeel advies uitbracht bij 
de gemeenteraad: 
"De GECORO geeft éénparig gunstig advies onder volgende voorwaarden: 
1. ADVIES DEPUTATIE 
1.1. Vormvereisten en procedure 
1.1.1. Vormvereisten 
Het plan voldoet aan de vormvereisten van artikel 2.2.2.§1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (BS. 20.08.09). 
1.1.2. Procedure 
Momenteel bevindt het RUP zich in de fase van het openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek 
loopt van 04 juni 2012 tot en met 02 augustus 2012. In toepassing van art. 2.2.14.§1. heeft de 
deputatie advies uitgebracht inzake de overeenstemming met het RSPA en de provinciale RUP's. 
1.1.3. Aandachtspunten voor besluitvorming 
1.1.3.1. Op te heffen verkavelingen 
Indien het RUP verkavelingen volledig of gedeeltelijk opheft, moet dit vermeld worden in zowel het 
besluit van de voorlopige vaststelling als in het besluit tot definitieve vaststelling. 
1.1.3.2. Waterparagraaf 
Zowel in het besluit van voorlopige vaststelling als in het besluit tot definitieve vaststelling dient een 
motivering opgenomen te worden waaruit blijkt dat een watertoets uitgevoerd is (zogenaamde 
waterparagraaf). 
Op 01 maart 2012 is het aangepaste/gewijzigde besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling 
van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en 
tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 
van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid in werking getreden. Dit 
besluit bevat een aantal wijzigingen met betrekking tot de formulering van de waterparagraaf. 
1.1.3.3. Procedurestappen inzake de MER 
Zowel in het besluit van voorlopige vaststelling als in het besluit tot definitieve vaststelling dienen 
de verschillende stappen van de planMER-screening opgenomen te worden. Het gaat om de 
volgende gegevens: 

 datum aanschrijven dienst MER; 

 datum aanschrijven adviesinstanties + vermelden van de termijn van de terinzagelegging (= 30 
dagen); 

 datum opsturen van het dossier aan de dienst MER; 

 datum + (samenvattende) weergave van de beslissing van de dienst MER. 
1.1.3.4. Behandelen en verwerken bezwaren bij openbaar onderzoek 
In het besluit van de definitieve vaststelling moet samenvattend worden weergegeven hoe is 
omgegaan met de bezwaren en de adviezen geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek. Er 
dient minimaal weergegeven te worden op welke wijze de gemeenteraad zich al dan niet (geheel 
of gedeeltelijk) aansluit bij het advies van de gecoro. 
1.2. Bespreking 
1.2.1. Verenigbaarheid met beleidskader 
1.2.1.1. Hoger beleidskader 
Het Vlaams Gewest brengt advies uit inzake de overeenstemming met het RSV, de relevante 
gewestelijke RUP's (in opmaak) en het Vlaams beleidskader. 
RSPA 
Meer wordt aangeduid als woonkern in het buitengebied van de gemeente Hoogstraten. 
Hoogstraten ligt in de deelruimte open Kempen. Voor deze deelruimte worden volgende 
ontwikkelingsperspectieven vooropgesteld: 

 stimuleren van openruimte functies zoals grondloze en grondgebonden landbouw, natuur en 
recreatie, waarbij landbouw als hoofdfunctie word aanschouwd in de Open Kempen. Natuur en 
recreatie zijn ondergeschikte nevenfuncties; 
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 Beheersen van toegankelijkheid en ontsluiting waarbij de ontsluiting van de deelruimte gericht 
is op de goede werking van openruimte functies, en de strikte hiërarchie van het kleinstedelijk 
gebied en van de belangrijke kernen in het buitengebied; 

 Concentreren van activiteiten in Hoogstraten en in structuurondersteunende kernen. 
Het RUP Meer Oost is verenigbaar met het RSPA. 
1.2.1.2. GRS 
De kern Meer wordt omschreven als belangrijke pijler in het buitengebied. Lokale ontwikkelingen 
kunnen aan deze kernen worden opgehangen. De leefbaarheid garanderen staat centraal bij de 
ontwikkelingen van deze woonkernen. 
Het verdichten van de kern wordt als doelstelling vooropgesteld, waarbij verschillende 
woonvormen aangepast aan het schaalniveau van de kern centraal staan. Aangezien Meer als 
woonkern wordt aangeduid, dienen nieuwe voorzieningen op maat van de kern te zijn. 
Verwevenheid van bedrijvigheid vormt het uitgangspunt van het GRS. Bedrijven waarvoor dit niet 
mogelijk is, dienen op bedrijventerreinen voor te komen. 
De Beek werd in het GRS aangeduid als natte natuurlijk waterfront in stedelijke omgeving. Deze 
dienen vorm te krijgen in een RUP. Binnen deze waterfronten dient een afstemming te gebeuren 
van harde functies en open ruimte conform de ruimtelijke draagkracht van de open ruimte. 
De Mark werd in het GRS aangeduid als een natte natuurlijke drager. Binnen deze gebieden is 
natuur de hoofdgebruiker en dient samenhang en herkenbaarheid met de natuurlijke elementen 
geoptimaliseerd te worden. Grondgebonden landbouw kan in natte natuurlijke dragers, maar moet 
in evenwicht zijn met de ruimtelijke draagkracht van het gebied en mag de aanwezige natuur- en 
landschapswaarden niet fundamenteel aantasten. 
Het RUP Meer Oost is verenigbaar met het GRS van de gemeente Hoogstraten 
1.2.2. Inhoudelijke bespreking 
1.2.2.1. Algemene opmerkingen 
Watertoets 
Sinds 01 maart 2012 is een aangepast of gewijzigd besluit met betrekking tot de watertoets van 
kracht. De kaart met effectief en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden werd hierbij 
geactualiseerd. Het is van belang om de kaart in de toelichtingsnota te actualiseren en na te gaan 
of dit geen wijzigingen voor de watertoets inhoudt. 
De kaarten en het aangepaste of gewijzigde uitvoeringsbesluit kan u terugvinden op de volgende 
website: http://www.watertoets.be of op http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-
vlaanderen/watertoets2012/ 
Projectzone Veiling 
Aangezien voorliggende KMO zone gelegen is in het centrum van Meer, en deze reeds bebouwd 
is, kan de provincie akkoord gaan met de herbestemming van deze KMO zone naar woongebied, 
bovenop de woningprogrammatie, zoals bepaald in voorliggend RUP. 
projectzone Brouwerij 
Aangezien deze KMO zone gelegen is in het centrum van Meer, en de ontwikkeling van bedrijven 
vanuit ruimtelijk oogpunt niet aangewezen is binnen een centrum, kan de provincie akkoord gaan 
met de herbestemming van de KMO zone naar woongebied bovenop de woningprogrammatie. 
1.2.2.2. Stedenbouwkundige voorschriften 
Art. 3 Zone voor landelijk wonen 
Aangezien landelijk wonen geen kern ondersteunende functies dienen te bevatten, vraagt de 
provincie Antwerpen om kantoorfuncties te schrappen onder dit artikel. 
1.3. Conclusie 
Er wordt een gunstig advies verleend. 
Eveneens dient rekening gehouden te worden met de bovenstaande opmerkingen. 
1.4. Bespreking van het advies 
Vormvereisten en procedure 
Met betrekking tot de vormvereisten is geen bespreking vereist. Er wordt akte genomen van de 
geformuleerde aandachtspunten voor de besluitvorming. 
Bespreking - verenigbaarheid met het beleidskader  
Geen bespreking vereist. 
Bespreking - inhoudelijke bespreking  
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De GECORO merkt op dat de geactualiseerde watertoetskaarten werden ingewerkt in de 
bespreking van de watertoets in de toelichting bij het voorontwerp RUP. Er zijn hierop geen 
wijzigingen meer noodzakelijk. De geformuleerde waterparagraaf kan behouden blijven.  
Met betrekking tot het advies over artikel 3, zone voor landelijk wonen, stelt de GECORO vast dat 
de provincie dit advies ook al uitbracht naar aanleiding van de plenaire vergadering. Hieruit lijkt 
afgeleid te kunnen worden dat de provincie niet akkoord gaat met betreffende bepaling. De 
GECORO wenst te duiden dat de aanleiding voor deze bepaling terug te vinden is in het 
uitvoeringsbesluit zonevreemde functiewijzigingen, waardoor dergelijke functie onder voorwaarden 
in elke woning toegelaten kan worden ongeacht de bestemming: “Met toepassing van artikel 4.4.23 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een vergunning worden verleend voor het 
gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een woning, met inbegrip van de overige onderdelen van 
het gebouwencomplex, in een complementaire functie meer bepaald "kantoor- of dienstenfunctie", 
zoals kantoorfunctie, vrij beroep of dienstverlening, voor zover aan al de volgende voorwaarden 
voldaan is: 1° de complementaire functie beslaat een totale maximale vloeroppervlakte van 100 
vierkante meter; 2° de woonfunctie beslaat een grotere oppervlakte dan de complementaire 
functie. “ 
De GECORO stelt dat in overweging genomen kan worden op advies van de provincie de bepaling 
uit de voorschriften te schrappen, er van uitgaande dat het uitvoeringsbesluit onverminderd van 
toepassing is. 
1.5. Voorstel tot aanpassing 
De GECORO vraagt om de bepaling over kantoorfuncties te schrappen in artikel 3 aangezien 
decretaal dit reeds duidelijk omschreven staat en dit een verwijzing is naar verwevenheid. 
2. ADVIES AGENTSCHAP 
2.1. rechtsgrond van het advies en relevante regelgeving of beleidskaders 
Op grond van artikel 2.2.14 §4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, bezorgt Ruimtelijke 
Ordening aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening een advies over de 
overeenstemming van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan met het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen en de gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplannen. Artikel 2.2.14 §5 
voorziet dat dit advies integraal opgenomen dient te worden in het advies van de GECORO. 
2.2. samenvatting van het dossier 
Het ontwerp RUP “Meer-Oost” beoogt de herbestemming van een stuk parkgebied naar open 
ruimtegebied, de planologische bestendiging van zonevreemde bedrijven en recreatieterreinen aan 
de kernrand en de herbestemming van KMO-zones naar wonen. 
2.3. beknopte historiek 
Op 20/10/2011 werd een plenaire vergadering gehouden. De gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar gaf een voorwaardelijk gunstig advies, waarin voorwaarden werden gekoppeld aan de 
realisatie van het bijkomend woonaanbod. 
Op 21/05/2012 werd het plan voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Het openbaar 
onderzoek loopt van 04/06/2012 tot 02/08/2012. 
2.4. verenigbaarheid met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
Meer behoort tot het buitengebied (ligt niet in het afgebakende kleinstedelijk gebied Hoogstraten). 
Functies en activiteiten dienen maximaal gebundeld te worden in de kernen van het buitengebied, 
ter vrijwaring van de open ruimte. De herbestemming naar nieuwe woongebieden in het 
buitengebied moet kaderen in een aangetoonde woonbehoefte, ten einde de 60-40-trendbreuk die 
het RSV vooropstelt niet in het gedrang te brengen. 
Het integraal herbestemmen van twee ruime KMO-zones, niet voorzien in de gemeentelijke 
woningprogrammatie in het GRS, is in dit kader moeilijk te verantwoorden. Het gaat hier om een 
30-tal extra woningen, waarvoor principieel genoeg ruimte is binnen het woongebied binnen of 
buiten het kleinstedelijk gebied. 
Vanzelfsprekend scheppen dergelijke verlaten bedrijfsterreinen middenin een dorpskern grote 
kernversterkende potenties en is de invulling met een nieuwe grootschalige bedrijvigheid ruimtelijk 
minder gewenst (hoewel kleinere bedrijfjes of andere functies hier wel zouden kunnen passen). Op 
de plenaire vergadering werd gesuggereerd om het bijkomend woonaanbod te beperken en te 
combineren met een woonreservegebied of een gedeeltelijke herbestemming naar open ruimte of 
een koppeling aan het bindend sociaal objectief. Op deze suggestie werd niet ingegaan, de stad 
blijft opteren voor een volledige ontwikkeling van de KMO-zones voor wonen. 
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De gemeente draagt nu cijfers aan waaruit zou blijken dat er een behoefte bestaat aan bijkomende 
ruimte voor wonen in het buitengebied van Hoogstraten. Het gaat om een zeer beknopte 
behoefteberekening die in grote lijnen de berekeningsmethodes volgens het RSP-A lijkt te 
volgen, maar: niet resulteert in een globale herziening van de woningprogrammatie van het 
GRS, onvoldoende concreet is (over welke binnengebieden gaat het en waarop zijn de 
invullingscijfers gebaseerd) en niet in relatie tot de bouw- en ontwikkelingsmogelijkheden 
binnen het kleinstedelijk gebied wordt bekeken. De aangereikte woonbehoeftestudie is 
onvoldoende uitgewerkt en te weinig globaal (ruimtelijk) verhaal om de bijkomende woningen in 
Meer te kunnen verantwoorden binnen het beleidskader van het RSV waarin het realiseren van 
een 60-40-verhouding (65/35 in de provincie Antwerpen) om suburbanisatie tegen te gaan centraal 
staat. Een afwijking van de woningprogrammatie in het GRS vraagt een volwaardige update van 
die woningprogrammatie in de toelichtingsnota bij het RUP (en is voor de duidelijkheid best 
herkenbaar in de naamgeving van het RUP: „RUP Meer-Oost en actualisering 
woningprogrammatie‟). 
2.5. andere inhoudelijke opmerkingen 
Het GRS voorziet de opmaak van een RUP Meer-Oost. Hierin wordt het gehele parkgebied tussen 
de Mark, de N146 en de Meerleseweg herbekeken en ingevuld met andere open ruimtefuncties 
waaronder landbouw. Aan de rand van het parkgebied zijn enkele andere functies te herbekijken, 
bv. twee vergunde zonevreemde bedrijven: Het terrein bedraagt 15 ha (het voorliggend plangebied 
is aanmerkelijk ruimer: 27 ha), waarvan het merendeel open ruimte blijft. Enkel aan de randen 
gebeuren kleine omzettingen van zachte naar harde functies. De vallei van de Mark vormt hierbij 
een randvoorwaarde, evenals het uitbouwen van langzaamverkeersassen in het gebied. In de 
omschreven gebiedsvisie of in de woningprogrammatie is geen sprake van de omvorming van 
twee KMO-zones in Meer naar zone voor wonen. 
2.6. algemene conclusie 
Het ontwerp RUP is niet in overeenstemming met de opties van het RSV inzake de te realiseren 
trendbreuk 60/40 tussen stedelijk gebied en buitengebied en geeft geen uitvoering aan het GRS. 
De aangereikte woonbehoeftestudie is een onvoldoende uitgewerkt en te weinig globaal (ruimtelijk) 
verhaal om de bijkomende woningen in Meer te kunnen verantwoorden binnen het beleidskader 
van het RSV. 
2.7. Bespreking van het advies 
Verenigbaarheid RSV – woningprogrammatie 
De GECORO stelt vast dat door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar een belangrijk 
advies werd uitgebracht aangaande het RUP. Aanleiding voor dit bezwaar is de herbestemming 
van KMO naar wonen waarvoor geen expliciete onderbouwing aanwezig was in het GRS en 
waarvoor volgens het advies een uitgebreide onderbouwing opgenomen had moeten zijn in het 
ontwerp RUP in de vorm van een uitgebreide woonbehoeftestudie 2007-2012 en herziening van de 
woningprogrammatie.  
De GECORO stelt vast dat het advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar naar 
aanleiding van de plenaire vergadering luidde dat gezocht diende te worden naar een 
aanvaardbaar compromis, waarbij het gecreëerde woonaanbod ten opzichte van de 
woningprogrammatie beperkt blijft. Een beperkt bijkomend woonaanbod zou aanvaard kunnen 
worden, mits gekoppeld aan een winst voor de open ruimte, een fasering door middel van 
woonreservegebied of een invulling van het bindend sociaal objectief. Blijkens het verslag van de 
plenaire vergadering werd gesteld dat inderdaad niet zonder meer akkoord gegaan werd met het 
bijkomend kwantitatief woonaanbod bovenop de juridische voorraad en de straatafwerking. 
Hiervoor was een verdere onderbouwing nodig.  
De GECORO stelt vast dat het stadsbestuur dergelijke onderbouwing heeft willen opnemen binnen 
de veronderstelde marges van de mogelijkheden van een RUP. De GECORO meent dat het 
stadsbestuur bij de opmaak van het ontwerp RUP niet op de hoogte was van de mogelijkheid om 
een gehele woonbehoeftestudie en herziening van de woningprogrammatie voor de gehele 
gemeente op te nemen in een RUP. In geen enkel advies werd op deze mogelijkheid gewezen. 
Om die reden werd de analyse slechts beperkt opgenomen in het RUP en vertaald.  
De onderbouwing werd als volgt opgebouwd:  

