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ADVIES 
 
 
 
  a a n    v a n     d a t u m  

Stadsbestuur Hoogstraten GECORO HOOGSTRATEN 04/10/2010 

 
GECORO HOOGSTRATEN: advies ontwerp RUP Sportvelden Heistraat 
 
De GECORO bracht op 04/10/2010 volgend formeel advies uit voor de gemeenteraad naar 
aanleiding van de bundeling en coördinatie van de adviezen, opmerkingen en bezwaren ten 
gevolge van het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP Sportvelden Heistraat. 
 
De GECORO geeft éénparig gunstig advies onder volgende voorwaarden: 
1. ADVIES DEPUTATIE 
1.1. Vormvereisten- en procedure inzake het RUP 
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 19 juli 2010 tot en met 17 september 2010. In toepassing van art. 2.2.14.§1. heeft de 
deputatie in zitting van 5 augustus 2010 advies uitgebracht inzake de overeenstemming met het 
RSPA en de provinciale RUP's. 
1.1.3. Aandachtspunten voor besluitvorming 
1.1.3.1. Openbaar onderzoek (bezwaren) 
In de aanhef van een besluit tot definitieve vaststelling van een RUP dient samenvattend 
weergegeven te worden hoe omgegaan is met de bezwaren en adviezen die geformuleerd werden 
tijdens het openbaar onderzoek. De rechtspraak van de Raad van State bevestigt dit. 
1.1.3.2. MER 
In de aanhef van een besluit tot voorlopige en definitieve vaststelling van een RUP dienen de 
verschillende procedurestappen weergegeven te worden. Dit geld dus ook voor de stappen van de 
screeningsprocedure (= het onderzoek tot Mer): 

