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Definitieve vaststelling RUP Meirberg 

De raad, 
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op artikel 2.2.14., 2.2.15. en 5.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 september 1977 houdende de definitieve vaststelling van het 
gewestplan Turnhout; 
Gelet op het ministerieel besluit van 14 mei 2007 houdende de goedkeuring van het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Hoogstraten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende de definitieve 
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17 
december 1997 wat de bindende bepalingen betreft; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 houdende de definitieve 
vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het 
decreet van 19 maart 2004 wat de bindende bepalingen betreft; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de definitieve 
vaststelling van een gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2001 houdende de goedkeuring van het Ruimtelijk 
Structuurplan voor de provincie Antwerpen; 
Gelet op het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 03 maart 2005 
houdende de goedkeuring van het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Hoogstraten; 
Gelet op de mail van 24/12/2009 van het studiebureau SORESMA, in opdracht van de gemeente 
Hoogstraten, waarmee de adviesvraag, als eerste stap in de screeningsprocedure voor het RUP 
Meirberg, overgemaakt werd aan de dienst Mer, teneinde een selectie van de relevante betrokken 
instanties te bekomen die een exemplaar dienen te ontvangen van het verzoek tot raadpleging; 
Gelet op de brieven van 23/04/2010 van het studiebureau SORESMA, in opdracht van de 
gemeente Hoogstraten, waarmee het verzoek tot raadpleging voor het RUP Meirberg overgemaakt 
werd aan de betrokken instanties; 
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Gelet op het gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 27/04/2010 naar 
aanleiding van de planMER screening; 
Gelet op het gunstig advies van de dienst Ruimtelijke Economie van het Agentschap Ondernemen 
van 04/05/2010 naar aanleiding van de planMER screening; 
Gelet op het gunstig advies van de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid 
van het departement LNE van 05/05/2010 naar aanleiding van de planMER screening; 
Gelet op het gunstig advies van de afdeling Toezicht Volksgezondheid Antwerpen van het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid van 10/05/2010 naar aanleiding van de planMER screening; 
Gelet op het gunstig advies van de afdeling Bodembeheer van OVAM van 14/05/2010 naar 
aanleiding van de planMER screening; 
Gelet op het gunstig advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 18/05/2010 naar 
aanleiding van de planMER screening; 
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Onroerend Erfgoed van Ruimte en Erfgoed van 
20/05/2010 naar aanleiding van de planMER screening; 
Gelet op het gunstig advies van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het 
Departement Landbouw en Visserij van 25/05/2010 naar aanleiding van de planMER screening; 
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van VMM van 27/05/2010 naar aanleiding van de 
planMER screening; 
Gelet op het gunstig advies van de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke 
Rijkdommen van het Departement LNE van 28/05/2010 naar aanleiding van de planMER 
screening; 
Gelet op het gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap van 29/05/2010 naar aanleiding 
van de planMER screening; 
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de dienst Ruimtelijke Planning van het 
Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit van de provincie Antwerpen van 01/06/2010 naar 
aanleiding van de planMER screening; 
Gelet op de brief van 09/06/2010 van het studiebureau SORESMA, in opdracht van de gemeente 
Hoogstraten, waarmee het screeningsdossier ingediend werd voor het RUP Meirberg, teneinde de 
dienst Mer te vragen een beslissing te nemen over de plicht tot opmaak van een planMER; 
Gelet op de brief van 14/07/2010 van het Departement LNE - Dienst Mer, Koning Albert II-laan 20 
bus 8, 1000 Brussel, met de beslissing dat RUP Meirberg geen aanleiding geeft tot aanzienlijke 
milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is; 
Overwegende dat artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid 
bepaalt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden onderworpen aan de watertoets. Deze 
watertoets werd voor huidig gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan uitgevoerd, zoals blijkt uit het 
verslag opgenomen in de toelichtingsnota. Uit dit verslag volgt dat huidig gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan Meirberg geen schadelijk effect op de waterhuishouding met zich mee zal brengen; 
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 29 juli 2010 over het voorontwerp 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Meirberg en de in dit kader uitgebrachte adviezen; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 oktober 2010 houdende de voorlopige 
vaststelling van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Meirberg; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan Meirberg van 08 november 2010 tot en met 07 januari 2011 onderworpen heeft 
aan een openbaar onderzoek; 
Overwegende dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening op 01 februari 2011 alle 
adviezen, opmerkingen en bezwaren gebundeld heeft en volgend formeel advies uitbracht bij de 
gemeenteraad:  
"De GECORO geeft éénparig gunstig advies onder volgende voorwaarden: 
1. ADVIES DEPUTATIE 
1.1. Vormvereisten en procedure 
1.1.1. Vormvereisten 
Het plan voldoet aan de vormvereisten van art. 2.2.2.§1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. 
1.1.2. Procedure 
Momenteel bevindt het RUP zich in de fase van het openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek 
loopt van 08 november 2010 tot en met 07 januari 2011. In toepassing van art. 2.2.14.§1. heeft de 
deputatie advies uitgebracht inzake de overeenstemming met het RSPA en de provinciale RUP's. 
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1.1.3. Aandachtspunten voor besluitvorming 
1.1.3.1. Op te heffen verkavelingen 
Indien het RUP verkavelingen volledig of gedeeltelijk opheft, moet dit vermeld worden in zowel het 
besluit van de voorlopige vaststelling als in het besluit tot definitieve vaststelling. 
1.1.3.2. Waterparagraaf 
Zowel in het besluit van voorlopige vaststelling als in het besluit tot definitieve vaststelling dient een 
motivering opgenomen te worden waaruit blijkt dat een watertoets uitgevoerd is (zogenaamde 
waterparagraaf). 
1.1.3.3. Procedurestappen inzake de MER 
Zowel in het besluit van de voorlopige vaststelling als in het besluit tot definitieve vaststelling 
dienen de verschillende stappen van de planMER-screening opgenomen te worden. Het gaat om 
de volgende gegevens: 