 Het extra woonaanbod bovenop de goedgekeurde kernwandafwerking werd gekwantificeerd; 

 Uit een beknopte woonbehoefteanalyse blijkt dat voor 2007-2012 een aanbodtekort geldt in het 
buitengebied van Hoogstraten. Deze analyse werd beknopt toegelicht in het RUP. Uitgaande 
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van deze woonbehoefte werd de visie op ontwikkeling van betrokken zones uitgewerkt als een 
voorafname op een herziening van het GRS. Het bijkomend gecreëerde aanbod komt 
tegemoet aan deze behoefte; 

 Deze voorafname op de herziening van het GRS wordt ondersteund door het woonbeleidsplan 
2011-2013 voor Hoogstraten waarin als actie opgenomen werd dat er actief gezocht dient 
gezocht te worden naar voldoende woon- en verdichtingsmogelijkheden in de deeldorpen en 
dat binnen de mogelijkheden van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. In die zin 
werd er dus bij opmaak van het RUP gehandeld naar het vooropgestelde beleid; 

 De prioriteit voor Meer omwille van een gebrek aan voldoende woonaanbod binnen deze kern 
werd onderbouwd op basis van cijfers van bevolkingsaangroei voor de verschillende 
deelgemeenten waaruit blijkt dat Meer achterop blijft met een beperkte aangroei tussen 2007- 
en 2011 met 8 gezinnen. 

