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1 Inleiding 

1.1 Opdrachtomschrijving 

In de gemeente Hoogstraten bevindt zich langsheen de John Lijstenstraat een cluster van 
bedrijven van regionaal niveau: Comeco nv, Alu-pack bvba, Malve nv, Sprangers nv, Algroep 
nv en Binergy Meer. In 1996 werd hiervoor een BPA goedgekeurd, dit werd gewijzigd in 
2005, voornamelijk om de uitbreiding van de bestaande bedrijven mogelijk te maken. 

Intussen is dit laatste BPA achterhaald en werd er een vergunning afgeleverd voor de 
uitbreiding van het bedrijf Comeco dat strijdig is met de bestemming en voorschriften van dat 
BPA. Voor het afleveren van een nieuwe milieuvergunning voor het bedrijf Comeco in 2011 
dient het planologisch kader aangepast te worden en de zonevreemdheid van de gebouwen 
te worden opgeheven. 

 

De gemeente wenst een RUP op te stellen om de strijdigheid met het BPA op te heffen en 
een juridisch kader te bieden voor de verdere ontwikkeling van de volledige bedrijvencluster. 

1.2 Situering 

 

Figuur 1-1:Macrosituering plangebied 

Het studiegebied is nabij een op- en afrittencomplex van de E19 gelegen: de bedrijvencluster 
geniet een uitstekende ontsluiting. Het studiegebied ligt tevens perifeer in de gemeente, ten 
noordwesten van de kern Meer en dicht tegen de Nederlandse grens. 
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Figuur 1-2 Microsituering van het studiegebied 

De onmiddellijke omgeving van het plangebied is vrij groen. Ten noorden bevinden zich twee 
kasteeldomeinen, ten westen en zuiden treffen we voornamelijk open gebieden aan met een 
agrarisch gebruik: een aantal boerderijcomplexen. Een 500m verder naar het westen is er 
het op- en afrittencomplex aan de E19 met de recent gebouwde bedding voor de hoge 
snelheidstrein (staat nog niet op de topokaart). 

1.3 Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan 

Conform de bepalingen van de codex ruimtelijke ordening d.d. 1 september 2009 wordt de 
ruimtelijke ontwikkeling vastgelegd in ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en verordeningen op de drie plannings- en ordeningsniveaus in 
Vlaanderen. Op 11/04/2008 werd een besluit van de Vlaamse regering van kracht voor de 
vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. Het basisdocument in het ruimtelijk ordeningsbeleid is op elk niveau het 
ruimtelijke structuurplan dat een beleidsdocument is dat het kader aangeeft voor de 
gewenste ruimtelijke structuur. De implementatie van deze gewenste ruimtelijke structuur 
geschiedt aan de hand van uitvoeringsinstrumenten, m.n. de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
en de verordeningen. De ruimtelijke uitvoeringsplannen worden hierbij opgemaakt ter 
uitvoering van het ruimtelijk structuurplan. 

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan geeft de toekomstige bestemming, inrichting of 
beheer aan van een gebied dat een deel of delen van het grondgebied van de gemeente 
Hoogstraten. 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan omvat: 

• een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van 
toepassing is; 

• de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de 
inrichting en/of het beheer; 

• een weergave van de feitelijke en juridische toestand; 
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• de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan 
het een uitvoering is; 

• in voorkomend geval een limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met 
het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden; 

• In voorkomend geval een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een 
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 
planschadevergoeding, een planbatenheffing of een compensatie. 

 

Het grafisch plan en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften hebben 
verordenende kracht. De andere documenten hebben als dusdanig geen verordenende 
kracht, maar behouden hun waarde als inhoudelijk onderdeel van het geheel van het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het grafisch plan en de bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften kunnen steeds in hun context van het geheel van het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bekeken worden. 
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2 Juridisch kader 

Bijlage: plan bestaande feitelijke en juridische toestand 

2.1 Samenvattende tabel 

Type plan Kenmerken 

 
Gewestplan(nen) Turnhout (16) 

KB van 30-09-1977 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Geen 

Algemene plannen van aanleg Geen 

Bijzondere plannen van aanleg - BPA nr. 009 ‘Meirberg’ MB 23/09/1993 

- BPA nr. 009 ‘Meirberg’, wijziging en  

  uitbreiding MB 24/07/2005 

Verkavelingsvergunningen Geen 

Gewestelijke rooilijnplannen Geen 

Provinciale rooilijnplannen Geen 

Gemeentelijke rooilijnplannen Geen 

Habitatrichtlijngebieden Geen 

Vogelrichtlijngebieden Geen 

Gebieden van het VEN – 1e fase Geen 

Erkende natuurreservaten Geen 

Beschermde monumenten ’t Jongernederzetting ‘Meirberg’. MB 
01/02/1993 

Beschermde landschappen Geen 

Beschermde stads- en dorpsgezichten Geen 

Polders en wateringen Geen 

Beschermingszones grondwaterwinningen Geen 

Stedenbouwkundige vergunning Zie overzicht 

Proces Verbaal bouwovertreding 23/03/2006 bouwovertreding Malve nv. 
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2.2 Gewestplan 

 

Figuur 2-1 Gewestplan - Bron: AGIV 

Op 30 september 1977 werd bij Koninklijk Besluit het gewestplan Turnhout goedgekeurd 
waartoe Hoogstraten behoort. 

De op het gewestplan aangeduide zone voor ‘milieubelastende industrieën’ werd middels een 
BPA verder uitgebreid. De kasteeldomeinen ten noorden van het studiegebied zijn aangeduid 
als ‘parkgebied’, een boscorridor ten zuiden van het studiegebied is bestemd als 
‘natuurgebied’. De omgeving naar het westen bestaat uit ‘agrarisch gebieden’, in het oosten 
zijn het ‘landschappelijk waardevolle agrarische gebieden’. 

2.3 BPA Meirberg en wijziging 

Zie kaart 3 in bijlage 

- BPA 009 ‘Meirberg’ werd goedgekeurd bij MB van 23/09/1993. 

- ‘Wijziging en uitbreiding van BPA 009 Meirberg’ werd goedgekeurd door het MB 
24/07/2005. Dit BPA vervangt het volledige BPA uit 1993. 

Het BPA werd opgestart in 2004 om ruimte te bieden aan een mestverwerkend bedrijf (dat 
was ingeschreven in verschillende beleidsplannen) en uitbreidingsmogelijkheden te bieden 
voor twee van de bestaande bedrijven: Malvé nv en Sprangers nv. Door de nabijheid van 
natuur en parkgebied werd er gekozen voor een verdere uitbreiding in oostelijke richting. 

In het geldende BPA werd een zone voor bedrijvigheid voorzien voor de bestaande bedrijven 
Comeco, Sprangers, Malvé en een zone voor mestverwerking voor de toekomstige 
installaties van het bedrijf Binergy Meer. Voor elk van deze zones werden bouwvoorschriften 
opgesteld. 

Binnen de zone voor bedrijvigheid is ook rekening gehouden met het beschermde monument 
‘Neolithische ’T Jongernederzetting’. Ter hoogte van dit monument mag enkel worden 
gebouwd mits voorafgaand archeologisch onderzoek. 

Rondom de zones voor bedrijvigheid en mestverwerking werd een bufferzone aangeduid. In 
deze zone mag niet gebouwd worden en enkel verharding worden voorzien in het kader van 
ontsluiting en brandwegen. Binnen deze zone komt ook het nieuwe tracé van de 
Meerbergloop. 
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Ten zuiden van het bedrijf Comeco werd een zeer ruimte buffer voorzien (40m), deze valt 
samen met de noordelijke grens van het beschermde monument. Tegelijkertijd met de 
opmaak van het BPA werd een vergunning verleend aan het bedrijf Comeco voor het 
oprichten van gebouwen en het realiseren van verhardingen d.d.24.03.2005, in een zone die 
in het BPA voorzien werd voor groenbuffer.  Op deze wijze werden de nieuw vergunde 
gebouwen zonevreemde constructies en ontstond er een nieuwe strijdigheid met het BPA. 
De noodzaak tot vernieuwen van de milieuvergunning wordt aangegrepen om een 
planologische oplossing uit te werken, die een aanpassing vergt aan een bestaand 
gemeentelijk plan.  Bedoeling is om door middel van een gemeentelijk RUP een lange 
termijnvisie op de ganse zone uit te werken waardoor de bestaande gebouwen binnen de 
juiste zone ondergebracht worden. 

2.4 Vergunningstoestand 

Hier wordt de vergunninghistoriek van de verschillende bedrijven opgesomd. 

2.4.1 Comeco nv 

Datum Nummer Omschrijving 

11/06/1970 69 6746 Bouwen van slachterij, koelinstallaties en uitsnijderij 

28/12/1970 70 6784 Bouwen van slachterij, koelinstallaties en uitsnijderij en woning toezichter 

4/09/1971 71 6800 Plaatsen van 2 propaangashouders 

15/10/1971 71 6809 Het graven van een vijver 

22/11/1974 74 7000 34 Het vergroten van burelen en het bouwen van een winkel 

8/01/1976 76 7000 99 Bouwen van garage 

15/07/1987 87 1988 Verbouwen slachthuis en bouwen administratief gebouw en woonhuis 

25/02/1991 91 3105 Regulariseren van het uitbreiden van een waterzuivering en slachthal - geweigerd 

30/10/1992 92 3596 Uitbreiden van een waterzuivering 

4/07/1994 94 107 Plaatsen van een zoutsilo en container bij slachterij 

5/09/1994 94 188 Uitbreiden afvalwaterzuiveringsinstallatie bij slachterij 

28/04/1995 95 21 Bouwen van een refter (container) bij bestaande slachterij 

27/05/2002 2002 131 Regulariseren darmslijmtank, biotank, waterrecuperatietank en een fan-separator 

24/06/2002 2002 132 Uitbreiden van een slachterij 

8/09/2003 2003 229 Bouwen van een waterzuiveringsinstallatie en ontbossen van 2100m² 

28/05/2004 2004 89 Regulariseren van bouwen afvalfrigo, technische ruimte, mazouttank en slopen van 
biotank 

24/03/2005 2005 84 Bouwen van varkensstal met gasverdoving, frigo, CO2 tank en vervangen van 
grindweg door betonverharding 

14/06/2007 2007 24 Kappen van 2 bomen 

18/06/2007 2007 157 Bouwen van karkassenfrigo 

13/07/2009 2009 155 Bouwen van een karkassenfrigo met expeditieruimte en het vernieuwen en uitbreiden 
van een slachtzone en sociale ruimtes 

 

 

 

 

Beperkte afwijkingen van het BPA Meirberg 
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Het bedrijf Comeco heeft voor de uitbreiding van de bestaande karkassenfrigo en de 
verbouwing van de bestaande slachthal, een beperkte afwijking van het BPA aangevraagd. 
Deze aanvraag werd goedgekeurd door het college op 13/07/2009. 

De aanvraag betreft een wijziging van de in het BPA opgelegde maximum bouwhoogte van 9 
m naar een gewenste bouwhoogte van 14m voor een beperkt gedeelte van de bedrijfssite.  

Conform artikel 111bis van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening 
van 18 mei 1999, kon een afwijking in het kader van de bouwhoogte toegestaan worden. 

 

2.4.2 Malve - Alu-pack - Sprangers - Algroep 

Datum Nummer Omschrijving 

20/12/1988 88 2387 Bouwen van een productiehal met burelen 

10/09/1990 90 2971 Bouwen van een opslagruimte (weigering) 

10/12/1990 90 3036 Bouwen van een opslagruimte (weigering) 

02/12/1991 91 3327 Bouwen van een opslagloods (regularisatie) 

16/05/1994 94 4023 Bouwen opslagloods 

12/04/1999 98 0184 Bouwen opslagloods 

25/11/2002 2002 0323 Plaatsen tijdelijke prefab kantoorcontainers 

12/12/2005 2005 0329 Verbouwen en uitbreiden van een kantoorgebouw 

13/03/2006 2005 0437 Uitbreiden en regulariseren van de uitbreiding van een productiehal + 
regenwateropslag + brandweg 

11/09/2006 2006 0222 Slopen van een woning en bouwen van een kantoorgebouw 

21/03/2008 2008 0058 Het bouwen van kantoren in de bestaande productiehal en het slopen van een prefab 
kantoorgebouw. 

23/08/2010 2010 0208 Hernieuwen  uitgebrande loods met uitbreiding machineafdeling 

 

2.4.3 Binergy Meer 

Zone voor mestverwerking is op dit moment onbebouwd, wel werd een vergunning 
afgeleverd in 2007. De gemeente is op de hoogte gebracht van de start van de 
werkzaamheden. 

 

Datum Nummer Omschrijving 

18/06/2007 2007 134 Nieuwbouw van een industrieel bedrijf voor het verwerken van biomassa 
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2.5 Beschermd monument ’t Jongernederzetting 
Meirberg 

 

Figuur 2-2 Beschermd monument ’t Jongernederzetting 

Ter hoogte van het studiegebied werd bij ministerieel besluit van 1 februari 1993 (SB 
15/05/1993) de ‘Neolithische ’t Jongernederzetting Meirberg’ beschermd als monument. Dit 
houdt in voor het plangebied dat bij het bouwen van nieuwe constructies of andere 
vergunningsplichtige werken, er eerst archeologisch onderzoek dient te gebeuren. 

In 1993 is er naar aanleiding van de opmaak van het BPA Meirberg een archeologisch 
bodemonderzoek geweest – zie hfst. 4.4 archeologisch onderzoek en bijlage 3 / kaarten 
archeologisch onderzoek. Het Instituut voor Archeologisch Patrimonium had geen bezwaar 
tegen de uitbreiding van het bedrijventerrein conform het vooropgestelde BPA. 

Op 21/04/2006 werd een PV opgesteld ten aanzien van het bedrijf Malve nv. De voorwaarden 
voor een afgeleverde bouwvergunning voor het bouwen van een loods werden niet 
nageleefd. De voorwaarden werden gesteld door de administratie monumenten en 
landschappen en betroffen het beschermde monument ’t Tjongernederzetting waarin de 
bouwwerken zouden plaatsvinden. Het bedrijf startte de bouwwerken zonder het verplichte 
voorafgaandelijke archeologische onderzoek uit te voeren, de werken werden bij de 
vaststelling van de overtreding stilgelegd.  De procedure is momenteel lopende. 
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2.6 Verlegging waterloop “Meerbergloop” 

 

Figuur 2-3 verlegging waterloop Meerbergloop 

De Meerbergloop werd ter hoogte van het bedrijf Binergy Meer verlegd naar de grenzen van 
het bedrijfskavel (nieuw tracé in het rood aangeduid op bovenstaande kaart). 

Het machtigingsbesluit van de Deputatie van de provincie Antwerpen betreffende het 
gedeeltelijk verleggen van de waterloop is genomen op 4 oktober 2007. 

2.7 Screening plan-mer-plicht 

Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en 
programma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007

1
, moet de initiatiefnemer van 

een plan met – mogelijk – aanzienlijke milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, deze milieueffecten en eventuele alternatieven in kaart brengen. 

In het kader van deze wettelijke verplichting wordt voor het RUP Meirberg een 
screeningsdossier van de plan-MER-plicht opgesteld. Doelstelling van de MER-screening is 
het bestuderen van de verwachte milieueffecten t.g.v. de genomen basisopties in het RUP, 
het aangegeven van mogelijke milderende maatregelen en op basis daarvan aanvullende 
(externe) criteria te laten voortvloeien m.b.t. randvoorwaarden, mogelijkheden en inrichting 
van het plangebied. 

                                                      
1
 De Vlaamse Regering keurde op 12 oktober 2007 het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen 

en programma’s goed. Dit besluit geeft uitvoering aan het decreet van 27 april 2007, het zogenaamde plan-MER-
decreet, en trad in werking op 1 december 2007. 
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3 Beleidskader en relevante studies 

3.1 Structuurplanning 

3.1.1 Hoogstraten in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Hoogstraten is geselecteerd als economisch knooppunt en als provinciaal kleinstedelijk 
gebied (wordt afgebakend door de provincie). 

De E19 is geselecteerd als hoofdweg omwille van haar internationale en gewestelijke 
verbindingsfunctie. 

Mestverwerkende bedrijven - met uitzondering van de bedrijfsgebonden mestverwerking op 
het bedrijf zelf - moet in principe op lokale of regionale bedrijventerreinen worden 
gelokaliseerd, optimaal gebruik makend van ontsluitingsmogelijkheden. De overheid zal 
hiervoor de nodige ruimte op bedrijventerreinen vrijmaken. Kleinschalige mestverwerkende 
bedrijven kunnen onder strikte voorwaarden (o.a. geen mobiliteitseffect, maximale 
gerichtheid op de landbouw, ondersteuning van de externe landbouwstructuur, ...) worden 
toegelaten in de gebieden van de agrarische structuur. 

3.1.2 Hoogstraten in het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen 

Hoogstraten is binnen de hoofdruimte ‘Noorderkempen’ gelegen in de deelruimte ‘Open 
Kempen’. De stad is een hoofdplaats in de deelruimte en dient stedelijke functies zoals 
wonen, voorzieningen en bedrijvigheid te concentreren. 

Landbouw wordt in de Open Kempen ondersteund. Herstructurering van landbouwgebieden 
(ruilverkaveling, aanpassing van de waterhuishouding enz.) is mogelijk. Grondgebonden 
landbouw krijgt de meeste kansen. Grondloze landbouw wordt op haar huidig niveau 
beheerst. De draagkracht van het gebied moet nader worden bepaald. Hierop kunnen meer 
concrete uitspraken over bijvoorbeeld mestbeleid, mestverwerking of agro-industrie worden 
gebaseerd. Het gebied is immers een belangrijk mestproductiegebied en heeft nood aan de 
uitwerking van een duidelijk beleid ten opzichte van (de locatie van) de mestverwerking. 

In het gebied ten noorden van Hoogstraten primeert de structuurbepalende en grondloze 
landbouw.  De tuinbouwfunctie kan hier verder worden uitgebouwd.  De concentratiezones 
voor glastuinbouw in de gemeente zijn te stimuleren vestigingsplaatsen voor bijkomende 
serreactiviteit. 

Taakstelling vanuit de provincie voor Hoogstraten is het uitbreiden, verdichten en 
opwaarderen van het kleinstedelijk gebied. 

Als economisch knooppunt heeft Hoogstraten in eerste instantie een taakstelling tot de 
opvang van bijkomende regionale bedrijfsruimte. 

3.1.3 Afbakening van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten 

De perifeer gelegen bedrijvenzone ligt buiten de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied 
Hoogstraten. 

Bij de invulling van de taakstelling bedrijvigheid wordt de behoefte van 2 ha bijzonder 
bedrijvenruimte voor mestbewerking vooropgesteld, met de mogelijkheid dit te realiseren via 
een BPA te Meirberg. 
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3.1.4 Gedifferentieerd ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor de 
glastuinbouw – macrozone Hoogstraten 

In opdracht van de provincie is door IOK pangroep en UGent AMRP een kaderplan 
opgemaakt voor de ontwikkeling van de glastuinbouw in de regio Hoogstraten

2
.  De zone 

rond het afrittencomplex aan de E19 wordt beschouwd als een zoekzone voor het oprichten 
van een clusterzone voor glastuinbouw. 

De zone rond het bedrijfsgebied is geselecteerd als potentieel projectgebied voor 
glastuinbouw, een plaats waar een stimuleringsbeleid kan worden gevoerd. 

De deputatie gaf in februari 2008 haar goedkeuring om het kaderplan verder uit te werken en 
een actieplan op te stellen. In september 2010 wordt gestart met de opmaak van een plan-
MER waarna een PRUP zal worden opgemaakt. De opmaak van het RUP Meirberg is niet in 
strijd met de doelstellingen van het op te maken PRUP voor de glastuinbouwzone en kan 
zorgen voor een zekere synergie rond de realisatie van het industrieel bedrijf voor het 
verwerken van biomassa.  De plannen zijn aanvullend op mekaar. 

Een van de acties in het kader van het actieplan glastuinbouw – macrozone Hoogstraten 
betreft het oplossen van het energievraagstuk van de Noorderkempen. Er is reeds 
onderzoek uitgevoerd door Eandis in samenspraak met Elia over de beste plaats voor een 
glastuinbouwclusterzone in de regio gelet op de toekomstige elektriciteitsvoorzieningen.  Zo 
zal er een transformatorstation ingeplant worden en het net zal drastisch versterkt worden 
om tegemoet te komen aan de prangende vraag van tuinders, windmolenprojecten en 
energieproducerende bedrijven om energie aan het net te verkopen. Uit een studie 
uitgevoerd door Eandis in samenspraak met Elia blijkt de zone ter hoogte van de afrit van 
Meer de meest voor de handliggende plaats is voor een nieuw transformatorstation

3
. 

3.1.5 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoogstraten 

Het plangebied ligt in de deelruimte Westelijk Agrarisch Gebied. De visie voor deze 
deelruimte behelst het behoud van het agrarisch karakter en het maximaal vrijwaren van de 
open ruimte. De open ruimte corridor ter hoogte van het op- en afrittencomplex is belangrijk 
om de verbinding met andere deelruimtes veilig te stellen. De negatieve impact door de 
barrièrewerking van de E19 dient zo beperkt mogelijk gehouden worden. De John 
Lijsenstraat wordt als een structuurbepalend element versterkt. De landschappelijk 
bepalende bosjes en KLE worden behouden. Hun functie als groene stapstenen wordt verder 
versterkt. 

In de gewenste economische structuur wordt Meirberg aangeduid als een regionaal 
bedrijventerrein en de gemeente vraagt aan de Vlaamse overheid om voor dergelijke 
bedrijventerreinen een optimale functionering te verwezenlijken, een maximale inpassing in 
de omgeving, intensief ruimtegebruik en een hoge beeldkwaliteit. Specifiek over Meirberg 
vraagt de gemeente om de uitbreidingsmogelijkheden te onderzoeken. Bij de verdere 
ontwikkeling is de vrijwaring van de ’t Jongernederzetting een belangrijke randvoorwaarde. 

Een andere ontwikkeling die wordt vooropgesteld voor Meirberg is mestverwerking. De 
bedrijvenzone is zeer goed bereikbaar vanuit de verschillende buurgemeenten en grenst aan 
een grootschalig landbouwgebied. Zowel de buurgemeenten als Hoogstraten hebben te 
kampen met een mestoverschot. 

Bij de te nemen acties wordt in het structuurplan voorgesteld om een RUP op gemeentelijk 
niveau op te maken om de uitbreiding van het bedrijventerrein Meirberg te realiseren. 

                                                      
2
 Kaderplan voor gedifferentieerd ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor de glastuinbouw binnen de macrozone 

Hoogstraten,  IOK plangroep en UGent Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke planning, 2008 provincie Antwerpen 

3
 Nota “ elektriciteitsvoorziening in de Noorderkempen” als onderdeel van het actieprogramma van het kaderplan 

voor gedifferentieerd ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor de glastuinbouw binnen de macrozone Hoogstraten.   
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Figuur 3-1Gewenste economische structuur - Bron: GRS, kaart 4 

 

3.2 Gemeentelijke sectorale plannen 

3.2.1 Gemeentelijk mobiliteitsplan 

De 3de en laatste fase van het mobiliteitsplan is door de gemeenteraad goedgekeurd in 
zitting van 28 april 2003. De bevindingen uit het Verkeersplan Hoogstraten, goedgekeurd in 
het college van 15 september 1997, zijn in het mobiliteitsplan verwerkt.  

In het mobiliteitsplan is de John Lijsenstraat (N146) aangeduid als lokale weg type I. Deze 
weg functioneert vooral als een belangrijke verbinding tussen Hoogstraten- Meer en Zundert 
(Nl) en ontsluit ook het bedrijventerrein Meirberg. In tegenstelling tot het gedeelte van de 
N146 ten oosten van de snelweg E19 in richting Hoogstraten, waar een beperking 
voorgesteld wordt op de toegelaten tonnage, is dit niet van toepassing voor de N146 ten 
westen van de E19. 

Parallel aan de N146 loopt een vrijliggend fietspad, die geselecteerd is als een bovenlokale 
verbinding. De dichtstbijzijnde mogelijkheid om gebruik te maken van het openbaar vervoer 
(in dit geval bus) ligt op ongeveer 2,5 km van het plangebied. 

In het beleidsplan wordt een verandering van de aansluiting van de N146 met de E19 
overwogen. Een van de drie scenario’s houdt als gevolg van de aanleg van de HSL het 
herlokaliseren van de op- en afrittencomplex dichter bij de transportzone Meer in. 

3.2.2 Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2009 – 2013 

Er werd een ontwerp van milieubeleidsplan opgesteld voor de periode 2009 – 2013, dit is tot 
13 september ’09 in openbaar onderzoek. 

In het beleidsplan wordt melding gemaakt van het voornemen van de gemeente om 
mestverwerking op Meirberg mogelijk te maken en dat hiervoor een BPA werd opgesteld. 
Ondanks het feit dat dit nog niet werd gerealiseerd, is de evaluatie van het initiatief positief 
beoordeeld in het milieubeleidsplan en wordt voorgesteld om dit op aangepaste wijze verder 
te realiseren. De gemeente zal stappen zetten om de mestproductie, -verwerking en -gebruik 
in Hoogstraten in betere banen te leiden. Hierbij wordt een goede communicatie met de 
landbouwers vooropgesteld. 

3.3 Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 
2008 een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Noorderkempen. 
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Op 12 december 2008 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de 
beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor agrarisch gebied en 
een operationeel uitvoeringsprogramma goed. 

In het operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken voor de afbakening 
van de resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden. 

 

 

Figuur 3-2 Herbevestiging agrarische structuur – overzicht operationeel 
uitvoeringsprogramma 

 

Het plangebied is gelegen in de deelruimte ‘Open Kempen’. 

In de gewenste structuur wordt de goed gestructureerde grondgebonden landbouw als 
essentieel voor het open karakter van de deelruimte ‘Open Kempen’ beschouwd. Deze wordt 
maximaal gevrijwaard voor de beroepslandbouw, versnippering wordt tegengegaan. Ter 
hoogte van Hoogstraten wordt de daar aanwezige glastuinbouw zoveel mogelijk 
geconcentreerd. 

Ter hoogte van het plangebied worden de aaneengesloten agrarische gebieden op het 
gewestplan bevestigd. 

Hoewel het plangebied te tijde van de herbevestiging reeds in een geldend BPA gelegen 
was, situeert het zich volledig in herbevestigd agrarisch gebied. Grote aaneengesloten 
landbouwgebieden mogen niet verder aangetast worden. 

3.4 Onroerend erfgoed 

3.4.1 Landschapsatlas 

In de ‘Landschapsatlas van Vlaanderen’ - opgemaakt door de afdeling Monumenten en 
Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap en verschenen in het voorjaar van 2001 
werden behalve ankerplaatsen ook relictzones, puntrelicten en lijnrelicten geselecteerd. Het 
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geheel vormt een historische momentopname van de Vlaamse landschappen op het eind 
van de 20e eeuw. Ze geeft een gedetailleerde inventaris van ruimtelijke zones waar gave en 
herkenbare relicten van de traditionele landschappen nog voorkomen. Hij bestrijkt het 
volledige Vlaamse grondgebied met uitzondering van de stedelijke kernen en de dicht 
bebouwde agglomeraties. De landschapsatlas is een onmisbaar instrument bij de 
bescherming van landschappen. Binnen de landschapsatlas worden ankerplaatsen, 
relictzones, lijnelementen en puntelementen aangeduid. 

 

Het studiegebied is in de relictzone ‘Bos- en akkercomplex Werkhove, Blanken Aert en 
Maxburg’ gelegen. In deze relictzone bevinden zich de kasteeldomeinen Ter Meeren en 
Zwaluwenhof. Beide kastelen zijn als puntrelicten in de atlas geïnventariseerd. 

3.4.2 Landschapskaart provincie Antwerpen 

De landschapskaart bundelt informatie over ongeveer 22.000 landschapselementen en werd 
voorgesteld aan het publiek op 27 oktober 2009. De provincie Antwerpen beschouwt de kaart 
als een belangrijk nieuw instrument om tot een dynamische landschapszorg te komen. 

De landschapselementen opgenomen in de landschapskaart zijn punten, lijnen of vlakken en 
horen thuis in één van de volgende drie categorieën: 

- fysisch systeem (bv. donken, duinen, veenbodems) 

- natuur- en cultuurlandschap (bv. bos, dreven, serres) 

- nederzettingsgeografie (bv. gehuchten, hoeves, dijken, oude wegenpatronen) 
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Figuur 3 Landschapskaart Antwerpen 

In de omgeving van het plangebied komen verschillende bossen voor. De landschapskaart 
vermeld hierover: “Bossen zijn in de meeste landschappen sterk ruimtelijk structurerend en 
ruimtebegrenzend. In de meeste landschappen zijn bossen aangelegd of heraangelegd 
tijdens een bepaalde - doorgaans vrij korte - tijdsperiode tijdens de laatste 2 eeuwen. In vele 
gevallen gebeurde dit met specifieke economische (houtproductie) of recreatieve (jacht, 
landgoed, …) functie”. 

Het bos ter hoogte van het kasteeldomein is aangeduid als bos uit de periode 1775 – 1850, 
de bossen in het plangebied zelf en ten zuiden ervan, zijn geïnventariseerd als bos uit de 
periode 1850 – 1910. 

