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1 Inleiding

1

Inleiding

1.1

Ruimtelijke situering en afbakening van het plangebied

De vijf plangebieden van dit ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gelegen in de deelgemeenten Meer en
Meerle, in het noorden van de gemeente Hoogstraten.

1.2

Relatie van het RUP met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
De opmaak van het RUP zonevreemde bedrijven kadert binnen de uitvoering van Bindende Bepaling
nr. 24 van goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoogstraten:
„Opmaken RUP zonevreemde woningen en gebouwen.‟
Bij de opmaak van het GRS Hoogstraten was de opmaak van een RUP zonevreemde woningen voor
gemeente wettelijk verplicht. Een koppeling van de zonevreemde bedrijven, die onderwerp uitmaken
van onderhavig RUP, aan zo‟n RUP zonevreemde woningen leek vanuit dat oogpunt dan ook
logisch. Aldus werd bindende bepaling 24, „het opmaken van een RUP zonevreemde woningen en
gebouwen‟ ingeschreven in het bindend gedeelte van het GRS Hoogstraten.
Latere wijzigingen in de wetgeving hieromtrent maakten het opmaken van zo‟n RUP zonevreemde
woningen evenwel niet langer wettelijk verplicht voor een gemeente. Het gemeentebestuur van
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Hoogstraten stelt de opmaak ervan dan ook voorlopig voor onbepaalde tijd uit. Evenwel wil het
gemeentebestuur nu reeds een planologisch initiatief nemen m.b.t. de zonevreemde bedrijven die
hieraan gekoppeld werden.
Bijgevolg wordt bindende bepaling 24 van het GRS Hoogstraten, „het opmaken van een RUP
zonevreemde woningen en gebouwen‟ ontdubbeld en wordt momenteel enkel een RUP opgemaakt
om vijf zonevreemde bedrijven een planologische oplossing te kunnen bieden voor de historische
zonevreemdheid waarbinnen ze zich bevinden.

1.3

Voorbereidend onderzoek
Naar aanleiding van de opmaak van een sectoraal BPA zonevreemde bedrijven werden 23
zonevreemde bedrijven geselecteerd uit de inventaris van de zonevreemde bedrijven. Om
geselecteerd te kunnen worden, diende er een dringende noodzaak te bestaan voor een opname in
het BPA (uitbreiding, verbouwing, verlenging milieuvergunning, …). De bedrijven dienden in principe
ook behoorlijk vergund te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de bedrijven in orde dienen te zijn met hun
milieuvergunning en dat er geen flagrante (al dan niet vastgestelde) bouwovertredingen zijn in functie
van het bedrijf.
Bij de bespreking van de vergunningstoestand in het sectoraal BPA werd bovendien gesteld dat
indien „op basis van een ruimtelijke afweging, die tot de conclusie heeft geleid dat het betrokken
zonevreemd gebouw of gebruik voor het gebied aanvaardbaar kan zijn, bij uitzondering en onder
bepaalde voorwaarden ook niet-behoorlijk vergunde bedrijven die (eventueel deels) zonder
vergunning werden opgericht, uitgebreid of in gebruik gewijzigd opgenomen kunnen worden.‟1
Op basis hiervan werden ook vier van de vijf locaties van onderhavig RUP positief opgenomen in de
lijst van geselecteerde bedrijven in het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven. Omwille van de
ligging in of aansluitend bij een cluster van zonevreemde gebouwen werd evenwel geoordeeld dat
het beter was deze locaties op te nemen in een RUP zonevreemde gebouwen.
De vier onderhavige locaties werden dus positief gescreend in het vooronderzoek van het sectoraal
BPA zonevreemde bedrijven, maar omwille van hun gunstigere ruimtelijke ligging (geclusterd in een
concentratie van zonevreemde woningen) werden ze doorverwezen naar het RUP zonevreemde
gebouwen en bijgevolg niet opgenomen in het BPA zonevreemde bedrijven.
Naam

Uitbreidingsplannen

Behoefte
milieuvergunning

Dringende
nood

Opname
in SBPA

Motivatie

Fons Martens

neen

ja

ja

neen

Vermonden
Ludo
Verschuren J.
Jansen
Schrijnwerken
Jansen
garageherstelplaats +
Strohandel
Jansen

neen

ja

ja

neen

Deel
van
een
concentratie
zonevreemde
gebouwen,
te
bekijken in het kader van een RUP
Zonevreemde gebouwen
idem

neen
neen

neen
ja

neen
ja

neen
neen

idem
idem

neen

neen

neen

-

-

Inmiddels werden, op basis van decretale wijzigingen, een aantal basisrechten voor zonevreemde
woningen wettelijk vastgelegd. Hierdoor oordeelde het stadsbestuur van Hoogstraten dat het
(momenteel) niet opportuun meer is om over te gaan tot de opmaak van een RUP zonevreemde
gebouwen (waarbij een planologische oplossing dient gezocht te worden voor zonevreemde
woningen). Het bestuur acht het evenwel nog steeds opportuun om deze planologische oplossing te
zoeken voor de zonevreemde bedrijven die tijdens de opmaak van het sectoraal BPA zonevreemde
bedrijven werden doorverwezen naar de opmaak van dit RUP. Aldus blijft de opmaak van het RUP
beperkt tot de opname van de vier locaties zoals vooraf gescreend doorverwezen in het sectoraal
BPA zonevreemde bedrijven, vermeerderd met 1 extra locatie (waar de bedrijven „Garage Jansen‟
en „Hooi- en strohandel Jansen‟ gevestigd zijn).
1

In de toelichtingsnota van het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven werd hierbij bovendien verwezen naar omzendbrief RO 2000/01
over het planologisch attest, het bedrijfs-BPA en het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven.

4

IOK

plangroep

Hoogstraten – RUP zonevreemde bedrijven – toelichting – ap‟12

2 Planningscontext

2

Planningscontext

2.1

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997)
In het RSV werd onderscheid gemaakt tussen stedelijke gebieden en het buitengebied. Hoogstraten
is geselecteerd als kleinstedelijk gebied. De bedrijven opgenomen in dit RUP zijn allen gelegen in de
deelgemeenten Meer en Meerle en vallen buiten de afbakening van dit kleinstedelijk gebied. Ze
behoren bijgevolg tot het buitengebied. Op het niveau van Vlaanderen bekeken is het buitengebied
dat gebied waar de open, onbebouwde ruimte overweegt.
Doelstellingen voor het buitengebied
– Een dynamische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling garanderen zonder het functioneren van
de structuurbepalende functies van het buitengebied (landbouw, natuur, bossen, wonen en
werken op niveau van het buitengebied) aan te tasten.
– Een halt toeroepen aan de versnippering van de open ruimte en de verbrokkeling van de
landelijke structuur door verkeersinfrastructuren en bebouwing.
– Wonen en werken ontwikkelen zich vanuit de eigen groei in de gemeente en worden ruimtelijk
geconcentreerd in of aansluitend bij de kernen van het buitengebied.
– De landbouw-, natuur- en bosfunctie inbedden in goed gestructureerde onderdelen ter garantie
van een goede ruimtelijke ontwikkeling en een vermindering van ruimtelijke conflicten tussen de
verschillende structuren.
– Het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied voornamelijk met
betrekking tot de rivier- en beekvalleien, het fysisch systeem, de landbouw en het
nederzettingspatroon.
– Het afstemmen van het ruimtelijk- en milieubeleid op basis van het fysisch systeem.
Het RSV bevat geen specifieke elementen m.b.t. de verschillende plangebieden.

2.2

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (2001)
Het RSPA bouwt enerzijds een gewenste structuur op rond de deelruimten (en hoofdruimten) en
anderzijds rond de structuurbepalende functies (nederzettingsstructuur, economische structuur,
agrarische structuur, ..)
Meer en Meerle behoren tot de hoofdruimte „Noorderkempen‟ en tot de deelruimte „Open Kempen‟.
De Noorderkempen is het open gebied tussen de Vlaamse ruit, de Brabantse steden en het
Limburgs stedelijk kerngebied. Het gewenste beleid voor deze hoofdruimte is een openruimtebeleid.
Voor de provincie is deze hoofdruimte een geheel van gedifferentieerde open ruimten rond het
Turnhoutse. Dat vraagt in het bijzonder om uitspraken over functies zoals natuur; landbouw,
toerisme, recreatie en nederzettingen in deze open ruimte.
Binnen de Noorderkempen is de stad Hoogstraten aangeduid als belangrijk knoop- en
verdichtingsgebied. Hoogstraten is de hoofdstad van de Open Kempen. Beleidsmatig betekent dit
dat buiten de kernen aandacht gaat naar grootschalige landbouw en verspreide natuurlijke gebieden.
Hoogstraten blijft als kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau qua functies ondergeschikt aan
Turnhout welk de hoofdplaats is van de Noorderkempen.
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Relevante elementen van de gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur
– Het oostelijk deel van de gemeente is gelegen in het natuurlijk gebied gebonden aan de Mark. Dit
gebied kan opgesplitst worden in een ecologisch gebied van bovenlokaal belang dat zich ten
zuiden van de kern van Hoogstraten bevindt en een natuuraandachtsgebied dat zich ten oosten
van deze Hoogstraten-Minderhout-Meer bevindt.
– Het oostelijk deel van de gemeente wordt binnen de landschappen gerekend tot het complex gaaf
landschap van Hoogstraten-Ravels.
Relevante elementen van de gewenste nederzettingsstructuur
Hoogstraten is kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau. Meer-dorp is een woonkern waar
eventuele bijkomende aansnijding op ontwikkeling van woonzones gewenst is. Hoogstraten is
gelegen in een gebied met kerndorpen en solitaire linten waarbij verdere lintvorming beperkt dient te
worden.
Verstedelijking, verspreiding van de bebouwing, versnippering van de open ruimte zijn niet gewenst.
Kernen worden beschouwd als compacte kernen. Als verdichtingspunt in de Noorderkempen is er
een vraag naar een volledig pakket van kleinstedelijke voorzieningen. Bestaande aanzetten op vlak
van onderwijs, cultuur, detailhandel, sport en recreatie en bedrijvigheid moeten verder worden
uitgebouwd.
De kleinstedelijke rol van Hoogstraten overstijgt de huidige toestand van deze kern. Het centrum
moet zowel naar omvang als naar functies groeien en verdichten om als centrum in de
Noorderkempen te kunnen functioneren. De verhouding met het lint Minderhout-Meer richting E19 is
belangrijk.
Relevante elementen van de economische structuur
De stad Hoogstraten is geselecteerd als hoofddorp type 3 waardoor zij een lokaal bedrijventerrein
kan herbergen.
Hoogstraten is een onderdeel van het landbouwgebied „Noorderkempen‟. De landbouw is voor
Hoogstraten een belangrijke economische peiler. Er bevindt zich een gebied voor glastuinbouw op
provinciaal niveau. Voorts is er een menging van grondgebonden melkveehouderij als drager van de
Antwerpse Kempen en grondloze veehouderij in evenwicht met de ruimtelijke draagkracht van de
Noorderkempen.
Hoogstraten is een gebied van primair toeristisch-recreatief belang. In dit gebied zijn uitbreiding en
inplanting van nieuwe hoogdynamische infrastructuur mogelijk. Bezoekersgenerende activiteiten
vinden zoveel mogelijk plaats in en aansluitend bij een stedelijk gebied.
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2.3

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten

Garage Jansen / Hooi- en strohandel
Jansen
Schrijnwerkerij Martens
Schrijnwerkerij Vermonden
Schrijnwerkerij Jansen
Schrijnwerkerij Verscheuren