Het voorliggende ontwerp met projectzones streeft een veel betere ruimtelijk kwaliteit na dan een 
ontwerp waarbij de huidige randafwerking wordt doorgetrokken. De bebouwing mag niet als een 
barrière gezien worden, maar moet gebruikt worden om interactie te creëren tussen het 
natuurverwevingsgebied en de bebouwde ruimte. In de stedenbouwkundige voorschriften van de 
projectzones wordt de relatie met de omgeving, dus ook de vallei van de beek en het 
achterliggende openruimtegebied, als een randvoorwaarde opgenomen voor het afleveren van een 
vergunning. Op die manier kan met een kwalitatief project de relatie tussen de open ruimte en de 
kern van Meer hersteld worden. 
Het betreft hier op deze manier de afwerking van een gebied op een ruimtelijk kwalitatieve wijze 
waarbij de bijkomende woningen ondergeschikt zijn aan de gecreëerde ruimtelijke kwaliteit en 
bijgevolg is het aantal als verwaarloosbaar te beschouwen.  
Verenigbaarheid met GRS  
Met betrekking tot het feit dat de optie om de KMO-zones te herbestemmen niet voorzien was in 
het structuurplan wenst de GECORO er op te wijzen dat het structuurplan dateert van 01/04/2005. 
Het al of niet opgenomen zijn in het structuurplan is niet van tel, wel de al dan niet 
tegenstrijdigheid. Ten tijde van de opmaak van het structuurplan in de periode hieraan 
voorafgaand waren de KMO-zones nog in gebruik. Bijvoorbeeld voor de KMO-zone Brouwerij 
Sterkens werd pas in de periode 2002-2004 de noodzaak tot vernieuwing vastgesteld waarna de 
mogelijke scenario‟s onderzocht werden. De overweging om de bedrijfsactiviteiten te 
herlokaliseren dateert dus van na de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het 
is inderdaad zo dat een overheid bij het nemen van beslissingen niet mag afwijken van het 
richtinggevend gedeelte van een ruimtelijk structuurplan, tenzij omwille van onvoorziene 
ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten of 
omwille van dringende sociale, economische of budgettaire redenen. De uitzonderingsgronden 
voor een afwijking moeten uitgebreid gemotiveerd worden. Ze mogen in geen geval een aanleiding 
zijn om de duurzame ruimtelijke ontwikkeling, de ruimtelijke draagkracht en de ruimtelijke kwaliteit 
van welk gebied ook in het gedrang te brengen.  
Los van de vraag of deze planinhoud al dan niet begrepen dient te worden als een afwijking, dan 
wel een verfijning van de visie in het GRS, meent de GECORO niettemin dat de beslissing tot 
verlaten van de bestaande KMO-zone begrepen kan worden als een onvoorziene ontwikkeling. 
Een onvoorziene ontwikkeling waarop, gezien de ligging te midden van het plangebied, wel een 
antwoord diende voorzien te worden bij de opmaak van het RUP Meer oost, waarvan de opmaak 
wel als expliciete actie in het GRS was ingeschreven. Als opdracht in het GRS voor deze actie 
werd onder meer gesteld dat de valleien binnen het geheel vorm gegeven dienden te worden. De 
GECORO vindt het wel positief dat de harde bestemmingen in die zin hertekend werden zodat 
inderdaad ruimte gegeven wordt aan de vallei van de Beek. De wooninvulling wordt, wat betreft 
afstemming op de ruimtelijke draagkracht, bovendien als betere invulling van deze harde 
bestemmingszone met ingesloten ligging in de kern van Meer beschouwd. De GECORO is van 
oordeel dat hierdoor dan ook niet gesteld kan worden dat het RUP in die zin een duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling en de ruimtelijke draagkracht in het gedrang brengt. De GECORO is 
tevens van mening dat in de voorschriften voor de betrokken zones bepalingen opgenomen zijn 
om een goede ruimtelijke kwaliteit in deze zones te bereiken.  
Het lijkt de GECORO raadzaam dit ook aldus te motiveren in de toelichtingsnota bij de bespreking 
van de relatie van het RUP met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.  
2.8. Voorstel tot aanpassing 
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De GECORO vraagt om de toelichtingsnota aan te vullen met de bespreking van de relatie met het 
GRS wat betreft de planoptie voor de herbestemming van de KMO-zones. 
3. BEZWAARSCHRIFTEN 
Er werden 13 bezwaarschriften ingediend. 
3.1. Bezwaarschrift 1 
3.1.1. Beknopte weergave van het bezwaar 
Het bezwaar betreft de afbakening van de bestemmingszone artikel 3 zone voor landelijk wonen. 
Op het nieuwe plan wordt deze zone enkel ingekleurd op perceel C171b.  
Bezwaarindiener merkt op dat het een ondiep perceel betreft met bebouwing die in de huidige 
toestand een vooruitgeschoven positie kent ten opzichte van de andere woningen aan 
Frankenberg en dat bij oprichting van een nieuwe woning de rooilijn gerespecteerd moet worden. 
De inkleuring van de zone voor landelijk wonen is in dat geval niet diep genoeg.  
Bezwaarindiener vraagt om ook het achtergelegen perceel 171E in te kleuren als zone voor 
landelijk wonen. 
3.1.2. Bespreking van het advies 
De GECORO stelt vast dat bij de inkleuring van de bestemmingszone zone voor landelijk wonen 
zeer strikt werd vastgehouden aan een afbakening op perceelsniveau. Daarbij werd inderdaad 
voorbij gegaan aan de specifieke situatie van betrokken woning en perceel.  
De GECORO stelt vast dat bij herbouw het betrokken perceel inderdaad onvoldoende diep is om 
de bouwmogelijkheden die geboden worden door de voorschriften bij artikel 3 in te vullen.  
De GECORO stelt vast dat de afbakening inderdaad minder diep reikt dat deze van het 
woongebied met landelijk karakter zoals aangeduid op het gewestplan.  
De gevraagde aanpassing van de afbakening van de bestemmingszone ter hoogte van de 
betrokken percelen zou geen aanleiding geven tot een bijkomend woonaanbod, maar wijzigt enkel 
de ontwikkelingsperspectieven van de bestaande bebouwing op het betrokken perceel en dit in 
dergelijke mate dat in de toekomst voor betrokken perceel dezelfde bouwmogelijkheden bestaan 
als voor de andere. 
3.1.3. Voorstel tot aanpassing 
Gelet op bovenstaande bespreking lijkt het de GECORO aangewezen om een aanpassing door te 
voeren in het RUP. Evenwel lijkt het de GECORO niet gewenst het gehele perceel C171E mee op 
te nemen in de zone voor landelijk wonen maar deze bestemmingszone ter hoogte van betrokken 
percelen wel in te tekenen tot op een diepte van 50m. De GECORO vraagt om de afbakening van 
de bestemmingszone artikel 3, zone voor landelijk wonen, aan te passen tot een diepte van 50m 
achter de perceelsgrens ter hoogte van percelen C171B en C171E. 
3.2. Bezwaarschrift 2 
3.2.1. Beknopte weergave van het bezwaar 
Bezwaarindiener is eigenaar van perceel C153/2 aan de Frankenberg en vraagt om het betrokken 
perceel mee op te nemen in de zone voor landelijk wonen. Het bord van de bebouwde kom staat 
immers juist op de grens van dit perceel en het naastliggende weiland. 
3.2.2. Bespreking van het advies 
Het perceel is gelegen langsheen Frankenberg in het verlengde van het woongebied met landelijk 
karakter, in voorliggend RUP ingetekend als zone voor landelijk wonen.  
Betrokken perceel is momenteel gelegen in parkgebied.  
De GECORO merkt op dat opname van betrokken perceel in de zone van landelijk wonen een 
verdere uitbreiding van de bebouwingsmogelijkheden langsheen Frankenberg zou betekenen. Dit 
zou extra woonaanbod betekenen dat niet als kernversterkend beschouwd kan worden en tevens 
ten nadele is van de open ruimte binnen het plangebied. Gezien de doelstellingen van het RUP 
voor het bestaande parkgebied is dit niet gewenst. Verdere aangroei van de bebouwing langsheen 
Frankenberg zou tevens het centraal gelegen open ruimtegebied nog meer afschermen van de 
omgeving. 
3.2.3. Voorstel tot aanpassing 
Gelet op bovenstaande bespreking lijkt het niet aangewezen om op basis van dit bezwaarschrift 
aanpassingen door te voeren in het RUP. 
3.3. Bezwaarschrift 3 
3.3.1. Beknopte weergave van het bezwaar 
Het bezwaar betreft de afbakening van de bestemmingszone artikel 3 zone voor landelijk wonen. 
Op het nieuwe plan wordt deze zone enkel ingekleurd op perceel C170B.  
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Bezwaarindiener merkt op dat het een perceel met beperkte diepte betreft. De inkleuring van de 
zone voor landelijk wonen geeft hierdoor beperkingen bij oprichting van een nieuw gebouw of 
verbouwing.  
Bezwaarindiener vraagt om ook het achtergelegen perceel C168 in te kleuren als zone voor 
landelijk wonen. 
3.3.2. Bespreking van het advies 
De GECORO stelt vast dat deze vraag gelijkaardig is aan de bemerkingen en vraag in 
bezwaarschrift 1 zoals hierboven behandeld.  
Het probleem stelt zich op betrokken perceel minder scherp maar niettemin kan de GECORO zich 
met het oog op een gelijke behandeling vinden in de bemerking van bezwaarindiener. De 
GECORO stelt voor om voor betrokken perceel een gelijkaardig antwoord te bieden als op 
bezwaarschrift 1 zodat ook hier mogelijk is op termijn een bouwperceel te creëren waarop de 
bouwmogelijkheden die geboden worden op basis van de voorschriften ingevuld kunnen worden. 
3.3.3. Voorstel tot aanpassing 
Gelet op bovenstaande bespreking lijkt het de GECORO aangewezen om een aanpassing door te 
voeren in het RUP. Evenwel lijkt het de GECORO niet gewenst het gehele perceel C168 mee op te 
nemen in de zone voor landelijk wonen maar deze bestemmingszone ter hoogte van betrokken 
perceel wel in te tekenen tot op een diepte van 50m. De GECORO vraagt om de afbakening van 
de bestemmingszone artikel 3, zone voor landelijk wonen, aan te passen tot een diepte van 50m 
achter de perceelsgrens ter hoogte van percelen C170B en C168. 
3.4. Bezwaarschrift 4 
3.4.1. Beknopte weergave van het bezwaar 
Bezwaarindiener stelt vast dat aan de Frankenberg de zone voor landelijk wonen werd aangepast 
aan de perceelsgrenzen, zodat de diepte van de percelen verschillend is.  
Bezwaarindiener vraagt om de zone voor landelijk wonen ter hoogte van de percelen C176H en 
C176K even diep in te tekenen als ter hoogte van de aangrenzende percelen. Deze vraag wordt 
ingegeven door de plannen van eigenaars van voorliggend perceel om betrokken gedeelte van het 
achterliggende perceel 162C te verwerven. 
3.4.2. Bespreking van het advies 
De GECORO stelt vast dat de perceelsgewijze benadering voor percelen C176H en C176K 
inderdaad een beperktere afbakening oplevert dan voor de naastliggende percelen. In navolging 
van de antwoorden op de bezwaren 1 en 3 kan de GECORO zich vinden in de bemerkingen van 
de bezwaarindiener en wenst de GECORO niet te verhinderen van voor betrokken percelen de 
inrichtingsmogelijkheden zoals deze voorzien worden in de voorschriften ingevuld zouden kunnen 
worden. 
3.4.3. Voorstel tot aanpassing 
Gelet op bovenstaande bespreking lijkt het de GECORO aangewezen om een aanpassing door te 
voeren in het RUP en de bestemmingszone ter hoogte van betrokken perceel C162C eveneens in 
te tekenen tot op een diepte van 50m. De GECORO vraagt om de afbakening van de 
bestemmingszone artikel 3, zone voor landelijk wonen, aan te passen tot een diepte van 50m 
achter de perceelsgrens ter hoogte van percelen C176H, C176K en C162C. 
3.5. Bezwaarschrift 5 
3.5.1. Beknopte weergave van het bezwaar 
Bezwaarindiener is uitbater van het tuinbouwbedrijf gelegen ten noordoosten van het plangebied. 
Het tuinbouwbedrijf valt met 3 percelen tevens binnen de afbakening van het RUP. Volgens het 
RUP zou er op deze percelen niet gebouwd mogen worden. Bezwaarindiener zou hierop voor 
betrokken percelen C151A, C151B en C148A een uitzondering willen vragen vermits het bedrijf het 
enig actieve bedrijf is dat in het RUP valt. De bezwaarindiener vraagt om de mogelijkheid te geven 
om in de toekomst op deze percelen eventueel toch een tuinbouwloods, huisvesting voor 
seizoensarbeiders of regenwaterbassin te kunnen bouwen. Bezwaarindiener is van oordeel dat de 
impact op het open gebied gering is gezien de ligging op de rand van het RUP. 
3.5.2. Bespreking van het advies 
De GECORO merkt op dat de betrokken percelen C151A en C151B in de bestaande toestand 
gelegen zijn in parkgebied. Deze bestemming biedt in de bestaande toestand tevens geen 
mogelijkheden met betrekking tot de gewenste agrarische invulling van de percelen. Goedkeuring 
van het RUP zoals het voorligt, betekent in die zin geen beperking ten opzichte van de bestaande 
toestand. Het perceel C148K is in de bestaande toestand wel gelegen in agrarisch gebied. Op dit 
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laatste perceel werd recent een waterbassin aangelegd. Mits correct vergund gelden voor 
betrokken waterbassin de basisrechten zodat het behouden kan blijven, ook na goedkeuring van 
het RUP.  
De GECORO stelt tevens vast dat betrokken percelen, net zoals de rest van het centrale open 
ruimtegebied, op de watertoetskaart overstromingsgevoelige gebieden minstens aangeduid 
werden als mogelijk overstromingsgevoelig gebied, maar gedeeltelijk ook als effectief 
overstromingsgevoelig gebied. Dit betekent dat ingaan op het gevraagde  

 enerzijds naar de toekomst mogelijk veiligheidsrisico‟s i.v.m. wateroverlast inhoudt waardoor 
ongewenste maatregelen (zoals bv. ophogingen) genomen zouden moeten worden om het 
gevraagde naar behoren te realiseren  

 anderzijds een inname zou betekenen van percelen met waterbergend vermogen. In de 
gangbare praktijk betekent dit dat dit verlies aan waterbergend vermogen elders 
gecompenseerd zou moeten worden.  

In het kader van de watertoets zou voor de gewenste ingrepen een negatieve impact op het 
watersysteem niet uit te sluiten zijn. Het lijkt de GECORO tevens niet wenselijk elders 
compenserende waterberging te voorzien terwijl betrokken percelen historisch deel uit maken van 
een valleidepressie. Ook de bodemkaart bevestigt dat betrokken percelen tot het geheel van het 
centraal gelegen open ruimtegebied behoort.  
Bovendien vindt de GECORO het niet wenselijk dat op termijn agrarische constructies opgericht 
kunnen worden op percelen die momenteel onbebouwd zijn en deel uitmaken van een 
landschappelijk waardevol open ruimtegebied. Betrokken percelen liggen volgens bezwaarindiener 
wel op de rand, maar maken landschappelijk wel deel uit van de centrale open ruimte. Oprichting 
van constructies zou bijvoorbeeld een verlies van eventuele landschappelijke doorzichten van en 
naar Frankenberg betekenen.  
De GECORO van bijgevolg van mening dat het gevraagde een aantasting van het waardevolle 
centrale open ruimtegebied zou betekenen. 
3.5.3. Voorstel tot aanpassing 
Gelet op bovenstaande bespreking lijkt het niet aangewezen om op basis van dit bezwaarschrift 
aanpassingen door te voeren in het RUP. 
3.6. Bezwaarschrift 6 
3.6.1. Beknopte weergave van het bezwaar 
Bezwaarindieners zijn eigenaars van de percelen C208K en C209V.  
a) Bezwaarindieners stellen dat door het ontwerp RUP de toekomstige mogelijkheden voor 

perceel C208K volledig verloren gaan. Om die reden vragen bezwaarindieners om de diepte 
van de bestemming zone voor wonen en kernondersteunende functie artikel 2 ingetekend 
wordt tot een diepte van 35m uit de voorbouwlijn. 

b) Bezwaarindieners merken op dat bebouwing aan Meerdorp 62, Meerdorp 64 en Meerleseweg 
een aaneengesloten karakter heeft en dat er geen doorgang is tussen Meerdorp 62 en 64. er 
wordt gevraagd om hiermee rekening te houden in de plannen en de perceelsgrens pal naast 
perceel C208L te leggen. 