Het kasteelpark is aangeduid met de contour ‘kasteelparken’. 

3.4.3 Inventaris onroerend erfgoed 

Op 14/09/2009 stelde de administrateur-generaal van het VIOE de Inventaris van het 
Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen vast. Hierdoor is er voor het eerst een eenduidige lijst 
van het in Vlaanderen gebouwde patrimonium met erfgoedwaarde. 

 

Figuur 3-4 Inventaris onroerend erfgoed 

In de onmiddellijke omgeving van het studiegebied zijn zes gebouwen opgenomen in de 
inventaris van het onroerend erfgoed. De belangrijkste zijn: 
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- 46615. ‘Kasteel Ter Meiren’. Eclectisch landhuis met elementen uit de neo-
Vlaamse renaissance en het neoclassicisme. Gebouwd in ca. 1935. 

- 46614. Landhuis ‘De Zwaelmen’ of ‘Zwaluwenhof’ werd gebouwd in 1905. 
Oorspronkelijk gebouwd in de cottagestijl. 

- 46654. Woonstalhuis van zeven en twee traveeën en één bouwlaag onder 
zadeldak. Gebouwd in ca 1900. 

3.5 Openruimtebeleid 

3.5.1 Afbakening Vengebieden 

Het onderzoeksgebied is niet in een Ven-gebied gelegen, noch in de invloedsfeer ervan. 

3.5.2 Speciale beschermingszones 

Het onderzoeksgebied is niet in een habitat- of vogelrichtlijngebied gelegen, noch in de 
invloedsfeer ervan. 

3.5.3 Biologische waarderingskaart 

De biologische waarderingskaart (versie 2, 2007), is een inventaris opgemaakt door het 
Instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO) 

 

Figuur 3-5 Biologische waarderingskaart 2004 

In het plangebied is een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 
geïnventariseerd. Dit sluit aan bij een groter geheel dat zich uitstrekt ten zuiden van het 
plangebied en als natuurgebied is ingekleurd op het gewestplan. De kasteeldomeinen ten 
noorden zijn voor het grootste deel aangeduid als “biologisch waardevol”. 



 

 

RUP ‘Meirberg’  gemeente Hoogstraten 19 van 42 

1293353028028 – ontwerp  RUP  Februari 2011 

 

3.6 Buurt- en Voetwegen 

 

Figuur 3-6 uitreksel atlas der buurt- en voetwegen  (GIS-cel Provincie Antwerpen) 

Volgende buurtweg loopt doorheen het plangebied: Chemin nr 4 

Het deel van deze buurtweg gelegen in het plangebied werd opgeheven door middel van het 
BPA Meirberg MB 24.07.2005. 

3.7 Provinciaal fietsrouteplan 

 

Figuur 3-7: uitreksel provinciaal fietsrouteplan (Provincie Antwerpen) 

Om het fietsgebruik te stimuleren en te zorgen voor veilige fietsroutes is een provinciaal 
fietsroutenetwerk opgesteld. Dit netwerk bestaat uit de regionale hoofdfietsroutes voor utilitair 
verkeer (woonwerk/school verkeer) tussen centra van gemeenten, stations en tussen kernen 
en de centra van gemeenten. De aanwezige fietsvoorzieningen en knelpunten in 
fietsvoorzieningen op het netwerk (ontbrekende fietspaden en –stroken, gevaarlijke 
oversteeklocaties) zijn daarbij op kaart aangegeven. 

De John Lijsenstraat werd geselecteerd als functionele fietsroute. 
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3.8 Integraal waterbeheer 

Binnen Vlaanderen vormt het ‘decreet integraal waterbeleid’ van 18 juli 2003 het juridisch en 
organisatorisch kader waarbinnen het waterbeleid moet gevoerd worden. Het is een 
kaderdecreet dat de grote lijnen voor het beleid uitzet. De concretisering gebeurt via 
uitvoeringsbesluiten. 

Op 9 september 2005 keurde de Vlaamse Regering het eerste uitvoeringsbesluit bij het 
decreet Integraal Waterbeleid goed. Dit besluit zorgt voor de geografische indeling van de 
watersystemen binnen het Vlaamse Gewest door de afbakening ervan in stroomgebieden, 
bekkens en deelbekkens. Daarnaast omvat het de noodzakelijke bepalingen voor de formele 
oprichting van de overlegstructuren op de verschillende niveaus. 

3.8.1 Waterlopen 

 

Figuur 3-8 Waterlopen (VHA) 

Doorheen het plangebied loopt de Meerbergloop, derde categorie. Het tracé van deze beek 
werd verlegd naar de grens van het plangebied. 

3.8.2 Bekkenbeheerplan 

In uitvoering van het decreet integraal waterbeleid, stelde de Vlaamse overheid 
bekkenbeheersplannen op voor het volledige grondgebied. Op 30 januari 2009 keurde de 
Vlaamse Regering het besluit voor de vaststelling van de bekkenbeheerplannen en de 
bijhorende deelbekkenbeheerplannen definitief goed (Belgisch Staatsblad 5 maart 2009). 

Het plangebied behoort tot het Maasbekken. In de visie die werd uitgestippeld voor het 
Maasbekken, wordt vooropgesteld om het hemelwater zoveel mogelijk vast te houden en ter 
plaatse te laten infiltreren of ter plaatse te gebruiken voor verschillende functies. In het 
buitengebied dienen de infiltratiemogelijkheden maximaal te worden benut. 

De afvoerfunctie van de waterlopen dient optimaal te worden benut, ondermeer door slib en 
kruidruimingen. Hierbij dient de natuurlijke structuur van de waterloop te worden 
gerespecteerd. 

Het gebruik van oeverzones is een belangrijk instrument om de waterlopen terug ruimte te 
geven en de omliggende functies in te perken. 

3.8.3 Watertoets 

Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit voor de watertoets goed. 
Dit besluit geeft aan de overheden die vergunningen afleveren richtlijnen voor de toepassing 
van de watertoets. 
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3.8.3.1 Erosiegevoeligheid 

De erosiegevoeligheidskaart ten behoeve van de watertoets is een tussenproduct binnen de 
studie ‘verfijning van de bodemerosiekaart’, uitgevoerd door de onderzoeksgroep fysische en 
regionale geografie van de K.U. Leuven in opdracht van de afdeling Land van AMINAL. 

De afbakening van de erosiegevoelige gebieden heeft tot doel om belangrijke wijzigingen in 
bodemgebruik, die mogelijk aanleiding kunnen geven tot versnelde afstroming van 
oppervlaktewater van hellingen en tot afspoeling van bodemdeeltjes, voorafgaandelijk aan 
een vergunning of de goedkeuring van een plan of programma, voor advies voor te leggen 
aan de afdeling land van AMINAL. 

 

Figuur 3-9 Erosiegevoeligheid (AGIV) 

Op basis van de kaart blijkt dat de erosiegevoeligheid van het plangebied zo goed als nihil is. 

3.8.3.2 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

De kaart met de gebieden die gevoelig zijn voor grondwaterstroming ten behoeve van de 
watertoets werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er minder of meer 
aandacht moet uitgaan naar de effecten van ingrepen op de grondwaterstroming. 

De richtlijnen voor de watertoets houden rekening met een differentiatie van Vlaanderen in 3 
types van gebieden, volgens de aard van gevoeligheid voor grondwaterstroming. 

Type 1: zeer gevoelig 

De zeer gevoelige gebieden zijn afgebakend aan de hand van de kaart van de Natuurlijk 
Overstroombare Gebieden (NOG kaart). De NOG-kaart is gebaseerd op de bodemkaart 
waarbij de bodemprofielen van alluviale, colluviale en poldergronden afgebakend zijn. De 
NOG gebieden met uitzondering van colluvia zijn afgebakend als type 1-gebied. 

Indien er in type 1 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van 
meer dan 3 m of een horizontale lengte van meer dan 50 m dient advies aangevraagd te 
worden bij de bevoegde adviesinstantie. 

Type 2: matig gevoelig 

Onder de matig gevoelige gebieden vallen alle gebieden die niet tot type 1 (zeer gevoelig) of 
type 3 (weinig gevoelig) behoren. 

Indien er in type 2 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van 
meer dan 5 m en een horizontale lengte van meer dan 100 m dient advies aangevraagd te 
worden bij de bevoegde adviesinstantie. 
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Type 3: weinig gevoelig 

Onder de weinig gevoelige gebieden vallen alle gebieden waar er een aquitard (meestal een 
kleilaag) op geringe diepte voorkomt of het grondwaterpeil diep staat en die niet tot type 1 
(zeer gevoelig) behoren. 

Indien er in type 3 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van 
meer dan 10 m en een horizontale lengte van meer dan 50 m dient advies aangevraagd te 
worden bij de bevoegde adviesinstantie. 

 

Figuur 3-10 Grondwaterstromingsgevoelig (AGIV) 

Het volledige plangebied is matig gevoelig voor ingrepen op de grondwaterstroming.  

3.8.3.3 Infiltratiegevoeligheid 

De kaart met de infiltratiegevoelige bodems ten behoeve van de watertoets werd opgemaakt 
om te kunnen nagaan in welke gebieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren 
naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is belangrijk omdat 
daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. 
Bovendien staat infiltratie in voor de aanvulling van de grondwatervoorraden en zodoende 
voor het tegengaan van verdroging van watervoerende lagen en van waterafhankelijke 
natuur. 

De kaart met infiltratiegevoelige bodems en behoeve van de watertoets werd afgeleid van de 
bodemkaart. Ze bestaat uit twee types gebieden: 

• Gebieden met de infiltratiegevoelige bodems 

• Gebieden met de niet-infiltratiegevoelige bodems 

De watertoetskaart met infiltratiegevoelige gebieden heeft tot doel om richtinggevend te zijn 
voor individuele ingrepen op lokaal niveau. Bij dergelijke ingrepen moet beslist worden of de 
aanleg van infiltratievoorzieningen of waterdoorlatende verhardingen al dan niet zinvol zijn, 
en of er mogelijk schadelijke effecten kunnen optreden naar het grondwater toe zowel 
kwantitatief als kwalitatief bij het al dan niet aanleggen van dergelijke voorzieningen. 
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Figuur 3-11 Infiltratiegevoeligheid (AGIV) 

Het overgrote deel van het plangebied is infiltratiegevoelig behalve het oostelijk deel dat voor 
een groot deel samenvalt met het gebied dat door het BPA bestemd is als zone voor 
mestverwerking. 

3.8.3.4 Overstromingsgevoeligheid 

Deze kaart geeft de overstromingsgevoelige gebieden tot op perceelsniveau weer. De kaart 
bevat de effectief overstromings-gevoelige gebieden (donkerblauwe laag) en de mogelijk 
overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauwe laag). 

De mogelijk overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauwe laag) zijn samengesteld uit de 
van nature overstroombare gebieden (NOG, exclusief colluvia), de potentiële 
overstromingsgebieden (POG) en de mijnverzakkingsgebieden (MVG), doch die buiten de 
effectief overstromingsgevoelige gebieden vallen. Deze 3 gebieden werden samengevoegd 
tot 1 kaartlaag. Uit die kaartlaag werden de gebieden verwijderd die volgens hun bestemming 
reeds ingenomen zijn voor bebouwing en infrastructuur. 

De effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn samengesteld via de omhullende contour 
van de geactualiseerde ROG- en MOG-kaarten. Dit is gerechtvaardigd omdat alle 
uitgangskaarten gebaseerd zijn op het DHM-Vlaanderen met een resolutie van 5 m. 
Bovendien bevatten de nieuwe ROG- en MOG-kaarten voortaan enkel nog die gebieden die 
met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, overstromingsgevoelig zijn. Door gebruik te 
maken van de omhullende contour kan de ROGDHM05-kaart de MOG-kaart aanvullen en 
vice versa. 

 

Figuur 3-12 Overstromingsgevoeligheid (AGIV) 
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Het volledige plangebied is niet overstromingsgevoelig. 

 

3.8.3.5 Conclusie watertoets 

De watertoets toont een vrij gunstig beeld van de waterhuishouding in de volledige site, de 
beperkte infiltratiegevoeligheid in het oostelijke deel vraagt de nodige aandacht. In deze zone 
is een bedrijf voor mestverweking gepland. Belangrijk is dat in de voorschriften rekening 
wordt gehouden met de implementatie van voldoende maatregelen om de infiltratie van 
regenwater alsnog te bevorderen. 

Het volledige plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2). Indien er in type 
2 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van meer dan 5 m en 
een horizontale lengte van meer dan 100 m dient advies aangevraagd te worden bij de 
bevoegde adviesinstantie. 
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4 Onderzoek en analyse 

4.1 Ruimtelijk functioneren 

Nederzettingsstructuur 

In de omgeving van het studiegebied treffen we een eerder verspreide bebouwing aan. De 
kastelen aan de overzijde van de John Lijsenstraat bevinden zich in een parkdomein en zijn 
niet zichtbaar vanaf de weg. De ruimere omgeving bestaat uit een groot aaneengesloten 
agrarisch gebied met een aantal vrijstaande boerderijen. 

De bedrijfsgebouwen bestaan uit een enkele bouwlaag en zijn laag van beeldkwaliteit. De 
bedrijven Alu-pack, Sprangers en Comeco zijn ruimtelijk van elkaar gescheiden en hebben 
weinig binding met elkaar. De integratie van de gebouwen in de omgeving is beperkt. 

Tussen de bedrijfsgebouwen is een woning gelegen (op het perceel van Comeco), dit 
bestaat uit twee bouwlagen en een zadeldak en is sterk ingebufferd met groen. 

Open ruimte structuur 

Het studiegebied is gelegen tussen twee groene, bosrijke zones. Ten noorden, aan de 
overkant van de John Lijsenstraat, strekken zich kasteeldomeinen uit die parkgebied als 
gewestplanbestemming hebben, ten zuiden van het studiegebied bevindt zich een langgerekt 
natuurgebied dat uitloopt tot in het plangebied. Voor het overige treffen we agrarische 
gronden aan, de ruimere omgeving bestaat uit grote aaneengesloten agrarische zones. 

Zowel de John Lijsenstraat als de aan het plangebied grenzende Kettingdreef, zijn lanen met 
imposante bomen. 

Op het niveau van het bedrijventerrein Meirberg zijn de omliggende groenzones 
structurerend. 

Ontsluiting 

Nabij het plangebied bevindt zich een afrit van de E19, de John Lijsenstraat sluit rechtstreeks 
aan op het op- en afrittencomplex. De site is zeer goed ontsloten voor het auto- en 
vrachtverkeer. Door de meer afgelegen locatie is de beperkte bereikbaarheid via het 
openbaar vervoer een minpunt. De locatie is bereikbaar via een functionele fietsroute (John 
Lijsenstraat), maar de perifere ligging tot de omliggende kernen is een minpunt. 

 

4.2 Ruimtelijk voorkomen 

Zie fotoreportage – bijlage I 

 

4.3 Bespreking bedrijven  

4.3.1 Comeco 

 bron: enquête + gemeente 

Bestaande situatie 

De activiteiten van het bedrijf laten zich omschrijven als varkensslachterij, veegroothandel en 
darmwasserij. Een groot deel van de handel bestaat uit export, 58 %. Er zijn momenteel 110 
personen werkzaam, 73 daarvan zijn afkomstig van de gemeente Hoogstraten of de 
buurgemeenten. 
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De totale oppervlakte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 7830 m², bijkomend zijn er nog een 
conciërgewoning en directiewoning aanwezig. 

De verkeersgeneratie bedraagt 150 voertuigbewegingen per dag, waarvan er 45 
vrachtwagens met oplegger zijn.  Er zijn momenteel drie toegangen tot het bedrijf aan de 
John Lijstenstraat, wat het gevolg is van de milieuhygiënische verplichtingen om aanvoer en 
afvoer volgens een volledig gescheiden circuit te laten verlopen. 

Gewenste ontwikkelingen 

Het bedrijf voorziet een sterke groei, tegen 2012 verwacht het een toename van het 
personeel met 75%. De gewenste uitbreiding van de gebouwen bedraagt 4637m² houdt het 
verbouwen/uitbreiden van de karkassenfrigo en slachthuis in enerzijds (reeds vergund) en 
anderzijds het bouwen van een nieuwe snijzaal in (nog niet vergund). Deze uitbreiding is op 
korte termijn gepland. In het kader van deze uitbreiding wordt door het bedrijf een MER 
opgemaakt dat in het voorjaar 2010 zal worden ingediend. 

Recent afgeleverde vergunning 

Op 13 juli 2009 werd een vergunning verleend voor het bouwen van een karkassenfrigo met 
expeditieruimte en het vernieuwen en uitbreiden van een slachtzone en sociale ruimtes.  Het 
plan in bijlage geeft de inplanting van de vergunde gebouwen weer. 

De vergunning werd afgeleverd conform de doelstellingen van het RUP in opmaak en is er 
mee in overeenstemming. 

 
Figuur 4-1 Recent afgeleverde vergunning Comeco 
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4.3.2 Malve - Alu-pack 

Bron: BPA Meirberg / enquête 

Bestaande situatie 

Malve anodiseert metalen onderdelen, Alu-pack – dat in dezelfde gebouwen ondergebracht 
is – zorgt voor de verpakking van de onderdelen. Zij zijn gespecialiseerd in lange en zware 
profielen tot een lengte van ca. 16,6 meter. Het zijn inzake milieuhinder klasse 1 bedrijven 
ingedeeld onder verschillende categorieën van Vlarem wetgeving. 

De rekken met zware profielen worden halverwege de productie geledigd en op karren 
geplaatst en zo naar de inpak gereden. 

31 van de 40 werknemers komen met de wagen werken, er zijn tot 25 
vrachtwagenleveringen per dag op piekdagen. 

Gewenste ontwikkelingen 

Het bedrijf Malve ziet drie fases in zijn uitbreiding: 

1. In een eerste fase werd een nieuwe loods gebouwd om de hier boven geschetste 
werkomgeving te realiseren. In deze hal werd een transportsysteem voor de verplaatsing van 
de productiebalken voorzien. Tevens vindt er de inpak en stockage van het afgewerkt 
materiaal plaats. Bij een bedrijfsbrand in het voorjaar van 2010 is een groot deel van de 
loods vernield en zal deze opnieuw moeten opgebouwd worden. 

2. Het bouwen van een tweede productiesysteem is aan de orde waarbij in tegenstelling tot 
het huidig productiesysteem aan verticale anodisatie kan gedaan worden. Dit is noodzakelijk 
om de concurrentiepositie van het bedrijf te versterken op de markt van de bulkproducten 
(partijen van ca. 5000 kg per profiel). Hiervoor is echter een hoogte in open lucht van ca. 15 
meter noodzakelijk. Een deel van het bedrijf wordt onder de grond geplaatst om een grotere 
hoogte te bekomen. 

3. In een derde fase worden de magazijnen uitgebreid en worden meer kantoorruimten voor 
het bedrijf voorzien. Uitbreiding van de magazijnen is voorzien voor het inplanten van een 
lak- poedercoatstraat of het eventueel nazagen van profielen na anodisatie. 

Er is een uitbreiding van de tewerkstelling voorzien van 20% 

De totale gewenste uitbreiding voor bedrijfsgebouwen (Malve + Alu-pack) wordt op 11.000m² 
beraamd.  

Recent afgeleverde vergunning 

Op 23 augustus 2010 werd een vergunning verleend voor het hernieuwen van een 
uitgebrande loods met uitbreiding van de machine afdeling. Het plan in bijlage geeft de 
inplanting van de vergunde gebouwen weer. 

De vergunning werd afgeleverd conform de doelstellingen van het RUP in opmaak en is er 
mee in overeenstemming. 
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Figuur 4-2 Recent afgeleverde vergunning Malve 

 

4.3.3 Sprangers – Algroep 

Bron: BPA Meirberg / enquête 

Bestaande situatie 

Het bedrijf Sprangers nv heeft het vruchtgebruik van de eigendommen van Algroep nv. 

Dit bedrijf vervaardigd en verhandeld aluminium constructies en gereedschap en machines 
voor het vervaardigen van aluminium constructies. De bedrijfsgebouwen hebben een 
oppervlakte van 15.000 m², waarvan 1500 m² een commercieel gebruik kent. Het is inzake 
milieuhinder een klasse II bedrijf volgens de Vlarem wetgeving. 

11van de 15 werknemers komt met de wagen, er zijn gemiddeld 2 vrachtwagenleveringen 
per dag. Er komen gemiddeld 5 bezoekers per dag met de wagen. 

Gewenste ontwikkelingen 

Het bedrijf Sprangers ziet twee fasen voor uitbreiding: 
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1. In een eerste fase worden zowel productie als magazijn uitgebreid met totaal ca. 26 are. 
De uitbreiding van de productie behelst een productie-eenheid voor het spuiten van isolerend 
hars en andere metaalbewerkingen. Het magazijn moet dienen voor de bijkomende opslag 
van raam-, deur- en gevelprofielen. 

2. Een volgende fase behelst eveneens een uitbreiding van ca. 26 are. 

Op korte termijn wenst het bedrijf 2500 m² aan bijkomende bedrijfsgebouwen te realiseren. 
Het bedrijf verwacht een beperkte toename van het aantal werknemers met hoogstens 3 
man. 

 

 

Figuur 4-3 Gewenste ontwikkelingen Malve / Alu-pack / Sprangers (BPA Meirberg) 

4.3.4 Binergy Meer 

Bron: BPA Meirberg / enquête 

Het biomassa-verwerkingsproject te Hoogstraten is breder dan enkel mest, het behelst 
bermgras en ander organisch materiaal. Het betreft Covergisting van biomassa met 
productie van biogas door middel van thermofiele vergisting. Het betreft een verbranding met 
recuperatie van de restwarmte. De beschrijving zal gegeven worden voor mestverwerking 
omdat dit overheersend is. 

Aan de vestiging van dit bedrijf is een grondige studie vooraf gegaan die de haalbaarheid van 
het project heeft bekeken.  In de studie is tevens aandacht besteed aan de wijze waarop de 
opgewekte energie door het bedrijf op het net zal worden geplaatst. Dit element is 
meegenomen in de studie van Eandis in functie van het zoeken naar de meest voor de hand 
liggende locatie voor een nieuw transformatorstation – zie 3.1.4. gedifferentieerd 
ontwikkelingsperspectief voor de glastuinbouw in de regio van Hoogstraten. 
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Algemeen gezien gebeurt de mestverwerking in hoofdzaak grootschalig en dus niet verspreid 
over vele kleinere landbouwbedrijven. Veelal betreft het een dienstverlening van de 
voedingsfabrieken. Er is dus geen sprake van een volledig verzorgingsgebied per 
mestverwerkingsinstallatie. Het merendeel van de mestverwerking gebeurt momenteel in 
West-Vlaanderen. De Noord-Antwerpse gemeenten zijn zwarte en grijze gemeenten volgens 
het mestactieplan II. 

Rekening houdend met de huidige mestverwerking en –export is er nog steeds een Vlaams 
mestoverschot van 6 miljoen kg fosfaat en 21 miljoen kilo stikstof. Bovendien is Hoogstraten 
een kern voor mestverwerking binnen Noordelijk Antwerpen. 

Qua beeld is de geplande mestverwerkingsinstallatie te Hoogstraten te vergelijken met een 
gesloten industrieel gebouw. De benodigde oppervlakte is afhankelijk van het type installatie. 
De bereikbaarheid via de weg dient zeer goed te zijn. De afzet is vooral in het buitenland 
omdat er nauwelijks markt voor mest is in West-Europa. Voor grootschalige installaties is 
een watergebonden ontsluiting een pluspunt. Juridisch is het mogelijk in agrarisch gebied, 
maar minste weerstand is er in industriegebied of een aparte zonering. 

De eindproducten dienen buiten Vlaanderen afgezet te worden om als verwerkt beschouwd 
te worden. Als eindproduct wordt in het geplande verwerkingssysteem in hoofdzaak een 
anorganisch product bekomen dat ingezet kan worden als vervanging van 
kunstmestproducten in de (Europese) landbouw. 

Voor het ogenblik zijn er nog geen constructies aanwezig maar het bedrijf is de bouwwerken 
opgestart op basis van de voorliggende stedenbouwkundige vergunning van 18.06.2007. Het 
betreft een productiecapaciteit van 150.000 ton biomassa per jaar waarvoor volgende 
grondstoffen worden gebruikt: 50.000 ton dierlijke mest, 50.000 ton organische biologische 
afvalstoffen en 50.000 ton energiegewassen. Als eindproduct is er biogas max. 20.000.000 
m³ en uitgegist digestaat of mestkorrels 145.000 ton. De voorziene bedrijfsruimte bedraagt 
500m², er zullen 10 werknemers worden te werk gesteld. Op langere termijn komen er 
mogelijk 2 werknemers bij. Er is aanvoer met vrachtwagens en bulkwagens met een 
gemiddelde van 23 vrachten per dag. 

 

Figuur 4-4 doorsnede geplande bedrijfsruimte - Bron: vergunningsaanvraag 

Recent afgeleverde vergunning 

Op 18 juni 2007 werd een vergunning verleend voor het bouwen van een industrieel bedrijf 
voor het verwerken van biomassa.  Het plan in bijlage geeft de inplanting van de vergunde 
gebouwen weer. 

De vergunning werd afgeleverd conform de doelstellingen van het BPA Meirberg die werden 
overgenomen in het RUP. Het plan is met het RUP in opmaak in overeenstemming. 
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Figuur 4-5 Recent afgeleverde vergunning Binergy Meer 
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4.4 Archeologisch onderzoek 

Op de site van het steentijdmonument Meer – Meirberg hebben de jongste decennia 
verschillende archeologische onderzoeken plaatsgevonden. De steentijdsite werd in de jaren 
60 van de vorige eeuw ontdekt bij exploitatie van de Meirberg voor zandwinning. Talrijke 
opgravingen in de jaren 1960, ’70 en ‘80 toonden aan dat de duinengordel vanaf het einde 
van de laatste ijstijd meermaals werd bezocht door laatpaleolithische en mesolitische 
nomaden. Uit sporadische losse vondsten in de omgeving en uit gerichte 
oppervlakteprospectie bleek dat het terrein mogelijk een heel complex aan sites kon 
herbergen. In 1993 werd het ganse gebied dan ook beschermd als monument “Neolithische 
‘Tjongernederzetting”. Uit nauwkeuriger onderzoek in de jaren die hierop volgden bleek dat 
het sitecomplex zich nagenoeg over de volledige Meirberg uitstrekt. 

4.4.1 Archeologisch controleonderzoek 1993 

Op de terreinen waar door middel van het BPA 009 – Meirberg Hoogstraten een uitbreiding 
van het bestaande industrieterrein werd voorzien, werd van 13 april tot 3 mei 1993 een 
preventief controleonderzoek uitgevoerd door het Instituut voor het Archeologisch 
patrimonium

4
. 

Doel van het onderzoek was om na te gaan of het toekomstig bedrijfsgebied Meirberg 
archeologisch materiaal bevatte gelet op de aansluiting met de rijke Tjongernederzetting ten 
zuiden ervan. Uit onderzoek bleek dat de zone die beschreven werd door het controle – 
onderzoek volledig steriel is aan archeologische resten. De grensgebieden naar het zuiden 
en het noorden toe, in het bijzonder de duinrestanten binnen de bedrijfsterreinen van 
Comeco en Sprangers verdienen volgens het onderzoek in de toekomst bijzondere 
aandacht. Vermits deze terreinen bij de voorliggende plannen onaangetast blijven werd hier 
geen verdere interventie geprogrammeerd. 

Kaart met locaties vondsten: zie bijlage 3. 

 

4.4.2 Archeologisch waarderingsonderzoek 1999 

Een hernieuwd archeologisch onderzoek werd van 7 juli tot 11 oktober 1999 uitgevoerd door 
het IAP

5
.  Aanleiding voor het onderzoek was het verzoek van de eigenaars om het huidige 

naaldbos te vervangen door een loofbos na eventuele egalisatiewerken.  De campagne 1999 
had als voornaamste objectief om door middel van systematische sondages de artefact-
concentraties nauwkeurig te lokaliseren en de topografie en bewaringstoestand van de 
bodem in beeld te brengen. Naast een uitgebreide prospectiecampagne werden twee nieuwe 
concentraties (Meer 5 en Meer 6) opgegraven. Uit de aard van de verspreiding, de variatie en 
de vondstdichtheid blijkt dat Meirberg te Meer omwille van de uitstekende landschappelijke 
ligging tijdens het Laat – Glaciaal en Vroeg – Holoceen talloze malen werd uitgekozen door 
trekkende groepen jagers- verzamelaars om neer te strijken. Zij lieten allen samen een groot 
aantal artefacten achter in het gebied. 

Uit de campagne bleek dat niettegenstaande het erg intensieve onderzoek uit het verleden 
en de internationale reputatie van de site, slechts een minieme fractie van de site tot op 
heden werd opgegraven.  De concentraties strekken zich daarbij uit in een langgerekte noord 
– zuid gerichte gordel van vindplaatsen.  Uit het onderzoek bleek bovendien dat de bodem 
over het grootste deel van de site prima bewaard is gebleven.  Het onderzoek resulteerde in 
een waardering van de verschillende deelgebieden van de site volgens hun archeologische 
waarden. 