Bovenstaande figuur geeft de gewenste ruimtelijke structuur van Hoogstraten weer, zoals
opgenomen in het GRS Hoogstraten. Op deze figuur werden de vijf bedrijfslocaties die deel uitmaken
van dit RUP weergegeven.
Gewenste economische structuur
– Verwevenheid van bedrijvigheid vormt het uitgangspunt. Bedrijven waarvoor dit niet mogelijk is,
dienen op bedrijventerreinen voor te komen. Afhankelijk van de schaal van het bedrijf dient zij op
een lokaal of regionaal bedrijventerrein terecht te komen.
– Voor verspreide bedrijven dient een apart beleid gevoerd te worden. Er kunnen drie types naar
beleid worden onderscheiden: zonevreemde bedrijven, verweven bedrijven en eilandbedrijven
(mogelijk niet verweven, maar wel in correcte bestemming). Voor verspreide bedrijven dient een
geïntegreerde afweging ten opzichte van de ruime omgeving aan de basis te liggen van het
beleid.
Ontwikkelingsperspectieven m.b.t. zonvreemde bedrijven
De bedrijven worden getoetst aan de visie en de gewenste ruimtelijke economische structuur en de
deelruimten. Een deel van de (lokale) bedrijven zal in aanmerking komen voor een
bestemmingswijziging terwijl een ander deel beter verplaatst wordt naar een lokaal bedrijventerrein.
Volgende principes voor de beoordeling van de ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden van
bestaande bedrijven gelegen buiten bedrijventerrein worden in het GRS Hoogstraten vastgelegd:
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Zonevreemde bedrijven gelegen in natuurlijke dragers en natuurlijke ankers
Lokale bedrijvigheid is niet gewenst in deze gebieden. Aan de randen van de dragers en de ankers is
het mogelijk bestaande zonevreemde bedrijven te bestendigen zonder uitbreidingsmogelijkheden
mits volgende randvoorwaarden:
– Het bedrijf grenst aan een woongebied, woonstrip, woonlint, wooneiland of bedrijventerrein en is
ermee verweefbaar naar functie en schaal.
– Het bedrijf tast niet de fundamentele kenmerken van het natuurlijk element aan.
– Een nabestemming met natuur wordt opgelegd.
Zonevreemde bedrijven in natte en droge koppelingsgebieden
Bestaande lokale bedrijvigheid is mogelijk indien zij niet geïsoleerd voorkomt en het verbindend
element waaraan het koppelingsgebied ophangt niet schaadt. Nieuwe bedrijven dienen geweerd te
worden.
Zonevreemde bedrijven in landbouwkerngebieden
Bestaande lokale bedrijvigheid is in principe niet gewenst. Indien zij een duidelijke link heeft met de
landbouw, kan een bestaand zonevreemd bedrijf bestendigd worden. Nieuwe bedrijven dienen
geweerd te worden.
Aan de randen van de landbouwkerngebieden kunnen zonevreemde bedrijven bestendigd worden
mits volgende randvoorwaarden:
Het bedrijf grenst aan een woongebied, woonstrip, woonlint, wooneiland of bedrijventerrein en is
ermee verweefbaar naar functie en schaal. Uitbreidingen zijn mogelijk mits het bedrijf verenigbaar
blijft qua schaal en functie met haar omgeving.
Een nabestemming met landbouw wordt opgelegd voor de bedrijven niet aansluitend bij woonkern,
hoofddorp of bedrijventerrein.
Zonevreemde bedrijven in woonuitbreidingsgebieden
Zonevreemde bedrijven in woonuitbreidingsgebieden zijn mogelijk mits het bedrijf qua schaal en
functie verweefbaar is met wonen en voor zoverre het woonuitbreidingsgebied geen kernversterkend
karakter heeft. De uitbreidingsmogelijkheden worden getoetst op basis van de verweefbaarheid qua
schaal en functie. Voldoende buffering naar omliggende woningen moet voorzien worden.
Gewenste verkeers- en vervoersstructuur
– Een bereikbaar, verkeersveilig en verkeersleefbaar Hoogstraten dient centraal te staan in het
ruimtelijk beleid. Voor een groot deel dient dit door verkeerstechnische maatregelen bekomen te
worden. Toch kan het ruimtelijk beleid ondersteunend werken voor deze doelstellingen.
– Het classificeren van wegen, functionele en recreatieve fietsroutes is een eerste stap. Bij deze
classificatie is het in bijzonder van belang een onderscheid te maken tussen verbindende en
ontsluitende infrastructuur voor het wegverkeer.
Gewenste openruimte structuur
– Om tot een gewenste openruimte structuur te komen, dient het fysisch systeem als grondlegger
beschouwd te worden. Binnen de gewenste openruimtestructuur dient het ruimtelijk beleid ten
aanzien van natuur en landbouw uitgewerkt te worden. Voor beide dient een gedifferentieerd
beleid gevoerd te worden.
– De natuurlijke structuur dient als een groen netwerk ontwikkeld te worden. Een netwerk bestaat
uit knopen en verbindingen. Als knopen worden onderscheiden: dragers en ankers en als
verbindingen worden koppelingsgebieden aangeduid.
– Voor landbouw is de meerwaarde van netwerkvorming eerder beperkt. Wel dienen er sterke losse
landbouwstructuren ontwikkeld te worden. De schaal van het landbouwlandschap en de
verweving met andere ruimtegebruikers dienen criteria te zijn voor een onderscheid in ruimtelijk
relevant landbouwbeleid. Als elementen worden landbouwkerngebieden, landschappelijk
waardevol kleinschalig landbouwgebied en koppelingsgebieden onderscheiden.
– Andere gebruikers zijn mogelijk in een beperkt aantal gevallen. De schaal van activiteiten ten
opzichte van open ruimte en de ruimtelijke draagkracht van de open ruimte moeten als basis voor
de afweging van deze derde activiteiten dienen.
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2 Planningscontext

Gewenste landschappelijke structuur
– De verschillende relicten van traditionele landschappen in de gemeente Hoogstraten vertonen
onderling weinig samenhang; er komen geen ankerplaatsen voor. Het beleid dient dan ook
gericht te zijn op het vormgeven van deze relicten binnen hun nieuwe omgeving.
– Beeldkwaliteit dient een belangrijk beleidsaspect te zijn, in het bijzonder voor nieuwe
landschappen. Verstoring van de beeldkwaliteit dient tegengegaan te worden.
Visie en ontwikkelingsperspectieven op de deelruimte ‘Gele Hart’
– Het Gele Hart wordt gekenmerkt door de hoofdfunctie landbouw die rekening houdt met de
kwetsbaarheid van de open ruimte. Natuur en recreatie zijn hier de medegebruikers.
– Alle in te planten functies moeten rekenschap geven aan de kwetsbaarheid van het gebied. Deze
deelruimte omvat een omvangrijke open ruimte waardoor het gebied onder druk kan komen te
staan ter inplanting van allerhande functies. Deze dienen steeds getoetst aan het uitgesproken
agrarische en openruimte karakter van de deelruimte.
– Wonen is mogelijk onder strikte voorwaarden in de vrijkomende agrarische bebouwing die in de
landbouwgehuchten voorkomt. Deze landbouwgehuchten worden aangeduid als wooneiland.
– De historisch ontstane wooneilanden kunnen ruimtelijk niet uitbreiden. Wel kunnen zij intern
versterkt worden. De nadruk licht echter op het landelijk woonkarakter. Herbouwen en verbouwen
van de aanwezige woningen kan, voor zoverre het landelijk woonkarakter niet in het gedrang
komt. Bijbouwen kan, voor zoverre dit geïntegreerd is in het totale volume van de woonkorrel.
Losse volumes bijplaatsen kan niet, dit ten einde een rommelige indruk te vermijden.
Visie en ontwikkelingsperspectieven op de deelruimte ‘Groen-geel Hoefijzer’
– In het Groen-geel hoefijzer ligt het accent op ontwikkeling en behoud van natuur, met landbouw,
bosbouw en recreatie als evenwaardige medegebruiker.
– Meersel-Dreef, Meerle en Wortel zijn elementen van het Groen-geel Hoefijzer en worden
ontwikkeld als rustige woonomgevingen. Doordat de kernen beperkt zijn in hun omvang en door
hun compacte bebouwingsstructuren zijn deze rechtstreeks omgeven door open gebieden
enerzijds en beboste gebieden anderzijds. De woonbeleving in deze kernen kan in de toekomst
dan ook meer inspelen op de aanwezigheid van deze troeven. Het is geenszins de bedoeling dat
de kernen uitbreiden in de waardevolle landschappen die de kern omgeven.
– De rustige woonomgeving Meersel-Dreef, Meerle en Wortel dienen een landelijk karakter te
behouden. Zij worden afgewerkt waar nodig. Maatregelen in functie van de verkeersleefbaarheid
van de kernen dienen mogelijk te zijn. Commerciële voorzieningen dienen op maat van de kern te
zijn. De rustige woonomgevingen worden in de natuurlijke omgeving ingepast. Zij dienen goed
bereikbaar en ontsloten te zijn door openbaar vervoer.
– Bijkomende lokale bedrijventerreinen zijn uitgesloten in deze kernen. Bestaande (zonevreemde)
bedrijvigheid kan behouden blijven, voor zoverre deze verweven is met het wonen.
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3

Methodiek
Juridisch is er sprake van zonevreemdheid als in een bestemmingszone functies en activiteiten
plaatsvinden die niet verenigbaar zijn met de voorschriften van deze bestemmingszone.
Infrastructuur gekoppeld aan deze activiteiten is zonevreemde infrastructuur.
Huidige bestemming versus gewenste ruimtelijke structuur
Een ruimtelijk structuurplan schept via een gewenste ruimtelijke structuur een kader voor de opmaak
van nieuwe bestemmings- en inrichtingsplannen. Dit nieuwe kader zal aanleiding geven tot
wijzigingen of verfijningen van de huidige voorschriften. In die zin is het mogelijk dat infrastructuur die
op dit moment juridisch zonevreemd is, niet langer onverenigbaar is met de gewenste ruimtelijke
structuur, of omgekeerd. In dit verband zou men kunnen spreken van “planologische
zonevreemdheid” als tegenhanger van de juridische zonevreemdheid.
De afweging van zonevreemde infrastructuur zal daarom niet enkel onderhevig zijn aan een
juridische toetsing maar zal ook moeten getoetst worden aan de gewenste ruimtelijke structuur. In
een aantal gevallen kan het ook aangewezen zijn om bestaande infrastructuur die niet juridisch
zonevreemd is maar mogelijk wel onverenigbaar is met de gewenste ruimtelijke structuur, aan een
verenigbaarheidstoetsing te onderwerpen.
Zolang de gewenste structuur via functies en bestemmingen niet hard vastgelegd is via RUP‟s, is de
verenigbaarheidstoets mogelijk maar kan de dubbele toetsing aanleiding geven tot dubbelzinnigheid
als huidige bestemming en gewenste structuur niet overeenkomen. In dergelijke gevallen primeert de
gewenste ruimtelijke structuur.
Draagkracht van omgeving versus dynamiek van de activiteit
De verenigbaarheidstoets is voor het formuleren van specifieke ontwikkelingsperspectieven per
infrastructuur. De basis voor de verenigbaarheidstoets van zonevreemde infrastructuur is de
planologische toets. Dit is de confrontatie van de dynamiek van de infrastructuur en de eraan
verbonden activiteiten versus de ruimtelijke draagkracht van de omgeving (gewenste structuur).
Beide aspecten moeten samen bekeken worden omdat een activiteit in functie van de aard van de
omgeving in het ene gebied als hoogdynamisch en in het andere als laagdynamisch moet
beschouwd worden. Een individuele afweging in een diepgaand onderzoek is hiervoor aangewezen.
De planologische toets maakt in eerste instantie abstractie van de huidige juridische toestand. De
juridische toestand behelst de bestemming volgens plan van aanleg van de zone waarin de
infrastructuur gelegen is en de vergunningtoestand. De juridische toets kan wel teruggekoppeld
worden voor het bijsturen van de ontwikkelingsperspectieven die volgen uit de eerste stap. Een
eventuele bijkomende laatste stap in een beleidsmatige afweging naast de strikt ruimtelijke afweging
is de evaluatie t.o.v. sociale en/of economische aspecten. Hierin komen onder meer
(cultuur)historische en sociaal maatschappelijke binding aan bod.
Gewenste ruimtelijke structuur als referentiekader voor de toetsing
Zolang de gewenste structuur via functies en bestemmingen niet hard vastgelegd is via RUP‟s, is de
verenigbaarheidstoets mogelijk maar kan de dubbele toetsing aanleiding geven tot dubbelzinnigheid
als huidige bestemming en gewenste structuur niet overeenkomen. Een eenduidige toetsing is pas
mogelijk nadat ruimtelijke uitvoeringsplannen de gewenste ruimtelijke structuur hard vastleggen via
bestemmingen met specifieke voorschriften en duidelijke grenzen.
Daarna kan via thematische (sectorale) ruimtelijke uitvoeringsplannen per deelsector en individueel
de zonevreemde infrastructuur aan een verenigbaarheidstoets onderworpen worden. Deze
thematische aanpak verdient de voorkeur omdat dan “gelijkaardige” infrastructuur gelijktijdig wordt
aangepakt. Volgende deelsectoren kunnen daarbij onderscheiden worden:
– Zonevreemde woningen
– Zonevreemde infrastructuur m.b.t. handel en bedrijvigheid
– Zonevreemde toeristisch-recreatieve infrastructuur
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3.1