3.6.2. Bespreking van het advies 
a) De GECORO stelt vast dat de grens tussen de zone voor wonen en kernondersteunende 

functies (artikel 2) en de projectzone Veiling (artikel 5) gelegd werd op de achterste 
perceelsgrens van perceel C208K op een diepte van ca. 25m. Voor behoud van de bestaande 
bebouwing leverde dit geen problemen op, eventuele nieuwe ontwikkelingen worden hierdoor 
beperkt, bv. wat betreft inrichting van buitenruimte en bijgebouwen. De GECORO kan zich niet 
aansluiten bij de vraag van de bezwaarindieners. Dit perceel is strategisch gelegen in functie 
van de pleinvorming op de voormalige veilingsite. Het vormt de hoeksteen tussen het verbrede 
openbaar domein langsheen de weg Meer-Dorp en de projectsite. Bovendien geven de 
betrokkenen aan plannen te hebben om hier appartementen te bouwen en ook over een 
perceel te beschikken in de projectzone. Bijgevolg is het voor de lokale ruimtelijke ordening 
beter om deze nieuwe bebouwing juist te integreren in de visie van de bebouwing rondom het 
plein, en daarom perceel C208K eveneens in de projectzone op te nemen. Het niet opnemen 
zou kunnen leiden tot het hypothekeren van een algemene visie op de zone.  

b) De GECORO stelt vast dat de bemerking de perceelsgrenzen en weergave van de bebouwing 
onderliggend aan het grafisch plan betreft. Deze vormt op zich geen verordenend deel van de 
plannen. Deze weergave heeft ook geen invloed op de kadastrale toestand ter plaatse. Deze 
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wordt behouden. De GECORO is van oordeel dat hier zich geen probleem stelt gezien beide 
percelen vallen binnen dezelfde zone voor wonen en kernondersteunende functies (artikel 2). 
Niettemin lijkt het de GECORO raadzaam het plan hierop na te kijken en indien nodig de 
weergave van deze ondergrond aan te passen zodat de plannen een zo correct mogelijke 
weegave van de feitelijke toestand bevatten. 

3.6.3. Voorstel tot aanpassing 
De GECORO vraagt om de afbakening van de bestemmingszone artikel 5, projectzone 'Veiling', 
aan te passen zodat perceel C208K in de projectzone wordt opgenomen. De GECORO vraagt 
eveneens om de feitelijke toestand met betrekking tot de percelen en gebouwen ter hoogte van 
Meerdorp 62 en 64 na te kijken en indien nodig te corrigeren. 
3.7. Bezwaarschrift 7 
3.7.1. Beknopte weergave van het bezwaar 
Bezwaarindieners tekenen bezwaar aan tegen een aantal punten met betrekking tot zone voor 
wonen en kernondersteunende functies: 
a) dakverdieping als bijkomende bouwlaag met plat dak die minimum 3m afstand houdt ten 

aanzien van zowel voor- als achtergevel en met een maximum bouwhoogte van 10m. Volgens 
de bezwaarindiener geeft dit vooraan een vertekend straatbeeld waarvan de ruimtelijke impact 
niet verenigbaar is met de omgeving, vermits dit van toepassing is op aaneengeschakelde en 
halfopen bebouwing.  

b) aanbouw bestaand uit 1 bouwlaag en met een maximum bouwhoogte van 4,00m aansluitend 
op het hoofdvolume tot 20m achter de voorgevellijn. Bezwaarindiener vindt het wenselijk 
duidelijkheid te scheppen bij aaneengeschakelde bebouwing, dat wil zeggen dat bij 
aaneengeschakelde bebouwing de bouwhoogte en de bouwdiepte niet hoger of niet voorbij de 
gebuur mag komen omwille van de ruimtelijke impact op de omgeving en de lichtinval bij de 
buur.  

3.7.2. Bespreking van het advies 
a) De GECORO begrijpt dat de uitvoering van dakverdiepingen met hellende daken als gangbaar 

wordt begrepen. Evenwel werd ter verruiming van de architecturale mogelijkheden voorzien in 
de alternatieve mogelijkheid om de dakverdieping ook te voorzien als bijkomende bouwlaag 
met plat dak. De GECORO merkt op dat daarbij een aantal randvoorwaarden bij opgenomen 
zijn vanuit dezelfde bezorgdheid om het straatbeeld. De GECORO is echter van mening dat 
deze randvoorwaarden, het respecteren van 3m ten opzichte van voor- en achtergevel en een 
beperking van de bouwhoogte tot 10m, ervoor zorgen dat dit profiel het gabarit van het 
klassieke profiel met hellend dak niet overschrijdt. Hierdoor is de GECORO er van overtuigd 
dat de afwijking in het straatbeeld geen ruimtelijke impact heeft die niet verenigbaar is met de 
omgeving.  

b) Het RUP laat in de zone voor kernondersteunende functies de keuze tussen het klassieke 
profiel en een aangepast profiel met een compact hoofdvolume en een ruimere gelijkvloerse 
aanbouw. Hierdoor wordt binnen de marges een grote flexibiliteit gegeven in functie van het 
bouwprogramma voor woningen. De GECORO treedt bezwaarindiener bij dat er bij voorkeur 
zo veel mogelijk afstemming wordt bereikt tussen aanpalende percelen. De GECORO kan er 
evenwel niet mee akkoord gaan dat het bouwprofiel van de eerstgebouwde dicteert hoe het 
bouwprofiel van de naastgelegen percelen er uit kan zien. De geboden flexibiliteit wordt 
hierdoor sterk ingeperkt en dit zou betekenen dat het bestaande woonweefsel de norm stelt. 
Dit is tevens in het bestaande vergunningenbeleid niet van toepassing.  

De GECORO meent uit het bezwaarschrift te kunnen afleiden dat de vrees met name bestaat naar 
een verminderde lichtinval indien op naastliggend perceel een diepere gelijkvloerse aanbouw 
wordt opgericht. Men is echter van mening dat dergelijke impact niet groter is dan bij oprichting van 
een maximaal klassiek profiel op het naastliggend perceel. Een gelijkvloerse aanbouw 
hypothekeert bovendien de kansen niet om in de middenruimte van de gelijkvloerse aanbouw 
lichtinval te creëren.  
De GECORO wijst verder op een aantal bepalingen in de voorschriften voor betrokken zone die in 
deze van belang zijn ten aanzien van het vergunningenbeleid om knelpunten te vermijden:  

 Vergunningsaanvragen zullen beoordeeld worden op geslaagdheid van contextuele en 
functionele inpassing. Daarbij wordt ook de stedenbouwkundige inpassing beoordeeld. Indien 
zich hier knelpunten stellen kan hier in het vergunningenbeleid geval per geval naar gehandeld 
worden. 
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 Voor oprichting van gebouwen die wat betreft profiel afwijken van aanliggende bestaande 
gebouwen dienen alle nodige maatregelen genomen te worden tot kwalitatieve afweking van 
de niet-aansluitende gebouwdelen ten aanzien van het aanpalende perceel. 

3.7.3. Voorstel tot aanpassing 
Gelet op bovenstaande bespreking lijkt het niet aangewezen om op basis van dit bezwaarschrift 
aanpassingen door te voeren in het RUP.  
3.8. Bezwaarschrift 8 
3.8.1. Beknopte weergave van het bezwaar 
Bezwaarindieners stellen vast dat de gronden aan de Frankenberg volledig woongebied met 
landelijk karakter zijn. De gronden van bezwaarindieners achteraan op Frankenberg zijn hebben 
de bestemming zoals vroeger behouden namelijk landbouwzone. Bezwaarindieners geven aan dat 
het RUP de gelegenheid is om deze landbouwgronden om te zetten in bouwgrond om volgende 
redenen:  

 Creatie van bouwgrond te Meer om zo het nopende tekort te minderen; 

 Een goede en rustige ligging, perfect aansluitend bij de andere bouwpercelen binnen de 
gemeente; 

 Het betreft een volledig vernieuwde weg; 

 Aanwezigheid van alle nutsvoorzieningen. 
Bezwaarindiener geeft aan dat recent ook nog een verkaveling werd goedgekeurd waarop men 
reeds woningen aan het oprichten is.  
Bezwaarindieners vragen om betrokken grond, perceel C152 op te nemen in woongebied met 
landelijk karakter. 
3.8.2. Bespreking van het advies 
De GECORO merkt op dat de vraag vanwege bezwaarindieners vergelijkbaar is aan deze in 
bezwaar 2. Het betreft hier het volgende maar veel ruimere perceel langsheen de Frankenberg, in 
de bestaande toestand gelegen in parkgebied. 
De GECORO is van mening dat opname van betrokken perceel in de zone van landelijk wonen 
een verdere uitbreiding van de bebouwingsmogelijkheden langsheen Frankenberg zou betekenen, 
een extra woonaanbod dat echter niet als kernversterkend beschouwd kan worden en tevens ten 
nadele is van de open ruimte binnen het plangebied. Gezien de doelstellingen van het RUP voor 
het bestaande parkgebied is dit niet gewenst. Verdere aangroei van de bebouwing langsheen 
Frankenberg zou tevens het centraal gelegen open ruimtegebied nog meer afschermen van de 
omgeving. 
3.8.3. Voorstel tot aanpassing 
Gelet op bovenstaande bespreking lijkt het niet aangewezen om op basis van dit bezwaarschrift 
aanpassingen door te voeren in het RUP. 
3.9. Bezwaarschrift 9 
3.9.1. Beknopte weergave van het bezwaar 
a) artikel 1 

Bezwaarindiener vindt het spijtig dat er weinig of geen aandacht gegeven is aan het aspect 
natuur. Bezwaarindieners stellen dat het gebied een uniforme bestemming landbouwgebied 
krijgt, weliswaar met een aantal bindende bepalingen die echter niet gerust stellen. De 
geplande bestemming maakt het niet onmogelijk dat heel het gebied vol gezet wordt met maïs. 
Ook plastic kappen voor tuinbouw worden niet uitgesloten, zoals geadviseerd werd. 
Bezwaarindiener stelt de vraag waarom het meest kwetsbare deel niet omgezet kan worden 
naar de bestemming natuurgebied. Het zou een ruimer valleigedeelte en een deel van het 
huidige parkgebied meer rechtszekerheid geven voor de toekomst. De invulling als uitsluitend 
landbouwgebied is ook moeilijk te rijmen met het GRS waarin aandacht dient gegeven te 
worden voor het geven van ruimte aan de vallei van de Mark en De Beek als natuurlijke 
waarde en de landbouw in het gebied. Er werd in de opdracht ook verwezen naar het belang 
van het plan Pimpernel. En nadruk gelegd op het afstemmen van de maatregelen ervan in het 
afbakeningsgebied van het RUP. Er wordt voor gepleit om, naast landbouw, de aanwezige 
natuurwaarden te bestendigen door deze om te zetten naar natuurgebied, vooral de delen die 
momenteel in parkgebied gelegen zijn en in de onmiddellijke omgeving van de Mark. 

b) projectzones 
Bezwaarindiener kan leven met de intekening van de projectzones waardoor er aan inbreiding 
wordt gedaan op gebied van huisvesting. 



  u i t t r e k s e l  g e m e e n t e r a a d     p a g i n a  1 3  v a n  2 3  

Bezwaarindiener merkt echter op dat er een nota werd opgemaakt ter onderbouwing van het 
kwantitatief bijkomende woonaanbod. Deze was niet ter beschikking en roept wrevel op. 

c) bouwtypologie  
Bezwaarindiener uit de bezorgdheid over de vermenging van bouwvormen langsheen 
Meerdorp. Door dit RUP wordt de nieuwe vorm mogelijk gemaakt aan één kant van de as van 
het dorp. Er wordt gevreesd dat dit op termijn een onevenwicht in het uitzicht van de dorpsas 
zou kunnen teweegbrengen. Ofwel wordt de toepassing van de nieuwe vorm beperkt tot het 
nieuw gecreëerde gebied en wordt de oude vorm langs de straat behouden. Ofwel zorgt de 
gemeente ervoor dat de nieuwe vorm langs beide zijden van de as van het dorp mogelijk 
wordt. 

d) pleinfunctie. 
De pleinfunctie (artikel 5 B – veilingsite) zou meer onderbouwd mogen worden. Eveneens de 
toekomstvisie op de kern van Meer. Is er een wisselwerking met het project van de kloostersite 
in Meer? Is deze link onderzocht?  

e) overkoepelende visie Meer. 
Bezwaarindiener stelt dat er te weinig aandacht wordt gegeven aan de visie over heel Meer. Er 
worden nergens afwegingen gemaakt naar de ontwikkelingen in Meer west, vooral dan de 
ontwikkelingen aan de kloostersite. Het stadsbestuur zou hier een overkoepelende visie mogen 
formuleren. 

f) trage wegen. 
Gezien de beperkte plaats voor fietsers in de Dorpsstraat zou in dit plangebied een wandel- en 
fietspad kunnen ingetekend worden, achter de Dorpskern door. Met een goed doordachte 
oversteek naar Meer west waar de school staat. Het zou een zeer veilige en aangename 
verbinding vormen van aan de Frankenberg tot aan de andere zijde van het dorp. 