                                                      
4
 Archeologisch controleonderzoek naar aanleiding van het BPA 009 – Meirberg te Meer Hoogstraten, Marc De Bie, 

IAP 1993 

5
 Steentijdmonument Meer – Meirberg Archeologisch waarderingsonderzoek campagne 1999, Marc De Bie, IAP 

2000 
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Voor de meest waardevolle zones wordt een maximale bescherming geëist waarbij het 
beheer van de vegetatie met zorg dient te gebeuren. Ontstronken van de bomen kan hier niet 
worden toegestaan en aanplantingen kunnen niet plaatsvinden zonder voorafgaandelijk 
archeologisch onderzoek. Daarnaast zijn meer en minder waardevolle zones afgebakend 
waar bijkomende controle aangewezen is.  Tenslotte werden enkele zones afgebakend die 
grondig verstoord zijn en archeologisch niet (meer) waardevol zijn. 

 

Synthese kaart / kaart met archeologische waardering na het onderzoek: zie bijlage 3. 

Opmerking: Op basis van de actuele kennis en recent onderzoeksmateriaal kan gesteld 
worden dat de archeologische waarderingskaart uit 1999 verder kan worden verfijnd en 
bijgestuurd en niet mag gebruikt worden om gebiedsgerichte uitspraken te doen. 

 

4.4.3 Aanvullend archeologisch waarderingsonderzoek 2007 

Naar aanleiding van een bouwovertreding door Malvé nv., waarbij een deel van het 
monument ongedocumenteerd werd vernield, voerde het VIOE op vraag van RO – 
Vlaanderen in mei 2006 een terreincontrole uit waarbij de nood aan vervolgonderzoek werd 
vastgesteld.  Het vervolgonderzoek werd gefinancierd door de bouwheer en uitgevoerd door 
het VIOE van 2 juli tot 1 augustus 2007

6
. De onderzochte zone bevindt zich op het 

noordelijke uiteinde van het beschermde monument Meer – Meirberg op een brede 
geëgaliseerde grasstrook langs de achtermuur van de fabriekhal van Malvé nv die 
momenteel dienst doet als toegangsweg voor de brandweer. 

De samenstelling van het gevonden materiaal op locus 7wijst op een homogeen ensemble. 
Dit is een eerder zeldzame situatie zowel voor Meirberg als voor gelijkaardige sitecomplexen 
in de Kempen en zijn uitermate representatief omdat ze de neerslag vormen van een 
enkelvoudige occupatie.  De opgravingen toonden wel aan dat de recente constructiewerken 
voor het aanpalende bedrijfsgebouw het verlies van een gevoelig deel van het ensemble tot 
gevolg hadden.  Daarnaast heeft de bouwput van het bedrijfsgebouw de noordelijke rand van 
de vindplaats afgesneden, waardoor het niet meer mogelijk is om te achterhalen of het een 
geïsoleerde kapplaats dan wel een kampement met verschillende entiteiten uitmaakte. 

 

Kaart met de situering van de deelonderzoeken: zie bijlage 3. 

 

4.5 Kwaliteiten, knelpunten en potenties 

4.5.1 Kwaliteiten 

- Een concentratie van dynamische bedrijven met een grote ruimtenood op een goed 
ontsloten locatie; de bundeling van milieubelastende bedrijven in een zone ver weg 
van de dorpskernen beperkt de impact op de woonomgeving; 

- De sterk structurerende boszone waarin het gebied kadert, maakt een 
landschappelijke integratie van de bedrijven mogelijk; 

- De aanwezigheid van de E19 zorgt voor een goede ontsluiting op bovenlokaal 
niveau en komt tegemoet aan het verkeersgenererende karakter van een aantal 
bedrijven; 

                                                      
6
 Aanvullend archeologisch waarderingsonderzoek 2007 op het steentijdmonument Meer – Meirberg en opgraving 

van de vroegmesolitische locus 7, David Depraetere, Marijn Van Gils en Marc De Bie, Vioe 2008 
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- Aanwezigheid van een landschappelijke waardevol ensemble in combinatie met 
onroerend erfgoed en het beschermde monument ’t Jongernederzetting. 

 

4.5.2 Knelpunten 

- Het spanningsveld van enerzijds de uitbreidingsbehoeftige bedrijven en het groene 
en landschappelijke waardevolle ensemble anderzijds; 

- Door het realiseren van een aantal gebouwen in de bufferzone die door het BPA 
werd opgelegd, was het bedrijf Comeco niet meer in overeenstemming met de 
geldende bestemmingsvoorschriften, waardoor het zonevreemd is gelegen.  Het 
zonevreemde karakter speelt het bedrijf op zijn beurt parten bij de vernieuwing van 
de milieuvergunning; 

- Het bedrijf Malvé heeft in het verleden een loods gebouwd zonder rekening te 
houden met de voorwaarden opgelegd door de administratie ‘monumenten en 
landschappen’ inzake het beschermde monument ’t Jongernederzetting. Er is 
momenteel een procedure lopende; 

- De door Comeco en Malvé gerealiseerde bedrijfsgebouwen zijn in het beschermde 
monument ‘t Jongernederzetting gelegen; 

- De beperkte realisatie van de buffer uit het BPA zorgt voor een beperkte 
landschappelijke inpassing van de bedrijven; 

 

4.5.3 Potenties 

- Door het opnemen van de gewenste ontwikkelingen van de bedrijven in het 
voorliggende RUP, kunnen de bedrijven een verdere economische groei realiseren; 

- Door bijzondere aandacht te schenken aan het beschermde monument, kan 
verdere verstoring worden voorkomen; 

- Door de mestoverschotten in het omliggende agrarische gebied en de goede 
ontsluiting is er een grote potentie voor het toekomstige mestverwerkend bedrijf; 

 

4.6 Opmaak gemeentelijk RUP 

De noodzaak tot vernieuwen van de milieuvergunning was de aanleiding voor het bedrijf 
Comeco voor het opstarten van de aanvraag tot een planologisch attest.  In het kader 
hiervan werd een overleg georganiseerd tussen de stad Hoogstraten, het provinciebestuur 
en vertegenwoordigers van de Vlaamse gemeenschap Agentschap RO Vlaanderen. 

Op basis van dit overleg is beslist dat de gemeente het best geplaatst was om in het kader 
van de voorliggende (bovengemeentelijke) problematiek een RUP op te maken. 

Zie bijlage 2 – schrijven RO Vlaanderen  
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5 Visie en structuurschets 

5.1 Visie 

Ruimte voor bedrijvigheid 

Vanuit het beleid is in het verleden gekozen om de bedrijvenzone Meirberg op de huidige 
locatie te behouden voor milieu belastende bedrijvigheid en uit te breiden met een zone voor 
mestverwerking (BPA Meirberg 2005). Deze visie wordt verder gevolgd, rekening houdend 
met de recente gewenste ontwikkelingen van de bedrijven. Zo wenst Comeco hoger te 
bouwen dan oorspronkelijk toegelaten in het BPA, hiervoor werd inmiddels een afwijking van 
het BPA aangevraagd en bekomen. 

De gewenste uitbreidingen van de bedrijven Comeco, Alu-pack en Sprangers uit het BPA 
blijven behouden en de mogelijkheden worden beperkt uitgebreid op basis van het 
voorliggend RUP. Voor alle aanwezige bedrijven zien we een vraag tot uitbreiden op basis 
van een verdere economische ontwikkeling. De gewenste ontwikkelingen zijn weergegeven 
in hst. 4.3 “bespreking bedrijven”. Op vraag van de bedrijven wil de gemeente een verdere 
verdichting van het gebied nastreven. Dit uit zich in het voorstel om de gebouwen hoger op te 
trekken, de bebouwingspercentages beperkt uit te breiden en koppelen van 
bedrijfsgebouwen binnen het gebied mogelijk te maken. Het verder verdichten en 
intensiveren van het bedrijfsgebied wordt verkozen boven een verdere uitbreiding van de 
oppervlakte van het bedrijfsgebied. Enerzijds toenemende technologisch en technische 
mogelijkheden en anderzijds bijkomende milieuhygiënische eisen nopen tot een heroriëntatie 
van de ontwikkelingsmogelijkheden. Door productielijnen niet meer horizontaal maar ook 
verticaal te plaatsen, wijzigen o.a. de gewenste bouwhoogtes van de bedrijfsgebouwen. Door 
het koppelen van bedrijfsgebouwen en het bundelen of gemeenschappelijk gebruiken van de 
parkeermogelijkheden kan een meer efficiënt ruimtegebruik worden nagestreefd. In het RUP 
is dan ook rekening gehouden met deze ontwikkelingsmogelijkheden. 

Het voorzien van een bedrijf voor de verwerking van biomassa op een dergelijk goed 
ontsloten locatie in een agrarische omgeving is een beleidskeuze die in het RUP verder 
onderschreven wordt. Gelet op het bijzonder karakter van dit type van bedrijfsactiviteiten 
wordt het in een apart artikel opgenomen. Aangezien de biomassa – installatie binnen een 
zone voor bedrijvigheid is gelegen is een bijkomende verankering binnen de landbouw niet 
noodzakelijk. De mogelijkheden zijn aanwezig om op deze locatie de fractie dierlijk mest aan 
te vullen met organisch of biologisch afval. De input van minstens 60% afval van agrarische 
oorsprong is hier geen vereiste, waardoor ruimere mogelijkheden ontstaan t.o.v. installaties 
die gelegen zijn in het agrarisch gebied. 

Landschappelijke inpassing 

Het uitwerken van een groene zone rondom de bedrijven met aandacht voor de aanwezige 
waterloop zorgt voor een visuele inpassing in de omliggende bosstructuur enerzijds en voor 
een versterking van de ecologische waarden anderzijds. Ter hoogte van het 
mestverwerkende bedrijf wordt een brede buffer voorzien om de landschappelijke waarde 
van het nabijgelegen kasteeldomein niet te compromitteren en mogelijke overlast te 
beperken. 

Bijzondere aandacht voor de ’t Jongernederzetting 

In het verleden werd niet steeds zorgvuldig omgesprongen met de aanwezigheid van het 
beschermde monument op het bedrijventerrein. Om verdere verstoring van de steentijdsite in 
de toekomst te voorkomen, wordt er bijzondere aandacht geschonken aan dit gedeelte 
binnen het bedrijventerrein. 

De uitbreidingen van Comeco in de ruime bufferzone ten zuiden van het bedrijf kunnen 
worden bestendigd, onder voorwaarde dat het beschermde monument op die plaats niet 
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verder wordt verstoord. Het voorzien van een beschermingzone met specifieke voorschriften 
dient daarover te waken. Dit houdt ondermeer in dat de groenbuffer niet meer beplant noch 
herbeplant zal worden. 

 

5.2 Structuurschets 

 

Figuur 5-1 structuurschets 

 

De hoger vermelde visie is vertaald in een structuurschets die de ruimtelijke krachtlijnen van 
de gewenste ontwikkeling weergeeft: 

 

- De omliggende bosstructuur wordt als kader genomen voor de verdere 
landschappelijke inpassing van de bedrijven; 

- De voorschriften van de huidige bedrijvenzone worden bijgewerkt zodat verdere 
inbreiding kan plaatsvinden; 

- Het concept van een buffering rondom de volledige site blijft behouden uit het BPA, 
een deel van de buffer wordt echter teruggebracht om ruimte te geven aan intussen 
gerealiseerde gebouwen; 

- Het gedeelte van het plangebied dat samenvalt met het beschermde monument ’t 
Jongernederzetting krijgt bescherming van het archeologisch erfgoed. 
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6 Grafisch plan en stedenbouwkundige 
voorschriften 

6.1 Planopties en bestemmingen 

De elementen van de visie worden vertaald naar een verordend grafisch plan. Dit plan geeft 
aan voor welke gebieden de specifieke bestemmingen van toepassing zijn. Het grafisch plan 
moet gelezen worden tezamen met de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften 
inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer. 

De stedenbouwkundige voorschriften worden weergegeven in een afzonderlijk verordend 
deel. 

De historisch gegroeide bedrijven komen te liggen in een zone voor bedrijvigheid (artikel 1). 
Deze bestemming werd grotendeels overgenomen uit het BPA, met bijkomende 
voorwaarden inzake het waterbeheer, het aanleggen van verhardingen (zoveel mogelijk 
waterdoorlatend), publiciteit, architecturale aspecten, stapelen in open lucht, … Ter hoogte 
van het bedrijf Comeco werd een stuk van de oorspronkelijke buffer uit het BPA toegevoegd 
aan de zone voor bedrijvigheid om de zonevreemdheid van de intussen gebouwde 
constructies te kunnen opheffen. 

Binnen de zone voor bedrijvigheid worden verschillende deelzones voorzien, waar specifieke 
bouwvoorschriften gelden voor de daar aanwezige bedrijven. De voorschriften uit het BPA 
werden als basis genomen, waarbij vanuit een efficiënt ruimtegebruik een hogere 
bezettingsgraad van de terreinen, een grotere bouwhoogte voor een deel van de 
bedrijfsgebouwen en een beperktere afstand tot de interne perceelsgrenzen worden 
ingeschreven. Op deze wijze zijn er ontwikkelingsmogelijkheden voor de bestaande bedrijven 
die beantwoorden aan de economische noden. Omwille van efficiënt en duurzaam 
ruimtegebruik wordt een versoepeling toegepast ten aanzien van de grenzen van de interne 
bedrijfspercelen en wordt een bundeling van bedrijfsgebouwen en gemeenschappelijk 
gebruik van parkings en brandweg toegestaan. 

De invulling van de zone voor verwerking van biomassa (artikel 2) werd grotendeels 
overgenomen uit het BPA, hieraan werden bijkomende bepalingen toegevoegd inzake 
verdichting van het terrein, het waterbeheer, het aanleggen van verhardingen (zoveel 
mogelijk waterdoorlatend), publiciteit, architecturale aspecten, stapelen in open lucht, … Er is 
gekozen om geen bijkomende randvoorwaarden op te nemen inzake de aard van het afval 
voor verwerking. 

De landschappelijke integratie van het bedrijventerrein wordt verzekerd door artikel 3, zone 
voor buffer. Hier wordt een visueel scherm rondom het volledige terrein verzekerd. Indien bij 
herinrichting van de J. Lijsenstraat zou blijken dat er niet voldoende ruimte aanwezig is voor 
de aanleg van een gescheiden fietspad kan gemotiveerd worden om een fietspad met 
verharding van max. 3m breed te integreren in de groenbuffer. Tevens biedt deze zone 
ruimte voor de verlegde Meerbergloop en verzekeren een aantal bijkomende bepalingen voor 
dit deel van de zone een goed beheer van de waterloop en afwateringssloten die hier op 
aansluiten. Bestaande verhardingen en noodzakelijke doorgangen voor hulpdiensten worden 
gerespecteerd. Een buffering van 20m breedte aan de zuidoostelijke zijde en een buffering 
van 30m breedte aan de noordoostelijke zijde moeten het verdwijnen van de corridorfunctie 
van een bestaand bosje binnen het bedrijfsterrein compenseren. Door het aanplanten van 
streekeigen en inheemse bomen en beplanting moet de barrièrewerking van het gebied 
deels worden gemilderd. Bij het plaatsen van afsluitingen in deze zone is een faunapassage 
voorzien. Het beheer van de groenbuffer is gericht op het verhogen van de ecologische 
waarde en het handhaven van de verbindingsfunctie tussen twee landschappelijk en 
ecologisch waardevolle gehelen. 

De zone van het bedrijventerrein dat samenvalt met het beschermde monument ’t 
Jongernederzetting, krijgt bijzondere aandacht door een overdruk op het grafische plan 
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(artikel 4 zone voor beschermd monument ’t Jongernederzetting). Het oprichten van nieuwe 
constructies en verhardingen binnen de zone is verboden voor de terreinen die tot op heden 
een gaaf (= onbebouwd en onverhard) karakter hebben bewaard in functie van het in stand 
houden van de archeologische waarden. Bij herbouw en vernieuwen van gebouwen, 
constructies en verhardingen dient een archeologisch vooronderzoek plaats te vinden voor 
zover de zones nog niet vrijgegeven zijn door de bevoegde overheid. De bufferzones die 
gelegen zijn binnen het beschermde monument kunnen niet meer beplant of herplant 
worden. 

 

6.2 Uitvoerbaarheid van de planopties 

De uitvoerbaarheid van de planopties is een belangrijk aandachtspunt inzake de 
realisatiemogelijkheden van het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Het aanleggen van buffer en het voeren van eventueel voorafgaand archeologisch 
onderzoek (in de zone voor beschermd monument ’t Jongernederzetting), zijn een 
voorwaarde voor het verkrijgen van vergunningen in de zone voor bedrijvigheid en de zone 
voor verwerking biomassa (artikel 1 en 2). 
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7 Ruimtebalans 

7.1 Algemeen 

 

Onder de vorm van enkele cijfergegevens kan een overzicht gemaakt worden van de 
verschillende bestemmingen en hun aandeel in het ruimtegebruik binnen het plangebied. Alle 
bestemmingen behoren tot de categorie van gebiedsaanduiding “bedrijvigheid”. 

Oppervlakte

65%

15%

20%

Zone voor bedrijvigheid Zone voor verwerking biomassa Buffer

 

Figuur 7-1: taartdiagram bestemmingen 

 

 

Categorie van gebiedsaanduiding 
bedrijvigheid / bestemmingen 

BPA Meirberg (m²) RUP Meirberg (m²) 

Zone voor bedrijvigheid 67353 71187 

Zone voor verwerking biomassa 15746 15753 

Buffer 25319 21478 

Totaal 108418 108418 

tabel 4: overzicht ruimtebalans 

 

Binnen de bestemmingszones kunnen enkele aspecten worden verduidelijkt: 

 

- De bedrijfsgebouwen worden gerealiseerd binnen de zone voor bedrijvigheid en zone 
voor verwerking biomassa, een maximum bebouwingspercentage werd hiervoor 
opgegeven; 

- De zone voor buffer werd verminderd ten opzichte van het BPA, ten voordele van de 
zone voor bedrijvigheid. 
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8 Op te heffen voorschriften 

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening d.d. 01 september 2009, wordt hieronder 
een limitatieve opgave gegeven van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk 
uitvoeringsplan en die opgeheven worden. 

8.1 BPA Meirberg MB 24.07.2005 

Voor terreinen gelegen binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt afgeweken van het aldaar 
geldende BPA Meirberg.  De voorschriften van het BPA die strijdig zijn met voorliggend RUP 
worden opgeheven. Het gaat om: 

- De zone voor bedrijvigheid (artikel 1 van het BPA): 

o de deelzone waar het bedrijf Comeco gevestigd is heeft een maximale 
bouwhoogte van 9m. 

o over archeologisch onderzoek: “Deze onderzoeken dienen echter gebeurd te 
zijn binnen de 6 maanden na schriftelijke kennisgeving van de goedgekeurde 
stedenbouwkundige vergunning door de bouwheer aan de afdeling 
Monumenten en Landschappen van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap” 

o “Het maximum bebouwingspercentage, de maximum toegelaten 
bouwhoogte, het maximum verhardingspercentage en het minimum 
begroeiingspercentage zijn aangeduid op plan” 

o “Kantoren en handel mogen gezamenlijk maximaal 10% van de totaal 
bebouwde brutovloeroppervlakte bedragen” 

- De zone voor verwerking biomassa (artikel 2 van het BPA): 

o “Een bedrijfswoning met private tuin wordt toegelaten met een maximaal 
bruto-bouwvolume van 1000 m³. De tuin mag maximaal 200m² innemen” 

o “Het maximum bebouwingspercentage, de maximum toegelaten 
bouwhoogte, het maximum verhardingspercentage en het minimum 
begroeiingspercentage zijn aangeduid op plan” 

- De zone voor buffer (artikel 3 van het BPA) wordt voor een deel omgezet naar zone 
voor bedrijvigheid. Volgende voorschriften worden hierbij opgeheven: 

o Deze zone is aangeduid in functie van het ruimtelijk scheiden van niet-
complementaire functies door het dicht beplanten met bomen en heesters 
Buffers mogen noch geheel, noch gedeeltelijk bebouwd worden. Verharding 
is enkel toegestaan omwille van toegangsweg van de openbare wegenis 
naar het bedrijf of ten behoeve van brandwegen. 
Elke vorm van publiciteit of opslag is verboden. 
De buffer moet verplicht met bomen en heesters beplant worden. De aanleg 
en inrichting moeten op een samenhangende, kwaliteitsvolle en doordachte 
wijze uitgevoerd worden. 
De groenvoorzieningen moeten aangebracht worden op basis van een 
goede ruimtelijke ordening en verantwoord groenbeheer. De beplantingen 
moeten streekeigen zijn. 

8.2 Verkavelingvoorschriften 

Er zijn geen verkavelingsvoorschriften van toepassing. 
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9 Planschade en planbaten 

Conform de Vlaamse codex ruimtelijke ordening die op 1 september 2009 van kracht werd, 
dient er bij elk ruimtelijk uitvoeringsplan een register – al dan niet grafisch – te worden 
opgemaakt van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die 
aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een 
compensatie. 

9.1 Planschade 

Er bevindt zich geen perceel in het plangebied dat voor planschade in aanmerking komt. 

9.2 Planbaten 

Op een perceel waar het bedrijf Comeco gevestigd is wordt een bufferzone uit het BPA 
Meirberg omgezet naar een zone voor bedrijvigheid. 

In artikel 2.6.4, 6° van de codex staat het volgende vermeld: “de bestemmingswijziging van 
een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “bos”, “overig groen” of “reservaat 
en natuur” valt, naar een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” 
valt” 

Hieruit volgt dat op het bewuste perceel planbaten dienen te worden betaald. 

 

Planschade 

Perceel Bestemmingswijziging Oppervlakte 

nihil   

 

Planbaten 

Perceel Bestemmingswijziging Oppervlakte 

- 3
e
 afdeling, sectie E, 60 g Bufferzone naar zone voor 

bedrijvigheid 
3840 

Figuur 9-1 register planschade – planbaten 
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10 Bijlagen 

 

Bijlage 1: fotoreportage 

 

Bijlage 2: schrijven RO Vlaanderen inzake bevoegdheid opmaak RUP 

 

Bijlage 3: Besluit en adviezen plan MER screening 

 

Bijlage 4: kaarten archeologisch onderzoek 

 

Bijlage 5: kaartenbundel 

kaart 1  topografische kaart 

kaart 2  orthofoto 

kaart 3  BPA Meirberg 

kaart 4  Inplantingsplan Binergy Meer 

 



 

 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘bedrijfsgebied Meirberg’ 1 van 1 

Wim/1293353003.doc            Bijlage fotoreportage september ’10 

 

Bijlage 1: fotoreportage 

Zichten op de bedrijven 
 

 

 

 
Het bedrijfsgebouw van Sprangers nv, 
gezien vanaf de zone voor mestverwerking 
met een huidig agrarisch gebruik 
 

 Zicht op de gebouwen van Malve nv vanaf de 
John Lijsenstraat 

 
 
 
Zichten op de omgeving 
 

 

 

 
Zicht op de grotere aangrenzende 
agrarische zone. Foto genomen vanaf de 
Kettingdreef. 
 

 Zuidelijk gelegen agrarisch bedrijf aan de 
Merenweg 

 

 

 
Zicht op Tjongernederzetting ten zuiden 
plangebied. 

 Aangrenzende Kettingdreef 
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Matrix adviezen: verzoek tot raadpleging RUP Meirberg te Hoogstraten 
 
Instantie Verzending  Reactie Relaas reactie 
Provinciebestuur Antwerpen, 
departement ruimtelijke ordening en 
mobiliteit 

23/04/2010 + 27/05/10 27/05/2010 

 
In de screeningsnota wordt gesteld dat de zuidelijke buffer, zoals voorzien in 
het BPA Meirberg, verkleind moet worden indien men de vergunde, 
zonevreemde uitbreiding van het bedrijf Comeco in de juiste 
bestemmingszone wil onderbrengen. Deze aanpassing en de invulling ervan 
moet goed beargumenteerd worden: 

- de buffer is gelegen in het beschermd monument ’T 
Jongernederzetting   

- In het GRS vormt de vrijwaring van de ’T Jongernederzetting een 
belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling 

Er wordt in het RUP een overdruk vastgelegd die van toepassing is op 
dat deel van het plangebied dat samenvalt met het beschermde 
monument ‘T Jongernederzetting. Doel van de overdruk is het 
vastleggen van beschermde maatregelen. Zo is het verboden om:  

- het reliëf van het terrein te wijzigen 
- het terrein te ontbossen zonder voorafgaandelijke schriftelijke 

machtiging van de minister of zijn gemachtigde 
- graafwerken of opgravingen te verrichten zonder 

voorafgaandelijke schriftelijke machtiging van de minister of 
zijn gemachtigde.  

Het RUP behandelt uitgebreid de redenen van de aanpassing van de 
buffer. Hoofdstuk 1 van het verzoek tot raadpleging kadert eveneens 
de aanpassing van de buffer. 
 
Het plan om een nieuw transformatiestation te realiseren en een 
hoogspanningsleiding door te trekken zal in de toekomst concreet vorm 
gegeven worden. Dit ondermeer in het kader van de geplande 
ontwikkelingen van glastuinbouw in de regio. Dit project zal zich situeren 
nabij het afrittencomplex. Voor het bedrijf Binergy Meer dat elektriciteit zal 
opwekken is het belangrijk dat deze geplande ontwikkelingen en de link met 
de glastuinbouw mee opgenomen en toegelicht worden. De mogelijke 
synergieën met de glastuinbouwsector moeten bekeken worden. 
Deze opmerking wordt meegenomen naar de plenaire vergadering. 
 
Gezien de centrale ligging van het plangebied binnen de relictzone kan men 
onmogelijk stellen dat er geen landschappelijk erfgoed aanwezig is. In de 
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screening wordt gesteld dat er geen bouwkundig erfgoed zoals 
opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed van VIOE in het 
plangebied aanwezig is.  
 
De groenzones van het Kasteel en de Meirberg behouden enkel hun 
landschappelijke waarde als in de omgeving het open landschap bewaard 
wordt. Een nabestemming natuur/landbouw kan ervoor zorgen dat de 
landschappelijke waarde hersteld wordt. 
Deze opmerking wordt meegenomen naar de plenaire vergadering. De 
negatieve effecten van het plangebied op het kasteel en het open 
landschap worden gemilderd door een groenbuffer die ter hoogte van 
het kasteel 30 meter breed is.  
 
De formulering in hoofdstuk 5.5. betreffende de mogelijke effecten op 
archeologisch erfgoed binnen en buiten de beschermde zone van ‘T 
Jongernederzetting is correct.  
 
In het dossier moet nagegaan worden welke buurt- en voetwegen zich in en 
in de omgeving van het plangebied bevinden. 
 
Dit is onderzocht in het kader van de toelichtingsnota. 
 
Volgende buurtweg loopt doorheen het plangebied: Chemin nr 4 
 
Het deel van deze buurtweg gelegen in het plangebied werd opgeheven 
door middel van het BPA Meirberg MB 24.07.2005. 
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Uittreksel buurtwegenatlas (bron: geoloket provincie Antwerpen) 

 

Agentschap Ondernemen, 
Ruimtelijke Economie 
 

23/04/2010 4/05/2010 Geen opmerkingen, conclusie screening dat er geen aanzienlijke 
milieueffecten zullen optreden n.a.v. het plan wordt ondersteund 

R-O Antwerpen, Ruimtelijke ordening 
 

23/04/2010 18/05/2010 De screening maakt een voldoende inschatting van de (aanzienlijkheid van 
de) milieueffecten voor de discipline ruimtelijke ordening. Een verdere 
ruimtelijke beoordeling zal echter pas kunnen gebeuren op basis van een 
volledig uitgewerkt dossier in het kader van de RUP-procedure. 
Als aanbeveling kan gesteld worden dat in de voorschriften van het RUP het 
efficiënt en duurzaam ruimtegebruik vooropgesteld moeten worden. Hierbij 
kan gedacht worden aan koppeling of groepering van de gebouwen en het 
voorzien van (de mogelijkheid) van enkele gemeenschappelijke 
voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een gemeenschappelijke parking of 
brandweg voor het hele bedrijventerrein. 
Duurzaam ruimtegebruik en het gebruik van gemeenschappelijke 
voorzieningen wordt mee opgenomen in de stedenbouwkundige 
voorschriften. 
Opmerking betreffende de stedenbouwkundige voorschriften voor de 
zuidelijke groenbuffer: deze beogen voornamelijk de visuele buffering maar 
houden weinig rekening met de biologische waardering van het bestaande 
groen en het aanpalende natuurgebied conform de biologische 
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waarderingskaart. Wellicht kunnen de voorschriften in functie hiervan 
aangepast worden. We merken hierbij op dat er vanuit ANB geen 
aanzienlijke milieueffecten worden verwacht door uitvoering van het 
RUP. 
Deze opmerkingen zullen verder meegenomen worden ter bespreking 
op de plenaire vergadering. 