Verzamelen van de gegevens: de enquête
Elk bedrijf dat opgenomen wil worden in het RUP „zonevreemde bedrijven‟ vult een uitgebreide
enquête in die de basis zal vormen voor de verdere afweging.
Een aantal van de gegevens die niet door de bedrijven verstrekt kunnen worden, zullen via
databanken van o.a. de gemeente worden verwerkt in een aparte vragenlijst.
Deze enquête is zeer exhaustief opgesteld, zodat men een dieper inzicht kan verwerven in de
huidige effectieve situatie van het bedrijf. Hoofdzakelijk meetbare en objectiveerbare elementen, die
als basis voor de verdere beoordeling relevant zijn, worden opgenomen: de bedoeling is om een zo
objectief mogelijk instrument te ontwikkelen dat een consequente beoordeling mogelijk maakt.
De vragen zijn onderverdeeld volgens een aantal items:
– identificatiegegevens bedrijf: naam, adres en omschrijving van de activiteit(en) van het bedrijf
– historiek bedrijf
– ruimtegebruik en -behoefte bedrijf: kwantitatieve, kwalitatieve en functionele ontleding van terrein
en gebouwenbestand, met een aanduiding van de uitbreidingsbehoeften.
– werkgelegenheid: groei van het bedrijf en binding met werknemers in de gemeente
– leveranciers: binding met leveranciers in de gemeente
– klanten en afzetmarkt: relatie met de gemeente en directe omgeving
– verkeer en vervoer: vervoersstromen door eigen activiteit, personeel, klanten en leveranciers,
parkeercapaciteit, openbare vervoersstructuur, aantal bewegingen.
– kenmerken van de bedrijfsactiviteiten: afval en recyclage, micro-economische gegevens ivm.
productie, omzet en investeringen, herlokalisatiekost
– juridische positie: zone volgens het gewestplan, graad van zonevreemdheid, naam van BPA of
verkaveling indien van toepassing, afgeleverde bouw- en milieuvergunningen, geregistreerde
bouwmisdrijven, lijst van niet vergunde bouwwerken.
– lijst met eventuele vragen of opmerkingen van de bedrijven.
Elementen die door het bedrijf niet ingevuld werden op het enquêteformulier worden achteraf zelf
ingevuld aan de hand van verder onderzoek ter plekke of door raadpleging van databanken,
kadasterplannen, etc. Een aantal van deze elementen wordt dmv. een apart formulier verwerkt (oa.
exacte oppervlaktes per deelactiviteit,…).

3.2

Onderzoek en evaluatie: vier stappenmethode
Het toekennen van een ontwikkelingsperspectief (uitbreiden, bevriezen, uitdoven, herlokaliseren) aan
een zonevreemde locatie/activiteit gebeurt a.d.h.v. de „4 stappen-methode‟. Hieronder wordt de
aanpak kort weergegeven:
stap 1
onderzoek naar de planologische context

stap 2
onderzoek naar de bestaande toestand en de
ruimtelijke impact van de activiteit op de omgeving

stap 3
confrontatie van stap 1 en stap 2 in de classificatiematrix en het formuleren van een voorlopig
ontwikkelingsperspectief op basis van de ruimtekenmerken van de omgeving en de dynamiek van de activiteit

stap 4
de niet-ruimtelijke afwegingsfactoren worden in rekening gebracht, wat kan leiden tot een nuancering van de
conclusie van stap 3 en de toekenning van een definitief ontwikkelingsperspectief
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In een eerste stap wordt de ruimtelijk – planologische context geanalyseerd: de bestaande
bestemming wordt daarbij geconfronteerd met de gewenste ruimtelijke structuur cf. GRS, RSV,
RSPA, hogere RUP‟s in ontwikkeling.
In de tweede stap wordt een analyse gemaakt van het bedrijf en zijn activiteiten enerzijds en van de
omgeving en omgevende functies anderzijds.
– De analyse van de bedrijfsactiviteiten moet het mogelijk maken een inschatting van de dynamiek
te maken.
– De analyse van de omgeving is enerzijds gebaseerd op de feitelijke toestand en het functioneren
van de aanwezige functies, en anderzijds op eventuele randvoorwaarden of grenzen die worden
opgelegd vanuit het sectorale juridische kader.
In een derde stap gebeurt een confrontatie van de activiteit en zijn dynamiek met de omgeving. Deze
confrontatie leidt tot grenzen en voorwaarden die de basis vormen voor het formuleren van een
ontwikkelingsperspectief voor de locatie.
Schematische weergave

Ruimtevraag
Verschijningsvorm
Milieu
Hinderaspecten

Fysisch systeem
Landschap

Confrontatie - afweging
ACTIVITEIT
aard
dynamiek

OMGEVING
draagkracht
kwetsbaarheid
Beleidskader
bestemmingen
GRS - RSV…
Sectoraal kader

Mobiliteitsprofiel

Mobiliteit
(bereikbaarheidsprofiel)

Structuurbepalende functies
natuur
landbouw
wonen
…

KLASSEN

KLASSEN

hoogdynamisch

0

1

2

laagdynamisch

...

0
1ontwikkelingsperspectieven
specifieke
per klasse

juridische toets (vergunningen…)
socio – economische toets
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3.2.1

Eerste stap: analyse van de ruimtelijk planologische context
De ruimtelijk-planologische context
–
–
–
–
–
–

3.2.2

Bestemmingen2 (gewestplan – BPA – RUP)
Visie GRS + evaluatie van verfijning of afwijking t.o.v. gewestplan
Mobiliteitsplan
Visie RSV en RSP-A
Visie lopende processen
Andere relevante planningsdocumenten

Tweede stap: analyse van de bestaande toestand (inclusief gewenste
uitbreiding) en ruimtelijke impact op de omgeving
De stap behelst een analyse in functie van een afweging van de ingreep – impact relatie.
Ingreep (typering van de activiteit)
Ruimtebehoefte van het bedrijf
– Huidig ruimtegebruik
– Evt. gewenst ruimtegebruik
Type activiteiten
– Beschrijving
– Hinderbronnen
Mobiliteitsprofiel
– Mobiliteitsprofiel: parking, mobiliteit gebruikers
– Parkingbehoefte
– Toegangen
Uiterlijke verschijningsvorm
–
–
–
–

Schaal
Inplanting: tov bouwlijn, perceelsgrenzen
Fysische toestand, materiaalgebruik gebouwen, dakvorm, in vergelijking met de omgeving
Buffers

Omkeerbaarheid van het ruimtegebruik
Omgeving
De relevante functies (kan verschillen per locatie) komen aan bod. Tevens wordt expliciet verwezen
naar relevante sectoraal juridische context/juridische verankering
Fysisch systeem
–
–
–
–

Beschermingszones grondwaterwinning
Integraal waterbeheer: NOG-ROG (verwijzen naar de uit te voeren watertoets)
Waterlopen: categorie – beheer – kwaliteitsdoelstellingen
Bekkenbeheerplan

2

Indien bestemming cf. gewestplan of BPA conflicteert met recentere visies in een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan of een andere
gedragen beleidsvisie, dan primeert het laatste.

Hoogstraten – RUP zonevreemde bedrijven – toelichting – ap‟12

IOK

plangroep

13

DEEL 1 ALGEMEEN

Natuur
– Speciale beschermingszones
– VEN
– Feitelijke kenmerken, kwaliteiten, kwetsbaarheid
Landschap
– Monumenten en landschappen: beschermde monumenten, landschappen, dorpsgezicht
– Erfgoedlandschappendecreet: ankerlandschap
– Landschappelijke kwaliteiten, kwetsbaarheid
Landbouw
– Ruilverkaveling, landinrichting
– Waardering sterkte agrarische structuur
– Agrarisch gebruik (gebruikspercelen)
Wonen
– Situering activiteit t.o.v. bewoning
Bereikbaarheidsprofiel
(evt andere)

3.2.3

Derde stap: de classificatiematrix en een voorlopig ontwikkelingsperspectief
Op basis van de analyses uit stap 1 en stap 2 worden volgende conclusies getrokken:
– Vaststelling van grensstellende elementen en afwegingselementen vanuit de gewenste structuur
– Inschatting van de dynamiek van de activiteit op de omgeving (laag-, matig- of hoogdynamisch)
Door confrontatie van de ruimtekenmerken met de dynamiek van de activiteit worden grenzen en
voorwaarden (i.f.v.. impactbeperking) vastgesteld.
Deze grenzen en voorwaarden kunnen gespecificeerd worden i.f.v. de bestaande situatie en een
eventuele uitbreiding.
Fysisch systeem
Het fysisch systeem is het geheel van eigenschappen, processen en onderlinge relaties van klimaat,
geologie, reliëf, bodem, oppervlakte- en grondwater en lucht. Het RSV stelt uitdrukkelijk dat het
fysisch systeem de onderlegger vormt van de ruimtelijke structuur en een sterk structurerende
werking heeft (moet hebben) voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.
In die zin kunnen vanuit het fysisch systeem grensstellende elementen aangegeven worden indien
de impact van het aansnijden ervan niet beperkt blijft tot de locatie zelf, maar een volledig
ecosysteem (bijvoorbeeld het watersysteem  zie ook watertoets) over grote afstand kan verstoren.
Natuurlijk overstroombare gebieden en depressies kunnen grensstellend zijn, zeker als hun
structurerende werking het lokale niveau overstijgt (zoals het hypothekeren van een integraal
waterbeheer). In dergelijke gebieden zijn ophoging, bebouwing of infrastructuur niet gewenst (=
grensstellend in de strikte zin van het woord). Andere elementen van het fysisch systeem kunnen wel
randvoorwaarden opleggen maar worden niet per definitie beschouwd als grensstellend. In dat geval
kan mits naleven van de randvoorwaarden de impact beperkt worden.
Natuur
De afweging ten opzichte van de natuurlijke structuur houdt een evaluatie van de actuele biologische
waarde in enerzijds en van de potenties van het gebied voor de natuurlijke structuur anderzijds. Met
biologische waarde wordt bedoeld:
– Waardering van de vegetatie (indicator Biologische waarderingskaart van België)
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– Waarde van het gebied voor de fauna
– Waarde van het gebied in een groter geheel (ecologische infrastructuur)
– Gaafheid van het fysisch systeem en graad van ecologische natuurlijkheid
Landbouw
Een toetsing t.o.v. de agrarische structuur kan gebeuren door een evaluatie in functie van de actuele
en potentiële waarde ervan voor de landbouw. Criteria die daarbij een rol spelen zijn:
– Op niveau van de agrarische structuur: een structureel sterk agrarisch gebied wordt gekenmerkt
door relatief onversnipperde open ruimte (niet te veel verspreide bebouwing), een homogeen
agrarisch gebruik en een sterke agrarische infrastructuur in functie van een toekomstgerichte
landbouw. Andere elementen die een rol spelen zijn het ontbreken van natuurlijke fysische
beperkingen zoals extreem natte of droge bodems. Naast een evaluatie van de kenmerken kan
ook het al dan niet behoren tot een ruilverkaveling hiervoor een indicator zijn. Een andere
indicator is de landbouwwaarderingskaart.
– Op niveau van een bedrijf: de actuele rol in de agrarische structuur (indicator:
“landbouwgebruikspercelen“ op basis van de mestaangiftes bij de VLM) en de aard van het
bedrijf
Landschap
Vanuit landschappelijk oogpunt kunnen gave landschappen als grens- of voorwaardenstellend zijn.
Een gaaf landschap is een landschap waarvan de samenhang slechts in beperkte mate gewijzigd is
door ingrepen. Het betreft hetzij relicten van traditionele landschappen (valleilandschappen, heideen venlandschappen), hetzij relicten van landschapspatronen: kleinschalig landschapspatroon,
depressies, historische rijgehuchten op hogere interfluvia.
Zowel belevingswaarde als relictwaarde zijn daarbij afwegingselementen.
Belangrijke indicatoren voor de aanwezigheid van gave landschappen of landschapskenmerken:
(indicatoren: beschermingen, landschapsatlas)
Wonen - hinderaspecten
–
–
–
–