 Datum aanschrijven adviesinstanties 

 Datum + (gunstig/ongunstig) weergave ontvangen adviezen 

 Datum opsturen dossier aan dienst Mer 

 Datum + (samenvattende) weergave beslissing dienst Mer 
1.1.3.3. Waterparagraaf 
Een beslissing waarbij een plan wordt aangenomen of goedgekeurd, moet een formele motivering 
bevatten waaruit blijkt dat de watertoets is uitgevoerd. Dit betekent dat het besluit tot voorlopige en 
definitieve vaststelling van een RUP een waterparagraaf moet bevatten. Zo niet, kan zowel het besluit 
tot vaststelling als het besluit tot goedkeuring vernietigd worden (R.v.St., nr. 186.089, 8 september 
2008). 
1.2. Bespreking 
1.2.1. Verenigbaarheid met hoger beleidskader 
Het RUP Sportvelden Heistraat is gelegen binnen de deelruimte "Open Kempen", een open gebied 
met grootschalige landbouw en verspreide natuurlijke gebieden. 
Het kleinstedelijk gebied Hoogstraten fungeert als hoofdplaats voor de open Kempen. Hier worden 
stedelijke functies zoals wonen, bedrijvigheid en voorzieningen geconcentreerd. Om deze rol te 
vervullen zijn uitbreiding, verdichting en opwaardering van het kleinstedelijk gebied noodzakelijk. 
Hoogstraten is volgens het RSPA een gebied van primair toeristisch-recreatief belang. Dit zijn de 
stedelijke gebieden en specifiek aangeduide gebieden binnen de netwerken waarin uitbreiding en 
inplanting van nieuwe hoogdynamische infrastructuur mogelijk is. Bezoekersgenererende activiteiten 
vinden zoveel mogelijk plaats in en aansluitend bij een stedelijk gebied. 
Conclusie: Het RUP is in overeenstemming met het RSPA. 
De Vlaamse regering brengt advies uit inzake de overeenstemming met het RSV, de relevante 
gewestelijke RUP's en de gewenste ruimtelijke structuur in het kader van de afbakening in het 
buitengebied. 
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1.2.2. Verenigbaarheid met GRS 
In het bindend gedeelte van het GRS worden de sportvelden Heistraat te Minderhout geselecteerd als 
lokale recreatieve cluster. 
De Sportvelden Heistraat te Minderhout worden in het richtinggevend gedeelte geselecteerd als 
lokaal, recreatieve cluster. Voor deze selectie wordt volgende motivatie gegeven: 
"nieuw te ontwikkelen concentratie recreatieve activiteiten in functie van kleinstedelijk gebied 
Hoogstraten en Minderhout als deel ervan. In functie van o.a. herlokalisatie voetbal Minderhout uit 
centrum. Het betreft lokale laagdynamische activiteiten." 
Lokale recreatieve clusters bestaan uit een divers aanbod aan recreatieve activiteiten die in elkaars 
nabijheid voorkomen. Dit kan zowel via een ruimtelijk samen voorkomen als via een concentratie van 
verschillende lokale recreatiepolen op een geringe aftand van elkaar. De nadruk dient te liggen op de 
integratie van de cluster in de kern die de cluster ondersteunt. De toegankelijkheid van de 
belangrijkste delen van clusters dient steeds gegarandeerd te worden. 
Conclusie: Het RUP is in overeenstemming met het GRS Hoogstraten. 
1.2.3. Inhoudelijke bespreking 
1.2.3.1. Memorie van toelichting 
Op het plan bestaande toestand kan best aangeduid worden van waar de foto's getrokken zijn. Dit 
maakt het plangebied meer leesbaar. 
GECORO bevestigt deze opmerking. 
De verouderde orthofoto moet vernieuwd worden. Deze foto geeft geen weergave van de huidige 
situatie. 
GECORO bevestigt deze opmerking. 
1.2.3.2. Stedenbouwkundige voorschriften 
Art 2: Zone voor openlucht sportinfrastructuur 
Art 2.2.1 Plaatsen van gebouwen en constructies 
Er kan best gesteld worden dat er constructies in functie van de sportbeoefening kunnen opgericht 
worden. 
De verwijzing naar "gebouwen" en de "overige gebouwen" moeten verwijderd worden uit dit artikel 
aangezien in deze zone geen gebouwen mogen opgericht worden. 
GECORO bevestigt deze opmerking. 
Art 5: Groenzone met aandacht voor waterberging 
Art 5.3 Beheer 
Er moet een bepaling worden opgenomen die een termijn koppelt aan de realisatie van de buffer. 
GECORO bevestigt deze opmerking, en voegt hier aan toe dat dit eveneens dient te gebeuren 
voor de andere bufferzones. 
1.3. Conclusie 
De provincie geeft gunstig advies mits rekening wordt gehouden met bovenstaande opmerkingen. 
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 ontwerp RUP "Sportvelden Heistraat" beoogt de omzetting van landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied naar zone voor sport en recreatieve voorzieningen, zone voor openlucht 
sportinfrastructuur, zone voor parking en openbare groene ruimte, zone voor groenbuffer, zone met 
aandacht voor waterberging en zone voor openbaar domein. 
2.3. Beknopte historiek 
Op 02/04/2010 werd een plenaire vergadering gehouden. De gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar gaf een gunstig advies. 
Op 28/06/2010 werd het plan voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Het openbaar onderzoek 
loopt van 19/07/2010 tot 17/09/2010. 
2.4. Verenigbaarheid met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
Volgens het RSV (en het provinciaal RUP inzake de afbakening van het kleinstedelijk gebied 
Hoogstraten) is het plangebied gelegen in het kleinstedelijk gebied Hoogstraten. Voor de stedelijke 
gebieden wordt in het RSV o.a. het stimuleren en concentreren van activiteiten vooropgesteld. Een 
sportpool in aansluiting op de bebouwing van de kleinstedelijke kern is in dit kader te verantwoorden. 