R-O Antwerpen, Onroerend Erfgoed 23/04/2010 26/05/2010 Gelieve bij de opmaak van het RUP duidelijk te vermelden welk 
archeologisch onderzoek rees is gevoerd en welke besprekingen en 
stappen zijn ondernomen om het erfgoed te vrijwaren van verdere 
vernieling. De conclusie dat het onderzoek van 1993 geen resultaten 
opleverde, geldt niet voor het hele bedrijventerrein.  
Bij de beschrijving van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie dienen de resultaten van de verschillende archeologische 
onderzoeken besproken te worden. Gelieve alle gewenste uitbreidingen en 
projecten te projecteren op een plan waar de beschermde site op staat 
aangeduid 
bijlage 4 van de toelichtingsnota handelt over het reeds uitgevoerde 
archeologisch onderzoek en wordt bijgevoegd bij deze matrix (bijlage 
1). We merken echter op dat het onderzoek naar mogelijke gevolgen 
voor archeologisch erfgoed zijn gevoerd op het niveau van de plan-
MER screening. Er is geen gedetailleerd bureauonderzoek uitgevoerd. 
Zo werd er onder meer gebruik gemaakt van de CAI. 
Uitbreidingen van de bedrijven gebeuren enkel in oost-west richting, 
niet in zuidelijke richting (naar het monument ’T Jongernederzetting). 
 
Er wordt gesteld dat er een bouwverbod is binnen het beschermd 
monument. Anderzijds wordt gesteld dat een archeologisch vooronderzoek 
nodig is als er vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd. Gelieve 
duidelijk aan te geven wat de vergunningsplichtige werken kunnen inhouden 
waardoor het onderscheid met de werken die vallen onder het bouwverbod 
duidelijk is. 
Herbouw binnen de zone van de overdruk is enkel mogelijk binnen het 
volume van bestaande constructies. Nieuwe constructies buiten het 
volume van bestaande constructies binnen de overdrukzone zijn niet 
toegelaten. 
 
Als conclusie kan enkel gelden dat er voor de discipline archeologie wel 
effecten te verwachten zijn. 
Er is een betere bescherming van het archeologisch erfgoed door 
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uitvoering van het RUP. De conclusie dat er geen significante effecten 
zijn door uitvoering van het RUP blijft ons inziens gerechtvaardigd. 
 
Ruimte en erfgoed acht het niet noodzakelijk om een bijkomend plan-MER 
op te stellen indien gegarandeerd kan worden dat bovenstaande 
opmerkingen duidelijk verwerkt worden in het toekomstig RUP. 
 

ANB-Antwerpen 23/04/2010 27/04/2010 Er worden wat betreft het aspect fauna en flora geen aanzienlijke 
milieueffecten verwacht die de opmaak van een plan-MER rechtvaardigen 
 

Departement Landbouw en Visserij, 
Afdeling Duurzame 
Landbouwontwikkeling 

23/04/2010 + 
27/05/2010 

28/05/2010 Positief advies, de afdeling duurzame landbouwontwikkeling gaat akkoord 
dat het voorgenomen plan in zijn huidige vorm geen aanzienlijke 
milieueffecten kan garanderen. 
 

LNE, Land- en bodembescherming, 
Ondergrond en Natuurlijke 
Rijkdommen 

23/04/2010+ 
27/05/2010 

28/05/2010 De mogelijke gevolgen op het leefmilieu voor wat het aspect bodem, 
ondergrond en natuurlijke rijkdommen betreft is op een correcte wijze in de 
screeningsnota beschreven. Het aspect bodembescherming is voldoende 
en correct beschreven. 
Aldus kan gesteld worden dat voor wat de aspecten bodem, ondergrond en 
natuurlijke rijkdommen betreft, de beschrijving van de milieueffecten op 
passende wijze is uitgevoerd en er geen aanzienlijke effecten te verwachten 
zijn. 
 

LNE, Lucht, Hinder, Risicobeheer, 
Milieu en Gezondheid 

23/04/2010 05/05/2010 Geen opmerkingen 

OVAM 23/04/2010 17/05/2010 Het bodemdecreet voorziet niet dat er door de OVAM advies gegeven wordt 
verleend bij de opmaak van BPA’s en/of MER-studies. Er wordt verwezen 
naar de bodemattesten voor bijkomende info. Er dient rekening gehouden te 
worden met een aantal standaardopmerkingen. Één bemerking betreffende 
de screening: op p. 30 moet er verwezen worden naar het huidige 
Bodemdecreet ipv het voormalige Bodemsaneringsdecreet. 
 

Vlaams Energieagentschap 23/04/2010 30/04/2010 Het RUP zal niet tot aanzienlijke milieueffecten leiden en kan vrijgesteld 
worden van de plan-MER-plicht 
 

Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid 

23/04/2010 12/05/2010 Er wordt geen grondig advies gegeven. Het Agentschap hoopt dat de 
nodige maatregelen zullen genomen worden om de hinder voor de buurt 
zoveel mogelijk te beperken zowel tijdens de aanleg als na uitvoering van 
het plan. 
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VMM 23/04/2010 + 

27/05/2010 
28/05/2010  De VMM merkt op dat de voorwaarde om een buffervolume van 100 m³ per 

ha aangesloten verharde oppervlakte te voorzien, moet opgetrokken worden 
naar minimaal 200 m³/ha conform de Gewestelijke Stedenbouwkundige 
verordening Hemelwater nl. het criterium dat er een buffervolume voorzien 
moet worden van 400 l per 20 m² verharde oppervlakte of 200m³ per ha. 
De screeningsnota wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd indien met 
deze opmerking rekening gehouden wordt. 
Het RUP zal rekening houden met de bepalingen zoals vastgelegd in de 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening en het buffervolume 
optrekken naar 200m³/ha. 
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Bijlage 3: kaarten archeologisch onderzoek 

Archeologisch controleonderzoek 1993 IAP 

 
Plan met aanduiding van de onderzoekspunten in aansluiting met de bedrijfsterreinen van Comeco nv. 
en Sprangers.  De weergegeven lijnen zijn kadasterpercelen, contouren van de bedrijfsgebouwen en de 
contour van het RUP. 



 

 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘bedrijfsgebied Meirberg’ 2 van 4 

Wim/1293353013.doc            Bijlage kaarten archeologisch onderzoek September  2010 

 

Archeologisch waarderingsonderzoek 1999 IAP 
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Meer-Meirberg 1999. 
Synthesekaart, met topografie, bodemconditie en verspreiding van de vondsten uit de 
boorstalen voor het quasi volledige gebied van het beschermd monument /  bovenaan de 
figuur bevinden zich de bedrijfsgebouwen van Comeco en Sprangers en aanduiding van de 
contour van het RUP. 
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Meer-Meirberg 1999. 
Synthesekaart: archeologische waardering op basis van het toen gevoerde onderzoek voor 
het quasi volledige gebied van het beschermd monument /  bovenaan de figuur bevinden 
zich de bedrijfsgebouwen van Comeco en Sprangers en aanduiding van de contour van 

het RUP. 
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Aanvullend archeologisch waarderingsonderzoek 2007 VIOE 

 
 
Het weergegeven gebouw betreft de nieuwe loods van Sprangers, waar in aansluiting ermee 
archeologisch onderzoek werd uitgevoerd.  
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1 Kadering van het verzoek tot raadpleging  

De gemeente Hoogstraten heeft beslist om over te gaan tot het opmaken van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Meirberg’.  

In de gemeente Hoogstraten bevindt zich langsheen de John Lijstenstraat een cluster van 
bedrijven van regionaal niveau: Comeco nv, Alu-pack bvba, Malvé nv, Sprangers nv, 
Algroep nv en Binergy Meer. In 1996 werd hiervoor een BPA goedgekeurd, dit werd 
gewijzigd in 2005, voornamelijk om de uitbreiding van de bestaande bedrijven mogelijk te 
maken.  

Tegelijk met de opmaak van het BPA werd een vergunning verleend aan het bedrijf 
Comeco voor het oprichten van gebouwen en het realiseren van verhardingen d.d. 
24.03.2005, in een zone die in het BPA voorzien werd voor groenbuffer.  Op deze wijze 
werden de nieuw vergunde gebouwen zonevreemde constructies en ontstond er een 
nieuwe strijdigheid met het BPA. De noodzaak tot vernieuwen van de milieuvergunning 
wordt aangegrepen om een planologische oplossing uit te werken, die een aanpassing 
vergt aan een bestaand gemeentelijk plan.  Bedoeling is om door middel van een 
gemeentelijk RUP een lange termijnvisie op de ganse zone uit te werken waardoor de 
bestaande gebouwen binnen de juiste zone ondergebracht worden.   

In een overleg met R-O Vlaanderen, het provinciebestuur en de gemeente op 28/11/08 
werd beslist dat de gemeente het best geplaatst is om in het kader van de voorliggende 
problematiek een RUP op te maken. Dit ondanks dat het gaat om een bovenlokale 
bevoegdheid wegens het regionale karakter van het bedrijventerreinen en de aanpalende 
archeologische site van bovenlokaal belang.  

In het kader van de wettelijke verplichting
1
 voor het RUP ‘Meirberg’ te Hoogstraten wordt 

een screening van mogelijk aanzienlijke effecten uitgevoerd. 

In het licht hiervan en overeenkomstig hoofdstuk II artikel 3 §1 van het besluit van de 
Vlaamse regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s, 
raadpleegt de initiatiefnemer (de Gemeente Hoogstraten) op eigen initiatief en uiterlijk op 
het ogenblik dat hij de doelstellingen en de reikwijdte van het voorgenomen plan kan 
afbakenen, de volgende instanties: 

• 1° de deputatie van de provincie, waarop het voorgenomen plan of programma 
milieueffecten kan hebben; 

• 2° de betrokken instanties afhankelijk van de ligging en de mogelijk te verwachten 
aanzienlijke effecten van het voorgenomen plan of programma op in voorkomend 
geval de gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke ordening, de 
biodiversiteit, de fauna en flora, de energie- en grondstoffenvoorraden, de bodem, het 
water, de atmosfeer, de klimatologische factoren, het geluid, het licht, de stoffelijke 
goederen, het cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch 
erfgoed, het landschap en de mobiliteit.  

 

Voorliggend verzoek tot raadpleging is voorzien om de instanties toe te laten de gegevens 
met betrekking tot het studiegebied waarover zij beschikken, die eventueel nog niet 
bekend zouden zijn bij de initiatiefnemer of de Dienst Mer, aan de initiatiefnemer over te 
maken zodat de Dienst Mer een gefundeerde beslissing kan nemen over de plan-MER-
plicht van het voorgenomen plan.  

 

                                                   
1
 De Vlaamse Regering keurde op 12 oktober 2007 het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en 

programma’s goed. Dit besluit geeft uitvoering aan het decreet van  27 april 2007, het zogenaamde plan-MER-decreet, 
en trad in werking op 1 december 2007. Artikel 49 inzake de overgangsregeling van plan-MER’s voor RUP’s zoals 
vermeld in het programmadecreet van 25 mei 2007 (publicatie B.S. 19/06/2007), stelt dat de betreffende nieuwe 
regelgeving van toepassing is op ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarvan de plenaire vergadering gehouden wordt zes 
maanden na de datum van inwerkingtreding van het besluit, dus zijnde 1 juni 2008. 
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Op 24/12/2009 werd hiertoe een adviesvraag gericht aan de dienst BGP (dienst 
Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen). Op 15/01/2010 werd door de dienst BGP 
een selectie van relevante betrokken instanties die in het licht van het onderzoek naar de 
plan-MER plicht dienen aangeschreven te worden, meegedeeld. Het betreft: 

 

 

 

Overeenkomstig bovenvermeld besluit vragen wij u om binnen een termijn van 30 dagen 
vanaf de ontvangst van voorliggend verzoek tot raadpleging uw advies omtrent de plan- 
MER-plicht van het RUP ‘Meirberg’ over te maken aan Soresma nv, optredend in naam 
van de initiatiefnemer, zijnde de stad Hoogstraten, en dit op volgend adres: 

Soresma nv 

Jaarbeurslaan 25 

3600 Genk 

t.a.v. Hanne Mengels 
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2 Beschrijving plan en afbakening plangebied 

2.1 Initiatiefnemer 
Het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Hoogstraten is 
initiatiefnemer van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Meirberg’ en bijgevolg ook van de 
screening van de plan-MER-plicht.  

2.2 Planomschrijving 

2.2.1 Plangebied 

Macrosituering 

Het plangebied van ca. 11 ha is nabij een op- en afrittencomplex van de E19 gelegen: de 
bedrijvencluster geniet een uitstekende ontsluiting. Het studiegebied ligt tevens perifeer in 
de gemeente, ten noordoosten van de kern Meer en dicht tegen de Nederlandse grens.  
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Figuur 2-1 geografische situering op macroniveau, topokaart (bron, NGI Brussel) 

 

Microsituering 

De onmiddellijke omgeving van het plangebied is vrij groen. Ten noorden bevinden zich 
twee kasteeldomeinen, ten westen en zuiden treffen we voornamelijk open gebieden aan 
met een agrarisch gebruik: een aantal boerderijcomplexen. Een 500m verder naar het 
westen is er het op- en afrittencomplex aan de E19 met de recent gebouwde bedding voor 
de hoge snelheidstrein (staat nog niet op de topokaart).  
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Figuur 2-2 microsituering plangebied 

Volgende bedrijven zijn gevestigd in de bedrijvenzone:  

- Comeco: varkensslachterij, veegroothandel en darmwasserij.  

- Malvé - Alupack: anodisering metalen onderdelen en verpakking van onderdelen. 
Gespecialiseerd in lange en zware profielen.  

- Sprangers-Algroep: vervaardiging en verhandeling van aluminium constructies, 
gereedschap en machines voor het vervaardigen van aluminium constructies.  

Verder is er ruimte voorzien voor een biomassaverwerkingsproject. Voor het ogenblik zijn 
er nog geen constructies aanwezig maar het bedrijf “Binergy Meer” is de bouwwerken 
opgestart op basis van de stedenbouwkundige vergunning van 18.06.07. De voorziene 
bedrijfsruimte bedraagt 500 m², er zullen 10 werknemers tewerkgesteld worden. 

Zie bijlage 1 voor een fotoreportage en bijlage 2 voor een kaart van de bestaande en 
juridische toestand van het plangebied. 

2.2.2 Kwaliteiten, knelpunten en potenties 

Kwaliteiten 

- Een concentratie van dynamische bedrijven met een grote ruimtenood op een 
goed ontsloten locatie; 

- De sterk structurerende boszone waarin het gebied kadert, maakt een 
landschappelijke integratie van de bedrijven mogelijk; 

- De aanwezigheid van de E19 zorgt voor een goede ontsluiting op bovenlokaal 
niveau en komt tegemoet aan het verkeersgenererende karakter van een aantal 
bedrijven.  

- Aanwezigheid van een landschappelijke waardevol ensemble in combinatie met 
onroerend erfgoed en het beschermde monument ’t Jongernederzetting; 

 

Knelpunten 
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- Het spanningsveld van enerzijds de uitbreidingsbehoeftige bedrijven en het 
groene en landschappelijke waardevolle ensemble anderzijds; 

- Door het realiseren van een aantal gebouwen in de bufferzone die door het BPA 
werd opgelegd, is het bedrijf Comeco niet meer in regel en kan het geen 
milieuvergunning bekomen; 

- Het bedrijf Malvé heeft in het verleden een loods gebouwd zonder rekening te 
houden met de voorwaarden opgelegd door de administratie ‘monumenten en 
landschappen’ inzake het beschermde monument ’t Jongernederzetting. Er is 
momenteel een procedure lopende; 

- De door Comeco gerealiseerde bedrijfsgebouwen zijn in het beschermde 
monument ‘t Jongernederzetting gelegen; 

- De beperkte realisatie van de buffer uit het BPA zorgt voor een beperkte 
landschappelijke inpassing van de bedrijven; 

 

Potenties 

- Door het opnemen van de gewenste ontwikkelingen van de bedrijven in het 
voorliggende RUP, kunnen de bedrijven een verdere economische groei 
realiseren; 

- Door bijzondere aandacht te schenken aan het beschermde monument, kan 
verdere verstoring worden voorkomen; 

- Door de mestoverschotten in het omliggende agrarische gebied en de goede 
ontsluiting is er een grote potentie voor het toekomstige mestverwerkend bedrijf; 

 

2.2.3 Visie  

Ruimte voor bedrijvigheid 

Vanuit het beleid is in het verleden gekozen om de bedrijvenzone Meirberg op de huidige 
locatie te behouden en uit te breiden met een zone voor mestverwerking (BPA Meirberg 
2005). Deze visie wordt verder gevolgd, rekening houdend met de recente gewenste 
ontwikkelingen van de bedrijven. Zo wenst Comeco hoger te bouwen dan oorspronkelijk 
toegelaten in het BPA, hiervoor werd inmiddels een afwijking van het BPA aangevraagd 
en bekomen.  

De gewenste uitbreidingen van de bedrijven Alu-pack en Sprangers uit het BPA blijven 
behouden in voorliggend RUP. De gewenste uitbreidingen worden besproken in hoofdstuk 
5.5 Mens. 

Het voorzien van een bedrijf voor de verwerking van biomassa op een dergelijk goed 
ontsloten locatie in een agrarische omgeving is een beleidskeuze die in het RUP verder 
onderschreven wordt.  

Landschappelijke inpassing 

Het uitwerken van een groene zone rondom de bedrijven met aandacht voor de 
aanwezige waterloop zorgt voor een visuele inpassing in de omliggende bosstructuur 
enerzijds en voor een versterking van de ecologische waarden anderzijds. Ter hoogte van 
het mestverwerkende bedrijf wordt een brede buffer voorzien om de landschappelijke 
waarde van het nabijgelegen kasteeldomein niet te compromitteren en mogelijke overlast 
te beperken. 

Bijzondere aandacht voor de ’t Jongernederzetting 

In het verleden werd niet steeds zorgvuldig omgesprongen met de aanwezigheid van het 
beschermde monument op het bedrijventerrein. Om verdere verstoring van de 
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neolithische site in de toekomst te voorkomen, wordt er bijzondere aandacht geschonken 
aan dit gedeelte binnen het bedrijventerrein.  

De uitbreidingen van Comeco in de ruime bufferzone ten zuiden van het bedrijf kunnen 
worden bestendigd, onder voorwaarde dat het beschermde monument op die plaats niet 
verder wordt verstoord. Het voorzien van een beschermingzone met specifieke 
voorschriften dient daarover te waken.  

2.2.4 Structuurschets 

De hoger vermelde visie is vertaald in een structuurschets die de ruimtelijke krachtlijnen 
van de gewenste ontwikkeling weergeeft: 

- de omliggende bosstructuur wordt als kader genomen voor de verdere 
landschappelijke inpassing van de bedrijven; 

- de voorschriften van de huidige bedrijvenzone worden bijgewerkt zodat verdere 
inbreiding kan plaatsvinden; 

- het concept van een buffering rondom de volledige site blijft behouden uit het BPA, 
een deel van de buffer wordt echter teruggebracht om ruimte te geven aan intussen 
gerealiseerde gebouwen;  

- het gedeelte van het plangebied dat samenvalt met het beschermde monument ’t 
Jongernederzetting krijgt een bijzondere aandachtszone. 

 

Figuur 2-3 Structuurschets 

 

 

2.2.5 Grafisch plan 

(Zie bijlage 3 voor het grafisch plan) 

De elementen van de visie worden vertaald naar een verordend grafisch plan.  Dit plan 
geeft aan voor welke gebieden de specifieke bestemmingen van toepassing zijn.  Het 
grafisch plan moet gelezen worden tezamen met de erbij horende stedenbouwkundige 
voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer. 

De historisch gegroeide bedrijven komen te liggen in een zone voor bedrijvigheid (artikel 
1). Deze bestemming werd grotendeels overgenomen uit het BPA, met bijkomende 
voorwaarden inzake het waterbeheer, het aanleggen van verhardingen (zoveel mogelijk 
waterdoorlatend), publiciteit, architecturale aspecten, stapelen in open lucht,… Ter hoogte 
van het bedrijf Comeco werd een stuk van de oorspronkelijke buffer uit het BPA 
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toegevoegd aan de zone voor bedrijvigheid om de zonevreemdheid van de intussen 
gebouwde constructies te kunnen opheffen. 

Binnen de zone voor bedrijvigheid worden verschillende deelzones voorzien, waar 
specifieke bouwvoorschriften gelden voor de daar aanwezige bedrijven. De voorschriften 
uit het BPA werden gehanteerd als basis, het bebouwingspercentage, het 
verhardingspercentage en de bouwhoogte werden beperkt aangepast, zo werd ondermeer 
de bouwhoogte voor het bedrijf Comeco voor een groter gedeelte van de bebouwing naar 
de gewenste 14m gebracht.  

 

Ook voor de zone voor verwerking van biomassa (artikel 2) werd het BPA als basis 
gehanteerd, hieraan werden bijkomende bepalingen toegevoegd inzake het waterbeheer, 
het aanleggen van verhardingen (zoveel mogelijk waterdoorlatend), publiciteit, 
architecturale aspecten, stapelen in open lucht,….     

 

De landschappelijke integratie van het bedrijventerrein wordt verzekerd door artikel 3, 
zone voor buffer. Hier wordt een visueel scherm rondom het volledige terrein verzekerd. 
Tevens biedt deze zone ruimte voor de verlegde Meerbergloop en verzekeren een aantal 
bijkomende bepalingen voor dit deel van de zone een goed beheer van de waterloop.  

 

De zone van het bedrijventerrein dat samenvalt met het beschermde monument ’t 
Jongernederzetting, krijgt bijzondere aandacht door een overdruk op het grafische plan 
(artikel 4 zone voor beschermd monument ’t Jongernederzetting). Binnen deze overdruk 
worden bijkomende voorwaarden opgelegd voor vergunningsplichtige werken, zodat 
verdere verstoring in de toekomst kan worden voorkomen. In de zones waar momenteel 
nog geen constructies en verhardingen werden gerealiseerd komt er een volledig 
bouwverbod. 

 

De uitvoerbaarheid van de planopties is een belangrijk aandachtspunt inzake de 
realisatiemogelijkheden van het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Het aanleggen van buffer en het voeren van eventueel voorafgaand archeologisch 
onderzoek (in de zone voor beschermd monument ’t Jongernederzetting), zijn een 
voorwaarde voor het verkrijgen van vergunningen in de zone voor bedrijvigheid en de 
zone voor verwerking biomassa (artikel 1 en 2).  

 

2.3 Planalternatieven 
 

De ontwikkeling van het plangebied is het gevolg van beleidsmatige en juridische 
randvoorwaarden. Het RUP wordt ingegeven door de visie geformuleerd in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoogstraten. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
geeft de visie van de gemeente weer op haar ruimtelijke ontwikkeling. De relatie van het 
plan met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt verder in deze screening 
toegelicht (§3.2.2) 

 

Er kan worden geconcludeerd dat er binnen de geldende juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden geen planalternatieven voorhanden zijn. Bij de bespreking van 
mogelijke effecten vindt wel een toetsing plaats t.a.v. het nulalternatief. Hierin wordt het 
scenario geschetst van de ontwikkeling van het gebied bij het uitblijven van het 
planningsinitiatief. Dit komt neer op het verder invullen binnen de gewestplanvoorschriften 
en de voorschriften binnen het  BPA.  
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3 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

3.1 Juridische randvoorwaarden 
De juridische randvoorwaarden worden weergegeven in onderstaande Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.. 

Tabel 3-1  Juridische randvoorwaarden RUP Meirberg 

Type plan Kenmerken 

 
Gewestplan(nen) Turnhout (16) 

KB van 30-09-1977 

Gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Geen 

Provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Geen 

Gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Geen 

Algemene plannen van aanleg Geen 

Bijzondere plannen van aanleg - BPA nr. 009 ‘Meirberg’ MB 
23/09/1993 

- BPA nr. 009 ‘Meirberg’, wijziging en  

  uitbreiding MB 24/07/2005 

Verkavelingsvergunningen Geen 

Gewestelijke rooilijnplannen Geen 

Provinciale rooilijnplannen Geen 

Gemeentelijke rooilijnplannen Geen 

Habitatrichtlijngebieden Geen 

Vogelrichtlijngebieden Geen 

Gebieden van het VEN – 1e fase Geen 

Erkende natuurreservaten Geen 

Beschermde monumenten ’t Jongernederzetting ‘Meirberg’. MB 
01/02/1993 

Beschermde landschappen Geen 

Beschermde stads- en dorpsgezichten Geen 

Polders en wateringen Geen 

Beschermingszones 
grondwaterwinningen 

Geen 



 

 
1294743001/hme  16 van 70 
Screening plan-Mer-plicht RUP Meirberg Hoogstraten: verzoek tot raadpleging 
 

Stedenbouwkundige vergunning 

(enkel de meest recente) 

Comeco NV: 

- 24/03/05: Bouwen van 
varkensstal met gasverdoving, 
frigo, CO2 tank en vervangen van 
grindweg door betonverharding 

- 14/06/07: kappen van 2 bomen 

- 18/06/07: bouwen karkassenfrigo 

- 13/07/09: bouwen van een 
karkassenfrigo met expeditie- 
ruimte en het vernieuwen en 
uitbreiden van een slachtzone en 
sociale ruimtes (beperkte 
afwijking van het BPA werd 
toegestaan nl. vermeerdering van 
de bouwhoogte van 9 meter naar 
14 meter) 

Malvé - Alu-pack – Sprangers – 
Algroep: 

- 12/12/05: verbouwen en 
uitbreiden van een 
kantoorgebouw 

- 13/03/06: uitbreiden en 
regulariseren van de uitbreiding 
van een productiehal 

- 11/09/06: slopen van een woning 
en bouwen van een kantoor –
gebouw 

- 21/03/08: bouwen van kantoren in 
de bestaande productiehal en het 
slopen van een prefab kantoor –
gebouw 

Binergy Meer: 

- 18/06/07: nieuwbouw van een 
industrieel bedrijf voor het 
verwerken van biomassa 

Proces Verbaal bouwovertreding 23/03/06 bouwovertreding Malvé nv. 
wegens het niet naleven van de 
voorwaarden uit de bouwvergunning  

3.1.1 Gewestplan 

Op 30 september 1977 werd bij Koninklijk Besluit het gewestplan Turnhout goedgekeurd 
waartoe Hoogstraten behoort.  

De op het gewestplan aangeduide zone voor ‘milieubelastende industrieën’ werd middels 
een BPA verder uitgebreid. De kasteeldomeinen ten noorden van het studiegebied zijn 
aangeduid als ‘parkgebied’, een boscorridor ten zuiden van het studiegebied is bestemd 
als ‘natuurgebied’. De omgeving naar het westen bestaat uit ‘agrarisch gebieden’, in het 
oosten zijn het ‘landschappelijk waardevolle agrarische gebieden’.  
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Figuur 3-1 Gewestplan: bestemmingen binnen het plangebied (bron, Agiv) 

3.1.2 BPA Meirberg en wijzigingen 

 

BPA Meirberg 

(Zie bijlage 4: grafisch plan BPA Meirberg) 

 

o BPA 009 ‘Meirberg’ werd goedgekeurd bij MB van 23/09/1993. 

o ‘Wijziging en uitbreiding van BPA 009 Meirberg’ werd goedgekeurd door het MB 
24/07/2005. Dit BPA vervangt het volledige BPA uit 1993.  

Het BPA werd opgestart in 2004 om ruimte te bieden aan een mestverwerkend bedrijf (dat 
was ingeschreven in verschillende beleidsplannen) en uitbreidingsmogelijkheden te bieden 
voor twee van de bestaande bedrijven: Malvé nv en Sprangers nv. Door de nabijheid van 
natuur en parkgebied werd er gekozen voor een verdere uitbreiding in oostelijke richting. 

In het geldende BPA werd een zone voor bedrijvigheid voorzien voor de bestaande 
bedrijven Comeco, Sprangers, Malvé en een zone voor mestverwerking voor de 
toekomstige installaties van het bedrijf Binergy Meer. Voor elk van deze zones werden 
bouwvoorschriften opgesteld.  

Binnen de zone voor bedrijvigheid is ook rekening gehouden met het beschermde 
monument ‘Neolithische ’T Jongernederzetting’. Ter hoogte van dit monument mag enkel 
worden gebouwd mits voorafgaand archeologisch onderzoek.  

Rondom de zones voor bedrijvigheid en mestverwerking werd een bufferzone aangeduid. 
In deze zone mag niet gebouwd worden en enkel verharding worden voorzien in het kader 
van ontsluiting en brandwegen. Binnen deze zone komt ook het nieuwe tracé van de 
Meerbergloop.  

Ten zuiden van het bedrijf Comeco werd een zeer ruimte buffer voorzien (40m), deze valt 
samen met de noordelijke grens van het beschermde monument. Tegelijkertijd met de 
opmaak van het BPA werd een vergunning verleend aan het bedrijf Comeco voor het 
oprichten van gebouwen en het realiseren van verhardingen d.d.24.03.2005, in een zone 
die in het BPA voorzien werd voor groenbuffer.  Op deze wijze werden de nieuw vergunde 
gebouwen zonevreemde constructies en ontstond er een nieuwe strijdigheid met het BPA. 
De noodzaak tot vernieuwen van de milieuvergunning wordt aangegrepen om een 
planologische oplossing uit te werken, die een aanpassing vergt aan een bestaand 
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gemeentelijk plan.  Bedoeling is om door middel van een gemeentelijk RUP een lange 
termijnvisie op de ganse zone uit te werken waardoor de bestaande gebouwen binnen de 
juiste zone ondergebracht worden.   