3.9.2. Bespreking van het advies 
a) Het klopt niet dat het gebied een uniforme bestemming landbouwgebied krijgt. Het gebied valt 

niet onder de gebiedscategorie „landbouw‟ met landbouw als hoofdbestemming, we onder de 
gebiedscategorie „overig groen‟ en krijgt verschillende functies als nevengeschikte functies 
toegekend. Daarbij wordt geen zwaarder gewicht gegeven aan de toegelaten grondgebonden 
landbouwactiviteiten.  
De GECORO treedt de bezwaarindiener bij dat het gebied zoals begrepen in artikel 1 tevens 
geen uitgesproken en enkelvoudige hoofdfunctie natuur verkrijgt. Dit was echter ook niet het 
uitgesproken opzet dat als doelstelling is meegegeven voor de opmaak van het RUP. Wat 
betreft de open ruimte zone geeft het RUP immers uitvoering aan het GRS waarin de 
specifieke actie tot opmaak van een RUP voor Meer oost was ingeschreven: “Binnen dit RUP 
wordt het gehele parkgebied dat gelegen is tussen de Mark, de N146 en de Meerleseweg 
herbekeken en ingevuld met andere open ruimtefuncties waaronder landbouw. De functie 
parkgebied is immers achterhaald.”  
Dit neemt niet weg dat de GECORO er van overtuigd is dat het ontwerp RUP binnen deze 
zone alle kansen biedt voor natuurontwikkeling door deze voor deze planzone in zijn geheel als 
nevengeschikte functie vast te leggen. Zonder daarbij de focus te leggen op een hoofdfunctie 
natuur wordt de ecologische draagkracht wel verankerd als toetssteen voor alle ingrepen 
binnen het gebied. Zo kunnen de toegelaten handelingen, zoals het aanbrengen van 
kleinschalige infrastructuur, pas plaatsvinden voor zover de ecologische draagkracht van het 
gebied niet overschreden wordt. Deze ecologische draagkracht is tevens ingeschreven als 
beoordelingspunt in die zin dat handelingen steeds verenigbaar moeten zijn met de natuurlijke 
structuur en de bestaande natuurwaarden vrijwaren. Dit werd aldus in het ontwerp RUP 
opgenomen cfr. het advies van het Agentschap voor natuur en bos. Dit wordt ook verder 
ondersteund door het integraal waterbeheer en ruimte voor water in te schrijven als 
beoordelingspunt wat gezien de hechte relatie tussen de natuurwaarden en de abiotiek in het 
gebied tevens van belang is.  
De GECORO maakt wel de bemerking dat nagekeken dient te worden of de bepalingen in het 
RUP in die zin nog strikter geformuleerd kunnen worden om effectief elk gevaar op aantasting 
van de natuurlijke structuur van de vallei en de bestaande natuurwaarden af te wenden. De 
GECORO merkt evenwel op dat het niet mogelijk is in een RUP een bepaalde teeltkeuze uit te 
sluiten. Maar bovenop het expliciet verbod op het oprichten van agrarische gebouwen en 
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constructies kan geopteerd worden om ook de vergelijkbare tijdelijke constructies ruimer dan 
25m², drainages en grondophogingen expliciet te verbieden.  
Een minderheidsstandpunt vanuit de sector natuur wordt ingenomen om schuilhokken en 
andere constructies eveneens te schrappen in de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 
1, waardoor de zone effectief volledig bouwvrij zal blijven. Dit om het plan Pimpernel te 
realiseren. 
Toch is de GECORO van oordeel dat de optie om in het RUP voor het gehele open 
ruimtegebied een verwevingsbestemming te voorzien het beste antwoord biedt op de 
doelstellingen voor de zone. De GECORO begrijpt dat een verwevingsgebied zoals hier wordt 
niet evident is vanuit een traditionele planningspraktijk met duidelijke opdeling in gebieden met 
een uitgesproken hoofdfunctie. Maar vertrekkende vanuit de bestaande toestand biedt dit het 
beste kader voor de gewenste ontwikkeling van het gehele gebied. Bezwaarindiener heeft 
voorkeur voor aanduiding van een specifieke zone als natuurgebied. Maar dergelijke 
opsplitsing zou weer zeer strikte grenzen vastleggen en kansen voor natuurontwikkeling buiten 
de aan te duiden zone beperken. De GECORO stelt zich in die zin de vraag of een opdeling 
tussen natuur en landbouw nog gewenst zou zijn gezien de beperkingen ten aanzien van 
landbouw in de gehele zone binnen de verwevingsbestemming. Een globale benadering op 
basis van een goed omschreven verwevingsbestemming laat naar de toekomst, door middel 
van flankerende maatregelen, alle kansen tot het bereiken van het gewenste voor het gehele 
gebied.  
In die zin vindt de GECORO het positief dat er gekozen is voor een verwevingsbestemming 
waarin kansen geboden worden voor de betrokken ruimtegebruikers in de open ruimte. Daarbij 
vertrouwt de GECORO er op dat de beperkingen ten aanzien van landbouw in die zin zullen 
zijn dat niet-gewenste ontwikkelingen niet plaats zullen vinden. Er wordt wat dat betreft ook 
een duidelijke lijn getrokken ten aanzien van de wensen van het naastgelegen tuinbouwbedrijf. 
Maar verder lijkt het wel raadzaam om na te gaan of dit nog verscherpt moet worden in de 
voorschriften. Daarbij wordt gedacht aan het verbieden van met agrarische bebouwing 
vergelijkbare tijdelijke constructies, drainages en grondophogingen.  

b) De GECORO wenst er op te wijzen dat alle decretaal vereiste onderdelen van het RUP correct 
in openbaar onderzoek lijken gebracht te zijn. Er kan daarbij tevens van uitgegaan worden dat 
met het oog op het zo goed mogelijk onderbouwen van de gemaakte keuzen, alle argumenten 
ter onderbouwing die ter beschikking waren bij opmaak van het ontwerp RUP verwerkt werden 
in de toelichtingsnota bij het RUP.  

c) De GECORO kan zich vinden in de bezorgdheid van bezwaarindiener om een globale 
benadering van de gehele kern van Meer. Het gevaar op onevenwicht wordt door 
bezwaarindiener evenwel zwaar ingeschat. De vraag stelt zich of een verschil in 
kroonlijsthoogten in het straatbeeld een dergelijk onevenwicht veroorzaakt. Er ontstaat echter 
wel een verschil in vastgelegde bouwmogelijkheden. Maar dit is niet zozeer een bemerking op 
de inhoud van het RUP meer oost, maar een vraag naar een globale benadering. Omwille van 
deze bezorgdheid stelt de bezwaarindiener voor om een aantal inhoudelijke elementen te 
schrappen uit het RUP. De GECORO is er echter van overtuigd dat deze elementen een 
waardevol onderdeel van het RUP vormen en wenst ze in die zin als aanzet naar de rest van 
de kern toe te behouden. De GECORO adviseert het stadsbestuur echter oog te hebben voor 
deze bemerking. Er wordt echter niet voorgesteld het ontwerp RUP hierop aan te passen.  

d) De GECORO stelt wel vast dat ten aanzien van het voorontwerp RUP wel werd aandacht werd 
besteed aan de verhouding met de Kloostersite. In de toelichting wordt dit als volgt 
geformuleerd: “Verdere studie van de site en omgeving leverden een bijkomend waardevol 
kenmerk van deze zone op, namelijk de potentiële meerwaarde van een centraal plein in het 
centrum van Meer aansluitend op het openbaar domein. Momenteel ontbreekt in Meer immers 
een centrale openbare ruimte waar dorpsactiviteiten e.d. georganiseerd kunnen worden 
(„kermisplein‟). Elders binnen Meer wordt in het kader van de herbestemming van de 
kloostersite ook ingezet op de ontwikkeling van een plein als centrale ontmoetingsruimte. Het 
plein op de site Veiling kent echter een centrale ligging aansluitend op het openbaar domein. 
En ook voor het huidige gebruik (kermis, parkeren,…) lijkt de Kloostersite geen alternatief te 
bieden. Bovendien zou vanop deze centrale openbare ruimte een doorsteek naar de 
achterliggende open ruimte gerealiseerd kunnen worden. “ 



  u i t t r e k s e l  g e m e e n t e r a a d     p a g i n a  1 5  v a n  2 3  

e) Het is goed dat alsnog gekeken werd naar de relatie met het plein aan de kloostersite, maar dit 
lijkt gezien het geen alternatief biedt voor het huidige gebruik van het plein aan de veiling niet 
essentieel om het behoud van het plein aan de veilingsite te motiveren. De GECORO meent 
dat vanuit het stadsbestuur veel belang wordt gehecht aan het behoud van het plein aan de 
veilingsite zelf in functie van de dorpsactiviteiten en dat dit op zich al voldoende motivatie biedt. 
De GECORO is daarom van oordeel dat het RUP hierop geen aanpassing meer behoeft.  

f) De GECORO neemt acte van de bemerking. Het gestelde is echter niet zozeer een bemerking 
op de inhoud van het RUP Meer oost zelf, maar wordt begrepen als een aanbeveling voor het 
ruimtelijk beleid voor Meer. De GECORO heeft begrip voor de bemerking en wenst deze 
daarom ook als aanbeveling mee te geven aan het stadbestuur. Dit levert echter in deze fase 
geen noodzakelijke aanpassingen van het RUP Meer oost op.  

g) De GECORO stelt vast dat het ontwerp RUP wel aandacht besteed aan de ontwikkeling van 
een netwerk van trage wegen. Voor de zone voor gemengd bouwvrij open ruimtegebied wordt 
recreatief medegebruik onder de vorm van zachte recreatie als wandelen en fietsen expliciet 
ingeschreven als nevenbestemming. In functie daarvan worden ook de handelingen met 
betrekking tot het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet 
toegankelijk maken van het en het uitrusten van het gebied voor educatief of recreatief 
medegebruik en trage weggebruikers, waaronder het aanleggen, inrichten en uitrusten van 
paden ingeschreven. Tevens worden daarvoor de minimale aantakkingspunten op de 
omgeving vastgelegd, ter hoogte van Driehoekstraat, Frankenberg, en de projectzone Veiling. 
Voor de projectzone brouwerij wordt gesteld dat bij de ontwikkeling van de zone gestreefd 
moet worden naar een meervoudige ontsluiting van de wijk voor trage weggebruikers door 
realisatie van kwalitatieve doorsteken naar de omgeving en aanknopingspunten met bestaande 
verkeersassen. In de projectzone Veiling moet minstens 1 functionele doorsteek voor 
langzaam verkeer naar de achterliggende open ruimte worden voorzien. De GECORO is 
hierdoor van oordeel dat het RUP het gepaste kader schept om het gewenste netwerk in de 
toekomst te realiseren. Hierbij werd de nodige flexibiliteit voorzien om de praktische kansen op 
slagen te vergroten. De GECORO is van oordeel dat het RUP hiervoor geen aanpassingen 
meer behoeft. 