De recreatiezone werd in het kader van het voorheen goedgekeurde (maar door de Raad van State 
vernietigde) BPA reeds gunstig beoordeeld. Het RUP is verenigbaar met het principe van 
gedeconcentreerde bundeling van het RSV. 
2.5. Andere inhoudelijke opmerkingen 
2.5.1 Toetsing aan het GRS 
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Voorliggend RUP geeft uitvoering aan de visie van het GRS (BD 03/03/2005). Het GRS selecteert de 
sportvelden Heistraat te Minderhout bindend als lokale recreatiecluster. De zone is bestemd voor de 
herlokalisatie van de voetbal uit de kern en andere lokale laagdynamische activiteiten. 
2.6. Algemene conclusie 
Het ontwerp RUP is in overeenstemming met de opties van het RSV inzake de stedelijke gebieden en 
geeft uitvoering aan het GRS. Het wordt gunstig geadviseerd. 
3. BEZWAARSCHRIFTEN 
Er zijn in totaal 6 bezwaarschriften ingediend en ontvankelijk verklaard. Voor een goed overzicht 
worden de bezwaarschriften per thema gerangschikt. 
- Twee bezwaarschriften hebben betrekking op de groenbuffer tussen parkings en Heistraat (3.1.) 
- Twee bezwaarschriften hebben betrekking op de groenbuffers achter woning Heistraat 2 (3.2.)  
- Twee bezwaarschriften hebben betrekking op de verlichtingspalen (3.3.)  
- Drie bezwaarschriften hebben betrekking op een eventuele onteigening (3.4.)  
3.1. Bezwaarschriften met betrekking tot de groenbuffer tussen parkings en Heistraat 
In beide bezwaren wordt gevraagd om een groenbuffer te voorzien tussen de parkings en de Heistraat 
om de leefbaarheid, de hinder en het uitzicht voor alle buurtbewoners draaglijk te maken. De huidige 
parking van de sportvelden is over de ganse lengte bereikbaar vanuit de Heistraat, en wordt gebruikt 
door vrachtwagens en landbouwvoertuigen, wat voor de parking zelf en voor de omgeving hinderlijk 
en storend is. 
GECORO bevestigt gedeeltelijk deze opmerking en adviseert een aanpassing van het RUP. De 
toegang tot de parking dient beperkt te worden tot 1 toegang met een breedte van maximum 10 
meter. Daarnaast zijn ook kleinere openingen toegestaan van maximum 1,5 meter. Door deze 
toegang ziet de GECORO de inrichting en organisatie van het terrein als parking efficiënter en 
wordt eventuele overlast vermeden. Bovendien zou een groenscherm de sociale veiligheid van 
de parking belemmeren. Dit argument primeert voor de GECORO op de eventuele visuele 
buffer vanuit de open ruimte aan de zijde van de Heistraat. 
3.2. Bezwaarschriften met betrekking op de groenbuffers achter woning Heistraat 2 
Twee bezwaarschriften gaan over de reductie van de bufferzone van 10 meter in het oorspronkelijke 
BPA naar 3 meter naast en 5 meter achter de betreffende woning in het voorliggende RUP. Deze 
woning is nu gelegen op minder dan 15 meter van het effectieve voetbalgebeuren, zonder buffering. 
GECORO verwerpt deze bezwaarschriften. De bufferzones werden verkleind ten opzichte van 
het BPA, aangezien het BPA recreatie voorzag die veel dynamischer was dan het voorliggende 
RUP. De keuze voor een buffer van 3 meter als visueel scherm tussen de woning en de parking 
en een buffer van 5 meter tussen de woning en de sportactiviteiten acht GECORO voldoende. 
De stedenbouwkundige voorschriften laten ook toe om deze groenbuffer in de vorm van een 
talud aan te leggen, wat GECORO veel effectiever acht dan de verbreding van de groenbuffer. 
In aansluiting van het advies van de deputatie acht GECORO het wel nodig om een termijn te 
koppelen aan de realisatie van deze bufferzones. 
3.3. Bezwaarschriften met betrekking tot verlichtingspalen 
In twee bezwaren wordt aangehaald dat geen duidelijkheid is over de inplanting van de gebouwen en 
de verlichtingspalen. Zij vrezen dat de omwonenden met een RUP zonder duidelijke specificaties over 
de inplanting later geen verhaal meer hebben tegen eventuele overlast. 
GECORO verwerpt deze bezwaarschriften. Een exacte inplanting wordt niet met een RUP 
bepaald omdat een RUP enige flexibiliteit dient in te bouwen om een langere termijnvisie na te 
streven. Bovendien omschrijft artikel 1.2.2 het volgende "Bij de situering van de sportvelden en 
de plaatsing van de verlichtingspalen of lantaarns dient rekening gehouden te worden met het 
beperken van de lichthinder voor de omwonenden." Dit voorschrift bepaalt dat bij de aanvraag 
tot een stedenbouwkundige vergunning de overlast van de verlichtingspalen beoordeeld zal 
worden. Dit geeft voldoende garanties naar ruimtelijke kwaliteit en draagkracht van de 
omgeving.  
3.4. Bezwaarschriften met betrekking op een eventuele onteigening 
In drie bezwaarschriften wordt gevraagd om in de toekomst geen onteigeningen meer te doen. 
GECORO verwerpt deze bezwaarschriften. Het RUP bevat enkel percelen die in eigendom zijn 
van het stadsbestuur Hoogstraten, een eventuele onteigening binnen de grenzen van het RUP 
is bijgevolg niet aan de orde. 
4. ADVIES GECORO 
4.1. Memorie van toelichting 
De verwijzing naar "Meerhoutsestraat" dient gewijzigd te worden in "Minderhoutsestraat" op pagina 15 
onder punt 3.7.3. 
GECORO vraagt de aanpassing van het document. 
4.2. Stedenbouwkundige voorschriften 
Art 5: Groenzone met aandacht voor waterberging 
De mogelijkheid dient voorzien te worden om deze zone te kruisen met een fietsverbinding (brug). 
GECORO vraagt de aanpassing van het document. 