 

Op te heffen voorschriften 

Voor terreinen gelegen binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt afgeweken van het 
aldaar geldende BPA Meirberg.  De voorschriften van het BPA worden vervangen en 
opgeheven door voorliggend RUP. Het gaat om: 

- De zone voor bedrijvigheid (artikel 1 van het BPA):  

o de deelzone waar het bedrijf Comeco gevestigd is heeft een maximale 
bouwhoogte van 9m.  

o over archeologisch onderzoek: “Deze onderzoeken dienen echter gebeurd 
te zijn binnen de 6 maanden na schriftelijke kennisgeving van de 
goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning door de bouwheer aan de 
afdeling Monumenten en Landschappen van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap” 

o “Het maximum bebouwingspercentage, de maximum toegelaten 
bouwhoogte, het maximum verhardingspercentage en het minimum 
begroeiingspercentage zijn aangeduid op plan” (zie bijlage 4) 

o “Kantoren en handel mogen gezamenlijk maximaal 10% van de totaal 
bebouwde brutovloeroppervlakte bedragen” 

- De zone voor verwerking biomassa (artikel 2 van het BPA): 

o “Een bedrijfswoning met private tuin wordt toegelaten met een maximaal 
bruto-bouwvolume van 1000 m³. De tuin mag maximaal 200m² innemen” 

o “Het maximum bebouwingspercentage, de maximum toegelaten 
bouwhoogte, het maximum verhardingspercentage en het minimum 
begroeiingspercentage zijn aangeduid op plan” 

- De zone voor buffer (artikel 3 van het BPA) wordt voor een deel omgezet naar 
zone voor bedrijvigheid (ca. 3840m²). Volgende voorschriften worden hierbij 
opgeheven: 

o Deze zone is aangeduid in functie van het ruimtelijk scheiden van niet-
complementaire functies door het dicht beplanten met bomen en heesters 
Buffers mogen noch geheel, noch gedeeltelijk bebouwd worden. Verharding 
is enkel toegestaan omwille van toegangsweg van de openbare wegenis  
naar het bedrijf of ten behoeve van brandwegen. 
Elke vorm van publiciteit of opslag is verboden.  
De buffer moet verplicht met bomen en heesters beplant worden. De aanleg 
en inrichting moeten op een samenhangende, kwaliteitsvolle en doordachte 
wijze uitgevoerd worden.  
De groenvoorzieningen moeten aangebracht worden op basis van een 
goede ruimtelijke ordening en verantwoord groenbeheer. De beplantingen 
moeten streekeigen zijn. 

3.1.3 Beschermd monument ’t Jongernederzetting Meirberg 

 

Ter hoogte van het studiegebied werd bij ministerieel besluit van 1 februari 1993 (BS 
15/05/1993) de ‘Neolithische ’t Jongernederzetting Meirberg’ beschermd als monument. 
Dit houdt in voor het plangebied dat bij het bouwen van nieuwe constructies of andere 
vergunningsplichtige werken, er eerst archeologisch onderzoek dient te gebeuren.  
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In 1993 is er naar aanleiding van de opmaak van het BPA Meirberg een archeologisch 
bodemonderzoek geweest, het onderzoek leverde geen resultaten op. Het Instituut voor 
Archeologisch Patrimonium had geen bezwaar tegen de uitbreiding van het 
bedrijventerrein conform het vooropgestelde BPA.  

Op 21/04/2006 werd een PV opgesteld ten aanzien van het bedrijf Malvé nv. De 
voorwaarden voor een afgeleverde bouwvergunning voor het bouwen van een loods 
werden niet nageleefd. De voorwaarden werden gesteld door de administratie 
monumenten en landschappen en betroffen het beschermde monument ’t 
Jongernederzetting waarin de bouwwerken zouden plaatsvinden. Het bedrijf startte de 
bouwwerken zonder het verplichte voorafgaandelijke archeologische onderzoek uit te 
voeren, de werken werden bij de vaststelling van de overtreding stilgelegd.  De procedure 
is momenteel lopende. 

 

Figuur 3-2 Beschermd monument ‘t Jongernederzetting 

3.2 Beleidsmatige randvoorwaarden 

3.2.1 Relatie met hogere structuurplannen 

 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, 1997)) 

Hoogstraten is geselecteerd als economisch knooppunt en als provinciaal kleinstedelijk 
gebied (wordt afgebakend door de provincie).  

De E19 is geselecteerd als hoofdweg omwille van haar internationale en gewestelijke 
verbindingsfunctie. 

Mestverwerkende bedrijven - met uitzondering van de bedrijfsgebonden mestverwerking 
op het bedrijf zelf - moet in principe op lokale of regionale bedrijventerreinen worden 
gelokaliseerd, optimaal gebruik makend van ontsluitingsmogelijkheden. De overheid zal 
hiervoor de nodige ruimte op bedrijventerreinen vrijmaken. Kleinschalige 
mestverwerkende bedrijven kunnen onder strikte voorwaarden (o.a. geen mobiliteitseffect, 
maximale gerichtheid op de landbouw, ondersteuning van de externe landbouwstructuur, 
...) worden toegelaten in de gebieden van de agrarische structuur. 

 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 
2008 een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Noorderkempen. 
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Op 12 december 2008 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de 
beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor agrarisch gebied en 
een operationeel uitvoeringsprogramma goed.  

In het operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken voor de 
afbakening van de resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden.  

 

 

Figuur 3-3 Herbevestiging agrarische structuur – overzicht operationeel uitvoeringsprogramma 

 

Het plangebied is gelegen in de deelruimte ‘Open Kempen’. In de gewenste structuur 
wordt de goed gestructureerde grondgebonden landbouw als essentieel voor het open 
karakter van de deelruimte ‘Open Kempen’ beschouwd. Deze wordt maximaal gevrijwaard 
voor de beroepslandbouw, versnippering wordt tegengegaan. Ter hoogte van Hoogstraten 
wordt de daar aanwezige glastuinbouw zoveel mogelijk geconcentreerd.  

Ter hoogte van het plangebied worden de aaneengesloten agrarische gebieden op het 
gewestplan bevestigd.  

Hoewel het plangebied ten tijde van de herbevestiging reeds in een geldend BPA gelegen 
was, situeert het zich volledig in herbevestigd agrarisch gebied. Grote aaneengesloten 
landbouwgebieden mogen niet verder aangetast worden. 

 

Provinciaal Structuurplan Antwerpen 

 

Hoogstraten is binnen de hoofdruimte ‘Noorderkempen’ gelegen in de deelruimte ‘Open 
Kempen’. De stad is een hoofdplaats in de deelruimte en dient stedelijke functies zoals 
wonen, voorzieningen en bedrijvigheid te concentreren.  

Landbouw wordt in de Open Kempen ondersteund. Herstructurering van 
landbouwgebieden (ruilverkaveling, aanpassing van de waterhuishouding enz.) is 
mogelijk. Grondgebonden landbouw krijgt de meeste kansen. Grondloze landbouw wordt 
op haar huidig niveau beheerst. De draagkracht van het gebied moet nader worden 
bepaald. Hierop kunnen meer concrete uitspraken over bijvoorbeeld mestbeleid, 
mestverwerking of agro-industrie worden gebaseerd. Het gebied is immers een belangrijk 
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mestproductiegebied en heeft nood aan de uitwerking van een duidelijk beleid ten 
opzichte van (de locatie van) de mestverwerking. 

Taakstelling vanuit de provincie voor Hoogstraten is het uitbreiden, verdichten en 
opwaarderen van het kleinstedelijk gebied.  

Als economisch knooppunt heeft Hoogstraten in eerste instantie een taakstelling tot de 
opvang van bijkomende regionale bedrijfsruimte.  

 

3.2.2 Relatie met het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (3/3/05) 

 

Het plangebied ligt in de deelruimte Westelijk Agrarisch Gebied. De visie voor deze 
deelruimte behelst het behoud van het agrarisch karakter en het maximaal vrijwaren van 
de open ruimte. De open ruimte corridor ter hoogte van het op- en afrittencomplex is 
belangrijk om de verbinding met andere deelruimtes veilig te stellen. De negatieve impact 
door de barrièrewerking van de E19 dient zo beperkt mogelijk gehouden worden. De John 
Lijsenstraat wordt als een structuurbepalend element versterkt. De landschappelijk 
bepalende bosjes en KLE worden behouden. Hun functie als groene stapstenen wordt 
verder versterkt. 

In de gewenste economische structuur wordt Meirberg aangeduid als een regionaal 
bedrijventerrein en de gemeente vraagt aan de Vlaamse overheid om voor dergelijke 
bedrijventerreinen een optimale functionering te verwezenlijken, een maximale inpassing 
in de omgeving, intensief ruimtegebruik en een hoge beeldkwaliteit. Specifiek over 
Meirberg vraagt de gemeente om de uitbreidingsmogelijkheden te onderzoeken. Bij de 
verdere ontwikkeling is de vrijwaring van de ’t Jongernederzetting een belangrijke 
randvoorwaarde.  

Een andere ontwikkeling die wordt vooropgesteld voor Meirberg is mestverwerking. De 
bedrijvenzone is zeer goed bereikbaar vanuit de verschillende buurgemeenten en grenst 
aan een grootschalig landbouwgebied. Zowel de buurgemeenten als Hoogstraten hebben 
te kampen met een mestoverschot. 

Bij de te nemen acties wordt in het structuurplan voorgesteld om een RUP op gemeentelijk 
niveau op te maken om de uitbreiding van het bedrijventerrein Meirberg te realiseren.  

 

Figuur 3-4 Gewenste economische structuur (bron, GRS, kaart 4 

 

 

3.2.3 Gemeentelijke sectorale plannen 

 

Mobiliteitsplan 
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De derde en laatste fase van het mobiliteitsplan is door de gemeenteraad goedgekeurd in 
zitting van 28 april 2003. De bevindingen uit het Verkeersplan Hoogstraten, goedgekeurd 
in het college van 15 september 1997, zijn in het mobiliteitsplan verwerkt.  

In het mobiliteitsplan is de John Lijsenstraat (N146) aangeduid als lokale weg type I. Deze 
weg functioneert vooral als een belangrijke verbinding tussen Hoogstraten- Meer en 
Zundert (Nl) en ontsluit ook het bedrijventerrein Meirberg. In tegenstelling tot het gedeelte 
van de N146 ten oosten van de snelweg E19 in richting Hoogstraten, waar een beperking 
voorgesteld wordt op de toegelaten tonnage, is dit niet van toepassing voor de N146 ten 
westen van de E19. 

Parallel aan de N146 loopt een vrijliggend fietspad, die geselecteerd is als een 
bovenlokale verbinding. De dichtstbijzijnde mogelijkheid om gebruik te maken van het 
openbaar vervoer (in dit geval bus) ligt op ongeveer 2,5 km van het plangebied. 

In het beleidsplan wordt een verandering van de aansluiting van de N146 met de E19 
overwogen. Een van de drie scenario’s houdt als gevolg van de aanleg van de HSL het 
herlokaliseren van de op- en afrittencomplex dichter bij de transportzone Meer in. 

 

Milieubeleidsplan 2009-2013 

Er werd een ontwerp van milieubeleidsplan opgesteld voor de periode 2009 – 2013. In het 
beleidsplan wordt melding gemaakt van het voornemen van de gemeente om 
mestverwerking op Meirberg mogelijk te maken en dat hiervoor een BPA werd opgesteld. 
Ondanks het feit dat dit nog niet werd gerealiseerd, is de evaluatie van het initiatief 
positief beoordeeld in het milieubeleidsplan en wordt voorgesteld om dit op aangepaste 
wijze verder te realiseren. De gemeente zal stappen zetten om de mestproductie, -
verwerking en -gebruik in Hoogstraten in betere banen te leiden. Hierbij wordt een goede 
communicatie met de landbouwers vooropgesteld.  
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4 Bepalen van de plan-MER-plicht 

Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en 
programma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007, moet de initiatiefnemer van 
een plan met – mogelijk – aanzienlijke milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, deze milieueffecten en eventuele alternatieven in kaart brengen.  

Ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de plenaire vergadering plaats vindt na 1 juni 
2008, moeten aan deze regelgeving voldoen. Er geldt evenwel enkel een plan-MER-plicht 
voor deze plannen en programma’s die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Om al 
dan niet te kunnen besluiten tot een plan-MER-plicht moeten geval per geval de volgende 
drie stappen doorlopen worden: 

• Stap 1: valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd 
in het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM) ?  
>> RUP’s vallen onder deze definitie; 

• Stap 2: valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM ?  
>> dit is het geval indien: 

o Het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning (steden-
bouwkundige, milieu-, natuur-, kap-,…) aan een project; 

o Het plan mogelijk betekenisvolle effecten heeft op speciale 
beschermingszones waardoor een passende beoordeling vereist is. 

 
Stedelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen vormen het kader voor de toekenning van 
een stedenbouwkundige vergunning, die pas kan worden verleend als het 
voorgenomen project zich in de bestemming bevindt die overeenstemt met de 
bestemming vastgelegd in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het RUP vormt dus het 
kader op basis waarvan de stedenbouwkundige vergunning toegekend wordt. Het 
RUP ‘Meirberg’ valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van het DABM. 

• Stap 3: valt het plan onder de plan-MER-plicht ? 
 >> Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

o Plannen die “van rechtswege” plan-MER-plichtig zijn (geen voorafgaande 
“screening” vereist): 

� Plannen die het kader vormen voor projecten uit bijlage I of II van het 
BVR van 10 december 2004 (project-MER-plicht) én niet het gebruik 
regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine 
wijziging inhouden én betrekking hebben op landbouw, bosbouw, 
visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, 
telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening (een RUP voldoet 
per definitie aan deze laatste voorwaarde); 

� Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is; 
o Plannen die niet onder de vorige categorie vallen en waarvoor geval per geval 

moet geoordeeld worden of ze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben >> 
“screeningplicht” 

o Plannen voor noodsituaties (niet plan-MER-plichtig, maar hier niet relevant). 
 

Het RUP Meirberg kan betrekking hebben op één of meerdere projecten vermeld in bijlage 
I of II van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 nl. installaties voor 
mestbewerking of –verwerking met een verwerkingscapaciteit van 100.000 ton of meer 
dierlijke mest per jaar. (bijlage II, 11L). Het bedrijf dat de mestverwerking wil gaan 
uitbaten, zal een ontheffingsdossier voor de project-MER-plicht of een project-MER dienen 
op te maken indien de verwerkingscapaciteit meer dan 100.000 ton dierlijke mest per jaar 
bedraagt. Volgens gegevens van het mestverwerkend bedrijf zou er jaarlijks maximum 
50.000 dierlijke mest verwerkt worden waardoor er geen project-MER plicht is. Het RUP 
legt een maximale verwerkingscapaciteit van 150.000 ton biomassa per jaar op. Het 
bedrijf Comeco valt onder bijlage II van voornoemd besluit indien de 
verwerkingscapaciteit meer dan 30.000 ton geslachte dieren per jaar zou bedragen 
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(bijlage II, 7f). Comeco is bezig met de opmaak van een project-MER. Het RUP vormt niet 
het kader voor een project zoals bedoeld in rubriek 10a van bijlage II 
(industrieontwikkeling van 50 ha of meer) aangezien het gaat over een gebied met een 
oppervlakte van 10 ha.  

 

Het gemeentelijk RUP betreft grotendeels een bestendiging/regulering van de bestaande 
ruimtelijke situatie en hier reeds voorkomende bedrijvigheid. Het RUP beoogt een 
verfijning van de huidige bestemming en een verbetering van de bestaande situatie en het 
feitelijk gebruik van het plangebied. We kunnen daarom concluderen dat het RUP een 
kleine wijziging betreft én het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau. 

Omwille van deze conclusie en het feit dat er geen passende beoordeling noodzakelijk is 
(want geen invloed mogelijk op een nabijgelegen Natura 2000-gebied, zie ook §5.3.1), 
dient de screeningsprocedure doorlopen te worden teneinde een conclusie te kunnen 
maken omtrent een eventuele plan-MER-plicht.  

In volgende paragrafen wordt het screeningsonderzoek, ook wel het onderzoek naar het 
voorkomen van aanzienlijke milieueffecten als gevolg van het plan, gevoerd. 
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5 Potentiële milieueffecten van het plan 

5.1 Referentiesituatie 
In dit hoofdstuk worden de milieueffecten van het RUP gescreend. Er wordt omschreven 
in welk mate de wijzigingen t.a.v. het geldende BPA een invloed kunnen hebben op het 
milieu. 

Het plan houdt het behoud van de hoofdbestemming in nl. zone voor bedrijvigheid maar er 
zijn een aantal wijzigingen binnen de stedenbouwkundige voorschriften, de 
inrichtingsvoorschriften en de door het BPA voorziene buffer. 

Volgende tabellen geven de belangrijkste wijzigingen weer en in welk hoofdstuk van de 
screeningsnota de mogelijke milieueffecten zullen besproken worden. 

 

Tabel 5-1 Vergelijking inrichtingsvoorschriften BPA-RUP 

 BPA  RUP wijziging gevolgen voor 

bebouwings-
percentage 

 80 % 85 % in zone A 

80 % rest gebied 

� 5% in zone A 

= rest gebied 

bodem, 
landschapsbeeld  

zie hoofdstuk 5.1, 
5.4. 

hoogte 9 m voor 
95 %  

 

 

 

 

 

 

15 m voor 
10% 

 

9 m 

- 60 % zone A 

- 90 % zone B 

- 90 % zone C 

- 90% zone mestverwerking 

 

15 m 

- 40 % zone A 

- 10 % zone B 

- 10 % zone C 

- 10 % zone mestverwerking 

gem. 10 % meer naar 
15 m met 
voornamelijk 
concentratie binnen 
zone A 
(bedrijventerrein van 
Comeco) 

landschapsbeeld 

zie hoofdstuk 5.4. 

verhardings-
percentage 

85/ 90% 90% verhoging met 5 % 
behalve in zone B 

bodem, 
oppervlakte- en 
grondwater 

zie hoofdstuk 5.1 en 
5.2 

afstand tot 
buurperceel 

5 m 10 m verhoging met 5 m / 

 

Tabel 5-2: wijzigingen stedenbouwkundige voorschriften 

 BPA RUP gevolgen voor 

archeologisch onderzoek Binnen het beschermd 
monument is de bouw van 
constructies mogelijk na 

artikel 4: bijkomende 
voorwaarden voor 
vergunningsplichtige 

verstrenging t.a.v. BPA 
ter bescherming van 
archeologisch 
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 BPA RUP gevolgen voor 

voorafgaandelijk 
archeologisch 
onderzoek. 
Andere 
vergunningsplichtige 
werken dienen 
voorafgegaan 
te worden door 
proefsleuven onderzoek 
binnen de 6 maanden na 
schriftelijke kennisgeving 
van de goedgekeurde 
stedenbouwkundige 
vergunning 
door de bouwheer aan de 
afdeling Monumenten 
en Landschappen van het 
Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

werken in de 
overdrukzone of de 
bufferzone. Vergunning 
kan slechts bekomen 
worden indien het 
archeologisch 
onderzoek is afgerond 
en blijkt dat er geen 
verder onderzoek nodig 
is 

In de zones waar 
momenteel nog geen 
constructies en 
verhardingen werden 
gerealiseerd komt er 
een volledig 
bouwverbod. 

 

patrimonium 

zie hoofdstuk 5.1 en 5.4  

zone voor buffer 40 m ca. 3840 m² (feitelijk in 
gebruik conform 
geldende bouw-
vergunning d.d.2005) 
wordt omgezet van 
zone voor buffer naar 
zone voor bedrijvigheid 
(zone A) 

fauna en flora, 
landschapsbeeld  

zie hoofdstuk 5.3, 5.4 

groendak Geen bepalingen 
opgenomen 

1/3 van de totale 
dakoppervlakte van het 
nieuw te bouwen, te 
herbouwen of te 
vernieuwen volumes 
dient uitgewerkt als 
groendak 

oppervlaktewater, fauna 
en flora,landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

zie hoofdstuk 5.2, 5.3, 
5.4 

 

 

Aanvullend op de wijzigingen die het RUP mogelijk maakt t.a.v. het huidige BPA zullen de 
eventuele milieueffecten veroorzaakt door de gewenste uitbreidingen van de bedrijven, 
mee gescreend worden ook al heeft het al dan niet uitvoeren van het RUP geen effecten 
op de geplande uitbreiding van de bedrijven. (m.u.v. Comeco die zonder een regularisatie 
middels dit RUP geen hernieuwing zal krijgen van hun milieuvergunning) 

Om een beeld te krijgen van de gewenste uitbreidingen werd in 2009 een enquête 
uitgevoerd bij de bedrijven. In volgende paragraaf wordt er per bedrijf een samenvatting 
gegeven van de resultaten van deze enquête.  

 

Tabel 5-3 resultaten bedrijfsenquête 2009 

bedrijf huidige toestand  gewenste uitbreidingen 

Comeco − activiteit: varkensslachterij, 
veegroothandel en 
darmwasserij.  

− aantal werknemers:  110 
waarvan 73 uit Hoogstraten 

− sterke groei verwacht tegen 
2012  

− uitbreiding karkassenfrigo en 
slachthuis (reeds vergund), 
bouw nieuwe snijzaal op 
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bedrijf huidige toestand  gewenste uitbreidingen 

of de buurgemeenten  

− totale oppervlakte bedrijfs-
gebouwen: 7.830 m²,  

− De verkeersgeneratie: 150 
voertuigbewegingen per 
dag, waarvan er 45 
vrachtwagens met oplegger  

korte termijn 

− uitbreiding personeel met 
75% tot 192 werknemers  

− uitbreiding bedrijfsgebouwen 
met  4.637 m²  

 

 

Malvé-Alupack − activiteit: anodiseren 
metalen onderdelen 
(profielen van 16,6 m) en 
verpakken van de 
onderdelen 

− aantal werknemers: 40 

− dagelijkse 
verkeersgeneratie: 31 
motorvoertuigen van 
personeel, 25 
vrachtwagenleveringen 

− bouw verticaal 
anodisatiesysteem van 15 
meter hoog (gedeeltelijk 
ondergronds) 

− uitbreiding magazijn voor 
een  lakpoedercoatstraat of 
het eventueel nazagen van 
profielen na anodisatie  

− uitbreiding kantoorruimten 

− uitbreiding personeel met 
20% tot 48 werknemers 

− totale uitbreiding 
bedrijfsgebouwen met 
11.000m² 

Sprangers-Algroep − activiteit: vervaardiging en 
verhandeling van 
aluminium constructies, 
gereedschap en machines 
voor het vervaardigen van 
aluminium constructies. 

− aantal werknemers: 15  

− oppervlakte 
bedrijfsgebouwen: 15.000 
m² 

− dagelijkse 
verkeersgeneratie: 11 
motorvoertuigbewegingen 
personeel, 2 
vrachtwagenleveringen, 5 
motorvoertuigbewegingen 
bezoekers 

− fase 1: uitbreiding 
bedrijfsgebouwen (productie 
en magazijn) met 2.600 m² 

− fase 2: uitbreiding 
bedrijfsgebouwen met 2.600 
m² 

− op korte termijn: uitbreiding 
met 2.500 m² 
bedrijfsgebouwen 

− 3 extra werknemers  

Binergy Meer enkel een start van de  
werkzaamheden 

Covergisting van biomassa met 
productie van biogas door 
middel van thermofiele 
vergisting. Verbranding van 
biogas via  WKK-motoren met 
recuperatie van restwarmte. 

Productiecapaciteit van 150.000 
ton biomassa per jaar.  

Grondstoffen: 50.000 dierlijke 
mest, 50.000 ton organische 
biologische afvalstoffen en 
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bedrijf huidige toestand  gewenste uitbreidingen 

50.000 ton energiegewassen. 

 

Eindproducten:  

biogas: max. 20.000.000 m³  

uitgegist digestaat (mestkorrel): 
145.000 ton 

 

De voorziene bedrijfsruimte: 500 
m²,  

8 werknemers 

Aanvoer met vrachtwagens en 
bulkwagens: gemiddeld 23 
vrachten per dag (5500 per jaar) 

 

 

 

Figuur 5-1 Gewenste ontwikkelingen Malvé/Alu-pack/Sprangers (BPA Meirberg) 

5.2 Bodem en grondwater 

5.2.1 Referentiesituatie 

Volgens de bodemkaart komen volgende bodemtypes voor in het plangebied: 
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- zeer droge tot matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont 
(Zag): grootste deel van het plangebied 

- matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont (Zcgy) 

- natte lemige zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont (Seg) 

 

Gezien de bodemsamenstelling is de kwetsbaarheid van de bodems naar verdichting toe 
zeer weinig gevoelig (Zag, Zcgy) tot weinig gevoelig (Seg) en is de bodem zeer gevoelig 
voor profielvernietiging. 

Het grondwater is zeer kwetsbaar tot weinig kwetsbaar (Ca1/Cc, zie figuur 5-2). De 
grondwaterkwetsbaarheid van een gebied is een code die het risico op 
grondwaterverontreiniging in de bovenste watervoerende laag aangeeft. 
Grondwaterverontreiniging t.g.v. infiltrerende oliën, vetten en andere verontreinigende 
vloeistoffen vormt dus een milieurisico. Hieromtrent worden geen expliciete voorschriften 
opgenomen vermits dit conform de geldige milieuvergunningen dient te gebeuren. 

 

Figuur 5-2 Bodemkaart (bron, Agiv) 
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Figuur 5-3 Grondwaterkwetsbaarheidskaart, bron Agiv 

 

 

 

5.2.2 Mogelijke effecten 

Grondwater  

Alle bedrijven gelegen op het industrieterrein, zijn ingedeeld in de Vlaamse 
milieureglementering (VLAREM I) als hinderlijk voor mens en leefmilieu. Omwille van hun  
activiteit vormen de bedrijven mogelijk een risico voor verontreiniging. Aangezien al deze 
bedrijven en de toekomstige uitbreidingen milieuvergunningsplichtig zijn en ze moeten 
voldoen aan algemene en sectorale milieuvoorwaarden zoals bepaald in VLAREM, wordt 
het effect als weinig significant beschouwd indien de milieuvoorwaarden worden 
nageleefd. Er worden bijkomende maatregelen opgelegd in de stedenbouwkundige 
voorschriften om vervuiling naar oppervlakte- en grondwater te beperken zoals de aanleg 
van een olieafscheider voor de parking of verharde oppervlakte (in de zone voor 
groenbuffer) die aansluiten op oppervlaktewater.  

 

Bodem 

Het RUP laat bebouwing toe in het plangebied. Ongeveer de helft van het plangebied is 
reeds verstoord door bebouwing en verharding. Door invulling te voorzien in de 
vermoedelijk niet verstoorde delen van het plangebied, is er op beperkte schaal 
profielvernietiging te verwachten bij bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe gebouwen (aanleg 
van funderingen, het voorzien van de verticale anodisatie van Malvé, waarvan minstens 
1,5 meter diep). Dit is beperkt negatief te beoordelen voor het bodemprofiel indien er 
tijdens de werken niet de nodige aandacht aan wordt besteed. Effecten op verdichting zijn 
niet te verwachten omdat de bodem er niet gevoelig voor is. In het deel van het 
plangebied dat een overdruk krijgt nl. het gebied dat samenvalt met het beschermd 
monument ’t Jongernederzetting, worden bijkomende maatregelen opgelegd ter 
bescherming van archeologisch patrimonium die ook de bodem beschermen. Zo is er een 
verbod op reliëfwijziging en dient het oprichten van bouwwerken en constructies zo te 
gebeuren dat de bodem minimaal verstoord wordt. Indien er fundering nodig is, moet er 
gebruik gemaakt worden van een plaatfundering of een paalfundering. Dit kan als positief 
beoordeeld worden. 

Binnen het plangebied komen bestemmingen voor die aanleiding kunnen zijn voor 
(grootschalige) bodemverontreiniging. De aanwezige activiteiten zullen uitgebreid worden. 
Deze activiteiten kunnen een mogelijk risico vormen voor bodemverontreiniging bij 
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calamiteiten. Dit valt echter buiten de RUP-regelgeving en is onderhevig aan de  
regelgeving m.b.t. het bodemsaneringsdecreet. Bij calamiteiten zullen de nodige acties 
volgens deze regelgeving worden ondernomen. 

Er wordt van uitgegaan dat bij grotere werken, waarbij het grondverzet meer dan 250 m³ 
bedraagt, een onderzoek naar de kwaliteit van de uit te graven bodem zal uitgevoerd 
worden. In het bodembeheerrapport staan indien nodig maatregelen vermeld om de 
bodem te beschermen (bijvoorbeeld voor het tijdelijk stapelen van verontreinigde gronden) 
en welke strikt dienen te worden nageleefd. Theoretisch dient er dan ook te worden 
verondersteld dat het grondverzet geen invloed uitoefent op de bodemkwaliteit elders. 

Ook de eventuele aanvoer van grond dient gevrijwaard te zijn van verontreiniging. 
Volgens de geldende regelgeving dient de aangevoerde grond voorzien te zijn van een 
certificaat van een erkende bodembeheerorganisatie, waarin de herkomst, kwaliteit en 
gebruiksvormen staan vermeld.  

5.2.3 Toetsing t.a.v. het nulalternatief 

Wanneer het plangebied niet ontwikkeld wordt, zal het huidige bodemgebruik, bestaande 
uit de bedrijven zelf met hun uitbreidingszone, behouden blijven conform het BPA. Er 
worden geen bijkomende beschermingsmaatregelen opgelegd in die zone die binnen het 
beschermd monument ’t Jongerennederzetting valt, die ook de bodem mee beschermen.  