3.9.3. Voorstel tot aanpassing 
De GECORO vraagt om de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 1 aan te vullen met een 
verbod op met agrarische bebouwing vergelijkbare tijdelijke constructies, drainages of 
grondophopingen (vb. plastictunnels en tuinhokken.) Schuilhokken voor dieren dienen evenwel 
mogelijk te blijven opdat grondgebonden veeteelt mogelijk blijft en zo de eigenheid van delen van 
het gebied te vrijwaren als natuurverwevingsgebied. 
3.10. Bezwaarschrift 10 
3.10.1. Beknopte weergave van het bezwaar 
Bezwaarindiener tekent bezwaar aan tegen het verhogen van de kroonlijsthoogte van 6 meter naar 
7 meter. Het verhogen van de nokhoogte van 11 meter naar 12 meter. En het verhogen van de 
achterbouw naar 4 meter. 
3.10.2. Bespreking van het advies 
De GECORO stelt vast dat de bezwaarindiener in het bezwaarschrift geen reden aanreikt voor het 
bezwaar tegen het bouwprofiel. De GECORO kan zich daarom niet ten gronde uitspreken over het 
bezwaarschrift, maar motiveert het behoud van de gestelde hoogten gezien deze betere 
mogelijkheden op verzoening van duurzaamheidsprincipes en woonkwaliteit. Zo bieden de 
gestelde hoogten de kans om voldoende isolatie te kunnen voorzien zonder op woonkwaliteit te 
moeten inboeten. 
3.10.3. Voorstel tot aanpassing 
Gelet op bovenstaande bespreking lijkt het niet aangewezen om op basis van dit bezwaarschrift 
aanpassingen door te voeren in het RUP. 
3.11. Bezwaarschrift 11 
3.11.1. Beknopte weergave van het bezwaar 
Bezwaarindiener heeft bezwaren tegen RUP Meer oost, met betrekking tot percelen in parkgebied. 
De bezwaarindiener licht in het bezwaarschrift toe dat de valleien van de Mark en de Beek tot 
onder de kernwand reiken. 
a) Landbouw in parkgebied.  
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Er wordt opgemerkt dat uit de toelichtende nota bij het RUP Meer oost duidelijk blijkt dat het de 
bedoeling is de bestemming parkzone uit het plan te onttrekken en het landbouw gemakkelijk 
te maken.  
– Het parkgebied is echter moerassig en drassig. Er zijn bewijzen dat het om veengrond 

gaat.  
– Enkele percelen werden aangeduid als akkers. Deze aanduiding klopt niet want het gaat 

om beemdgronden.  
Hieruit blijkt dat de zone parkgebied voor landbouw geen enkele meerwaarde biedt.  

b) Aan de bestemming parkgebied dient niets gewijzigd te worden.  
– Het parkgebied ontsnapte aan de ruilverkaveling die op het grondgebied van het vroegere 

Meer werd uitgevoerd. Hoogstwaarschijnlijk was het gebied niet geschikt voor landbouw.  
– Terwijl tientallen hectaren allerbeste landbouwgrond in een industriezone werden 

opgenomen, moet de landbouw kansen krijgen in een der laatste relictjes van het vroegere 
landschap.  

c) recht op inspraak – informatievergadering  
– Tijdens het behandelen van het dossier in GECORO en/of College werd aan iedereen elke 

informatie geweigerd. Nochtans moeten mensen de kansen krijgen mee te werken om de 
eigen leefomgeving aangenaam te maken.  

– De manier waarop dit werd aangepakt voldoet geenszins. De toelichtingsvergadering van 
07 juni 2012 werd met een onopvallend bericht aangekondigd. De vergadering ging door in 
Hoogstraten, beter was een locatie in eigen dorp gezocht. Het openbaar onderzoek werd 
voor een groot gedeelte tijdens de verlofperiode gehouden. Aankondigingsaffiches ter 
plaatse waren niet voorzien.  

d) fauna en flora.  
Er is in het plandossier geen inventaris aanwezig. Dit is belangrijk, o.a. de zeer zeldzame 
Pimpernel groeit in het parkgebied.  

e) openheid ten aanzien van andere instanties en verenigingen.  
Werden er contacten gelegd met Bos en groen, Bond Beter Leefmilieu, Kempisch Landschap, 
Natuurpunt?  

f) gewestplan.  
Bezwaarindiener geeft aan dat de belangrijkste reden voor het bezwaar de oneerlijke 
behandeling van Meer bij vastleggen van het Gewestplan Turnhout is. Deze handelswijze heeft 
bezwaarindiener altijd erg gestoord. Daarom is het zo jammer dat in „De Vennen‟ het laatste 
plukje oorspronkelijk landschap er ook aan moet geloven.  

3.11.2. Bespreking van het advies 
a) De GECORO stelt vast dat bezwaarindiener het RUP als dusdanig interpreteert dat landbouw 

naar voor geschoven wordt als hoofdfunctie. De GECORO dient op te merken dat dit een 
foutieve interpretatie betreft. De GECORO begrijpt dat een verwevingsgebied zoals hier wordt 
voorzien niet evident is vanuit een traditionele planningspraktijk met duidelijke opdeling in 
gebieden met een uitgesproken hoofdfunctie. De GECORO erkent echter de kennis van de 
bezwaarindiener van het gebied, maar wenst mee te geven dat ook bij de opmaak van het 
RUP uitgegaan werd van deze fysische kenmerken, de rol binnen het watersysteem, het 
beperkte landbouwgebruik binnen het gebied en de aanwezigheid van de bestaande 
natuurwaarden. Omwille van deze verscheidenheid werd, ter realisatie van de doelstellingen 
zoals deze meegegeven werden vanuit het GRS en ten aanzien van het studiebureau, 
geopteerd om hier een verwevingsbestemming te voorzien. De GECORO wenst daarbij echter 
te benadrukken dat er binnen deze verwevingsbestemming beperkingen worden opgelegd aan 
de landbouw. De bestemming wordt beperkt tot grondgebonden landbouw, het is niet 
toegelaten agrarische gebouwen en vergelijkbare constructies op te richten en alle 
handelingen moeten verenigbaar zijn met de natuurlijke structuur en de bestaande 
natuurwaarden en met de waterbeheersfunctie van het gebied.  

b) De wijziging van de bestemming parkgebied werd ingeschreven in het GRS Hoogstraten en 
het RUP geeft uitvoering aan het GRS. De specifieke actie tot opmaak van een RUP voor Meer 
oost was hierin als volgt ingeschreven: “Binnen dit RUP wordt het gehele parkgebied dat 
gelegen is tussen de Mark, de N146 en de Meerleseweg herbekeken en ingevuld met andere 
open ruimtefuncties waaronder landbouw. De functie parkgebied is immers achterhaald.” Het is 
tevens zeker niet de bedoeling van het RUP om „nieuwe landbouw‟ aan te trekken van elders. 
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Het bestaande landbouwgebruik werd echter wel erkend als uitgangspunt voor de nieuwe 
bestemming en in die zin in beperkte mate ondersteund. Daarbij wordt onder meer ook 
verwezen naar het antwoord op bezwaarschrift 5 waaruit blijkt dat voor betrokken gebied toch 
een duidelijke grens wordt gesteld ten aanzien van intensivering van landbouw.  

c) De GECORO kan zich niet uitspreken over het gestelde met betrekking tot het gebrek aan 
informatie. Er wordt wel vastgesteld dat er in de procedure wel op correcte wijze invulling werd 
gegeven aan de verplichtingen met betrekking tot de organisatie van het openbaar onderzoek. 
Er werden bovendien twee informatievergaderingen georganiseerd. Deze waarvan sprake in 
het bezwaar maar ook een tweede op 31 mei waarop alle eigenaars binnen het plangebied 
persoonlijk werden uitgenodigd waardoor de GECORO van oordeel is dat de direct 
betrokkenen correct werden geïnformeerd.  
Er werd tijdens de GECORO-vergadering zeker alle info verstrekt die gevraagd werd door 
leden van de GECORO of de afgevaardigden van de politieke fracties.  

d) De GECORO is van oordeel dat dergelijke inventaris niet vereist is bij de opmaak van het RUP 
en gaat er bovendien van uit dat de juiste inzichten in deze materie wel aanwezig waren bij de 
uitwerking van het RUP.  

e) Het RUP onderging uiteraard de voorgeschreven procedures. Dit betekent onder meer dat een 
screening op planMER werd opgemaakt. Deze screening werd als verzoek tot raadpleging 
overgemaakt aan de relevante en vereiste adviesinstanties teneinde een advies aangaande de 
ingeschatte milieueffecten in te winnen. Tevens werd aangaande het voorontwerp RUP een 
plenaire vergadering georganiseerd waarop ook de relevante en vereiste adviesinstanties 
werden uitgenodigd ter advisering van het voorontwerp RUP. Voorafgaandelijk aan de plenaire 
vergadering werd het voorontwerp RUP ook voor advies voorgelegd aan de GECORO waarin 
verschillende maatschappelijke geledingen zetelen waaronder enkele waarvan sprake in het 
bezwaar.  

f) Het is de GECORO niet geheel duidelijk in welke zin de opmaak van het RUP Meer oost 
interfereert met de handelswijzen waarvan sprake bij het vaststellen van het gewestplan. Bij 
het opmaken van het RUP Meer oost diende het gewestplan uiteraard als uitgangssituatie 
genomen te worden. Maar vanuit het GRS werd meegegeven voor de actie tot opmaak van 
RUP Meer oost dat de functie van het betreffende parkgebied achterhaald is. 

3.11.3. Voorstel tot aanpassing 
Gelet op bovenstaande bespreking lijkt het niet aangewezen om op basis van dit bezwaarschrift 
aanpassingen door te voeren in het RUP. De GECORO vraagt om de opmerking over de foutieve 
aanduiding van akkers op het plan bestaande toestand te controleren en te corrigeren naar 
beemdgronden indien nodig. 
3.12. Bezwaarschrift 12 
3.12.1. Beknopte weergave van het bezwaar 
a) landelijk  

Bezwaarindiener stelt dat het buitendorp Meer door het PRUP is aangewezen om landelijk te 
blijven. Het uitzicht van straten, pleinen en nieuwe bouwprojecten moet daarmee rekening 
houden en aansluitend bij het bestaande woonweefsel. Het kan dus niet dat overal en vooral in 
de kernwanden gebouwen worden ingeplant met een kroonlijsthoogte van 7m en een 
nokhoogte van 12m. Dergelijke straatwanden hebben een nadelige invloed op de openheid 
van het gehele straatbeeld.  

b) bouwkundig erfgoed  
Bezwaarindiener stelt dat in het centrum van Meer al veel bouwkundig erfgoed verdwenen is. 
Nog een paar waardevolle woningen zijn ontsnapt. Zij moeten worden geïnventariseerd zodat 
vermeden wordt dat er vlakbij constructies worden gebouwd die niet in die omgeving passen.  

c) milieueffectenrapport  
Bezwaarindiener stelt dat in de toelichtingen wordt aangegeven dat dit niet vereist is. Europese 
instanties vragen voor zulke belangrijke ingrepen in een dorp zeker dergelijk rapport.  

d) sites Veiling en Brouwerij  
– Er is een verschil in kosten wanneer nutsvoorzieningen worden ontworpen op gronden met 

een normale stabiliteit en veengronden. De meerkosten mogen niet aangerekend worden 
aan de belastingsbetaler.  
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– Het is noodzakelijk dat voor de sites een waterbeheersingsrapport wordt opgesteld. Tevens 
is het nodig dat bij het uitwerken van deze sites een landschapsarchitect wordt betrokken 
zodat een aangename woonomgeving kan gerealiseerd worden.  