 Datum aanschrijven dienst MER; 

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

 Datum opsturen van het dossier aan de dienst MER; 

 Datum + (samenvattende) weergave van de beslissing van de dienst MER. 
1.1.3.4. Behandelen en verwerken bezwaren bij openbaar onderzoek 
In het besluit van de definitieve vaststelling moet samenvattend worden weergegeven hoe is 
omgegaan met de bezwaren geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek. Er dient minimaal 
weergegeven te worden op welke wijze de gemeenteraad zich al dan niet (geheel of gedeeltelijk) 
aansluit bij het advies van de gecoro. 
1.2. Bespreking 
1.2.1. Verenigbaarheid met beleidskader 
1.2.1.1. Hoger beleidskader 
In het RSPA is opgenomen dat ten noorden van Hoogstraten structuurbepalende en grondloze 
landbouw primeert. De tuinbouwfunctie kan verder worden uitgebouwd. De concentratie gebieden 
van glastuinbouw rond Hoogstraten zijn te stimuleren vestigingsplaatsen voor bijkomende 
serreactiviteit. 
Het Vlaams Gewest brengt advies uit inzake de overeenstemming met het RSV, de relevante 
gewestelijke RUP's (in opmaak) en de gewenste ruimtelijke structuur in het kader van de 
afbakening van het buitengebied. 
1.2.1.2. GRS 
In het GRS zijn volgende elementen opgenomen: 

 Het plangebied is gelegen in een landbouwkerngebied en is gesitueerd in het droge 
koppelingsgebied Maxburg-Vaalmoer-Werkhoven. 

 Meirberg is aangeduid als regionaal bedrijventerrein. De gemeente stelt voor om voor deze 
problematiek een gemeentelijk RUP op te maken. Er wordt geopteerd voor een uitbreiding 
richting E19 in functie van de mestverwerking en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande 
bedrijven. Vrijwaren van de 'T Jongernederzetting vormt een belangrijke randvoorwaarde 
voor de ontwikkeling. 