5.2.4 Milderende maatregelen 

Vanuit de discipline bodem en grondwater worden geen specifieke milderende 
maatregelen voorgesteld. 

5.2.5 Conclusie 

Vanuit de discipline bodem zijn geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten. 

5.3 Oppervlaktewater 

5.3.1 Referentiesituatie 

Waterlopen 

In uitvoering van het decreet integraal waterbeleid, stelde de Vlaamse overheid 
bekkenbeheersplannen op voor het volledige grondgebied. Op 30 januari 2009 keurde de 
Vlaamse Regering het besluit voor de vaststelling van de bekkenbeheerplannen en de 
bijhorende deelbekkenbeheerplannen definitief goed (Belgisch Staatsblad 5 maart 2009). 

Het plangebied behoort tot het Maasbekken. In de visie die werd uitgestippeld voor het 
Maasbekken, wordt vooropgesteld om het hemelwater zoveel mogelijk vast te houden en 
ter plaatse te laten infiltreren of ter plaatse te gebruiken voor verschillende functies. In het 
buitengebied dienen de infiltratiemogelijkheden maximaal te worden benut.  

De afvoerfunctie van de waterlopen dient optimaal te worden benut, ondermeer door slib 
en kruidruimingen. Hierbij dient de natuurlijke structuur van de waterloop te worden 
gerespecteerd.  
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Figuur 5-4 Waterlopen (VHA) 

De Meerbergloop werd ter hoogte van het bedrijf Binergy Meer verlegd naar de grenzen 
van het bedrijfskavel (nieuw tracé in het rood aangeduid op bovenstaande kaart).  

Het machtigingsbesluit van de Deputatie van de provincie Antwerpen betreffende het 
gedeeltelijk verleggen van de waterloop is genomen op 4 oktober 2007. 

 

 

Figuur 5-5 Verlegging waterloop Meerbergloop 

 

Watertoetskaarten 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 
14 november 2003) legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de 
watertoets worden genoemd. Er werden watertoetskaarten opgemaakt die dienen ter 
evaluatie van de effecten van vergunningsplichtige ingrepen of van plannen of 
programma’s waarbij het bodemgebruik op een bepaalde locatie of voor een bepaald 
gebied wordt gewijzigd. Op basis van deze watertoetskaarten kunnen voor het plangebied 
Meirberg volgende vaststellingen gemaakt worden: 
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Erosiegevoeligheid: 

De erosiegevoeligheidskaart ten behoeve van de watertoets is een tussenproduct binnen 
de studie ‘verfijning van de bodemerosiekaart’, uitgevoerd door de onderzoeksgroep 
fysische en regionale geografie van de K.U. Leuven in opdracht van de afdeling Land van 
AMINAL. 

De afbakening van de erosiegevoelige gebieden heeft tot doel om belangrijke wijzigingen 
in bodemgebruik, die mogelijk aanleiding kunnen geven tot versnelde afstroming van 
oppervlaktewater van hellingen en tot afspoeling van bodemdeeltjes, voorafgaandelijk aan 
een vergunning of de goedkeuring van een plan of programma, voor advies voor te 
leggen aan de afdeling land van AMINAL. 

 

 

Figuur 5-6 Erosiekaart (Agiv) 

 

 

Het plangebied is niet erosiegevoelig. 

 

Grondwaterstroming: 

De kaart met de gebieden die gevoelig zijn voor grondwaterstroming ten behoeve van de 
watertoets werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er minder of meer 
aandacht moet uitgaan naar de effecten van ingrepen op de grondwaterstroming. 

De richtlijnen voor de watertoets houden rekening met een differentiatie van Vlaanderen in 
3 types van gebieden, volgens de aard van gevoeligheid voor grondwaterstroming.  

Type 1: zeer gevoelig 

De zeer gevoelige gebieden zijn afgebakend aan de hand van de kaart van de Natuurlijk 
Overstroombare Gebieden (NOG kaart). De NOG-kaart is gebaseerd op de bodemkaart 
waarbij de bodemprofielen van alluviale, colluviale en poldergronden afgebakend zijn. De 
NOG gebieden met uitzondering van colluvia zijn afgebakend als type 1-gebied.   

Indien er in type 1 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte 
van meer dan 3 m of een horizontale lengte van meer dan 50 m dient advies aangevraagd 
te worden bij de bevoegde adviesinstantie. 

Type 2: matig gevoelig 
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Onder de matig gevoelige gebieden vallen alle gebieden die niet tot type 1 (zeer gevoelig) 
of type 3 (weinig gevoelig) behoren.  

Indien er in type 2 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte 
van meer dan 5 m en een horizontale lengte van meer dan 100 m dient advies 
aangevraagd te worden bij de bevoegde adviesinstantie. 

Type 3: weinig gevoelig 

Onder de weinig gevoelige gebieden vallen alle gebieden waar er een aquitard (meestal 
een kleilaag) op geringe diepte voorkomt of het grondwaterpeil diep staat en die niet tot 
type 1 (zeer gevoelig) behoren. 

Indien er in type 3 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte 
van meer dan 10 m en een horizontale lengte van meer dan 50 m dient advies 
aangevraagd te worden bij de bevoegde adviesinstantie. 

 

 

Figuur 5-7 Infiltratiegevoeligheid (Agiv) 

 

 

Het volledige plangebied is matig gevoelig voor ingrepen op de grondwaterstroming. 

 

Infiltratiegevoelig 

De kaart met de infiltratiegevoelige bodems ten behoeve van de watertoets werd 
opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er relatief gemakkelijk hemelwater 
kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is 
belangrijk omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op 
wateroverlast afneemt. Bovendien staat infiltratie in voor de aanvulling van de 
grondwatervoorraden en zodoende voor het tegengaan van verdroging van watervoerende 
lagen en van waterafhankelijke natuur.  

De kaart met infiltratiegevoelige bodems ten behoeve van de watertoets werd afgeleid van 
de bodemkaart. Ze bestaat uit twee types gebieden: 

• gebieden met de infiltratiegevoelige bodems 

• gebieden met de niet-infiltratiegevoelige bodems 

De watertoetskaart met infiltratiegevoelige gebieden heeft tot doel om richtinggevend te 
zijn voor individuele ingrepen op lokaal niveau. Bij dergelijke ingrepen moet beslist 
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worden of de aanleg van infiltratievoorzieningen of waterdoorlatende verhardingen al dan 
niet zinvol zijn, en of er mogelijk schadelijke effecten kunnen optreden naar het 
grondwater toe zowel kwantitatief als kwalitatief bij het al dan niet aanleggen van 
dergelijke voorzieningen. 

 

 

Figuur 5-8 Infiltratiegevoeligheid (Agiv) 

 

 

Het overgrote deel van het plangebied is infiltratiegevoelig behalve het oostelijk deel dat 
voor een groot deel samenvalt met het gebied dat door het RUP bestemd wordt  als zone 
voor mestverwerking.  

 

Overstromingsgevoeligheid: 

Deze kaart geeft de overstromingsgevoelige gebieden tot op perceelsniveau weer. De 
kaart bevat de effectief overstromingsgevoelige gebieden (donkerblauwe laag) en de 
mogelijk overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauwe laag). 

De mogelijk overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauwe laag) zijn samengesteld uit de 
van nature overstroombare gebieden (NOG, exclusief colluvia), de potentiële 
overstromingsgebieden (POG) en de mijnverzakkingsgebieden (MVG), doch die buiten de 
effectief overstromingsgevoelige gebieden vallen. Deze 3 gebieden werden 
samengevoegd tot 1 kaartlaag. Uit die kaartlaag werden de gebieden verwijderd die 
volgens hun bestemming reeds ingenomen zijn voor bebouwing en infrastructuur. 

De effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn samengesteld via de omhullende 
contour van de geactualiseerde ROG- en MOG-kaarten. Dit is gerechtvaardigd omdat alle 
uitgangskaarten gebaseerd zijn op het DHM-Vlaanderen met een resolutie van 5 m. 
Bovendien bevatten de nieuwe ROG- en MOG-kaarten voortaan enkel nog die gebieden 
die met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, overstromingsgevoelig zijn. Door 
gebruik te maken van de omhullende contour kan de ROGDHM05-kaart de MOG-kaart 
aanvullen en vice versa. 
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Figuur 5-9 Overstromingsgevoeligheid (Agiv) 

 

 

Het volledige plangebied is niet overstromingsgevoelig. 

Afvalwater 

Volgens het geoloket zoneringsplannen van de VMM, is het plangebied geheel gelegen 
in collectief te optimaliseren buitengebied. Dit is een zone waar er nog een aansluiting op 
de riolering voorzien zal worden. De bedrijven zuiveren nu zelf hun afvalwater via 
waterzuiveringsinstallaties vooraleer het geloosd wordt in oppervlaktewater. Comeco nv 
loost haar afvalwater in de Nieuwe Meerloop, Malvé in de Meerbergloop. De nieuwe 
Meerloop en de Meerbergloop stromen af naar de Mark. Beide bedrijven hebben een 
meetprogramma waar op regelmatige basis stalen worden genomen van het effluentwater. 
Onder meer volgende parameters worden gemeten: zwevende stof, biologisch 
zuurstofverbruik, chemisch zuurstofverbruik, N, P en zware metalen. Voor Malvé wordt 
ook nog NH4+, Kjeldahlstikstof, nitraten, nitrieten, fosfaten en chloriden gemeten. 

 

Figuur 5-10 Zoneringsplan (bron geoloket VMM) 
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5.3.2 Mogelijke effecten 

Oppervlaktewaterhuishouding (inclusief waterkwantiteit) 

De watertoets toont een vrij gunstig beeld van de waterhuishouding in de volledige site, de 
beperkte infiltratiegevoeligheid in het oostelijke deel vraagt de nodige aandacht. Beperkte 
infiltratiegevoeligheid betekent dat het weinig zin heeft om infiltratievoorschriften op te 
leggen omdat de bodem hiervoor niet geschikt is. Hier kan beter gefocust worden op 
buffering (vertraagde afvoer) naar het oppervlaktewaterstelsel. In deze zone is een bedrijf 
voor mestverweking gepland. Belangrijk is dat in de voorschriften rekening wordt 
gehouden met de implementatie van voldoende maatregelen om de infiltratie van 
regenwater alsnog te bevorderen. Bij de aanleg van infiltratievoorzieningen dient er 
aandacht besteed te worden aan de gevoeligheid van het grondwater. 

Het volledige plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2).  Indien er in 
type 2 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van meer dan 
5 m en een horizontale lengte van meer dan 100 m dient advies aangevraagd te worden 
bij de bevoegde adviesinstantie. 

 

In de huidige situatie is ongeveer de helft van het plangebied (6 ha) nog niet verhard (zie 
bijlage 1 plan bestaande toestand):  

− 41.800 m² oostelijk gelegen akkergebied zal gebruikt worden voor de uitbreiding 
van het bedrijf Malvé en de zone voor mestverwerking; 

− 7.200 m² onverhard terrein tussen de bedrijven Malvé en Sprangers zal gebruikt 
worden voor de uitbreiding van Sprangers; 

− 6.000 m² bos tussen de bedrijven Comeco en Sprangers waar de uitbreiding van 
Comeco gepland is (4.637 m² extra aan bedrijfsgebouwen gepland tegen 2012). 
De effecten op fauna en flora door verdwijnen van het bos worden in hoofdstuk 
5.4.2 besproken. 

 

Uitgaande van het ergste scenario zal het gehele bedrijventerrein verhard worden 
waardoor de natuurlijk infiltratie belemmerd wordt. In de huidige constellatie van het 
afwateringssysteem leidt dit potentieel tot meer versnelde afvoer van hemelwater en een 
verminderde infiltratie van hemelwater naar het grondwater met wateroverlast tot gevolg. 
De oppervlakkige afvloei komt nu terecht in de Meerbergloop en in de Blauwputten en 
Leiloop via de Nieuwe Meerloop. De zone rond de nieuwe Meerloop wordt ingekleurd als 
mogelijk overstromingsgevoelig vanuit de waterloop (NOG zone). Een verhoogde afvoer 
van hemelwater kan dus zorgen voor meer overstromingen. Dit is potentieel als negatief 
te beoordelen.  

Indien de rest van het terrein volledig verhard wordt (6ha) is er een buffer nodig van 900 
m³ en dient de oppervlakte van de infiltratievoorziening minimaal 1200 m² te bedragen. In 
de bufferzones zou hier voldoende ruimte voor moeten zijn. Zo heeft de buffer richting 
aangrenzend serrebedrijf reeds een oppervlakte van 2000 m² (10 m breed en 20 meter 
lang) 

Aangezien er in het RUP voldoende maatregelen genomen worden om de effecten op de 
waterhuishouding zo beperkt mogelijk te houden, wordt de verhoging van de verharding 
uiteindelijk niet als significant negatief beoordeeld. Volgende maatregelen worden in de 
stedenbouwkundige voorschriften opgelegd: 

- bedrijven moeten volledig instaan voor hun eigen waterhuishouding op de eigen 
percelen; 

- nieuwe inrichtings- en infrastructuurwerken dienen gepaard te gaan met een 
duurzaam waterbeheer op eigen terrein:  

o regenwater wordt maximaal hergebruikt conform de vigerende wetgeving; 
o het niet hergebruikte afstromende hemelwater wordt binnen het 

plangebied van dit RUP maximaal geïnfiltreerd en/of – wanneer de bodem 
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geen of slechts beperkte infiltratie toelaat – gebufferd binnen het 
plangebied van dit RUP volgens de vigerende wetgeving; 

o afvalwater wordt behandeld in een zuiveringsinstallatie die beantwoordt 
aan de vigerende wetgeving; 

- in de zones voor bedrijvigheid en voor verwerking van biomassa dient ten minste 
1/3 van de totale dakoppervlakte van nieuw te bouwen, te herbouwen of te 
vernieuwen volumes uitgewerkt te worden als een groendak met bufferende 
werking t.a.v. de afstroming van hemelwater; 

- verharding dient met waterdoorlatende materialen aangelegd te worden. Indien dit 
niet mogelijk is omwille van veiligheidsredenen, wordt er monolietverharding 
toegestaan op voorwaarde dat het afgevoerde hemelwater op een correcte manier 
wordt gefilterd, gebufferd, afgevoerd of geïnfiltreerd wordt op eigen terrein. 

Het RUP anticipeert op de mogelijke gevolgen van de lozing op oppervlaktewater. Zo 
moeten de aansluitingen op oppervlaktewater voldoen aan volgende voorwaarden: 

- Een maximaal toegelaten lozingsdebiet van 10 liter/seconde (effluent water en 
hemelwater) per hectare aangesloten verharde oppervlakte wordt toegepast. 

- Een bufferingsvolume van 100m³ per hectare aangesloten verharde oppervlakte 
moet voorzien worden. 

- De aansluiting van een weg of een parking als verharde oppervlakte moet via 
een olieafscheider gebeuren. 

 
Deze maatregelen zijn positief te waarderen: door uitvoering van het RUP worden geen 
effecten verwacht op de oppervlaktewaterhuishouding. 

 

Elke stedenbouwkundige vergunning dient bovendien te voldoen aan de randvoorwaarden 
zoals opgenomen in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater 
van 1 oktober 2004. 

 

Oppervlaktewaterkwaliteit 

Er worden door uitvoering van het RUP geen effecten verwacht op de 
oppervlaktewaterkwaliteit. Het RUP neemt dan ook integraal de stedenbouwkundige 
voorschriften over ter bescherming van de waterlopen. Zo worden er in artikel 3 (de zone 
voor buffer) bepalingen opgenomen voor een goed beheer van de waterloop en is er 
voldoende ruimte voorzien voor de verlegde Meerbergloop. Volgende voorschriften 
(overgenomen uit het BPA 2005) zijn opgenomen: 

- Er moet een buffer voorzien worden voor de Meerbergloop. In deze bufferstrook 
worden geen ophogingen toegestaan. Afgravingen en andere ingrepen in functie 
van een verbeterde waterhuishouding zijn toelaatbaar; 

- De aansluiting van een weg of een parking als verharde oppervlakte moet via een 
olieafscheider gebeuren. 

 

Verder dienen de bedrijven te voldoen aan algemene en sectorale lozingsnormen voor 
oppervlaktewater uit VLAREM II. Deze wetgeving valt buiten het toepassingsgebied van 
het RUP. 

 

De realisatie van het mestverwerkend bedrijf is pas mogelijk na aansluiting op de riolering. 

Bij de biogaszuivering kunnen zoutoplossingen vrijkomen met enkele massaprocenten aan 
natriumsulfide en natriumcarbonaat (soda). Indien het water van de 
mestverwerkingsinstallatie direct geloosd wordt op de riolering, dan kunnen aanzienlijke 
emissies van waterstofsulfide (H2S) vrijkomen wat als negatief beoordeeld wordt. Ook het 
waswater afkomstig van de zuurwasser moet met de nodige omzichtigheid behandeld 
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worden omwille van de mogelijk hoge zoutconcentraties. Afvalwater moet voldoen aan de 
normen in Vlarem II vooraleer het geloosd of gespuid wordt. Anders zijn er negatieve 
effecten op de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater te verwachten. 

 

5.3.3 Toetsing t.a.v. het nulalternatief 

Wanneer het plangebied niet ontwikkeld wordt, zal het huidige bodemgebruik, bestaande 
uit de bedrijven zelf met hun uitbreidingszone, behouden blijven conform het BPA. De 
waterhuishouding verandert niet. Bedrijven binnen de bedrijvenzone worden niet verplicht 
tot de aanleg van een groendak. 

 

5.3.4 Milderende maatregelen 

Vanuit de discipline oppervlaktewater worden geen specifieke milderende maatregelen 
voorgesteld. 

5.3.5 Conclusie 

Vanuit de discipline oppervlaktewater zijn geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten. 

 

5.4 Fauna en flora 

5.4.1 Referentiesituatie 

 

Speciale beschermingszones 

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21/10/1997 bepaalt 
dat ieder plan dat – afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere bestaande of 
voorgestelde activiteiten, plannen of programma’s – een betekenisvolle aantasting van de 
natuurlijke kenmerken van een als speciale beschermingszone te beschouwen gebied kan 
veroorzaken, dient onderworpen te worden aan een passende beoordeling. 

Het gaat om gebieden die door de Vlaamse regering zijn voorgesteld of aangewezen zijn 
als speciale beschermingszone in toepassing van de Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG 
van 02/05/1979) en de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van 21/05/1992). 

Het plangebied is niet in een habitat- of vogelrichtlijngebied gelegen, noch in de 
invloedssfeer ervan. Dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op ca. 6 km nl.” 
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de 
Heerlese Loop”. 

 

VEN/IVON 

Het gebiedsgericht beleid van het natuurdecreet houdt de ontwikkeling van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 
(IVON) in. Het natuurdecreet legt de voorschriften en geboden in VEN en IVON vast.  

Binnen het plangebied en in de nabije omgeving ervan komt geen VEN/IVON gebied voor. 
Het dichtstbijzijnde VEN-gebied nl. ‘De vallei van de Mark’ ligt op 2,5 kilometer. Het 
plangebied heeft hierop dus geen enkele impact. 

 

Biologische waarderingskaart 
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De biologische waarderingskaart vormt een basisdocument voor iedereen die betrokken is 
bij natuurbehoud, ruimtelijke planning, milieueffectrapportage, landschapszorg, e.d. 

Het is de enige beschikbare gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse biotopen en 
wordt daarom algemeen aangewend als referentiekader. Ze vormt nuttige informatie 
betreffende de toestand en betekenis van het natuurlijk milieu. 

 

 

Figuur 5-11 Biologische waarderingskaart 2004 (Agiv) 

 

 

 

 

In het plangebied is een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle 
elementen geïnventariseerd (eiken-berkenbos met grove den aanplant). Dit sluit aan bij 
een groter geheel dat zich uitstrekt ten zuiden van het plangebied en als natuurgebied is 
ingekleurd op het gewestplan. De kasteeldomeinen ten noorden zijn voor het grootste deel 
aangeduid als biologisch waardevol. (kasteelpark)  

 

5.4.2 Mogelijke effecten 

 

Het voorliggend RUP ‘Meirberg’ heeft geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke 
kenmerken van dit gebied: zoals blijkt uit een recente luchtfoto, is het complex van 
biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen grotendeels verdwenen door de 
bedrijfsgebouwen van Comeco en Malvé of gevrijwaard doordat het in de groenbufferzone 
werd opgenomen. De in het BPA voorziene groenbuffer is in de praktijk gedeeltelijk 
ingenomen door gebouwen van Comeco. Door uitvoering van het RUP zal er niet meer 
groen verdwijnen dan er in de praktijk reeds aanwezig was: de zone voor bedrijvigheid 
wordt uitgebreid tot aan de zonevreemde gebouwen (ca. 3.841m² groenbuffer verdwijnt 
maar dit  stemt overeen met geldige stedenbouwkundige vergunning van 2005). Reële 
natuurwaarden verdwijnen er dus niet maar toekomstige natuurwaarden worden beperkt 
omdat de buffer nog maar 15 meter breed is. Dit is beperkt negatief te beoordelen. De 
verplichting tot het aanleggen van een groendak (minstens 1/3 van de totale 
dakoppervlakte) bij nieuw te bouwen, te herbouwen of te vernieuwen volumes kan als 
positief worden beoordeeld voor de biodiversiteit (een groendak trekt vooral vogels en 
insecten aan) en het tegengaan van het barrière-effect. 
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Figuur 5-12 Luchtfoto plangebied 

Het RUP voorziet de mogelijke uitbreiding van de bedrijven zoals reeds goedgekeurd via 
BPA. Het gaat hier over inbreidingsprojecten binnen het bestaande industrieterrein. Door 
uitbreiding van Comeco zal het bosje van ca. 6000 m² (tussen Comeco en 
Sprangers/Malvé) verdwijnen wat als negatief beoordeeld kan worden omwille van de 
vermindering van het bosareaal en het verdwijnen van de corridorfunctie. Ontbossing 
dient te gebeuren conform de geldende regelgeving. Het industrieterrein Meirberg fungeert 
reeds als barrière voor de natuurlijke migratie van fauna van het natuurgebied in het 
zuiden naar het kasteelpark ten noorden van het plangebied. Door het verdwijnen van het 
bos en het verkleinen van de groenbuffer richting zuidelijk gelegen natuurgebied wordt de 
barrière nog vergroot wat als negatief beoordeeld wordt zonder het nemen van milderende 
maatregelen. In het RUP wordt echter een groenbuffer voorzien rond het hele gebied die 
met streekeigen beplanting moet aangeplant worden. Men hoopt op deze manier het 
barrière-effect zoveel mogelijk tegen te gaan en de effecten op de aanwezige groen- en 
natuurgebieden te beperken. Aangezien het terrein momenteel reeds een versnipperende 
werking uitoefent wordt de verdere invulling van het terrein, inclusief bijhorende buffer, 
t.a.v. barrièrewerking neutraal beoordeeld. 

 

Naar rustverstoring toe kan gesteld worden dat het plan geen negatieve effecten 
veroorzaakt. De activiteiten binnen de industriezone Meirberg hebben nu reeds een 
zekere geluidsproductie. Het RUP zal een zekere toename van functies mogelijk maken, 
maar het bijkomend te verwachten aandeel en rekening houdend met de minimale 
ecologische kwaliteit van het plangebied, maakt dat effecten van rustverstoring binnen het 
plangebied minimaal zijn. Bovendien worden in de stedenbouwkundige voorschriften 
maatregelen opgenomen ter beperking van het geluidsniveau (conform de vigerende 
regelgeving) en blijft er een groenbuffer bestaan. 

 

De structuurkwaliteit van de Meirbergloop wordt niet aangetast. Deze werd na goedkeuring 
van het BPA verlegd. Er blijft ruimte voorzien voor de verlegde waterloop in de zone voor 
groenbuffer (stedenbouwkundige voorschriften voor de groenbuffer werden integraal 
overgenomen uit het BPA) 

 

5.4.3 Toetsing t.a.v. het nulalternatief 

Wanneer het plangebied niet ontwikkeld wordt, zal het huidige bodemgebruik, bestaande 
uit de bedrijven zelf met hun uitbreidingszone, behouden blijven conform het BPA. De 



 

 
1294743001/hme  42 van 70 
Screening plan-Mer-plicht RUP Meirberg Hoogstraten: verzoek tot raadpleging 
 

groenbuffer van 40 m blijft bestaan waardoor de binnen deze zone gelegen 
bedrijfsgebouwen van Comeco zonevreemd blijven. Bedrijven kunnen ook niet verplicht 
worden tot de aanleg van een groendak. 

5.4.4 Milderende maatregelen 

Vanuit de discipline fauna en flora worden geen specifieke milderende maatregelen 
voorgesteld. De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP houden voldoende 
rekening met de effecten op fauna en flora. 

5.4.5 Conclusie 

Vanuit de discipline fauna en flora zijn geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten. 
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5.5 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

5.5.1 Referentiesituatie 

Landschapsbeeld 

In de omgeving van het plangebied treffen we een eerder verspreide bebouwing aan. De 
kastelen aan de overzijde van de John Lijsenstraat bevinden zich in een parkdomein en 
zijn niet zichtbaar vanaf de weg. De ruimere omgeving bestaat uit een groot 
aaneengesloten agrarisch gebied met een aantal vrijstaande boerderijen. 

De bedrijfsgebouwen bestaan uit een enkele bouwlaag en zijn laag van beeldkwaliteit. De 
bedrijven Alu-pack, Sprangers en Comeco zijn ruimtelijk van elkaar gescheiden en 
hebben weinig binding met elkaar. De integratie van de gebouwen in de omgeving is 
beperkt. 

Tussen de bedrijfsgebouwen is een woning gelegen (op het perceel van Comeco), dit 
bestaat uit twee bouwlagen en een zadeldak en is sterk ingebufferd met groen.  

Het plangebied is gelegen tussen twee groene, bosrijke zones. Ten noorden, aan de 
overkant van de John Lijsenstraat, strekken zich kasteeldomeinen uit die parkgebied als 
gewestplanbestemming hebben, ten zuiden van het plangebied bevindt zich een 
langgerekt natuurgebied dat uitloopt tot in het plangebied. Voor het overige treffen we 
agrarische gronden aan, de ruimere omgeving bestaat uit grote aaneengesloten 
agrarische zones.  

Zowel de John Lijsenstraat als de aan het plangebied grenzende Kettingdreef, zijn lanen 
met imposante bomen. 

Op het niveau van het bedrijventerrein Meirberg zijn de omliggende groenzones 
structurerend.  

In bijlage 1 werd een fotoreportage opgenomen van het plangebied en de omgeving. 

 

Landschapsatlas 

In de ‘Landschapsatlas van Vlaanderen’ - opgemaakt door de afdeling Monumenten en 
Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap en verschenen in het voorjaar van 2001 
werden behalve ankerplaatsen ook relictzones, puntrelicten en lijnrelicten geselecteerd. 
Het geheel vormt een historische momentopname van de Vlaamse landschappen op het 
eind van de 20

ste
 eeuw. Ze geeft een gedetailleerde inventaris van ruimtelijke zones waar 

gave en herkenbare relicten van de traditionele landschappen nog voorkomen. Hij bestrijkt 
het volledige Vlaamse grondgebied met uitzondering van de stedelijke kernen en de dicht 
bebouwde agglomeraties. De landschapsatlas is een onmisbaar instrument bij de 
bescherming van landschappen. Binnen de landschapsatlas worden ankerplaatsen, 
relictzones, lijnelementen en puntelementen aangeduid. 
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Figuur 5-13 Landschapsatlas (Agiv) 

 

 

 

Het studiegebied is in de relictzone ‘Bos- en akkercomplex Werkhove, Blanken Aert en 
Maxburg’ gelegen. In deze relictzone bevinden zich de kasteeldomeinen Ter Meeren en 
Zwaluwenhof. Beide kastelen zijn als puntrelicten in de atlas geïnventariseerd.  

 

Beschermd monument ‘tJongernederzetting  

’t Jongernederzetting is het oudste beschermde monument van Vlaanderen. De locatie is 
een nagenoeg intacte verblijfplaats van de eerste prehistorische jagers-verzamelaars die 
op het einde van de laatste ijstijd in onze regio vertoefden. De site geniet bovendien 
internationale faam door de opgravingen die er in de jaren 1960 en 1970 plaatsvonden en 
de nieuwe onderzoeksmethoden die er werden toegepast. Ongeveer 0,5 ha van de 10 ha 
grote vindplaats uit de Oude Steentijd bevindt zich in het plangebied en werd in 1993 als 
eerste archeologische site van België beschermd omwille van haar belangrijke historische 
en archeologische waarde (ministerieel besluit van 1 februari 1993). De bescherming 
houdt in dat bij het bouwen van nieuwe constructies of andere vergunningsplichtige 
werken, er eerst archeologisch onderzoek dient te gebeuren. 

In 1993 is er naar aanleiding van de opmaak van het BPA Meirberg een archeologisch 
bodemonderzoek geweest (uitgevoerd door het toenmalige Instituut voor Archeologisch 
Patrimonium), wat geen resultaten opleverde. Het Instituut voor Archeologisch 
Patrimonium had geen bezwaar tegen de uitbreiding van het bedrijventerrein conform het 
vooropgestelde BPA.  