– Erkende bouwmaatschappijen moeten voor 100% bij de zones betrokken worden zodat aan 
een verantwoorden bevolkingssamenstelling kan gewerkt worden.  

– Toekomstige bewoners moeten de zekerheid krijgen dat ze niet geconfronteerd worden met 
vervuilde grond.  

e) Driehoekstraat  
Voor de Driehoekstraat werd er een simpel rooilijnplan vastgelegd. Men zou nu van de 
gelegenheid gebruik moeten maken om de inrichting van deze straat opnieuw te bekijken. Er 
ontstaan zeker mogelijkheden om er een volwaardige woonstraat van te maken.  

3.12.2. Bespreking van het advies 
a) Meer is gelegen in het buitengebied van Hoogstraten, landelijk wonen aan een lagere dichtheid 

dan in het stedelijk gebied staat hierdoor algemeen voorop. Anderzijds kan vastgesteld worden 
dat de kernwand een belangrijk deel van de centrumbebouwing van Meer vormt en er ook de 
behoefte bestaat om hier een iets dichtere bebouwing te realiseren op de smallere percelen. 
Het is in die zin niet realistisch om voor de kernwand een eerder open bouwtypologie op te 
leggen. Bezwaarindiener verwijst naar de kroonlijsthoogten en bouwhoogten van 
respectievelijk 7m en 12m en hun nadelige invloed. De GECORO is echter van oordeel dat 
deze afmetingen niet zodanig afwijken van de profielen die in de huidige bebouwings- en 
vergunningsparktijk gangbaar zijn, met name ten aanzien van toepassing van het „klassieke 9-
13-17-profiel‟, dat er sprake kan zijn van een significant negatief effect op het straatbeeld. De 
GECORO wenst te benadrukken dat het gaat om afmetingen die vastgelegd worden als 
maxima. Waar dit een verhoging van de bouwhoogte betekent, wenst de GECORO te wijzen 
op de positieve aspecten, nl. dat hierdoor de mogelijkheid gecreëerd wordt om bebouwing 
duurzaam te benaderen door het voorzien in de mogelijkheid om een effectieve buitenschil 
(isolatie) te voorzien en dit ook zonder in te boeten op de kwaliteit van de ruimten onder het 
hellend dak. Vanuit een gelijke benadering wordt daarom de kroonlijsthoogte algemeen op 
maximaal. 7m gebracht.  

b) De GECORO wenst er op te wijzen dat bij de opmaak van het ontwerp RUP de inventaris van 
het bouwkundig erfgoed zoals vastgesteld door de administrateur-generaal van het VIOE werd 
gecontroleerd. Naar aanleiding daarvan werd in de voorschriften van artikel 2 – zone voor 
wonen en kernondersteunende functies bouwkundig erfgoed ingeschreven als 
beoordelingspunt (punt 8), in die zin dat vergunningsaanvragen voor handelingen aan deze 
gebouwen worden beoordeeld aan de mate waarop rekening gehouden wordt met de 
kenmerken die het gebouw zelf zijn erfgoedwaarde geven. Het klopt dat in de voorschriften 
onder dit punt verder niet expliciet bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van bebouwing 
vlakbij. De GECORO wenst er op te wijzen dat er wel voorzien is dat alle 
vergunningsaanvragen beoordeeld worden op de geslaagdheid van contextuele en functionele 
inpassing in de omgeving (punt 4). Hierdoor dient elk project, elk gebouw of elke ingreep op 
een kwalitatieve en contextuele wijze ingepast worden in de omgeving waarbij bij de 
beoordeling minsten gekeken wordt naar de stedenbouwkundige inpassing en de beoogde 
ruimtelijke en visuele kwaliteit ook in relatie tot het bestaande weefsel. De GECORO wenst aan 
te geven dat het duidelijk moet zijn dat het bouwkundig erfgoed deel uit maakt van dit 
bestaande weefsel en als dusdanig mee in rekening gebracht moet worden in de beoordeling. 
Mogelijk kan dit nog verduidelijkt worden in de toelichting bij punt 4.  

c) De GECORO wenst er op te wijzen dat de van toepassing zijnde regelgeving met betrekking 
tot plan-MER werd nageleefd bij de opmaak van het RUP. Voor het RUP werd een verzoek tot 
raadpleging opgemaakt waarin de eventueel te verwachten milieueffecten naar aanleiding van 
het RUP werden ingeschat en beoordeeld. Indien uit dergelijke beoordeling blijkt dat significant 
negatieve milieueffecten niet uitgesloten kunnen worden dient er effectief een meer 
gedetailleerde plan-Mer opgemaakt te worden. Hierover wordt beslist door de dienst MER. De 
screening op plan-MER voor RUP Meer oost leidde echter tot de conclusie dat er geen 
significant negatieve milieueffecten te verwachten zijn. Na een uitgebreide adviesronde kon dit 
bevestigd worden. De Dienst MER besliste vervolgens dat de opmaak van een plan-MER niet 
noodzakelijk was. Deze beslissing werd per brief op 15/12/2009 aan het college van 
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burgemeester en schepenen overgemaakt en maakt deel uit van de bijlagen in de 
toelichtingsnota. 

d) De bemerkingen aangaande de projectzones worden als volgt besproken:  
– Eventuele kosten die verbonden zouden zijn aan meerwerken omwille van de fysische 

toestand van het terrein ter plaatse lijken de GECORO ten laste te zijn van de ontwikkelaar.  
– Voor de projectzones werd in de voorschriften ingeschreven dat ze beide uitgevoerd dienen 

te worden als globale en samenhangende gehelen volgens een globaal inrichtingsconcept 
om een aangename woonomgeving te creëren. Voor de projectzone brouwerij wordt als 
krachtlijn hiervoor onderstreept dat bij de uitwerking de integratie van het project in de 
overgang van de kernwand naar de achterliggende open vallei van belang is dat hiervoor 
doorzichten naar de achterliggende vallei voorzien moeten worden. Tevens zal de 
geslaagdheid van de contextuele inpassing bewaakt worden, nl. hoe het project op 
ruimtelijk kwalitatieve wijze ingepast zal worden in de omgeving. Hieruit blijkt dat vanuit het 
beleid niet zozeer gesteld wordt wie betrokken moet zijn bij het uitwerken van de projecten 
aangezien dit geen garantie is op kwaliteit, maar dat in voldoende mate vastgelegd wordt 
welke de krachtlijnen en beoordelingspunten zijn teneinde een landschappelijk 
geïntegreerde woonomgeving te bereiken. 

– Verder wordt in het RUP telkens, en zeker voor de projectzones, veel belang gehecht aan 
duurzaamheidsaspecten en in het bijzonder aan integraal waterbeheer. Daarbij wordt 
aandacht besteed en dus bepalingen opgenomen aangaande alle wateraspecten: 
afvalwater, hemelwater, grondwater, … Bij uitwerking van het project zal inderdaad 
aangetoond dienen te worden hoe alle bepalingen inzake integraal waterbeheer zullen 
worden nageleefd. Dit is sowieso een aandachtspunt bij de beoordeling van de projecten. 
Maar uiteraard zal er bij de vergunningsaanvragen een degelijke watertoets uitgevoerd 
dienen te worden. De GECORO raadt echter de mogelijke ontwikkelaars aan, deze 
aspecten van bij aanvang van het projectontwerp als sturend principe mee te nemen, zodat 
de hiervoor noodzakelijke maatregelen kwalitatief geïntegreerd kunnen worden.  

– De GECORO wenst aan te geven dat de regelgeving cfr. het decreet Grond- en 
pandenbeleid van toepassing is en geen vertaling in de voorschriften behoeft. De 
GECORO begrijpt dat het stadbestuur echter voor de projectzone Brouwerij geen 
specifieke rol ter realisatie van een totaalproject in het kader van het bindend sociaal 
objectief weggelegd ziet, gezien de andere hiertoe bestaande plannen te Meer vanwege de 
Bouwmaatschappij De Noorderkempen.  

– DE GECORO wenst aan te geven dat de milieuregelgeving uiteraard van toepassing is en 
geen vertaling in de voorschriften behoeft.  

e) De GECORO wenst aan te geven dat voor de Driehoekstraat inderdaad een rooilijnplan werd 
opgemaakt (breedte 8m). Waar dit een aangepaste vertaling vraagt op het terrein, i.e. ter 
hoogte van de aantakking op Meerdorp werd dit vertaald in een zone voor openbare wegenis 
waarvan de bestemmingsgrenzen samen dienen te vallen met deze goedgekeurde rooilijn. 
Verder in de Driehoekstraat valt deze binnen de bestemmingzone artikel 3 – zone voor 
landelijk wonen. Hier zijn geen knelpunten gekend. Ten aanzien van het project in de 
projectzone Brouwerij werd in de bepalingen meegegeven dat nieuwe wegenis voor de 
ontsluiting van deze woonzone op voldoende en kwalitatieve wijze dient aan te takken op de 
Driehoekstraat. 

3.12.3. Voorstel tot aanpassing 
De GECORO vraagt om de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 2, zone voor wonen en 
kernondersteunende functies, onder punt 4, geslaagdheid van contextuele en functionele 
inpassing in de omgeving, aan te vullen door vermelding van het bouwkundig erfgoed als specifiek 
aandachtspunt binnen het bestaande weefsel. 
3.13. Bezwaarschrift 13 
3.13.1. Beknopte weergave van het bezwaar 
Bezwaarindieners maken een opmerking over de grenslijn van de bestemmingsstrook bij het 
inkleuren van de zone voor gemengd bouwvrij openruimtegebied ter hoogte van perceel C212A. 
Bewaarindieners stellen vast dat deze lijn drastisch inspringt. Het nut hiervan wordt niet gezien. 
Bezwaarindiener hoopt op een duidelijk antwoord en misschien de mogelijkheid om dit aan te 
passen. 
3.13.2. Bespreking van het advies 



  u i t t r e k s e l  g e m e e n t e r a a d     p a g i n a  2 0  v a n  2 3  

De GECORO stelt vast dat ondanks het uitgangsprincipe dat de bestemmingsgrenzen op de 
perceelsgrenzen werden gelegd dit hier niet meer van toepassing is. De bestemmingsgrens tussen 
zone voor wonen en kernondersteunende functies en zone voor gemengd open ruimtegebied lijkt 
in de huidige kadastrale toestand geen referentie meer te hebben en dus niet langer op een 
perceelsgrens te vallen. De aanleiding hiertoe is dat bij de uitwerking van het RUP in 
aanvangsfase de op dat moment beschikbare cadmap als basis werd gebruikt. De 
bestemmingsgrens werd toen gelegd op de perceelsgrens tussen de percelen C210G en C212A. 
Echter werd de kadastrale toestand ter plaatse gewijzigd, waardoor de kadastrale toestand op 
1/1/2010 er anders uitziet dan deze van de voorgaande jaren. Percelen C201G en 212A werden 
gewijzigd naar percelen 210H en 212B. Perceel 212B reikt hierdoor vanop Meerdorp diep het 
achterliggende gebied in. De bestemmingsgrens werd hier echter niet op aangepast. 
Bovendien legt deze bemerking de bijkomende fout bloot dat het betrokken perceel op de plannen-
achtergrond het nummer 212 A heeft behouden, terwijl dit 212B moet zijn. De GECORO is van 
oordeel dat dit alvast rechtgezet dient te worden.  
Verder stelt de GECORO vast dat de bestemmingsgrens zoals ingetekend op het ontwerp grafisch 
plan wel dieper ligt dan 50m waardoor een aanpassing van de grens in feite geen verschil maakt in 
de inrichtingsmogelijkheden zoals deze beperkt worden tot de strook van 50m achter de rooilijn. 
3.13.3. Voorstel tot aanpassing 
De GECORO vraagt om het perceelnummer C212A te corrigeren en vervangen door C212B. 
4. ADVIES GECORO 
4.1. Grafisch plan 
De GECORO vraagt om de afbakening van de bestemmingszones artikel 2 en 3 te screenen en 
aan te passen tot een minimale diepte van 50 meter achter de perceelsgrens voor alle percelen. 
4.2. Stedenbouwkundige voorschriften 
De GECORO vraagt om de noodzaak van artikel 6, die naar aanleiding van het advies voor de 
plenaire vergadering werd gegeven, opnieuw te onderzoeken. Best zouden de bijzondere 
voorschriften van de overdrukzone in de algemene voorschriften van de onderliggende artikels 
worden meegenomen. Een RUP dient een omschrijving van de goede ruimtelijke ordening te 
geven. De huidige voorschriften uit artikel 6 doorbreken de uniforme benadering en lijken te 
willekeurig en op maat geschreven. De GECORO vraagt om deze bijzondere voorschriften meer te 
vertalen naar algemene voorschriften." 
Overwegende dat bij de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ten 
opzichte van de voorlopige vaststelling slechts wijzigingen kunnen worden aangebracht die 
gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren 
en opmerkingen of de adviezen, uitgebracht door de aangeduide diensten en overheden, of het 
advies van de GECORO; 
Overwegende dat de gemeenteraad voor haar beslissing, tenzij expliciet anders vermeld, voor de 
beantwoording/weerlegging van de adviezen verwijst naar het advies van de GECORO; 
Overwegende het formeel advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van 
04 september 2012, wenst de gemeenteraad zich gedeeltelijk aan te sluiten bij dit advies; 
De gemeenteraad wenst, afwijkend ten aanzien van het advies van de GECORO, het ontwerp 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Meer oost aan te passen voor volgende punten: 