Conclusie: Het RUP is niet in strijd met de bepalingen van het GRS. 
1.3. Conclusie 
Er is rekening gehouden met de opmerkingen gegeven tijdens de plenaire vergadering en de 
nodige aanpassingen zijn doorgevoerd. 
2. ADVIES AGENTSCHAP 
2.1. Rechtsgrond van het advies en relevante regelgeving of beleidskaders 
Op grond van artikel 2.2.14 §4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, bezorgt het 
agentschap Ruimte en Erfgoed aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening een 
advies over de overeenstemming van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan met het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Artikel 
2.2.14 §5 voorziet dat dit advies integraal opgenomen dient te worden in het advies van de 
GECORO. 
2.2. Samenvatting van het dossier 
Het bedrijf Comeco nv situeert zich binnen de plangrens van het BPA Meirberg dat werd 
goedgekeurd bij MB van 14 juli 2005. Een deel van het bedrijfsterrein (een zone van 40m breed) is 
daardoor in een bufferzone komen te liggen. Op het oorspronkelijk BPA (MB 23 september 1993) 
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was geen sprake van deze bufferzone. De brede bufferzone heeft te maken met de aanpalende 
archeologische vindplaats van een neolitische 't Jongernederzetting. 
Op 25 maart 2005 werd door het college van burgemeester en schepenen een 
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor een uitbreiding van het bedrijf in de huidige 
bufferzone. Het nieuwe BPA bevond zich toen reeds in de ontwerpfase en had reeds als 
weigeringsgrond voor deze uitbreiding gebruikt kunnen worden. Bovendien werd in het kader van 
deze vergunning niet het vereiste archeologische advies van Onroerend Erfgoed gevraagd. Het 
ontwerp RUP "Meirberg" beoogt een betere afstemming van de planologische situatie op de 
vergunde situatie. 
2.3. Beknopte historiek 
Op 29/07/2010 werd een plenaire vergadering gehouden. De gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar gaf een gunstig advies onder voorwaarden. 
Op 18/10/2010 werd het plan voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Het openbaar 
onderzoek loopt van 08/11/2010 tot 07/01/2011. 
2.4. Verenigbaarheid met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
Het plangebied is niet gelegen binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten en 
behoort dus tot het buitengebied. Bijkomende dynamiek naar wonen en werken dient te worden 
opgevangen in de kernen van het buitengebied. Het plan valt binnen herbevestigd agrarisch 
gebied, dat maximaal gevrijwaard dient te worden voor de professionele landbouw. Het nieuwe 
RUP blijft echter binnen de contouren van het bestaande BPA en paalt aan de 
gewestplanbestemming natuurgebied. Het RUP betreft een optimalisering van het bestaande BPA 
welke beperkte uitbreidingsmogelijkheden geeft voor de bestaande bedrijven. De opmaak van het 
RUP zorgt niet voor een verdere versnippering van de open ruimte. Er wordt geen bijkomende 
dynamiek naar wonen en werken gecreëerd ten opzichte van het bestaande BPA. Het plan is 
daarom niet onverenigbaar met de beleidsopties van het RSV. 
2.5. Andere inhoudelijke opmerkingen 
In de gewenste ruimtelijke structuur stelt het GRS aan het Vlaams Gewest voor om de uitbreiding 
van het bedrijventerrein Meirberg te onderzoeken, in functie van de mestverwerking en 
uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven. Vrijwaring van de 't Jongerennederzetting 
vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling. Uit het GRS blijkt dat het 
bedrijventerrein een bovenlokale bevoegdheid betreft wegens het regionaal karakter van de 
aanwezige bedrijven en de aanpalende archeologische site van bovenlokaal belang. Vanuit 
Ruimte en Erfgoed wordt het gemeentelijk planningsniveau in het kader van dit specifiek plan, 
gelet op het bestaande BPA en de beperkte wijzigingen eraan die het RUP beoogt, het meest 
geschikt gevonden. 
Het plan werd voor een belangrijk deel aangepast aan de opmerkingen geformuleerd tijdens de 
plenaire vergadering. 
2.6. Algemene conclusie 
Het ontwerp RUP is verenigbaar met de opties van het RSV en geeft voldoende uitvoering aan het 
GRS. Het wordt gunstig geadviseerd. 
3. BEZWAARSCHRIFTEN 
Er werd 1 bezwaarschrift ingediend en ontvankelijk verklaard. Het betreft een opmerking met 
betrekking tot het hypothekeren van de toekomstige herinrichting van de John Lijsenstraat (N146). 
3.1. Opmerking met betrekking tot hypothekeren toekomstige herinrichting John 
Lijsenstraat 
In dit bezwaar wordt gevraagd om de nodige ruimte te voorzien voor een maximaal profiel van 10m 
uit de as van de weg. Nu is hier een zone voor groenbuffer. 
GECORO bevestigt deze opmerking en adviseert een aanpassing van het RUP. De nodige ruimte 
voor een maximaal profiel dient voorzien te worden. De gevraagde functies lijken integreerbaar in 
de groenbuffer. De GECORO stelt daarom voor om de stedenbouwkundige voorschriften van de 
zone voor groenbuffer aan te passen zodat de aanleg van een fietspad, bomenrij, berm en/of sloot 
mogelijk zijn. 
Overwegende dat het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Meirberg werd gewijzigd op 
basis van het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening; 
Na bespreking in de raad van heden: 
Raadslid Fons Jacobs vindt dat er nog onduidelijkheid is over de milieu-effecten. Er blijft 
onzekerheid wegens de stijging van de slachtcapaciteit. 
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