Op 21/04/2006 werd een PV opgesteld ten aanzien van het bedrijf Malvé nv. De 
voorwaarden voor een afgeleverde bouwvergunning voor het bouwen van een loods 
werden niet nageleefd. De voorwaarden werden gesteld door de administratie 
monumenten en landschappen en betroffen het beschermde monument ’t 
Jongernederzetting waarin de bouwwerken zouden plaatsvinden. Het bedrijf startte de 
bouwwerken zonder het verplichte voorafgaandelijke archeologische onderzoek uit te 
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voeren, de werken werden bij de vaststelling van de overtreding stilgelegd.  De procedure 
is lopende. 

 

Figuur 5-14 Beschermd monument ‘t Jongernederzetting 

 

Inventaris onroerend erfgoed 

Op 14/09/2009 stelde de administrateur-generaal van het VIOE de Inventaris van het 
Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen vast. Hierdoor is er voor het eerst een eenduidige 
lijst van het in Vlaanderen gebouwde patrimonium met erfgoedwaarde. 
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Figuur 5-15 Inventaris onroerend erfgoed 

In de onmiddellijke omgeving van het studiegebied zijn zes gebouwen opgenomen in de 
inventaris van het onroerend erfgoed. De belangrijkste zijn: 

- 46615. ‘Kasteel Ter Meiren’. Eclectisch landhuis met elementen uit de neo-
Vlaamse renaissance en het neoclassicisme. Gebouwd in ca. 1935. 

- 46614. Landhuis ‘De Zwaelmen’ of ‘Zwaluwenhof’ werd gebouwd in 1905. 
Oorspronkelijk gebouwd in de cottagestijl. 

- 46654. Woonstalhuis van zeven en twee traveeën en één bouwlaag onder 
zadeldak. Gebouwd in ca 1900. 

 

Centraal Archeologische Inventaris 

De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende 
archeologische vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch 
erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de 
Centrale Archeologische Inventaris uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van 
archeologische sporen. De aan- of afwezigheid van archeologische sporen dient met 
verder onderzoek vastgesteld te worden. 
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Figuur 5-16 Uittreksel CAI (bron, CAI, Agiv) 

Wel kan met zekerheid gezegd worden dat er een grote archeologische potentie aanwezig 
is, ook binnen het plangebied. Er werden immers ook vondsten gedaan binnen de grenzen 
van het gebied (roerende archeologica waaronder silexslag).  

 

De ondergrond binnen het plangebied kan beschouwd worden als bodemarchief, waar 
voorzichtig mee moet omgesprongen worden in functie van de potentieel archeologische 
waarden.  Bij de uitwerking van acties en ontwikkelingen dienen maatregelen getroffen om 
te kunnen overgaan tot onderzoek en inventarisatie van dit bodemarchief, voordat er 
vernietiging plaatsvindt (cf. archeologische toets). 

 

5.5.2 Mogelijke effecten 

Wijzigen erfgoedwaarden 

Uitvoering van het RUP geeft geen aanleiding tot het verdwijnen of aantasten van 
bouwkundig of landschappelijk erfgoed. Binnen het plangebied bevindt zich geen erfgoed. 
Ook de contextwaarde van het erfgoed in de omgeving  (o.a.kasteeldomein) is gevrijwaard 
omdat het plangebied groen ingebufferd blijft. De kastelen Ter Meren en Zwaluwenhof zijn 
zelf ook verscholen in het groen van het parkgebied en niet zichtbaar vanaf de John 
Lijsenstraat.  

 

Structuurwijziging landschap 

Er worden geen effecten verwacht op de landschapsstructuur (het reliëf, de hydrografische 
structuur, het ecologisch functioneren van het landschap…) omdat het RUP geen grote 
wijzigingen inhoudt t.a.v. het huidige BPA. De groenbuffer ten zuiden van het bedrijf 
Comeco wordt in het grafisch plan verkleind van 40 naar 15 m maar in de praktijk was 
deze oppervlakte reeds ingenomen door het bedrijf. De stedenbouwkundige voorschriften 
ter bescherming van de verlegde Meerbergloop blijven behouden. Ook de voorschriften 
betreffende de groenbuffer worden integraal overgenomen: streekeigen hoog- en 
laagstammige bomen en struiken van tenminste 4 meter hoog met aan de zijde van de 
John Lijsenstraat ter hoogte van de Meerbergloop een bredere groenbuffer (30 m). Verder 
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legt het RUP de bedrijven een verplichting op om bij nieuwbouw, verbouw of herbouw 
minstens 1/3 van het dak als groendak aan te leggen wat een positief effect kan hebben 
op het ecologisch functioneren op microschaal en de landschapsbeleving (zie verder). 

 

Verstoring of vernietiging archeologische waarden 

Het plangebied is gelegen in een omgeving met hoge archeologische potentie. Binnen het 
plangebied zelf zijn ook archeologische vondsten gedaan waardoor het risico op verstoring 
of vernietiging van het archeologische waarden reëel is. Het RUP houdt een verstrenging 
in van de stedenbouwkundige voorschriften ter bescherming van archeologische waarden 
wat als positief beoordeeld kan worden. Zo wordt er een overdruk vastgelegd (artikel 4) 
die van toepassing is op dat deel van het plangebied dat samenvalt met het beschermde 
monument ’t Jongernederzetting. Doel is het beschermen en vrijwaren van het 
archeologisch patrimonium. Volgende inrichtingsvoorschriften zijn er van toepassing: 

Het is verboden: 

- het reliëf van het terrein te wijzigen; 
- het terrein te ontbossen zonder de voorafgaande schriftelijke machtiging van de 

minister of zijn gemachtigde; 
- graafwerken of opgravingen te verrichten zonder voorafgaandelijke schriftelijke 

machtiging van de minister of zijn gemachtigde. 
 
Na bilateraal overleg met het Agentschap voor Onroerend erfgoed is afgesproken dat in 
de zones waar momenteel nog geen constructies en verhardingen werden gerealiseerd 
een volledig bouwverbod komt. 

Alle vergunningsplichtige werken dienen te worden voorafgegaan door een archeologisch 
onderzoek bestaande uit proefboringen en/of proefsleuven. De vergunning kan slechts 
worden bekomen indien het archeologisch onderzoek is afgerond en blijkt dat er geen 
verder onderzoek nodig is.  

Bij herbouw van vergunde bouwwerken en constructies dient dit op zodanige wijze te 
gebeuren dat de bodem minimaal verstoord wordt. Indien fundering van de constructie of 
bouwwerk noodzakelijk blijkt, is het verplicht gebruik te maken van een plaatfundering of 
een paalfundering waarbij het aantal palen tot een minimum wordt beperkt. Onder de 
fundering wordt een druppelirrigatie voorzien zodat de bodem waarin het archeologische 
erfgoed zich bevindt, niet kan uitdrogen. 

Bij het rooien van bomen mag er nooit ontworteld worden, tenzij dit strikt noodzakelijk is 
voor de geplande bouwwerken.  

 

Deze maatregelen hebben ook een positief effect op de bodem (zie hoofdstuk 5.1)  

 

Wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde 

De groene zone rondom de bedrijvenzone met aandacht voor de aanwezig waterloop 
zorgt voor een visuele inpassing in de omliggende bosstructuur. Ter hoogte van het 
mestverwerkend bedrijf wordt een brede buffer voorzien om de landschappelijke waarde 
van het nabijgelegen kasteeldomein niet te compromitteren en mogelijke overlast te 
beperken. Opslag van materialen en goederen mag niet zichtbaar zijn vanaf de weg en 
maximaal 5 meter hoog gestapeld worden. In de zone voor bedrijvigheid wordt dit beperkt 
tot 3 meter. Verder moet er in de zone van bedrijvigheid en mestverkering gewerkt worden 
met esthetisch verantwoord materiaal bij de constructie van gebouwen. Dat deze 
bepalingen integraal vanuit het BPA worden overgenomen, is als positief te beoordelen. 

Via het RUP wordt het binnen de zone voor bedrijvigheid mogelijk om hoger te bouwen 
dan oorspronkelijk toegelaten in het RUP, voornamelijk in het deelgebied A ( 
bedrijventerreinen van Comeco). Comeco kreeg reeds goedkeuring (besluit 
Schepencollege dd. 13/07/09) om hoger te bouwen (15 m) dan toegelaten volgens het 
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BPA (9 m). Ook vermeerdert het bebouwingspercentage met 5% in zone A (van 80% naar 
85 %). Dit kan effecten hebben op de belevingswaarde van het landschap aangezien het 
bedrijventerrein in een open agrarisch landschap gelegen is. Er wordt voor voldoende 
buffer is gezorgd, waardoor dit niet als negatief te beoordelen is. De buffer wordt ten 
zuiden van Comeco, grenzend aan het natuurgebied wel versmald. Op voorwaarde dat 
deze buffer dicht beplant kan gehouden worden, wordt dit niet als negatief beoordeeld. 

Door de nabijheid van het natuur- en parkgebied wordt er binnen het RUP gekozen voor 
een verdere uitbreiding in oostelijke richting. Hier mee wordt ook de zone ’t 
Jongernederzetting gevrijwaard. 

5.5.3 Toetsing t.a.v. het nulalternatief 

Wanneer het plangebied niet ontwikkeld wordt, zal het huidige bodemgebruik, bestaande 
uit de bedrijven zelf met hun uitbreidingszone, behouden blijven conform het BPA. De 
groenbuffer van 40 m blijft bestaan waardoor de binnen deze zone gelegen 
bedrijfsgebouwen van Comeco zonevreemd blijven. Er worden geen extra beschermende 
maatregelen vastgelegd voor de zone van het bedrijventerrein die overlapt met het 
beschermd monument ’t Jongernederzetting waardoor het aanwezige archeologisch 
erfgoed bedreigd blijft. 

 

5.5.4 Milderende maatregelen 

Vanuit de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden geen extra  
milderende maatregelen voorgesteld. Het RUP houdt voldoende rekening met de 
aanwezige erfgoed-, landschaps- en archeologische waarden. Wel wordt aangeraden om 
de versmalde buffer naar het natuurgebied toe zo dicht mogelijk beplant te laten. 

5.5.5 Conclusie 

Vanuit de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie zijn geen aanzienlijke 
effecten te verwachten. 

 

 

 

5.6 Lucht 

5.6.1 Referentiesituatie 

5.6.1.1 Kwaliteit omgevingslucht 

De luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt opgevolgd door de Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM) via ondermeer het telemetrisch meetnet dat instaat voor de opvolging van de 
algemene luchtkwaliteit voor de voornaamste luchtgassen en het fijn stofgehalte. 
Hoogstraten bevindt zich in een gebied waar er geen meetstation in de onmiddellijke 
omgeving ligt. Het meest nabijgelegen en/of relevante station waar parameters gemeten 
worden die voor dit project relevant kunnen zijn, is het meetstation van Dessel op 
ongeveer 50 kilometer. 

Het resultaat van het meetstation wordt weergegeven in onderstaande tabel. Hiervoor is 
gebruik gemaakt van de gegevens zoals opgenomen in het jaarrapport van de VMM van 
2008. Om de kwaliteit van de omgevingslucht te evalueren, wordt het resultaat van het 
station te Dessel getoetst aan de bestaande normen en richtwaarden inzake 
omgevingslucht. Deze normen en waarden hebben tot doel om de gezondheid en het 
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welzijn van de omwonenden te vrijwaren, om de hinder tot een minimum te beperken en 
om de verontreiniging van de verschillende milieucompartimenten binnen aanvaardbare 
grenzen te houden. 

  

Tabel 5-4 bestaande luchtkwaliteit 

parameter referentiesituatie Dessel norm overschrijding 

NO2 jaargemiddelde 22 40 µg/m³  geen 

NO2 98P uurwaarde 55 250 µg/m³ (huidige 
grenswaarde) 

geen 

NO2 max. uurwaarde 92 200 µg/m³ max. 18x/j  geen 

SO2 jaargemiddelde 3   

SO2 maximale 
dagwaarde 

47 125 µg/m³ max. 3x/j 
te overschrijden  

geen 

SO2 maximale 
uurwaarde 

61 350 µg/m³ max. 24x/j 
te overschrijden  

geen 

PM10 jaargemiddelde 26 40 µg/m³ geen  

PM10 maximale 
dagwaarde 

103   

PM10 # 
overschrijdingen 
daggrenswaarde 

13 50 µg/m³ mag max. 
35x/j overschreden 
worden 

geen 

 

Uit deze tabel blijkt dat de actuele luchtkwaliteit ter hoogte van het plangebied voldoet aan 
de verschillende kwaliteitsnormen en er zelfs ver onder zit. 

5.6.1.2 Geurhinder 

Algemeen 

Een speciaal geval van luchtverontreiniging is geurhinder. Geurhinder hangt echter niet 
samen met één enkele contaminant en identificatie van geur is noodzakelijk via 
zintuiglijke waarneming. Geurhinder is waarneembaar wanneer de immissieconcentratie 
groter is dan de detectielimiet van het zintuig. Wanneer de intensiteit en de frequentie van 
de geurwaarnemingen stijgen, treedt een hindergevoel op. 

Aangezien effecten van maatregelen op het hindergevoel tot voor kort nergens waren 
opgemeten, bleef het totnogtoe wachten op de resultaten van de eerste schriftelijke 
leefomgevingsonderzoeken. Intussen werd dergelijke gestandaardiseerde grootschalige 
enquêtering driemaal uitgevoerd, in 2001, 2004 en 2008. In deze SLO enquêtes wordt de 
situatie geëvalueerd in resp. 2000, 2003 en 2007.  

Met deze resultaten is het mogelijk geworden de evolutie in de geurhinderproblematiek in 
Vlaanderen op een zinvolle wijze te beoordelen. Het aantal ernstig tot extreme 
gehinderden door geur in 2003 daalde met 25 % tegenover het referentiejaar 2000 (van 7 
% tot 5.2 %), zonder dat dit een toename van het aantal tamelijk gehinderden tot gevolg 
had. Het totale aantal gehinderden (extreem, ernstig of tamelijk) daalde van 18.7% in 
2000 naar 15.4 % in 2003. De resultaten van de SLO enquête in 2008 (situatie in 2007) 
tonen echter geen verdere vooruitgang aan, eerder een status-quo (15,3% tenminste 
tamelijk gehinderden en 5,5% ernstig tot extreme gehinderden). 
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Tabel 5-5 Doelstellingen en trends geurhinder in Vlaanderen, bron: visiedocument duurzaam 
geurbeleid, LNE 

 

<: minder dan         ≤: tenminste gelijk houden 

 

Per doelgroep blijkt dat de voornaamste bron van geurhinder afkomstig is van het verkeer 
en vervoer en van de doelgroep buren. In 2007 blijkt dat de hinder vanuit deze doelgroep 
is toegenomen. 

Tabel 5-6 Gemeten hinderpercentages per doelgroep, bron: visiedocument duurzaam geurbeleid 

 

      Significante daling t.o.v. voorgaande SLO-meting 

              Significante stijging t.o.v. voorgaande SLO-meting 

 

 

Geurhinder binnen en in de nabije omgeving van het plangebied 

Om geurhinder te bepalen is het noodzakelijk eventueel geurgevoelige objecten in de 
omgeving van het plangebied te identificeren.  Als invloedszone wordt een perimeter van 
twee kilometer genomen (dit is inclusief veiligheidsmarge). Sommige grote geurbronnen of 
accidentele geuremissies zijn waarneembaar tot een afstand van 4 tot 5 kilometer. 
Geurgevoelige objecten worden ingedeeld in drie categorieën: 

− hoog geurgevoelige bestemmingen: bestemmingen waar gedurende lange tijd 
mensen verblijven of waar recreatieve buitenactiviteiten plaatsvinden zoals 
woongebieden, kampeerterreinen, scholen, winkelcentra, parkgebied… 

− matig geurgevoelige bestemmingen zijn gebieden gekenmerkt door een lage 
bevolkingsdichtheid: agrarische en op bedrijventerreinen gelegen 
bedrijfswoningen, natuurterreinen, sportterreinen… 

− laag geurgevoelige bestemmingen: industriegebieden, openbare wegen… 



 

 
1294743001/hme  52 van 70 
Screening plan-Mer-plicht RUP Meirberg Hoogstraten: verzoek tot raadpleging 
 

 

Tabel 5-7 geeft weer welke geurgevoelige bestemmingen er rondom het plangebied terug 
te vinden zijn. Figuur 5-17 geeft de locatie aan van deze bestemmingen. (m.u.v. de 
verspreide bewoning – nr. 6 – daar werden enkel die locaties aangegeven die het dichtst 
bij het plangebied gelegen zijn) 

 

Tabel 5-7 geurgevoelige bestemmingen rondom plangebied 

 aard richting afstand (m) gewestplan geurgevoeli
g 

1. woonlint John 
Lijsenstraat 

O 800  woongebied  hoog 

2. industriegebied 
Hoogstraten-Meer 
transportzone 

NO 800 transportzone laag 

3. woonpark 
Sluiskensweg 

ZW 1500  woonpark hoog 

4. wooncluster te 
Hoogeind 

NO 1800 

 

woongebied met 
landelijk karakter 

hoog 

5. kern Meer O-ZO 2000 woongebied, 
woonuitbreidingsgebied 

hoog 

6. verspreide 
bewoning, al dan 
niet boerderijen en 
serrebedrijven 

verspreid - grenzend 
(oosten: 
boerderij, 
noorden 
kasteelpark)  
- 2000 m 

agrarisch gebied, 
landschappelijk 
waardevol agrarisch 
gebied 

matig 
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Figuur 5-17 bestemmingen binnen straal van 2 km rond plangebied 

 

In de beoordeling van de geurhinder wordt met deze geurgevoelige objecten rekening 
gehouden, vooral met de permanente bewoning in de omgeving. 

 

Bestaande potentiële geurhinderbronnen in het plangebied zijn afkomstig van de 
bedrijvigheid op het industrieterrein zoals bijvoorbeeld het vleesverwerkend bedrijf. 
Diverse stappen uit het productieproces van het vleesverwerkend bedrijf kunnen mogelijk 
voor geurhinder zorgen (stallen dieren, slachthal, ontharing, opslag afval…). De bedrijven 
zijn echter allemaal milieuvergunningsplichtig en dienen te voldoen aan de algemene en 
sectorale normen van Vlarem II. Hoofdstuk 5.45 van Vlarem II omschrijft onder andere 
geurbeperkende maatregelen (mechanische ventilatie voorzien, emissiepunten dienen 
minstens 10 meter hoog te zijn, normen naar koeling en hygiëne, verplichte 
waterzuivering...) Op voorwaarde dat deze regels worden nageleefd, wordt er vanuit 
gegaan dat geurhinder afkomstig van deze bedrijven beperkt is. 

 

Deze veronderstelling werd nagegaan door navraag te doen bij instanties die 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op en de controle van Vlarem-plichtige bedrijven nl. 
de milieudienst van Hoogstraten (bevoegd voor klasse II-bedrijven) en de milieu-inspectie 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 6 

6 



 

 
1294743001/hme  54 van 70 
Screening plan-Mer-plicht RUP Meirberg Hoogstraten: verzoek tot raadpleging 
 

te Antwerpen (bevoegd voor klasse I-bedrijven). Om de bestaande geurhinder te 
kwantificeren, werden bij deze instanties eventuele klachten opgevraagd

2
. Hieruit blijkt dat 

er weinig tot geen geurhinderklachten geregistreerd werden.  Er werden recent ook geen 
andere klachten of overtredingen vastgesteld: de bedrijven houden zich aan de opgelegde 
milieuvoorwaarden. 

 

Er kan geconcludeerd worden dat de bestaande geurhinder minimaal is en dat het aantal 
mogelijk gehinderden zeer beperkt is gezien de lage bevolkingsgraad rondom het 
plangebied. 

 

Met betrekking tot geur bestaan er geen specifieke normen. De beoordeling van de 
mogelijke geurhinder zal vooral gebeuren op basis van het Visiedocument ‘De weg naar 
een duurzaam geurbeleid’ van de Vlaamse overheid (september 2008). In dit document 
zijn bepaalde richtlijnen en richtwaarden gegeven. Er wordt overwogen om 
doelvoorschriften als algemene immissierichtwaarden in VLAREM op te nemen onder de 
vorm van hinderpercentages. Naar analogie met de milieukwaliteitsnormen voor geluid 
kunnen waarden in functie van het type gebied worden voorgesteld. 

 

Tabel 5-8 indicatieve milieukwaliteitsnorm, bron richtlijnenboek Lucht, LNE 

gebied milieukwaliteitsnorm streefwaarden in 

% geurgehinderden) 

woongebied 12 

landelijke gebieden 19 

gebieden voor verblijfsrecreatie 12 

gebieden op minder van 500 m gelegen 
van industriegebied 

30 

recreatiegebied 19 

andere 10 

 

 

5.6.2 Mogelijke effecten 

In deze paragraaf worden de mogelijke effecten omschreven op de luchtkwaliteit en 
mogelijke geurhinder veroorzaakt bij uitvoering van het RUP en de gewenste uitbreidingen 
van de bedrijven. 

Zone voor mestverwerking: Binergy (bron: milieuvergunningsaanvraag 2007 en BBT-
studie Vito) 

In de zone voor mestverwerking voorziet men de bouw van een covergistingsinstallatie 
van biomassa met productie van biogas. In de volgende paragraaf gebeurt een 
omschrijving van het productieproces, de potentiële luchtemissies en de preventieve 
maatregelen die zullen toegepast worden om geurhinder en luchtverontreiniging te 
vermijden. 

De vergisting werkt met 1/3 mest, 1/3 organisch biologisch afval en 1/3 energiegewassen 
met een totale capaciteit van 150.000 ton biomassa per jaar. De productie van biogas 
gebeurt met behulp van thermofiele vergisting (50-60°C) van biomassa. Het biogas wordt 
verbrand in een WKK en het uitgegiste digestaat wordt gescheiden in een dunne en dikke 

                                                   
2
 Telefonisch contact op 18 maart 2010 met zowel Hilde de Jonghe van milieu-inspectie als de stedelijke milieudienst 
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fractie. De dunne fractie gaat dan naar een contactstabilisatie en wordt ingedroogd. De 
dikke fractie wordt gedroogd. De lucht die in contact komt met de dikke fractie, wordt in 
een zuurwasser behandeld om geurhinder te voorkomen.  

 

Mogelijke luchtemissies binnen dit productieproces zijn: 

− geurcomponenten: mogelijk bij de voor- en nabehandeling  zoals opslag 
biomassa, droging digestaat, aanvoer materiaal…). Voornamelijk bij het indrogen 
van het digestaat is geuremissie te verwachten. De eigenlijke vergisting gebeurt in 
anaörobe omstandigheden waarbij geen luchttoevoer- en afvoer noodzakelijk is. 
Ook bij de verbranding van biogas worden eventueel gevormde geurcomponenten 
geoxideerd en zijn ze nagenoeg niet aanwezig; 

− ammoniak (NH3): vooral bij de opslag van de te verwerken stoffen, de 
mechanische bewerkingen, digestaatopslag, ontwateringsapparatuur en 
afvalwaterzuivering; 

− broeikasgassen: bij vergisting is methaan (CH4) het hoofdbestanddeel van het 
gevormde biogas (50 tot 70%). Bij de verbranding van biogas wordt methaan 
grotendeels omgezet naar CO2. Dit CO2 wordt samen met het CO2 dat reeds voor 
verbranding in het biogas aanwezig was, in de omgeving geëmitteerd. Door 
onvolledige verbranding van het biogas en/of lekken in de biogasinstallatie kan 
een gedeelte van het methaan onverbrand in de atmosfeer terecht komen. 
Methaanemissie is eveneens mogelijk bij de opslag van de verwerkte materialen 
en bij opslag/transport en gebruik van onvoldoende uitgegiste digestaten; 

− H2S: bij opslag van dierlijke bijproducten; 

− Fijn stof: verkeer, opslag biologisch materiaal, drogen van digestaat…; 

− CO, SOX, NOX en stof afkomstig van de uitlaatgassen van de biogas- en 
PPOmotoren. 

 

Volgende preventieve maatregelen worden onder meer genomen conform de  
milieumaatregelen die voorgeschreven worden in de BBT-studie mestverwerking van Vito: 

− alle transport komt onder afgedekte vorm op het terrein toe; 

− vrachtwagens worden gereinigd vooraleer ze het bedrijf verlaten; 

− losstation voor vloeibare biomassa bevindt zich overdekt en het lossen gebeurt 
via vloeistofdichte snelkoppelingen; 

− inkuiling en afdekking van aangevoerde energiegewassen en organisch-biologisch 
afval; 

− alle inputmaterialen die onderhevig zijn aan verrotting worden indoor of in 
gesloten silo’s opgeslagen; 

− dierlijke producten worden maximaal 1 week opgeslagen om H2S vorming te 
vermijden; 

− voormenging van inputstromen is voorzien in een betonnen silo met luchtdichte 
afdekkingen en luchtafzuiging via een luchtzuivering; 

− de drooglucht van het digestaat wordt gereinigd om de geurcomponenten te 
verwijderen. Ook in het drooglokaal is er een luchtbehandeling (zuurwasser); 

− het geproduceerd biogas wordt van zwavel gereinigd in een bacteriologische 
ontzwavelingsinstallatie 

− de uitlaatgassen van de biogas en PPO-motoren worden afgevoerd via een 
schouw na zuivering via gaswasser op basis van selectieve katalytische reductie. 
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Jaarlijks worden er metingen uitgevoerd om te controleren of de uitlaat voldoet 
aan de emissienormen voor gas- en oliemotoren zoals omschreven in VLAREM II; 

− het zwavelgehalte in de uitlaat wordt gecontroleerd en biogas wordt gereinigd van 
H2S in een bacteriologische ontzwavelingsinstallatie; 

− digestaatopslag gebeurt in een betonnen silo met luchtdichte afdekking; 

− ammoniak lost op in het condenswater tijdens de condensatie van het biogas. Het 
condenswater wordt terug geleid naar de vergister waardoor er geen 
ammoniakemissies na vergisting optreden; 

− de lucht van de verwerkingssectie, de opslagloods voor biomassa en de 
droogruimte wordt behandeld in een zuurwasser (ammoniak) en nabehandeld in 
een actief koolfilter om resterende geurcomponenten te verwijderen; 

− het gebouw staat in onderdruk zodat er geen diffuse emissie mogelijk is. 

 

In optimale omstandigheden is de luchtemissie naar de omgeving dus minimaal. Bij 
onvolledige verbranding en lekken is er tijdelijk geurhinder mogelijk, evenals in de fase 
van de opstart van de installatie wat als matig negatief te beoordelen is. Verder dient 
erover gewaakt te worden dat alle filters regelmatig gezuiverd en vervangen worden. 
Bovendien ligt het plangebied in een lage geurgevoelige omgeving waardoor het aantal 
gehinderden beperkt blijft.  

 

Omwille van de preventieve maatregelen die genomen zullen worden en het naleven van 
de algemene en sectorale normen van VLAREM II worden geen significante effecten naar 
lucht en geurhinder verwacht.  

 

De mestverwerkingsinstallatie moet voldoen aan de voorschriften in VLAREM II, afdeling 
5.28.3. Hierin worden onder meer voorschriften opgenomen om geurhinder te beperken:  

− het laden en lossen van de mest gebeurt in afgesloten ruimten;  

− de ontvangstruimte, de mengkelder en de voorraadtank zijn in gesloten uitvoering;  

− de mestbe- en verwerkingsoperaties zijn maximaal overkapt en ingeperkt om tot 
een efficiënte afzuiging en behandeling van luchtemissies te komen;  

− de afgezogen ventilatielucht wordt behandeld door middel van filtratie over een 
biobed en zure wassers;. 

 

Comeco  

Varkensslachterij Comeco is bezig met de opmaak van een project-MER
3
 omdat ze hun  

verwerkingscapaciteit willen uitbreiden naar meer dan 30.000 ton geslachte dieren per 
jaar. Ook een gedetailleerd geuronderzoek wordt uitgevoerd. Men verwacht een 
ontwerpversie van het project-MER in te dienen tegen mei 2010. 

 

In volgende paragrafen wordt een omschrijving gegeven van mogelijke luchtemissies in 
de slachthuissector. 

Geuremissies zijn afkomstig van de lijfgeur van de dieren, de mest, bepaalde 
procesonderdelen (zoals broeibaden, vlamoven, biologische afvalwaterzuivering), en de 
anaërobe decompositie van organisch materiaal (vet, eiwitten). Typische 

                                                   
3
 Project-MER: uitbreiding en hervergunning Slachthuis Comeco, Sertius, datum eindversie nog niet bekend 
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geurcomponenten zijn ammoniak, waterstofsulfide, dimethylsulfide, dimethyldisulfide, 
dimethyltrisulfide, azijnzuur, boterzuur, isovaleriaanzuur, indol, skatol. 

In de Nederlandse Emissie Richtlijn is een volgende inschatting gemaakt van procentuele 
bijdrage van de verschillende processtappen aan de totale geuruitstoot van een slachthuis 
zonder biologische waterzuiveringsinstallatie: 

- aanvoer en lossen 32 % 

- schoonmaken lege wagens 12 % 

- tijdelijk stallen van dieren 2 % 

- onreine gedeelte van het slachthuis 28 % 

- broei- en schroeiproces 8 % 

- reine slachthal 5 % 

- darmwasserij 5 % 

- de opslagsilo’s en containers voor afvalstoffen/nevenproducten 2 % 

- de overslag en afvoer van afvalstoffen/nevenproducten 5 % 

 
Hieruit blijkt dat het meeste geurhinder verwacht kan worden van het aanvoeren en lossen 
van de dieren, en het onreine gedeelte van het slachthuis. 
 