 op basis van de inhoudelijke bespreking van het advies van de deputatie over de watertoets, 
wenst de gemeenteraad toch een aanvulling van de waterparagraaf in de toelichtingsnota, 
conform artikel 4 van het aangepaste 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 adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 
8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, met vermelding van 
de in acht genomen doelstellingen en beginselen conform artikel 5, 6 en 7 van het decreet en 
vermelding van de voorwaarden die werden ingewerkt in het plan. 

 De GECORO vraagt om de noodzaak tot artikel 6 opnieuw te onderzoeken en pleit voor om de 
bijzondere voorschriften van artikel 6 op te nemen in de voorschriften van de onderliggende 
artikels. De GECORO argumenteert dat de voorschriften artikel 6 de uniforme benadering 
doorbreken en te willekeurig en op maat geschreven lijken. 
De aanleiding tot de aanduiding en bepalingen conform artikel 6 is de specifieke doelstelling 
van het RUP zoals meegegeven vanuit het GRS, namelijk juridisch afwerken van de rand van 
de kern voor enkele deels zonevreemde activiteiten. Deze werden nader geïnventariseerd bij 
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opmaak van het RUP betreffen zowel handelsactiviteiten, verenigingsinfrastructuur, lokale 
bedrijfsactiviteiten als bestaande woningen. Voor de betreffende woningen en Verenigde 
Vrienden werden oplossingen voorzien passend in het kader van de projectzones waarin deze 
worden opgenomen.  
Voor de andere werden, na afweging van de verweefbaarheid, de ontwikkelingsperspectieven 
bepaald en gezocht naar een ruimtelijke oplossing. Gezien de bebouwing op deze percelen 
afwijkt van de gewenste bebouwing in de rest van de kernrand, was het bij opmaak van het 
RUP toch noodzakelijk hiervoor een benadering op maat te hanteren en dit uitgaande van de 
bestaande toestand, de vooropgestelde ontwikkelingsperspectieven en randvoorwaarden voor 
elke betrokken site. Aangezien de bestaande toestand op de betrokken sites afwijkt van de 
algemene visie op de zones waarbinnen ze gelegen zijn, lijken de ontwikkelingsperspectieven 
niet te integreren in de voorschriften voor de ruimere zone waarbinnen deze sites gelegen zijn. 
Dit zou ook voor andere percelen de deur naar ruimere mogelijkheden open zetten, wat niet 
gewenst is.  
Dit betekent inderdaad dat voor deze bestaande situaties een oplossing op maat werd 
voorzien. Deze oplossingen zijn echter niet willekeurig maar werden gedicteerd door de 
specifieke problematiek waarvoor een oplossing voorzien diende te worden. Voor nieuwe 
handel, lokale bedrijvigheid en dergelijke gelden echter wel algemene bepalingen. Zij zijn wel 
algemeen toegelaten maar dan wel slechts binnen de bebouwingsmarges zoals deze 
algemeen voorzien worden in de „onderliggende bestemmingen‟.  
Het is echter van belang dat bij de oplossing op maat toch gezocht werd naar een zo goed 
mogelijke integratie in het plan en de omliggende bestemmingen. Daarom werd er niet 
geopteerd om de betrokken percelen een aparte afwijkende hoofdbestemming te geven, maar 
werd voorzien in overdrukken met bijhorende afwijkende bepalingen. Die afwijkingen zijn toe te 
staan gekoppeld aan de specifieke activiteiten, echter bij stopzetting van dergelijke activiteiten, 
resulteert dit niet in achterhaalde bestemmingen op maat, maar blijven de onderliggende 
bestemmingsvoorschriften van toepassing.  
Om die reden wenst de gemeenteraad geen gevolg te geven aan het betrokken adviespunt 
van de GECORO. Wel worden in de betrokken artikels nog een aantal technische details 
gewijzigd of toegevoegd in functie van de afstemming met de onderliggende bestemmingen, 
evenwel zonder inhoudelijke implicaties. 

Overwegende dat in toepassing van artikel 4.6.5. VCRO volgende verkavelingen gedeeltelijk 
vernietigd worden door voorliggend RUP Meer oost: 
de verkavelingsvergunning voor 3 loten met nummer 051/196, zoals vergund door de gemachtigde 
ambtenaar op 31 juli 1986, gelegen langs de Meerseweg wordt voor wat betreft lot 2 en lot 3 
opgeheven. De wijziging van deze verkavelingsvergunning met nummer 051/196(1), zoals vergund 
door de gemachtigde ambtenaar op 26 juli 1988 wordt voor wat betreft lot 2 opgeheven. De 
wijziging van deze verkavelingsvergunning met nummer 051/196(2), zoals vergund door het 
college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2006 wordt voor wat betreft lot 2 opgeheven.  
Voor lot 2 en lot 3 (Hoogstraten, 3e afdeling, sectie C, nrs. 280L2 en 277F) van voornoemde 
verkavelingen worden de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Meer oost en de 
verschillende zones zoals voorgesteld op het grafisch verordenend plan van toepassing.  
Voor de overige loten blijven de voorschriften van de verkaveling ongewijzigd van toepassing; 
Overwegende dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Meer oost in overeenstemming is met 
de bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen; 
Overwegende dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Meer oost in overeenstemming is met 
de bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan voor de provincie Antwerpen en de provinciale 
ruimtelijke uitvoeringsplannen; 
Overwegende dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Meer oost in overeenstemming is met 
de bepalingen van het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Hoogstraten; 
Na bespreking in de raad van heden: 
Raadslid Fons Jacobs vindt dat te weinig aandacht besteed is aan "natuur". Hij bevraagt de 
inrichting van de oevers. Hij maakt zich zorgen over het standpunt van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar die aandrong op voldoende bewijskracht voor extra woongebied. 
Een veilige verbinding tussen Frankenberg en Meerseweg ontbreekt. 
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Schepen Ward Baets stelt dat de Gecoro de bezwaren heeft bekeken. Het ontwerp is in 
overeenstemming met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Een verbod op bebouwing leidt 
ertoe dat landbouw kan maar niet intensief. Dit RUP beantwoordt aan behoeften van jaren. Wij 
beroepen ons op de eerste plenaire vergadering waarin gesteld is dat bijkomende woningen 
konden, ook door de gewestelijke ambtenaar. 
De voorzitter vraagt de stemming. 
Burgemeester Arnold Van Aperen zegt niet deel te nemen aan de stemming. 

Beslist  Bij zestien ja stemmen ( Tinne Rombouts, Jos Martens, Ward Baets, Marc Haseldonckx, 

Karel Aerts, Frans Tackx, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, Piet De Bie, Jos Matthé, Johan 
Vermeeren, Danny Adams, May Van Bavel, Marcel Verschueren, Dirk Van der Linden, Björn 
Strybos ) en drie onthoudingen ( Lief Pans, Fons Jacobs, Ria Vinckx ): 
Artikel 1: 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Meer oost, bestaande uit stedenbouwkundige 
voorschriften, plan feitelijke en juridische toestand, grafisch verordenend plan en toelichtingsnota, 
definitief vast te stellen met de volgende wijzigingen op basis van de uitgebrachte bezwaren, 
opmerkingen of adviezen alsmede op basis van het advies van de GECORO: 

 de aanvulling van de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 1 met een verbod op met 
agrarische bebouwing vergelijkbare tijdelijke constructies, drainages of grondophopingen; 

 de aanvulling van de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 2 met de vermelding van het 
bouwkundig erfgoed als specifiek aandachtspunt binnen het bestaande weefsel; 

 de schrapping van de bepaling over kantoorfuncties in de stedenbouwkundige voorschriften 
van artikel 3; 

 de aanvulling van de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 6 met een aantal technische 
details in functie van de afstemming met de onderliggende bestemmingen; 

 een aanvulling van de toelichtingsnota met de bespreking van de relatie met het GRS wat 
betreft de planoptie voor de herbestemming van de KMO-zones; 

 een aanvulling van de waterparagraaf in de toelichtingsnota; 

 de aanpassing van de afbakening van de bestemmingszones op het grafisch plan ter hoogte 
van percelen C171B, C171E, C170B, C168, C176H, C176K, C162C en C208K; 

 de aanpassing van de feitelijke toestand op het grafisch plan en het plan feitelijke en juridische 
toestand ter hoogte van Meerdorp 62 en 64; 

 de correctie van het perceelnummer C212A naar C212B op het grafisch plan en het plan 
feitelijke en juridische toestand; 

 de aanpassing van de aanduiding akkers naar grasland op het plan feitelijke en juridische 
toestand ter hoogte van percelen C151B, C152, en C154; 

De aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften kunnen een verduidelijking vragen in 
de toelichtingsnota of vice versa, deze aanpassingen werden eveneens doorgevoerd. Bovendien 
hebben de hierboven vermelde aanpassingen eveneens hun weerslag gehad op de ruimtebalans 
en het register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade 
kan verschuldigd zijn, deze aanpassingen werden eveneens doorgevoerd. 
Artikel 2: 
In toepassing van artikel 4.6.5. VCRO worden volgende verkavelingen gedeeltelijk vernietigd door 
voorliggend RUP Meer oost: 
de verkavelingsvergunning voor 3 loten met nummer 051/196, zoals vergund door de gemachtigde 
ambtenaar op 31 juli 1986, gelegen langs de Meerseweg wordt voor wat betreft lot 2 en lot 3 
opgeheven.  
De wijziging van deze verkavelingsvergunning met nummer 051/196(1), zoals vergund door de 
gemachtigde ambtenaar op 26 juli 1988 wordt voor wat betreft lot 2 opgeheven.  
De wijziging van deze verkavelingsvergunning met nummer 051/196(2), zoals vergund door het 
college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2006 wordt voor wat betreft lot 2 opgeheven. 
Voor lot 2 en lot 3 (Hoogstraten, 3e afdeling, sectie C, nrs. 280L2 en 277F) van voornoemde 
verkavelingen worden de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Meer oost en de 
verschillende zones zoals voorgesteld op het grafisch verordenend plan van toepassing. 
Voor de overige loten blijven de voorschriften van de verkaveling ongewijzigd van toepassing. 
Artikel 3: 