Hinder naar de omgeving (indicator Vlarem klasse)
Afvalgeneratie door activiteiten
Afvoer/behandeling hemelwater en afvalwater
…

Mobiliteit
– Confrontatie bereikbaarheidsprofiel en mobiliteitsprofiel
– Parkeerbehoefte
– Toegang
Conclusie stap 3: voorlopig ontwikkelingsperspectief

3.2.4

Vierde stap: niet-ruimtelijke
ontwikkelingsperspectief

afwegingsfactoren

en

een

definitief

Historiek
– Ontstaan
Ruimtelijk-juridische aspecten
–
–
–
–

Graad van zonevreemdheid
Milieuvergunningen
Bouwvergunningen en bouwmisdrijven
Administratieve handelingen (PV‟s,…)
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Sociale aspecten
– Lokale binding
Economische aspecten
– Recente investeringen
– Praktische problemen bij eventuele herlokalisatie
– Uitrustingsgraad van het terrein
Conclusie stap 4: bezwarende en verzachtende factoren
Op basis van stap 4 kunnen bezwarende en/of verzachtende factoren in rekening gebracht worden.
Definitieve conclusie: definitief ontwikkelingsperspectief
Rekening houdend met de conclusie uit stap 4 kan het voorlopig ontwikkelingsperspectief uit stap 3
genuanceerd worden. Dit leidt tenslotte tot een definitief ontwikkelingsperspectief.
conclusie: definitief ontwikkelingsperspectief
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4

Mogelijk juridische grensstellende elementen

4.1

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN):
Het VEN is een netwerk van waardevolle natuurgebieden waar een specifiek beleid inzake
natuurbehoud wordt gevoerd, gebaseerd op de kenmerken en elementen van het natuurlijk milieu,
op de onderlinge samenhang tussen de gebieden en op de aanwezige en potentiële natuurwaarden.
Het VEN bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling
(GENO). IN GEN en GENO neemt de administratieve overheid de nodige maatregelen om de natuur
en het natuurlijk milieu te behouden, te herstellen en te ontwikkelen.
In het najaar van 2002 werd de eerste fase van afbakening van het VEN voltooid. De Vlaamse
Regering keurde op 18 juli 2003 deze eerste afbakening van gebieden van het VEN goed.

4.2

Het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON)
Het IVON is het geheel van gebieden waarin de administratieve overheid zorg draagt voor het
behoud van de aanwezige natuurwaarden, maatregelen neemt ter bevordering en versterking van
die natuurwaarden, alsook stimulerende maatregelen neemt ter bevordering van de biologische
diversiteit. Het IVON bestaat uit natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden. De
IVON-gebieden zijn nog niet afgebakend.

4.3

Speciale beschermingszone (SBZ)
De speciale beschermingszones verwijzen naar de zogenaamde habitatrichtlijngebieden en
vogelrichtlijngebieden. Het betreft een decretale verankering van twee Europese Richtlijnen.
Beschermingszones tot behoud van de vogelstand (Vogelrichtlijn)
De Vogelrichtlijn heeft tot doel de instandhouding van alle natuurlijke in het wild levende
vogelsoorten op het Europees grondgebied te bevorderen en hun leefgebieden doeltreffend te
beschermen. De Europese Richtlijn 79/409/EEG van 02.04.79 verplicht de lidstaten voor de
leefgebieden van de in bijlage bij de richtlijn vermelde bijzonder te beschermen vogelsoorten, alsook
voor de rui-, overwinteringsgebieden en rustplaatsen van de geregeld voorkomende trekvogels,
speciale beschermingsmaatregelen te treffen. Hiervoor zijn de lidstaten gebonden om naar aantal en
oppervlakte de meest geschikte gebieden voor de instandhouding van deze vogelsoorten aan te
wijzen als speciale beschermingszone, de zogenaamde vogelrichtlijngebieden. De Besluiten van de
Vlaamse Regering (17.10.88, 20.09.96, 23.06.98, 17.07.00) hebben 23 gebieden met een totale
oppervlakte van 97.745 ha aangeduid als speciale beschermingszone.
Beschermingszones in het kader van de instandhouding van natuurlijke habitats en de wilde
flora en fauna (Habitatrichtlijn)
De EU-richtlijn 92/43/EEG van 21.05.92 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de
wilde flora en fauna beoogt het waarborgen van de biologische diversiteit, door het in stand houden
van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en flora binnen de EU-lidstaten. Deze richtlijn is
complementair aan de Vogelrichtlijn. Ook de Habitatrichtlijn gaat uit van de aanwijzing van speciale
beschermingszones. Voor Vlaanderen werden in 2001 (B.Vl.Regering 04.05.01) 38 gebieden met
een totale oppervlakte van 101.891ha aangemeld bij de Europese Commissie.
Passende beoordeling significantie negatieve effecten
In een habitatrichtlijngebied dienen de lidstaten passende maatregelen te treffen om de
bescherming, de instandhouding en het herstel van habitats en soorten waarvoor de gebieden
werden aangewezen te verzekeren. Voor de uitvoering van plannen of projecten die negatieve
gevolgen (kunnen of zullen) hebben voor het gebied is een aparte procedure voorzien (art. 6 van de
Europese richtlijn).
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4.4

Bosdecreet
Het bosdecreet van 13 juni 1990 reglementeert de bossen, ongeacht de bestemming volgens het
gewestplan, andere bestemmingen of eigenaar. Het kent aan de bossen verschillende functies toe,
het regelt de toegankelijkheid, het stelt het opmaken van een beheerplan voor bossen groter dan 5
ha verplicht en het beschermt de bossen.
Het bosdecreet werd in november 1999 lichtjes aangepast. Terwijl vroeger een bos enkel kon gekapt
worden ten openbaar nut, is het nu mogelijk een bos te kappen als de eigenaar zelf (of via een derde
partij) een boscompensatie voorziet. Hij kan deze compensatie voorzien via de aanplanting van
nieuw bos op een ander perceel of via een bijdrage aan het boscompensatiefonds.
Als de percelen in kwestie geheel of deels bebost zijn, zal rekening gehouden moeten worden met
artikel 90bis van het Bosdecreet de wijzigingen ervan. Dit artikel voorziet in uitzonderingen op het
ontbossingsverbod, maar die uitzonderingen gelden niet voor ontbossing gelegen in landbouwzones.
In dat geval is er advies van de afdeling Bos en Groen nodig.
Artikel 90bis voorziet wel nog in een mogelijkheid tot ontheffing van het verbod. Dat verzoek tot
ontheffing van het verbod moet goedgekeurd worden door de Vlaamse minister van Leefmilieu.

4.5

Beschermde landschappen
Het decreet van 16.04.96 (BS 21.05.96) regelt de bescherming van landschappen en de
instandhouding, het herstel en het beheer van de in het Vlaamse gewest gelegen beschermde
landschappen.
De bescherming van de landschappen wordt verzekerd door het opleggen van een aantal
maatregelen en richtlijnen die tot doel hebben de landschappen in stand te houden en te
onderhouden. Hieronder vallen onder andere erfdienstbaarheden van openbaar nut en beperkingen
op de uitoefening van de eigendoms- en gebruiksrechten. Naast deze maatregelen en richtlijnen die
specifiek zijn voor elk beschermd landschap, kan de Vlaamse regering een aantal algemene
beschermingsvoorschriften vaststellen.

4.6

Integraal waterbeleid
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (decreet IWB) legt in hoofdstuk III,
afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. De watertoets geeft
uitvoering aan het principe van de integratie van integraal waterbeleid bij de opmaak van plannen,
programma‟s en vergunningen, waarin wordt gesteld dat er bij eender welk nieuw initiatief geen
schadelijk effect mag ontstaan of dat dit schadelijk effect zoveel mogelijk wordt beperkt en indien dit
niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de
infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.
Overeenkomstig het Decreet Integraal Waterbeleid dienen de beslissende overheden te
onderzoeken of de betrokken activiteit een schadelijk effect op het watersysteem kan doen ontstaan
dat vermijdbaar is.
De watertoets kan m.a.w. omschreven worden als het proces van vroegtijdig informeren, adviseren,
afwegen en uiteindelijk beoordelen van de mogelijke schadelijke effecten van plannen, programma‟s
of vergunningsbesluiten op het watersysteem. Doel is preventief te werk te gaan door reeds in een
vroeg stadium het watersysteem mee te nemen in de afweging.
Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: "ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat
voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt
teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de
gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en
bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door
de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het
onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen".
Elk nieuw initiatief waarvoor er een vergunning nodig is (een stedenbouwkundige, een
milieuvergunning of een andere) en elk plan of programma, moet vóór de goedkeuring aan de
watertoets onderworpen worden. Alleen wanneer er in geen geval schadelijke effecten voor water te
verwachten zijn, zoals bij een jachtvergunning, dan zegt het gezond verstand dat de watertoets
zonder voorwerp is.
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Toont de watertoets aan dat het initiatief significante schade kan veroorzaken, dan moet men op
zoek naar alternatieven of compenserende maatregelen. De beslissende overheid legt in de eerste
plaats voorwaarden op om de schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. Als dat niet kan,
zal de beslissende overheid de maatregelen richten op herstellen van de schade. Voor schade in de
categorie "infiltratie van hemelwater" of "ruimte voor water", bestaat een noodoplossing: waar herstel
onmogelijk is, kan compensatie eventueel nog een oplossing bieden. Is er - in uitzonderlijke gevallen
- geen aanvaardbaar alternatief of remedie mogelijk, dan zit er niets anders op dan de vergunning of
de goedkeuring voor het plan of programma te weigeren.

4.7

Beschermingszones drinkwaterwinning
Voor grondwaterwinningen voor openbare drinkwatervoorziening worden formele waterwingebieden
en beschermingszones afgebakend. Beschermingszones type I, II of III worden aangeduid. De
voorschriften voor deze waterwingebieden en beschermingszones hebben een verordenende kracht.