Uit literatuur blijkt dat de bijdrage van een biologische waterzuiveringsinstallatie aan de 
totale geuremissies - afhankelijk van het oppervlak - 5 tot 7 % kan bedragen. 
 

Andere luchtemissies zijn afkomstig van de geleide emissies van vlamovens en 
stookinstallaties zoals stof, CO2, SOX en NOX. 

 

Preventieve maatregelen die opgelegd worden in de BBT-studie zijn: 

- algemene hygiëne verzorgen door het regelmatig en grondig reinigen van de 
inrichting; 

- aanvoer afstemmen op de stalcapaciteit. Door de gespreide aanvoer van dieren 
zijn de wachttijden voor het lossen van wagens op het terrein minimaal; 

- inpandig aanvoeren, lossen en stallen van dieren; 

- optimaliseren van de opslag van nevenproducten. De belangrijkste opslag van 
nevenproducten gebeurt binnen in afgesloten containers opgesteld in gekoelde 
ruimtes; 

- overbelasting en storing van de afvalwaterzuiveringsinstallatie vermijden. Een 
goede uitbating van de waterzuiveringsinstallatie dient de nodige aandacht te 
krijgen zodat verstoring en overbelasting vermeden wordt. Lange opslagtijden van 
slib en roostergoed dienen vermeden te worden; 

- indien ondanks de maatregelen aan de bron de geurreductie niet volstaat, dient 
volgens BBT vermindering van geurhinder bekeken te worden door aanpassen 
van het emissiepunt (verhogen/verplaatsten). Als dit nog onvoldoende blijkt, is 
behandeling van de met geur verontreinigde lucht via een nageschakelde techniek 
noodzakelijk.  

 

De geleide emissies van de stookinstallaties dienen te voldoen aan de 
emissiegrenswaarden van hoofdstuk 5.43. van Vlarem II.  Zo zijn er onder meer 
vijfjaarlijkse emissiemetingen verplicht. Emissies van vlamovens dienen te voldoen aan 
de  algemene grenswaarden van bijlage 4.4.2 van Vlarem II. 
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Indien de nodige preventieve maatregelen conform de BBT-studie voor de 
slachthuissector en de algemene en sectorale normen van VLAREM II worden nageleefd, 
worden er geen significante effecten naar lucht en geur verwacht door uitbreiding van de 
capaciteit van het slachthuis.  

 

Sprangers/Malvé 

Mogelijke emissies afkomstig van het metaalverwerkend bedrijf zijn stof, gevaarlijke 
dampen van de behandelings- en spoelbaden en emissies afkomstig van stookinstallaties. 
Bij het gebruik van VOS, kan geurhinder optreden (bv. bij het ontvetten van metalen) 

In de sectorale normen voor de metaalindustrie (hoofdstuk 5.29 van VLAREM II) worden 
onder meer volgende bepalingen opgenomen voor het beperken van luchtemissie: 

- vermijden van stofemissie bij het laden, lossen en de opslag van stuivende stoffen 
door het gebruik van afzuig- en stofverwijderingsinrichtingen, het verharden en 
schoonmaken van wegen die door gebruik ervan stofimmissies doen ontstaan, 
vervuiling van openbare wegen zoveel mogelijk vermijden (bij anodisatie wordt 
echter weinig stofhinder verwacht); 

- emissiegrenswaarden voor lucht: stof en afvalgassen dienen op de plaats waar ze 
ontstaan, opgevangen te worden en na eventueel noodzakelijke zuivering mogen 
ze geloosd worden in de atmosfeer. Schouwen dienen voldoende hoog te zijn met 
het oog op verdere verdunning in de atmosfeer (uitzondering voor het bewerken 
van volumineuze metalen constructie in open lucht); 

- kuipen waaruit gevaarlijke dampen kunnen vrijkomen, zijn uitgerust met 
doelmatige afzuiginrichtingen zodanig dat het ontsnappen van dampen 
voorkomen wordt (behandelings- en spoelbaden). 

Indien het bedrijf Malvé/Sprangers zich houdt aan de algemene en sectorale normen van 
VLAREM II, wordt er geen bijkomende aantasting van de luchtkwaliteit verwacht. 

 

Algemene conclusie 

Het RUP voorziet in de aanleg van een groenbuffer van 30 meter aan straatkant ter 
hoogte van de zone voor mestverwerking en een buffer van 10 meter rondom de rest van 
de bedrijvenzone wat positief is voor mogelijke stofhinder veroorzaakt door de bedrijven. 

Er wordt niet verwacht dat het verkeer door uitvoering van het RUP in die mate toe zal 
nemen met overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen tot gevolg. Effecten van mobiliteit 
worden besproken in hoofdstuk 5-7 Mens. 

De bestaande luchtkwaliteit zit ver onder de normen (zie tabel 5-4). Er wordt niet verwacht 
dat door uitvoering van het RUP en het doorvoeren van de geplande uitbreidingen van de 
bedrijven, de luchtkwaliteit in die mate wordt aangetast, dat er overschrijdingen van de 
normen zouden zijn.  

Het plangebied ligt in een dunbevolkt gebied. Aangrenzend aan het bedrijventerrein ligt er 
wel een serrebedrijf, tegenover het bedrijventerrein een bewoond kasteeltje. 
Dichtstbijzijnde hoog geurgevoelige bestemmingen liggen op 800 meter.  

Als indicatieve milieukwaliteitsnorm voor gebieden tot op 500 meter van een 
industriegebied geldt een maximum 30% geurgehinderden, in landelijk gebied een 
maximum van 19% geurgehinderden. 

Interferentie tussen potentiële geurbronnen is moeilijk in te schatten. Uit onderzoek bleek 
immers (PRG n.v. et al. 2004)  dat in situaties waar geurhinder wordt veroorzaakt door 
meerdere bronnen met eenzelfde karakter (in dit geval voornamelijk ammoniak en 
methaan), de gecumuleerde effecten minder hinder veroorzaken dan ingeval eenzelfde 
geurbelasting door één bron zou verspreid worden. 
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Indien de bedrijven de voorschriften zoals omschreven in verschillende BBT-studies en de 
Vlaamse milieureglementering naleven, wordt de hinder tot een aanvaardbaar niveau 
beperkt en zal het aantal gehinderden niet hoger liggen dan de indicatieve 
kwaliteitsnormen. Zeker gezien de meeste uitbreidingen in de lijn liggen van de huidige 
activiteiten van de bedrijven en er nu ook geen klachten zijn van geurhinder en/of 
luchtverontreiniging. 

5.6.3 Nulalternatief 

Wanneer het plangebied niet ontwikkeld wordt, zal het huidige bodemgebruik, bestaande 
uit de bedrijven zelf met hun uitbreidingszone, behouden blijven conform het BPA. De 
groenbuffer van 40 m blijft bestaan waardoor de binnen deze zone gelegen 
bedrijfsgebouwen van Comeco zonevreemd blijven. Bedrijven behouden de mogelijkheid 
tot uitbreiding. Enkel Comeco kan problemen ondervinden bij het hernieuwen van de 
milieuvergunning omdat een deel van de bedrijfsgebouwen zonevreemd gelegen is 
waardoor de gewenste uitbreiding mogelijk niet uitgevoerd kan worden. 

 

5.6.4 Milderende maatregelen 

Er worden vanuit de discipline lucht t.a.v. in de voorgaande paragrafen reeds vermelde 
maatregelen, geen bijkomende specifieke milderende maatregelen voorgesteld.  

5.6.5 Conclusie 

Vanuit de discipline lucht zijn geen aanzienlijke effecten te verwachten.  

5.7 Mens 
Het bedrijventerrein is excentrisch gelegen van bewoning, in agrarisch gebied waardoor er 
minimale effecten op de mens te verwachten zijn door uitvoering van het RUP. De 
dichtstbijzijnde woonkern bevindt zich op 1600 m aan de andere zijde van de E19 (nl. kern 
van Meer).  Het RUP is grotendeels gebaseerd op een bestaand goedgekeurd BPA en er 
worden geen extra uitbreidingen opgenomen. Voor de volledigheid worden volgende 
deelaspecten toch kort overlopen:  

- mobiliteit (wijziging verkeersafwikkeling, parkeermogelijkheden) 

- sociaalorganisatorische aspecten (wijzigingen in functies, organisatie ruimte) 

- hinder (deels al besproken onder fauna en flora en lucht) 

- het aspect landschapsbeleving werd in het vorig hoofdstuk reeds besproken. 

Er wordt eerst een schets gegeven van de bedrijven die aanwezig zijn op het 
bedrijventerrein en welke uitbreidingen er zullen doorgevoerd worden n.a.v. het BPA 
(overgenomen in het RUP). Ondanks dat het al dan niet uitvoeren van het RUP geen 
effect heeft op de geplande uitbreidingen van de bedrijven (m.u.v. Comeco die zonder 
RUP niet kan uitbreiden), worden de mogelijke milieueffecten gescreend. Immers, in de 
referentiesituatie zijn deze uitbreidingen nog niet gebeurd. 

 

5.7.1 Referentiesituatie 

Soorten bedrijven (bedrijventerrein met regionaal karakter) 

(bron info bedrijven: enquête 2009 i.k.v. RUP Meirberg en het BPA Meirberg van 2005) 

Volgende bedrijven zijn gelegen of komen te liggen op het bedrijventerrein met regionaal 
karakter: 
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Comeco 

De activiteiten van het bedrijf laten zich omschrijven als varkensslachterij, veegroothandel 
en darmwasserij. Een groot deel van de handel bestaat uit export, 58 %. Er zijn 
momenteel 110 personen werkzaam, 73 daarvan zijn afkomstig van de gemeente 
Hoogstraten of de buurgemeenten.  

De totale oppervlakte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 7830 m², bijkomend zijn er nog 
een conciërgewoning en directiewoning aanwezig.  

De verkeersgeneratie bedraagt 150 voertuigbewegingen per dag, waarvan er 45 
vrachtwagens met oplegger zijn.  

Het bedrijf voorziet een sterke groei, tegen 2012 verwacht het een toename van het 
personeel met 75%. De gewenste uitbreiding van de gebouwen bedraagt 4637 m² houdt 
het verbouwen/uitbreiden van de karkassenfrigo en slachthuis in enerzijds (reeds vergund) 
en anderzijds het bouwen van een nieuwe snijzaal in (nog niet vergund). Deze uitbreiding 
is op korte termijn gepland.  

 

Malvé - Alu-pack 

Malvé anodiseert metalen onderdelen, Alu-pack – dat in dezelfde gebouwen 
ondergebracht is – zorgt voor de verpakking van de onderdelen. Zij zijn gespecialiseerd in 
lange en zware profielen tot een lengte van ca. 16,6 meter. 

De rekken met zware profielen worden halverwege de productie geledigd en op karren 
geplaatst en zo naar de inpak gereden. 

31 van de 40 werknemers komen met de wagen werken, er zijn tot 25 
vrachtwagenleveringen per dag op piekdagen.  

Het bedrijf Malvé ziet drie fases in zijn uitbreiding: 

1. In een eerste fase wordt een nieuwe loods gebouwd om de hier boven geschetste 
werkomgeving te creëren. Deze hal wordt voorzien van een transportsysteem voor de 
verplaatsing van de productiebalken. De inpak en stockage van het afgewerkt materiaal 
zal er plaats vinden. Deze fase werd reeds gerealiseerd 

2. Het bouwen van een tweede productiesysteem waar in tegenstelling tot het huidig 
productiesysteem aan verticale anodisatie kan gedaan worden. Dit is noodzakelijk om de 
concurrentiepositie van het bedrijf te versterken op de markt van de bulkproducten 
(partijen van ca. 5000 kg per profiel). Hiervoor is echter een hoogte in open lucht van ca. 
15 meter noodzakelijk. Een deel van het bedrijf wordt onder de grond geplaatst om een 
grotere hoogte te bekomen. 

3. In een derde fase worden de magazijnen uitgebreid en worden meer kantoorruimten 
voor het bedrijf voorzien. Uitbreiding van de magazijnen is voorzien voor het inplanten 
van een lak- poedercoatstraat of het eventueel nazagen van profielen na anodisatie. 

Er is een uitbreiding van de tewerkstelling voorzien van 20% 

De totale gewenste uitbreiding voor bedrijfsgebouwen (Malve + Alu-pack) wordt op 11.000 
m² beraamd.  

 

Sprangers – Algroep 

Het bedrijf Sprangers nv heeft het vruchtgebruik van de eigendommen van Algroep nv.  

Dit bedrijf vervaardigt en verhandelt aluminium constructies en gereedschap en machines 
voor het vervaardigen van aluminium constructies. De bedrijfsgebouwen hebben een 
oppervlakte van 15.000 m², waarvan 1500 m² een commercieel gebruik kent.  

11 van de 15 werknemers komt met de wagen, er zijn gemiddeld 2 vrachtwagenleveringen 
per dag. Er komen gemiddeld 5 bezoekers per dag met de wagen.  

Het bedrijf Sprangers ziet twee fasen voor uitbreiding: 
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1. In een eerste fase worden zowel productie als magazijn uitgebreid met totaal ca. 26 are. 
De uitbreiding van de productie behelst een productie-eenheid voor het spuiten van 
isolerend hars en andere metaalbewerkingen. Het magazijn moet dienen voor de 
bijkomende opslag van raam-, deur- en gevelprofielen. 

2. Een volgende fase behelst eveneens een uitbreiding van ca. 26 are. 

Op korte termijn wenst het bedrijf 2500 m² aan bijkomende bedrijfsgebouwen te 
realiseren. Het bedrijf verwacht een beperkte toename van het aantal werknemers met 
hoogstens 3 man.  

 

 

Figuur 5-18 Gewenste ontwikkelingen Malvé/Alu-pack/Sprangers (BPA Meirberg) 

Binergy Meer  

Het bedrijf Thenergo voorziet in zone voor verwerking van biomassa een 
covergistinginstallatie van biomassa met productie van biogas door middel van 
thermofiele vergisting. De verbranding van biogas zal gebeuren via WKK-motoren met 
recuperatie van restwarmte. Er wordt een productiecapaciteit verwacht van 150.000 ton 
biomassa per jaar.  

Om de vergister te optimaliseren naar gasproductie toe en om tevens de kosten te 
drukken voor de inputstromen wenst de exploitant gebruik te maken van biomassa. De 
aangeleverde biomassastromen bestaan uit mest (maximum 50.000 ton), organische 
biologische afvalstoffen (50.000 ton) en energiegewassen (maximum 50.000 ton). De 
grijze elektriciteit wordt deels gebruikt voor de installatie zelf, en deels teruggegeven aan 
het net onder de vorm van groene energie.  

Bij de verbranding van biogas komt warmte vrij die terug gebruikt zal worden in het 
productieproces. 

Er wordt een jaarproductie van max. 20.000.000 m³ biogas en 145.000 ton uitgegist 
digestaat (mestkorrel) verwacht.  
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De voorziene bedrijfsruimte bedraagt 500 m² en men verwacht een 8-tal personen tewerk 
te stellen in een volcontinu stelsel. 

Aan- en afvoer van grondstoffen en eindproduct gebeurt met gesloten vrachtwagens en 
bulkwagens: gemiddeld verwacht men 23 vrachten per dag (op jaarbasis zijn dit ongeveer 
5.500 vrachtwagens) 

 

Voor het ogenblik zijn er nog geen constructies aanwezig maar het bedrijf is de 
bouwwerken opgestart op basis van de voorliggende stedenbouwkundige vergunning van 
18.06.2007. De voorziene bedrijfsruimte bedraagt 500m², er zullen 10 werknemers worden 
te werk gesteld. Op langere termijn komen er mogelijk 2 werknemers bij.  

Aanvoer gebeurt met vrachtwagens en bulkwagens. 

 

Figuur 5-19 Doorsnede geplande bedrijfsruimte- Bron: vergunningsaanvraag 

 

Ontsluiting 

Nabij het plangebied bevindt zich een afrit van de E19, de John Lijsenstraat sluit 
rechtstreeks aan op het op- en afrittencomplex. De site is zeer goed ontsloten voor het 
auto- en vrachtverkeer. Door de meer afgelegen locatie is de beperkte bereikbaarheid via 
het openbaar vervoer een minpunt. De locatie is bereikbaar via een functionele fietsroute 
(John Lijsenstraat), maar de perifere ligging tot de omliggende kernen is een minpunt. 

Er worden in het RUP geen extra maatregelen naar ontsluiting genomen. 

 

Geluidshinder  

Het omgevingsgeluid binnen een straal van 500 meter van het bedrijventerrein dient te 
voldoen aan de volgende milieukwaliteitsnormen in open lucht van VLAREM II: 

− 50 dB(A) overdag – 45 dB(A) ‘s avonds – 40 ’s dB(A) ’s nachts. 

Volgens metingen
4
 uitgevoerd in het kader van het project-MER van Comeco voldoet het 

omgevingsgeluid momenteel aan de normen (lA95,1h tussen 34 en 47 dBA) en wordt het 
vooral bepaald door het verkeer van de E19 en de John Lijsenstraat 

 

De geluidsbelastingskaart, opgesteld door LNE geeft de geluidsbelasting weer van de 
belangrijkste wegen in Vlaanderen (meer dan 6 miljoen voertuigpassages per jaar). Hieruit 
blijkt eveneens dat de E 19 een bepalende factor is in het omgevingsgeluid.  

Voor wegverkeerslawaai mag er worden van uitgegaan dat bij een Lden-niveau van 50 dB 
maar weinig mensen gehinderd zullen zijn. Vanaf 55 à 60 dB kan bij een significant deel 
van de blootgestelden hinder beginnen optreden. Bij deze niveaus zal een relatief klein 
deel van de blootgestelden ook al ernstig gehinderd zijn. Bij nog hogere niveaus (65 à 70 
dB) kan men verwachten dat een groter deel van de blootgestelden ernstig gehinderd 

                                                   
4
 Op basis van een continue immisiemeting aan de John Lijsenstraat 60 van 18/03/2010 t.e.m. 21/03/2010  (150 meter 

ten noordoosten van het plangebied) en een ambulante meting in het natuurgebied ten zuiden van plangebied (200 m), 
uitgevoerd door erkend geluidsdeskundige van bureau dBA-plan 
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wordt. Bovendien neemt het risico op gezondheidseffecten bij dergelijke niveaus toe. Het 
plangebied valt buiten de invloedszone van de E19. 

 

Figuur 5-20 Geluidsbelastingskaart E 19, bron AWV Vlaanderen  

5.7.2 Mogelijke effecten 

De mogelijke effecten worden geschetst door een aantal vragen te beantwoorden die 
betrekking hebben op de verschillende deelaspecten. 

 

Sociaalorganisatorische aspecten 

− Wijzigingen in woonfuncties: nee, het gaat over een bedrijvenzone. Er gaan geen 
woningen verloren door uitvoering van het RUP. 

Wijzigingen in werkfuncties: door uitbreiding van de bestaande bedrijven en de 
installatie van een nieuw mestverwerkend bedrijf komen er 105 werkplaatsen bij, 
nu werken er op het industrieterrein 165 werknemers. Dit compenseert het 
mogelijke verlies van arbeidsplaatsen in de landbouw (zone voor mestverwerking 
is momenteel landbouwgebied) 

Door niet-uitvoering van het RUP zou er een verlies aan werkplaatsen zijn voor 
bedrijf Comeco gezien een deel van de gebouwen nu zonevreemd gelegen zijn. 
Dit vormt een probleem voor de hernieuwing van de milieuvergunning in 2011. 
Het bedrijf loopt het risico dat de milieuvergunning geweigerd wordt waardoor de 
exploitatie van het bedrijf stopgezet moet worden en er 110 werkplaatsen verloren 
kunnen gaan. 

Uitvoering van het RUP heeft positieve gevolgen voor de werkgelegenheid. 
Effecten op mobiliteit worden besproken in het deel mens-mobiliteit 

− Wijzigingen in recreatie-, ontspannings- en gemeenschapsfuncties: Nee 

− Wijzigingen in ruimtelijke kwaliteit: nee, het bedrijventerrein wordt optimaal 
ingevuld. De effecten op het landschapsbeeld werden besproken in hoofdstuk 
5.5.2 

− Ruimtelijke versnippering of barrièrevorming mogelijk: Het RUP behoudt de 
begrenzing van het BPA. De effecten van barrièrevorming zijn reeds besproken in 
het hoofdstuk fauna en flora. 

 

Mens-mobiliteit 

Verkeersgeneratie 
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Uit de resultaten van de bedrijfsenquête 2009 blijkt de volgende dagelijkse 
verkeersgeneratie: 

 

Tabel 5-9 huidige dagelijkse verkeersgeneratie bedrijventerrein 

Bedrijf voertuigbewegingen  

personeel en 
bezoekers 

vrachtwagenleveringen totaal 

Comeco 105 45 150 

Malvé/Alupack 31 25 56 

Sprangers/Algroup 16 2 18 

Binergy 0 0 0 

Totaal 152 72 224 

 

Rekening houdend met de uitbreiding zoals omschreven in 5.7.1 wordt er een schatting 
gemaakt van de toekomstige verkeersgeneratie. 

Verder worden er een aantal aannames gedaan om een schatting te kunnen maken: 

− de toename van het vrachtverkeer is recht evenredig met de toename in 
bedrijfsoppervlakte of in activiteit (m.u.v. van Comeco, hiervoor zijn kengetallen 
gebruikt) 

− indien gegevens bekend over personeel dat met de fiets komt, wordt dit gebruikt 
voor de toekomstige verkeersgeneratie (percentage fietsverkeer blijft gelijk) 

− indien geen gegevens bekend over fietsgebruik, komt iedere werknemer met de 
wagen 

− 9% van het totale verkeer rijdt tijdens de spitsuren 

 

Tabel 5-10 Toekomstige verkeersgeneratie bedrijventerrein 

bedrijf voertuigbewegingen  

personeel en 
bezoekers 

vrachtwagenleveringen totaal 

Comeco 200  

 

69  waarvan 49 zware 
vrachtwagens. 

(Gebaseerd op berekening met 
kengetallen CROW) 

269 

Malvé/Alupack 37  30 67 

Sprangers/Algroup 21 3 24 

Binergy 8 23 31 

Totaal 266 125 391 

verschil huidige 
verkeersgeneratie 

+ 114  + 53 

 

+ 167  

= +74% 

 

Het bedrijventerrein genereert per dag door uitvoering van de gewenste uitbreidingen van 
de bedrijven, 74% extra verkeer waarvan 114 personenauto’s en 53 vrachtwagens. Het 
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bedrijventerrein is goed ontsluitbaar via de N146 en de E19. De toename van het verkeer 
is verspreid over verschillende jaren, naargelang de uitbreidingen gepland zijn. Dankzij de 
ligging in agrarisch gebied met lage bewoningsgraad en weinig industrie, is de toename 
van het verkeer goed op te vangen. Vrachtverkeer zal hoofdzakelijk langs de E19 komen 
waardoor er geen effecten op lokale verkeersinfrastructuur worden verwacht en er geen 
lokale dorpskernen worden doorkruist.   

 

Parkeerbalans 

Er worden geen negatieve effecten verwacht door extra parkeerbehoefte: de 
stedenbouwkundige voorschriften van het RUP bepalen dat de bedrijven op eigen terrein 
voor parking moeten zorgen zodat het openbaar domein ontlast wordt. Bijkomende 
parkeergelegenheid op openbaar domein voorzien is verboden. Dit is positief te 
beoordelen. 

 

Openbaar vervoer en toegankelijkheid 

Het industrieterrein is niet goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het RUP voorziet 
geen mogelijkheden om het terrein toegankelijk te maken voor het openbaar vervoer. De 
vraag is of er op planologisch vlak veel kan gedaan worden om het aanbod aan openbaar 
vervoer te optimaliseren. 

Er worden t.a.v. de huidige situatie geen effecten verwacht op bereikbaarheid of 
doorgankelijkheid. 

 

Veiligheid 

Er worden geen problemen verwacht naar externe veiligheid door uitvoering van het RUP: 
inrichtingen of activiteiten die risico’s op zware ongevallen voor mens en milieu inhouden 
zijn verboden binnen het plangebied en de dichtstbijzijnde Seveso-inrichting bevindt zich 
op ca. 2,5 km van het plangebied nl. Oostvogels Logistics (Luxemburgstraat Hoogstraten, 
goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport dd. 18/08/08.  

 

Hinder 

Eventuele geurhinder en effecten op de luchtkwaliteit vanuit het bedrijvenzone werd  
besproken in hoofdstuk 5.6. Effecten op het aangrenzend natuurgebied zijn aangehaald in 
hoofdstuk 5.4. 

Aangezien de schaarse bewoning in de omgeving (de dichtstbijzijnde woonkern nl. Meer 
ligt op 1600 meter aan de andere kant van de E19) wordt eventuele hinder vanuit het  
bedrijventerrein voor omwonenden niet verwacht. Grenzend aan het bedrijventerrein ligt 
er wel een boerderij, tegenover het bedrijventerrein ligt een kasteeldomein.  

 

Uit de conceptversie van het project-MER
5
 voor Comeco blijkt dat er door toekomstige 

uitbreidingen geen significante effecten te verwachten zijn op het omgevingsgeluid mits de 
extra koelcondensors van een geluidsdemping van minimaal 9 dB(A) worden voorzien. 

Ook voor de andere bedrijven wordt eventuele toegenomen geluidshinder omwille van 
uitgebreide activiteiten niet significant geacht indien er wordt voldaan aan de algemene en 
sectorale voorwaarden van VLAREM II. 

 

                                                   
5
 Op basis van een continue immisiemeting aan de John Lijsenstraat 60 van 18/03/2010 t.e.m. 21/03/2010  (150 meter 

ten noordoosten van het plangebied) en een ambulante meting in het natuurgebied ten zuiden van plangebied (200 m)  
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Bovendien voorziet het RUP een buffer van minstens 10 meter breed (30 meter ter hoogte 
van zone voor mestverwerking) om eventuele hinder te bufferen wat als positief te 
beoordelen is. 

 

5.7.3 Toetsing t.a.v. het nulalternatief 

Wanneer het plangebied niet ontwikkeld wordt, zal het huidige bodemgebruik, bestaande 
uit de bedrijven zelf met hun uitbreidingszone, behouden blijven conform het BPA. De 
groenbuffer van 40 m blijft bestaan waardoor de binnen deze zone gelegen 
bedrijfsgebouwen van Comeco zonevreemd blijven. Hierdoor kan de verdere exploitatie 
van het bedrijf in het gedrang komen omdat dit een probleem vormt bij de hernieuwing 
van de milieuvergunning in 2011. Bij niet-hernieuwing van de milieuvergunning, moet het 
bedrijf de exploitatie stopzetten waardoor er ca. 110 jobs op de helling staan.  

 

5.7.4 Milderende maatregelen 

Vanuit de discipline Mens worden geen specifieke milderende maatregelen voorgesteld. 

 

5.7.5 Conclusie 

 

Vanuit de discipline mens zijn geen significante milieueffecten te verwachten. 

5.8 Leemten in de kennis 
Er zijn niet onmiddellijk leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat een effect niet kan 
worden beoordeeld. 

5.9 Grensoverschrijdende effecten 
Het plangebied ligt op ongeveer twee kilometer van de grens met Nederland. Gezien het 
ontbreken van aanzienlijke milieueffecten kan geconcludeerd worden dat er geen gewest- 
of landsgrensoverschrijdende effecten zullen voorkomen. Mogelijk kan er tijdelijk 
geurhinder optreden n.a.v. calamiteiten die zich kunnen voordoen op het bedrijventerrein 
maar gezien de tijdelijke aard wordt dit niet als significant beoordeeld. 

5.10 Discipline-overschrijdende conclusie onderzoek 
milieueffecten 

Gelet op de ligging van het plangebied, de maatregelen die reeds zijn of kunnen worden 
ingebed in het RUP en het ontbreken van aanzienlijke milieueffecten rekening houdend 
met deze maatregelen, wordt geconcludeerd dat er geen significant negatieve effecten 
zullen voorkomen n.a.v. het RUP Meirberg. 

Het RUP, dat voorwerp vormt van dit onderzoek tot milieueffectenrapportage, valt 
bijgevolg niet onder de plan-MER-plicht zoals voorzien in het plan-MER-decreet van 
17/04/2007. 
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6 Bijlagen 

Bijlage 1: fotoreportage  
Zichten op de bedrijven 

 

 

 

Het bedrijfsgebouw van Sprangers nv, 
gezien vanaf de zone voor 
mestverwerking met een huidig 
agrarisch gebruik 

 

 Zicht op de gebouwen van Malve nv 

 

Zichten op de omgeving 

 

 

 

Zicht op de grotere aangrenzende 
agrarische zone 

 

 Zuidelijk gelegen agrarisch bedrijf 

 

 

 

  Aangrenzende Kettingdreef 
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Bijlage 2: bestaande en juridische toestand  
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Bijlage 3: grafisch plan RUP Meirberg 
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Bijlage 4: grafisch plan BPA Meirberg 
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