4.8

Toetsing milieueffecten
Waarom onderzoek naar milieueffecten?
Milieueffectrapportage (de m.e.r.) is een instrument om de doelstellingen en beginselen van het
milieubeleid te helpen realiseren, nl. het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen.
Milieueffectrapportage is een juridisch-administratieve procedure waarbij voordat een activiteit of
ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) plaatsvindt, de
milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden bestudeerd, besproken
en geëvalueerd. De achterliggende grondgedachte suggereert dat het beter is om de voor het milieu
schadelijke activiteiten (plannen en projecten) vanaf een vroeg stadium in de besluitvorming te
ondervangen en bij te sturen. Het principe is eigenlijk eenvoudig: eerst denken en dan doen. Zo laat
de milieueffectrapportage toe daadwerkelijk een preventief milieubeleid te voeren.
De regelgeving voor milieueffectrapportage werd opgemaakt op Europees niveau en werd later
geïmplementeerd door Vlaanderen in de decreten: mer/vr decreet van 18/12/2002, decreet van
22/04/2005 en het decreet van 27/04/2007. Er werden een aantal uitvoeringsbesluiten goedgekeurd
die bepalen welke categorieën van plannen en programma‟s onderhevig zijn aan een MER.
Het maken van een MER wordt gekoppeld aan de procedure van het RUP in het decreet Algemene
Bepalingen Milieubeleid.
Specifiek voor het opmaken van RUP‟s geeft het uitvoeringsbesluit, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 7/11/2007, uitvoering aan het decreet van 27 april 2007, het zogenaamde planMERdecreet. Het decreet van 27/04/2007 verplicht dat bepaalde plannen van administratieve overheden
van gewestelijk, provinciaal of lokaal niveau worden onderworpen aan een milieueffectenstudie,
vooraleer zij definitief worden goedgekeurd. De opmaak van een screening voor de MER-plicht is
een rechtstreekse uitvoering van dit uitvoeringsbesluit.
Wat is een screening op milieueffecten?
Een screening inzake planMER-plicht houdt in dat wordt onderzocht / aangetoond dat het RUP en de
realisatie ervan geen aanzienlijke gevolgen zal hebben voor het milieu en een planMER
redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten.
Hierbij wordt uitgegaan van de klassieke milieudisciplines, waarbij een onderscheid gemaakt wordt
tussen disciplines op niveau van de effecten zelf en disciplines op niveau van de “ontvangers”.
Directe en indirecte effecten van de ingreep kunnen waar te nemen zijn.
Resultaat screening milieueffecten RUP zonevreemde infrastructuur
De dienst MER heeft in een brief van 06/01/2010 laten weten dat het voorgenomen plan geen
aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is.
Deze brief wordt bijgevoegd in bijlage bij het voorontwerp RUP. De Screeningsnota is raadpleegbaar
via de website van de dienst MER (www.mervlaanderen.be).
De randvoorwaarden uit screening zijn in het RUP ingewerkt. Per deelplan van het RUP worden de
conclusie en de belangrijkste elementen uit de screening weergegeven.
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4.9

Ruimtelijke veiligheidsrapportage
Op 29 juni werd het besluit houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage van
kracht (BS 19/06/2007). Dit besluit legt in de vorm van een schema de criteria vast die de dienst
Veiligheidsrapportering hanteert om te beslissen of bij een gemeentelijk, een provinciaal of een
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) al dan niet een ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden
opgemaakt. Tegelijkertijd traden ook de bepalingen in het decreet Ruimtelijke Ordening met
betrekking tot de procedure voor adviesvraag voor het opstellen van een ruimtelijk veiligheidsrapport
bij een ruimtelijk uitvoeringsplan, in werking. Concreet betekent dit dat alle voorontwerpen van
ruimtelijke plannen sindsdien ter advies aan de dienst Veiligheidsrapportering dienen voorgelegd te
worden, en dit ten laatste 21 dagen voor de plenaire vergadering.
Wanneer een ruimtelijk uitvoeringsplan een bestemmingswijziging beoogt, ziet de ruimtelijke
veiligheidsrapportage erop toe dat door de nieuwe bestemming de preventie of de beperking van de
gevolgen van zware ongevallen niet in het gedrang komt. Het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR)
onderzoekt, wanneer nodig de risico‟s.
In het decreet Ruimtelijke Ordening werden bepalingen ingevoegd die de ruimtelijke planner verplicht
om rekening te houden met de aspecten van risico‟s van zware ongevallen van Seveso-inrichtingen.
Het Besluit RVR-criteria bevat de criteria om te beslissen of bij een ruimtelijk uitvoeringsplan effectief
een ruimtelijk veiligheidsrapport vereist is. Om erop toe te zien dat bij ruimtelijke ontwikkelingen het
risico van zware ongevallen niet vergroot of de gevolgen van zware ongevallen niet ernstiger kunnen
worden, definieerde de Vlaamse overheid zogenaamde aandachtsgebieden. Dit zijn gebieden die bij
het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen bijzondere aandacht vragen:
– ofwel vanwege de aanwezigheid van grote groepen van personen: woongebieden, druk bezochte
gebouwen, belangrijke transportassen,…. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de gevolgen van
een zwaar ongeval ernstiger kunnen maken door een hoger aantal menselijke slachtoffers;
– ofwel vanwege hun milieu- en/of natuurwaarde: waardevolle of bijzonder kwetsbare
natuurgebieden,…. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de milieuschade mogelijk verhogen;
– ofwel vanwege de intrinsieke mogelijkheid om zware ongevallen te veroorzaken: externe
gevarenbronnen. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de kans op een zwaar ongeval, en aldus
ook het risico van een zwaar ongeval, vergroten.
De Vlaamse overheid ontwikkelde een procedure die de wisselwerking tussen bestaande en/of
geplande Seveso-inrichtingen enerzijds en bestaande en/of geplande aandachtsgebieden anderzijds
moet bestuderen teneinde mogelijke onverenigbaarheden reeds tijdens de planningsfase op te
sporen en er op gepaste wijze op te reageren. Het moet voorkomen dat in de toekomst
aandachtsgebieden te dicht bij Seveso-inrichtingen ingeplant worden (maar ook omgekeerd)
waardoor mens of milieu aan te hoge risico's van zware ongevallen zouden blootgesteld worden. De
ruimtelijke veiligheidsrapportage verbindt aldus het beleid ruimtelijke ordening met het industriële
veiligheidsbeleid inzake risico's van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. In
het ruimtelijke planningsproces moet rekening gehouden worden met de resultaten van het ruimtelijk
veiligheidsrapport. Hierbij is het mogelijk dat (ontwerpen van) ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten
bijgestuurd of aangepast worden.
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Het RUP voorziet niet dat Seveso-inrichtingen zich in het plangebied kunnen vestigen. Er zijn
bovendien geen aandachtsgebieden gepland binnen dit RUP. De opmaak van een RVR is bijgevolg
niet noodzakelijk.

nee
Stap 1

Stap 2: Aandachtsgebied
in RUP

nee

ja

Stap 2

Stap 3
Stap 4: Seveso-inrichting op
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5

Bespreking vergunningstoestand

5.1

Uitgangsprincipe vergunningstoestand
Zoals reeds onder punt 1.3 „Voorbereidend onderzoek‟ werd aangegeven, wordt m.b.t. de
vergunningstoestand hetzelfde principe gehanteerd als bij het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven
(waarin 4 van de 5 zonevreemde locaties van onderhavig RUP naar dit RUP werden doorverwezen
omwille van hun ruimtelijke clustering met een „wooneiland‟).
Om in aanmerking te komen voor een opname in het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven, dienden
de bedrijven in principe behoorlijk vergund te zijn. Maar indien „op basis van een ruimtelijke
afweging, die tot de conclusie heeft geleid dat het betrokken zonevreemd gebouw of gebruik voor het
gebied aanvaardbaar kan zijn, kunnen bij uitzondering en onder bepaalde voorwaarden ook nietbehoorlijk vergunde bedrijven die (eventueel deels) zonder vergunning werden opgericht, uitgebreid
of in gebruik gewijzigd opgenomen worden.‟
Met betrekking tot hoofdzakelijk vergunde gebouwen moet wel worden opgemerkt dat hier de
zonevreemde basisrechten zoals voorzien in de VCRO gelden als een minimum. De voorschriften
van onderhavig RUP kunnen deze basisrechten verfijnen of aanvullen, maar niet verstrengen. De
basisrechten voor zonevreemde (hoofdzakelijk vergunde) constructies kunnen m.a.w. niet te niet
worden gedaan door de voorschriften van dit RUP.

5.2

Juridische bespreking
De vraag kan gesteld worden of de opmaak van een RUP dat de regularisatie van een (deels)
onvergunde zonevreemde constructie mogelijk maakt, argumenteerbaar is. In zulke situatie is de
beoordelingsvrijheid van de overheid aan beperkingen onderworpen en is het door de Raad van
State uitgeoefend wettigheidstoezicht verscherpt. Er dient onderzocht of het bestuur dat het
planinitiatief neemt, niet handelt onder druk van de voldongen feiten.
Met betrekking tot enkele van de locaties die worden opgenomen in onderhavig RUP kan bovendien
de vraag worden gesteld of een vonnis of arrest van een rechtbank, waarbij het herstel in de vorige
staat wordt bevolen, nog een gemeentelijk RUP kan worden opgemaakt waarbij de bestaande
toestand wordt geregulariseerd.
Argumenten tegen de goedkeuring van een RUP waardoor de uitvoering van het door de rechter
bevolen herstel doelloos zou worden, worden gevonden enerzijds in het verbod het gezag van
gewijsde van rechterlijke beslissingen te schenden en anderzijds de grondwettelijke scheiding der
machten.
Er wordt aangenomen dat wanneer een plan tot stand komt waardoor de tenuitvoerlegging van een
rechterlijke uitspraak doelloos wordt, de rechterlijke macht bevoegd is de externe en interne
wettigheid te onderzoeken van de totstandkoming van dit plan, zonder enige eigen
beoordelingsbevoegdheid ten aanzien van de met de beoogde ruimtelijke ordening verband
houdende motieven die de overheid ertoe hebben gebracht het plan tot stand te laten komen.
Een RUP dient opgemaakt te worden met het oog op de goede ruimtelijk ordening van het
plangebied en niet louter ter regularisatie. Indien niets erop wijst dat het gewicht van de voldongen
feiten determinerend is of prevaleert op de bezorgdheid van een goede ruimtelijke ordening, lijkt het
opmaken van een RUP waarbij o.a. een illegale toestand wordt geregulariseerd, argumenteerbaar.
In casu lijkt gesteld te kunnen worden dat de gemeentelijke overheid, bij de opmaak van onderhavig
RUP handelt met het oog op de goede ruimtelijke ordening en in het kader van het algemeen belang,
gezien het uitvoering geeft aan het beslist beleid m.b.t. zonevreemde gebouwen in het algemeen en
zonevreemde bedrijven in het bijzonder, zoals vastgelegd in het GRS. Indien voor elke afzonderlijke
locatie een grondige ruimtelijke afweging gebeurt in het kader van de categorisering van de
ontwikkelingsperspectieven, lijkt te kunnen worden gesteld dat het gewicht van de voldongen feiten
niet determinerend is of prevaleert op de goede ruimtelijke ordening.
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1 RUP 01 Schrijnwerkerij Verschueren

1

RUP 01 Schrijnwerkerij Verschueren

1.1

Inleiding
Het bedrijf Jan Verschueren bvba is een algemene schrijnwerkerij (PVC / Aluminium / Hout) gelegen
in agrarisch gebied. Het bedrijf, opgericht in 1985, haalt voordeel uit de huidige ligging, dicht bij de
aansluiting op de E19 en centraal gelegen voor het klantenpotentieel (dat zich zowel in de Belgische
als Nederlandse markt situeert).
Dit bedrijf is zonevreemd gelegen en wil op een haalbare wijze in regel komen met het oog op de
toekomst en opvolging van het bedrijf.

1.1.1

Ligging
Het bedrijf is gelegen in Hoogstraten – Meer aan de Meerleseweg 68, tussen Meer en Meerle, nabij
de aansluiting op de E19.

1.1.2

Terrein en afbakening
Het bedrijf bevindt zich op een perceel in de hoek gevormd door de Meerleseweg en de Oude
Meerleseweg. Op het perceel bevindt zich de woning van de zaakvoerder, bijna op de rooilijn van de
Meerleseweg. Achter de bedrijfswoning staat, vrijstaand, het bedrijfsgebouw. Vanaf de straat, langs
de woning wordt de bedrijfsruimte toegankelijk gemaakt via een verharde oppervlakte, uitgevoerd in
klinkerverharding.
De woning is een bestaande omgevormde langgevelhoeve, 1 bouwlaag onder de kroonlijst. De
bedrijfsruimte is een nieuwbouw met plat dak, 2 bouwlagen onder de kroonlijst, uitgevoerd in rode
baksteen.
Het plangebied wordt afgebakend door de bestaande perceelsgrenzen. Noordwestelijk wordt deze
perceelsgrens gevormd door de rooilijn van de Meerleseweg, in het zuidwesten in dit de grens met
de Oude Meerleseweg. Noordoostelijk en zuidoostelijk wordt het plangebied afgebakend door de
grenzen met de aanpalende percelen. De noordelijke perceelsgrens wordt deels gevormd door een
dichte haag, de zuidelijke grens door een bomenrij (berken).
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1.2

Beoordelingsfiche: de ontwikkelingsperspectieven van het bedrijf

1.2.1

Stap 1: Omgevingscontext

1.2.1.1

Gewenste structuur vanuit het GRS
Op de synthesekaart van de gewenste ruimtelijke structuur is het plangebied gelegen in
landbouwkerngebied en binnen het wooneiland nr. 28, Meerleseweg – Zandbergstraat. Het gebied
is, volgens de opdeling in deelruimtes, gelegen in de deelruimte „Gele Hart'. Volgende visie wordt
voor deze deelruimte vooropgesteld in het GRS Hoogstraten:
“Het gebied in de driehoek Berge, Ipenrooi en Groot Eyssel vormt de deelruimte Gele Hart. Het Gele
Hart wordt gekenmerkt door de hoofdfunctie landbouw die rekening houdt met de kwetsbaarheid van
de open ruimte. Natuur en recreatie zijn hier de medegebruikers.
Alle in te planten functies moeten rekenschap geven aan de kwetsbaarheid van het gebied. Deze
deelruimte omvat een omvangrijke openruimte waardoor het gebied onder druk kan komen te staan
ter inplanting van allerhande functies. Deze dienen steeds getoetst aan het uitgesproken agrarische
en openruimte karakter van de deelruimte.
Wonen is mogelijk onder strikte voorwaarden in de vrijkomende agrarische bebouwing die in de
landbouwgehuchten voorkomt. Deze landbouwgehuchten worden aangeduid als wooneiland.”
Voor zonevreemde bedrijven werd volgend ontwikkelingsperspectief uitgewerkt in het GRS:
“De bedrijven worden getoetst aan de gewenste ruimtelijke structuur en er wordt een gebiedsgerichte
visie ontwikkeld. Enkele lokale bedrijven komen in aanmerking voor een bestemmingswijziging van
hun gronden terwijl andere bedrijven beter verplaatst worden naar een lokaal bedrijventerrein.”
Specifiek met betrekking tot zonevreemde bedrijven in landbouwkerngebieden (waarin het
plangebied gelegen is) wordt in het GRS gesteld dat:
“Bestaande lokale bedrijvigheid in principe niet gewenst is. Indien zij een duidelijke link heeft met de
landbouw, kan een bestaand zonevreemd bedrijf bestendigd worden. Nieuwe bedrijven dienen
geweerd te worden.
Aan de randen van de landbouwkerngebieden kunnen zonevreemde bedrijven worden bestendigd
mits volgende randvoorwaarden:
– Het bedrijf grenst aan een woongebied, woonstrip, woonlint, wooneiland of bedrijventerrein en is
ermee verweefbaar naar functie en schaal. Uitbreidingen zijn mogelijk mits het bedrijf verenigbaar
blijft qua schaal en functie met haar omgeving.
– Een nabestemming met landbouw wordt opgelegd voor de bedrijven niet aansluitend bij
woonkern, hoofddorp of bedrijventerrein.”
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1.2.1.2

Grensstellende juridische elementen en planologische randvoorwaarden
In volgende tabel zijn juridische elementen en planologische randvoorwaarden opgenomen.
Juridisch kader en planologische
randvoorwaarden

Relevante elementen voor het RUP

Planologische randvoorwaarden

Gewestplan
RUP/BPA
Verkaveling
RSV/RSPA

Het bedrijf is volledig gelegen in agrarisch gebied
Het bedrijf maakt geen deel uit van een ander RUP of BPA
Het bedrijf is gelegen in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling
Zie bespreking onder punt 1.2.1.3.
Geen specifieke planologische randvoorwaarden

Landbouw

HAG
ruilverkaveling

Het plangebied is gelegen binnen het herbevestigd agrarisch gebied
Het bedrijf is niet gelegen binnen een ruilverkaveling.

Landschap

Beschermd monument
Beschermd landschap, dorpsgezicht,
stadsgezicht
Ankerplaats
Relictzone

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

Natuur

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied
Ramsargebied
Gebieden van VEN/IVON
Natuurreservaten

Het bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m
Het bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m
Het bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m
Het bedrijf is niet binnen een afbakening hiervan gelegen
Het bedrijf is niet binnen een natuurreservaat gelegen

Fysisch systeem

Beschermingszone waterwingebied
Overstromingsgevoelig gebied

Nvt
Nvt

Mobiliteit

Mobiliteitsplan/GRS Hoogstraten

Het bedrijf is
ontsluitingsweg

gelegen

langs

de

Meerleseweg,

een

lokale

Andere

Voorkooprecht
Ruimtelijke
veiligheidsrapportage
RVR
(resultaat
uit
screening
op
milieueffecten)

Screening op milieueffecten
(conclusie uit planMER-screening)

Nvt
Met betrekking tot de ruimtelijke veiligheidsrapportage (RVR) kan
gesteld worden dat:
binnen een straal van 2 km rond het plangebied zich geen SEVESOinrichtingen bevinden,
binnen het plangebied geen aandachtsgebieden worden gevestigd.
Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat de opmaak van een RVR in
het geval van dit RUP niet vereist is volgens de geldende regelgeving
en dat de veiligheid voor dit gebied ten opzichte van SEVESObedrijven gegarandeerd is.
Per milieudiscipline werden volgende conclusies gegeven n.a.v. het
verzoek tot raadpleging:
Bodem en watersysteem

Door de goedkeuring van dit RUP is er geen verstoring van de
bodemlagen te verwachten. Bovendien kunnen maatregelen worden
voorzien in het RUP om mogelijke effecten naar bodem en water te
minimaliseren. Volgende maatregelen en voorschriften kunnen als
aanbeveling naar voor worden geschoven:
bufferen van hemelwater: opvang, nuttig hergebruik, overig
hemelwater laten infiltreren of vertraagd afvoeren
beperking van verharding in de mate van het mogelijke tegen het
licht van de noodzakelijkheid van verharding voor het goed
functioneren van de infrastructuur en de activiteiten
zo veel mogelijk streven naar waterdoorlatende verharding: streven
naar de aanleg van de verharde delen van de terreinen in stofvrije,
kleinschalige opbreekbare en waterdoorlatende materialen, tenzij dit
uit praktische overwegingen niet haalbaar is of uit milieutechnische
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Juridisch kader en planologische
randvoorwaarden

Relevante elementen voor het RUP

overwegingen niet toegestaan is.
Tevens
kunnen
telkens
bij
individuele
aanvragen
tot
stedenbouwkundige vergunning in functie van de watertoets
bijkomende flankerende maatregelen worden opgelegd.
Mobiliteit

Er zijn geen significante elementen te verwachten door de
goedkeuring van dit RUP. Het effect ten opzichte van de bestaande
situatie en de referentiesituatie is neutraal tot positief gezien in het
RUP voorzien kan worden dat de bedrijfsactiviteiten beperkt blijven en
de ontsluiting enkel langs de Meerleseweg en niet langs de Oude
Meerleseweg kan gebeuren.
Fauna en flora

In vergelijking met de referentiesituatie heeft de herbestemming van
het plangebied geen invloed op fauna en flora in de onmiddellijke
omgeving en binnen het plangebied zelf. De impact van de inname
van dit gebied is echter zeer beperkt en door in het RUP reeds
bepaalde uitgangspunten te hanteren en regels op te leggen in de
stedenbouwkundige voorschriften, kunnen de effecten naar fauna en
flora worden geminimaliseerd.
Volgende maatregelen in de planinhoud kunnen bijdragen tot een
positieve beoordeling:
Groenvoorzieningen
Niet-verharde onbebouwde ruimten inrichten als groene ruimte.
Het landschappelijk bufferen van het plangebied d.m.v. het
aanplanten van laag en hoogstammig streekeigen groen.
Beperking van bebouwing en verharding
Mens

Het goedkeuren van het RUP heeft geen negatieve effecten naar de
mens.
Landschap en erfgoed

Er zijn geen significante effecten op het landschap en erfgoed te
verwachten door de goedkeuring van het RUP. Het aanbrengen van
landschappelijk integrerende groenschermen kan bovendien een
landschappelijke meerwaarde creëren.
Conclusie

Door de goedkeuring van dit RUP worden geen significante effecten
op het milieu verwacht. De huidige bedrijfsactiviteiten hebben immers
geen of nauwelijks een impact op het milieu. Naar de toekomt worden
voor
dit
bedrijf
geen
bijkomende
uitbreidingsof
intensiveringsmogelijkheden geboden. Bovendien kunnen in de
stedenbouwkundige voorschriften een aantal maatregelen opgenomen
worden die positieve effecten inhouden.

1.2.1.3

Bespreking goedgekeurde niet-vervallen verkaveling
Het bedrijf is gelegen in een op 7 juli 1963 door het college van burgemeester en schepenen
goedgekeurde verkaveling. Volgens het vergunningenregister is het lot 2 van de verkaveling, waar
het bedrijf op gelegen is, momenteel niet vervallen.
Volgens de verkavelingsvoorschriften is het lot gelegen in een zone voor alleenstaande bebouwing.
Het lot komt volgens de voorschriften in aanmerking voor het bouwen van een woonhuis, eventueel
met bijhorigheden, binnenplaats en tuin. Het oprichten van een garage en / of afzonderlijke
bijgebouwen is toegestaan.
Bij de loten 1, 3, 4 en 6 werd reeds de bestemming volgens de verkaveling gerealiseerd. Het lot 5 is
momenteel als bijkomende tuinruimte gevoegd bij lot 4. Doch in 2000 werd door de eigenaar van het
lot gemeld dat hij nog steeds lot 5 wenst te behouden als een bebouwbaar lot volgens de
verkavelingsvoorschriften.
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Lot 2, waarop het bestaande bedrijf is gevestigd, heeft nog geen invulling volgens de
verkavelingsvoorschriften bekomen. De oorspronkelijke landbouwhoeve (opgericht voor de datum
van goedkeuring van de verkaveling) is behouden gebleven en heeft geen plaats geruimd voor een
vrijstaande eengezinswoning volgens de voorschriften van de verkaveling. Het hoevegebouw werd
omgevormd tot de huidige bedrijfswoning. In de jaren ‟90 werd achterliggend het huidige bedrijf
opgericht.
Hoewel de bestaande bebouwing op lot 2 niet in overeenstemming is met de
verkavelingsvoorschriften, noch qua bestemming, noch qua inplanting en afmetingen, kan toch
gesteld worden dat de bestaande invulling niet als hinderlijk of conflictueus t.o.v. de overige percelen
van de verkaveling dient beschouwd te worden. De huidige invulling hypothekeert de verdere
ontwikkeling en behoud van de invulling op de overige loten volgens de verkavelingsintenties niet. Er
kan gesteld worden dat het schrappen van lot 2 uit de verkaveling het woon-wensbeeld voor de
overige loten in de verkaveling en voor het wooneiland waarvan het deel uitmaakt niet ingrijpend zal
aantasten. Er wordt dan ook voorgesteld om de verkaveling met bijhorende voorschriften te
schrappen voor wat betreft het lot 2.

1.2.2

Stap 2: analyse van de locatie en economische activiteit

1.2.2.1

Ruimtelijke kenmerken en verschijningsvorm van het bedrijf
Huidig ruimtegebruik
Oppervlakte

Onderverdeeld

m²

Bebouwing
Verharding
Plangebied

Woning en bedrijfsgebouw
Inrit en parking

Woning: 195m², bedrijfsgebouw 930m²
Verharding: 600m²
Plangebied 3600m²

Uiterlijke verschijningsvorm
Architectuur

Gebruik
van
gebouwen

de

Bijhorende
infrastructuur

Omgeving
straatbeeld

1.2.2.2

en

De woning betreft een gerenoveerde vrijstaande langgevel hoeve, waarvan de gevels
zijn bepleisterd (een afgeleide crème kleur van wit) met oranje gebakken dakpannen.
De bedrijfsruimte is een losstaande nieuwbouw constructie met plat dak, 2 bouwlagen
onder de kroonlijst, uitgevoerd in rode baksteen.
De woning wordt gebruik als woonst voor de bedrijfsleider en zijn gezin.
De bedrijfsruimte wordt gebruikt als schrijnwerkerij voor hout, aluminium en PVC.
De inrit loopt over in de een ruime parking ten behoeve van het bedrijf. Alle verharde
oppervlakten zijn homogeen in betonklinkers uitgevoerd.
De niet verharde onbebouwde delen van het plangebied zijn als tuin of als weide voor
hobbyvee ingericht en horen bij de woonfunctie.
Verzorgde indruk
De woning – zeer dicht bij Meerleseweg gelegen – past in het straatbeeld en vormt een
visuele afscheiding voor het bedrijfsgebouw t.o.v. de Meerleseweg. T.o.v. de Oude
Meerleseweg is deze visuele afscheiding (uitgevoerd door een houtkant in loofhout en
een geknotte rij berkenbomen) onvoldoende gezien ze niet dicht en onvoldoende
wintergroen is, dit voornamelijk m.b.t. de achtergevel van het bedrijfsgebouw. Het
bedrijfsgebouw kan bezwaarlijk als passend in het straatbeeld van de Oude
Meerleseweg beschouwd worden.

Ruimtelijke kenmerken van de omgeving van het bedrijf
Beschrijving van de omgeving
Fysisch systeem
Relevante elementen voor het RUP

Bodemtype
Reliëfkenmerken
Waterlooptype
Waterhuishouding

Het plangebied is gelegen in een natte podzolachtige bodem
Het plangebied is gelegen in een vrij vlak landschap
Zowel in het plangebied als in de directe omgeving situeert zich geen gecategoriseerde
waterloop.
Het plangebied is niet in een van nature overstroombaar gebied (NOG) gelegen, noch
in een recent overstroomd gebied (ROG). Het is niet in overstromingsgevoelig gebied
gelegen, noch in erosiegevoelig gebied.
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Relevante elementen voor het RUP

Het plangebied is deels in infiltratiegevoelig gebied gelegen.
Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2).

Natuur en landschap
Relevante elementen voor het RUP

Landschapstype
Natuurlijke
kenmerken

Het bedrijf is gelegen in een wooneiland, dat zich situeert in een open landbouwgebied
Binnen het plangebied zijn zelf geen biologisch waardevolle elementen aanwezig. In de
directe nabijheid van het plangebied is zuidwestelijk een valleibos terug te vinden, dat
deels werd opgenomen in de boskartering.

Gebruik van de ruimte
Relevante elementen voor het RUP

Wonen
Werken

Het bedrijf en de bedrijfswoning situeren zich in een wooneiland gevormd door een
aantal woningen en landbouwbedrijven met exploitatiewoningen
Het bedrijf is gelegen in een omgeving waar veel landbouwgebruikspercelen
(voornamelijk grasland en maïsteelt) zijn gelegen. Ook glastuinbouw komt voor in de
omgeving van het plangebied.

Mobiliteit
Ontsluiting van de ruimte
Relevante elementen voor het RUP

Wegtype

Wegprofiel

Ontsluitingspunten
Aantal klanten

Leveranciers/personeel

Parking

De Meerleseweg is een typische lokale ontsluitingsweg die het buitengebied ontsluit
naar een verbindingsweg.
De Oud Meerleseweg is een typische landbouwweg.
De Meerleseweg is een geasfalteerde 2 X 1 rijbaan, met een fietspad dat voornamelijk
vrijliggend en plaatselijk naastliggend is (ter hoogte van het plangebied is het fietspad
naastliggend).
De Oud Meerleseweg is een smalle betonbaan zonder duidelijke opdeling van
rijstroken en zonder afgebakend fietspad.
Het plangebied wordt via 1 punt ontsloten op de Meerleseweg.
Wekelijks bezoeken een tiental klanten het bedrijf, voornamelijk met een
personenauto, maar sporadisch ook met een lichte bestelwagen en / of
aanhangwagen.
Wekelijks verzorgen de toeleveranciers een tiental leveringen aan het bedrijf, dit
afwisselend met personenwagens, lichte bestelwagens en trekkers met oplegger.
Het personeel komt voornamelijk met de fiets of te voet naar het bedrijf.
Aan het bedrijf is een ruime parking voorzien, aangelegd in klinkerverharding. De
ontsluiting van de parkeerplaatsen gebeurt niet rechtstreeks op de openbare weg,
maar via het centrale ontsluitingspunt.

Impact op de omgeving
Fysisch systeem
Toetsing elementen in functie van watertoets:
– Gezien het bedrijf niet gelegen is binnen een risicozone (NOG, ROG, risicozone op
overstromingen of overstromingsgevoelig gebied), lijkt de veiligheid tegen overstromingen
gegarandeerd. Er is verder geen schadelijk effect te verwachten indien het hemelwater wordt
afgekoppeld van de verharde oppervlakte, wordt opgevangen en nuttig herbruikt. Het overtollige
regenwater dient ter plaatse te infiltreren. Aangezien het bedrijf gelegen is op een bodem die
deels infiltratiegevoelig is, dient de verharding zoveel mogelijk worden beperkt of te worden
voorzien met een waterdoorlatend karakter.
Natuur en landschap
– Het omliggende landschap heeft geen belangrijke landschaps- of natuurwaarden. Toch dient als
randvoorwaarde worden meegegeven dat de impact naar de open ruimte zoveel mogelijk moet
beperkt blijven.
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Gebruik van de ruimte
– Het bedrijf is gelegen in het wooneiland Meerleseweg. Impact op de overige woningen van dit
wooneiland is momenteel relatief beperkt, te meer door de visuele buffering die de bedrijfswoning
vormt tussen het bedrijfsgebouw en de overige bebouwing in het wooneiland.
– Het wooneiland is omgeven door agrarisch bodemgebruik, voornamelijk in functie van grasland,
maïsteelt en glastuinbouw. De (visuele) buffering van het bedrijf t.o.v. dit landbouwlandschap is
momenteel onvoldoende gesloten en wintergroen.
Impact op de mobiliteit
– Gezien het karaker van de Meerleseweg, een behoorlijk uitgeruste lokale ontsluitingsweg, dient
het aandeel van het verkeer op die weg, dat gegenereerd wordt door de bedrijvigheid op het
plangebied als beperkt en aanvaardbaar beschouwd te worden.

1.2.2.3

Ruimtebehoefte van het bedrijf
Ruimtebehoefte
Vanuit het bedrijf is er vaag een vraag naar uitbreiding. De bestaande infrastructuur en het terrein is
voldoende voor de huidige bedrijfsvoering. Afhankelijk van de economische groei en de zekerheid
van opvolging van het bedrijf kan op lange termijn mogelijk gedacht worden aan een uitbreiding in
functie van de productie en opslag. De zaakvoerder geeft aan dat deze uitbreiding mogelijk is op het
huidige perceel van het bedrijf, in eigendom van de zaakvoerder.
Impact op de omgeving
Gezien de mogelijke uitbreiding van het bedrijf kan doorgevoerd worden op het eigen perceel kan de
impact ervan op de omgeving als aanvaardbaar gezien worden, mits voldoende aandacht wordt
besteed aan het aanleggen van een gesloten buffering die ook tijdens de winterperiode voor een
visuele afscheiding zorgt.
Impact op de mobiliteit
Gezien het karakter en de uitrustingsgraad van de voorliggende lokale ontsluitingsweg en gezien de
relatief beperkte uitbreidingsbehoefte van het bedrijf, kan de impact van deze uitbreidingsbehoefte
op de mobiliteit als aanvaardbaar gezien worden.

1.2.3

Stap 3: Beoordeling op ruimtelijk planologisch en economisch vlak

1.2.3.1

Conclusie en aandachtspunten stap 1
Uit het juridisch kader blijkt dat het perceel waarop het bedrijf gelegen is, onderdeel uitmaakt van een
goedgekeurde niet-vervallen verkaveling. Er wordt voorgesteld om lot 2 (waarop het bedrijf en de
bedrijfswoning gelegen is) te schrappen uit de verkaveling. De verdere ontwikkeling en het karakter
van de verkaveling zal hierdoor niet in het gedrang komen. In de marge kan worden opgemerkt dat
het oprichten van vrijstaande bijgebouwen in de verkavelingsvoorschriften wordt toegestaan.
Verder zijn uit het juridisch kader geen bepalende kenmerken van toepassing op het plangebied naar
boven gekomen. Wel is het van belang op te merken dat het plangebied volgens het gewestplan in
agrarisch gebied gelegen is en dat het volgens het GRS gelegen is in landbouwkerngebied.
Volgens het GRS Hoogstraten sluit de schrijnwerkerij Verschueren aan bij het wooneiland
Meerleseweg. M.b.t. zonevreemde bedrijven in het landbouwkerngebied die aansluiten bij een
wooneiland voorziet het GRS een bestendiging van de toestand, mits een nabestemming landbouw
wordt opgelegd. Uitbreidingen zijn mogelijk inden het bedrijf qua schaal en functie met de omgeving
verenigbaar blijft.
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1.2.3.2

Conclusie en aandachtspunten stap 2
De vraag van het bedrijf betreft in eerste instantie het bestendigen van de huidige bedrijfsvoering op
de huidige locatie. Eventueel wordt op lange termijn een uitbreiding van het bedrijfspatrimonium
overwogen indien de economische omstandigheden gunstig zijn en de opvolging van het bedrijf
verzekerd wordt. Indien het tot die beoogde uitbreiding kan komen, kan dit op de bestaande locatie
binnen de huidige perceelscontouren van het bedrijf gerealiseerd worden.
Gelet op het huidige ruimtegebruik, gelet op de uiterlijke verschijningsvorm van het huidige bedrijf,
gelet op het fysisch systeem van het de omgeving, gelet op de natuurlijke kenmerken en het
landschapstype van de omgeving, gelet op het huidig ruimtegebruik in de omgeving, gelet op de
ontsluiting van het plangebied en gelet op de impact op de omgeving en de mobiliteit kunnen
volgende conclusies gemaakt worden uit de analyse van de locatie en de economische activiteit:
– De impact van de bestendiging van het huidige bedrijf zal gelijk zijn aan de huidige impact op de
omgeving en mobiliteit. Deze impact kan, mits de nodige maatregelen m.b.t. buffering en
inpassing van het bedrijf, als aanvaardbaar beschouwd worden.
– De impact van de mogelijke uitbreiding op lange termijn kan enigszins als aanvaardbaar
beschouwd worden daar deze volledig kan gebeuren op het huidige bedrijfsperceel. Doch ook
hier zullen randvoorwaarden aan buffering en inpassing van de bedrijfsgebouwen in het
landschap dienen gesteld te worden, wat de ruimtelijke mogelijkheden van een uitbreiding zal
beperken.

1.2.3.3

Conclusie en aandachtspunten stap 3
Het behoud van de bestaande activiteiten met een nabestemming landbouw op deze locatie is in
overeenstemming met de visie op het gebied m.b.t. verweefbare bedrijvigheid. De beperkte
uitbreidingen zouden hier ook mee in overeenstemming kunnen zijn indien schaal en impact van de
gewenste uitbreiding beperkt blijft en indien het type van bedrijfsvoering behouden blijft.
Bijkomende maatregelen dienen evenwel te worden genomen om de verweefbaarheid van het bedrijf
op deze locatie te verhogen en te garanderen:
– Verharding binnen het plangebied zoveel mogelijk beperken. Voor de aanwezige verharding
dienen infiltratiemogelijkheden voor regenwater ter plaatse te worden voorzien.
– Een gepaste buffering (visueel) is noodzakelijk ten opzichte van het landbouwlandschap. Om
gepast te zijn dient deze buffer gesloten te zijn en ook tijdens de winterperiode voldoende visueel
scheidend werken.
– Eventuele uitbreidingen van het bedrijf dienen qua schaal en functie aan te sluiten bij het
bestaande bedrijf.
Volgend ontwikkelingsperspectief wordt als conclusie van stap 3 voorgesteld: „Bestendiging van de
bestaande toestand, met nabestemming landbouw‟.

1.2.4

Stap 4: Niet-ruimtelijke afwegingsfactoren
Historiek
Het bedrijf werd op de huidige locatie opgericht op 1 oktober 1985 en groeide sindsdien op die
locatie uit tot het huidige bedrijf. In 1997 werd het huidige bedrijfsgebouw (opslag, productie en
kantoor) opgericht, op de plaats waar een (kleinere) vergunde varkens- en kippenstal stond. Voor de
opgerichte nieuwe constructie werden geen stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd.
Ruimtelijk-juridische aspecten
Relevante elementen

Graad van zonevreemdheid
Milieuvergunning

Stedenbouwkundige
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Het volledige perceel van het bedrijf met bedrijfswoning is volgens het
gewestplan gelegen in agrarisch gebied
Op 19 december 2002 werd door het college van burgemeester en schepenen
een ontvangstbewijs afgeleverd voor de ingediende melding tot het exploiteren
van een inrichting klasse 3.
Op 9 december 1963 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door
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Relevante elementen

vergunning

Verkaveling

Functie vergund
Administratieve
handelingen (PV‟s)

het college van burgemeester en schepenen strekkende tot het bouwen van een
kippen- en varkensstal.
Er werden geen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd m.b.t. het huidig
bedrijf, de aangelegde verhardingen of de bedrijfswoning.
De bedrijfswoning betreft een voormalige langgevelhoeve, opgericht voor 1962.
Op 7 juni 1963 werd door het CBS een verkavelingsvergunning afgeleverd (6
loten voor alleenstaande bebouwing). Het huidige bedrijfsperceel valt binnen de
verkaveling, op het perceel met lotnummer 2. Zie onder 1.2.1.3 voor bijkomende
toelichting over de verkaveling.
M.b.t. lot 2 wordt voorgesteld deze te schrappen uit de verkaveling.
Gezien tot op heden geen stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd
m.b.t. het bedrijf dient ook de functie als onvergund beschouwd te worden.
Tot op heden werd geen PV opgemaakt van enig bouwmisdrijf

Bespreking vergunningstoestand
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het bedrijf niet als behoorlijk vergund kan beschouwd worden. Enige
loutering (zij het zeer beperkt) bij de gebrekkigheid van de vergunningstoestand kan gevonden
worden in het feit dat het bestaande, niet-vergunde bedrijfsgebouw werd opgericht op de plaats van
en ter vervanging van een bestaande en vergunde kippen- en varkensstal. Bovendien kan worden
opgemerkt dat het oprichten van vrijstaande bijgebouwen volgens de verkavelingsvoorschriften kan
worden toegestaan (de vergunbaarheid van de functie van het vrijstaand bedrijfsgebouw lijkt evenwel
minder haalbaar in het kader van de verkavelingsvoorschriften).
Gelet op de onvergunde toestand van het bedrijf, lijkt het aangewezen om het voorstel tot
bestendiging bij te stellen tot uitdoving. Dit kan door het in werking treden van de nabestemming
landbouw te koppelen aan een vastgestelde termijn.
Omgevings- en regiogebondenheid
Het bedrijf wordt uitgebaat door de eigenaar die ook in de voorliggende bedrijfswoning woont. Het
personeel woont in de directe omgeving van het bedrijf.
Een deel van het cliënteel situeert zich in de deelgemeente Meer of binnen de grenzen van de stad
Hoogstraten. Het overige deel van het cliënteel situeert zich zowel in België als in Nederland, de
eigenaar geeft te kennen dat de strategische ligging nabij de aansluiting op de E19 een belangrijke
troef is om deze markt te kunnen bespelen.
Gedane investeringen en toekomstperspectieven
De laatste 5 jaren werden volgende investeringen gedaan in het bedrijf:
–
–
–
–

uitbreiden / moderniseren machinepark (2003/2004)
toonzaal en bureel (2005)
bedrijfswagens (2004-2006)
hard- en software (2004)

De bedrijfsvoerder geeft in de enquête te kennen momenteel niet over concrete
uitbreidingsbehoeften of –plannen te beschikken. Hij sluit evenwel een uitbreidingsbehoefte op lange
termijn niet uit, maar die zal afhankelijk zijn van de economische groei en opvolging van het bedrijf.
Problemen bij eventuele herlokalisatie
De bedrijfsleider geeft te kennen dat indien het bedrijf niet op de huidige locatie kan blijven voort
bestaan, het merendeel van de gedane investeringen verloren zullen gaan gezien het bedrijf
vermoedelijk zal worden stopgezet. Bij het bepalen van de termijn tot het inwerking treden van de de
nabestemming dient hiermee rekening gehouden te worden.
Een herlokalisatie van het bedrijf ziet de bedrijfsleider financieel als onhaalbaar.
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Conclusie sociaal-economische context en aandachtspunten
De niet-ruimtelijke afwegingsfactoren geven aanleiding tot het bijstellen van de conclusie uit stap 3
ondanks het feit dat het gaat om een ter plaatsen gegroeide situatie met een zekere verwevenheid
met de persoonlijke leefomgeving van de bedrijfvoerder en zijn gezin en deels een lokale
klantengebondenheid. De onvergunde toestand van het bedrijf strookt niet met de conclusie van
bestendiging van de bestaande toestand.
Het ontwikkelingsperspectief wordt bijgesteld van bestendiging naar uitdoving. De uitdoving zal tot
stand komen door een strikte overgangstermijn vast te leggen, waarna de nabestemming landbouw
zal ingaan. Om gedane investeringen nog voldoende te kunnen benutten (tot aan afschrijving) en om
een redelijke overgang te kunnen organiseren, wordt de termijn vastgesteld op 20 jaar.
Er wordt voorgesteld om de verkavelingsvoorschriften – enkel m.b.t. het perceel in casu – op te
heffen op de datum van goedkeuring van onderhavig RUP.
Gezien de uiterst vage behoefte van het bedrijf om op lange termijn uit te breiden, gezien het
vooropgestelde uitdovingsdoel, met nabestemming landbouw en gezien de gebrekkige
vergunningstoestand wordt geopperd dat het bieden van aanzienlijke of structurele
uitbreidingsmogelijkheden niet wenselijk is.

1.2.5

Conclusie

1.2.5.1

Categorisering
Bedrijf uitdoven (op een termijn van 20 jaar)

1.2.5.2

Ontwikkelingsperspectief van het bedrijf
Het uitdoven van het bedrijf op middenlange termijn (20 jaar), met nabestemming landbouw, kan in
overeenstemming worden gebracht met de visie op het gebied gezien de aansluiting bij het
wooneiland
Meerleseweg,
gezien
de
aanvaardbare
ruimtelijke
impact,
behoorlijke
ontsluitingsmogelijkheden via de lokale ontsluitingsweg Meerleseweg en gelet op het onvergunde
karakter van het bedrijf.
Bijkomende maatregelen kunnen tevens worden genomen om in afwachting van de uitdoving de
verweefbaarheid van het bedrijf op deze locatie te optimaliseren.
Volgende grenzen en randvoorwaarden zijn geldig voor bedrijvigheid binnen het plangebied:
– Verhardingen binnen het plangebied dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. Voor de
aanwezige verharding dienen infiltratiemogelijkheden voor regenwater ter plaatse voorzien te
worden.
– Een gepaste buffering (visueel) is noodzakelijk ten opzichte van het landbouwlandschap. Om
gepast te zijn dient deze buffer gesloten te zijn en ook tijdens de winterperiode voldoende visueel
scheidend werken.
– Aanzienlijke en structurele uitbreidingen van het bedrijf kunnen niet worden toegestaan, te meer
gelet op het uitdovend karakter. Verbouwingen binnen hetzelfde volume en herbouwen zijn wel
toegestaan als ook beperkte kleine uitbreidingen in functie van technische noodzakelijkheden
gekoppeld aan de bedrijfsvoering.
– Louter kleinhandel of commerciële activiteiten zijn niet toegelaten. Er moet steeds een koppeling
zijn met het productieproces (of een deel van het productieproces) van de aangeboden
producten.
– Bijkomende ontsluitingspunten creëren is niet toegelaten, het behoud van de bestaande
ontsluiting is aangewezen.
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1.3

Doelstelling en visie
Met als doelstelling ‘het uitdoven op middenlange termijn en
het in afwachting hiervan landschappelijk inkleden van
bedrijfsgebied’ wordt er – naast het opnieuw omzetten naar
landbouw op middenlange termijn – gestreefd naar een
duidelijke afbakening van de bestaande activiteiten, die worden
geïntegreerd in het wooneiland Meerleseweg en die op een
gepaste
wijze
aansluiten
bij
het
omgevende
landbouwlandschap.
Het woongedeelte en de bijhorende tuinruimte dienen aan de
straatzijde voorzien te worden, wat de inpassing in het
wooneiland zal bevorderen. De bedrijfsruimten achter de
woning dienen, in afwachting van de nabestemming landbouw,
landschappelijk ingekleed en visueel gebufferd te worden t.o.v.
de omgeving.
De ontsluiting en toegang tot de gebouwen dient gecentraliseerd te gebeuren en kan enkel ter
hoogte van de Meerleseweg aansluiting vinden met het openbaar domein.

1.4

Uitwerking RUP

1.4.1

Van schetsontwerp naar grafisch plan

Schetsontwerp

Aanzet tot grafisch plan

De krachtlijnen van het schetsontwerp, ter vertaling naar het grafisch plan, zijn:
zone wordt in afwachting van de nabestemming landbouw ingericht in functie van de bedrijvigheid
de voorste deelzone, in aansluiting met omliggende bebouwingsstructuur, wordt ingericht als woonruimte met
bijhorende tuin (overdrukzone), teneinde een maximale integratie in het wooneiland te bekomen
de bebouwing in de tijdelijke bedrijfszone blijft beperkt tot de huidige oppervlakten
de buffering ten aanzien van het omgevende landschap wordt gerealiseerd door dichte permanente
groenbuffers – zoals hoge haagstructuren – en dit binnen de achterliggende zone voor bedrijvigheid
de ontsluiting voor de woon- en bedrijfsfunctie gebeurt gebundeld langs één punt ter hoogte van de
Meerleseweg
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1.4.2

Leeswijzer verordenende bepalingen RUP
In het RUP wordt een zone aangeduid met als nabestemming landbouw. In afwachting van deze
nabestemming wordt een invulling als bedrijvenzone (voor het bestaande bedrijf) mogelijk gemaakt.
De nabestemming landbouw zal in werking treden bij stopzetting van de bedrijfsvoering of uiterlijk 20
jaar na goedkeuring van dit RUP. Dit komt er dus op neer dat na goedkeuring van dit RUP tijdelijk
(voor maximaal 20 jaar) bedrijfsvoering zoals de bestaande kan worden toegestaan. In deze periode
zullen ook stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen kunnen worden verleend in het
kader van die bedrijfsvoering. De stedenbouwkundige vergunningen dienen uiteraard in elk geval te
passen binnen de verordenende voorschriften van dit RUP en zullen tijdelijk van aard zijn (beperkt
tot 20 jaar na goedkeuringsdatum van dit RUP).
Na het in werking treden van de nabestemming zal een landbouwbestemming van toepassing zijn
voor deze zone. Bestaande (bedrijfs)gebouwen kunnen, na het bekomen van een
stedenbouwkundige vergunning strekkende tot het wijzigen van de functie van de gebouwen,
behouden blijven als landbouwbedrijfsgebouw. Bebouwing in het kader van de huidige KMObedrijfsvoering dient bij het ingaan van de nabestemming verwijderd te worden (tenzij omgevormd
naar een landbouwbestemming).
Eventuele bedrijfsgebouwen die reeds voor het in werking treden van dit RUP als hoofdzakelijk
vergund dienen beschouwd te worden, kunnen ook na het ingaan van de nabestemming landbouw
behouden blijven, als hoofdzakelijk vergund zonevreemd bedrijfsgebouw. Deze gebouwen vallen dan
onder de zonevreemde basisrechten zoals opgenomen in de VCRO.
Met betrekking tot het woongedeelte op de bedrijfszone werden via een overdruk specifieke
voorschriften uitgewerkt, gebaseerd op de bepalingen van de bestaande verkaveling en op de
basisrechten voor zonevreemde woningen, zoals voorzien in de VCRO. De bepalingen m.b.t. de
woning zijn niet termijngeboden en staan dus los van het eventueel ingaan van de nabestemming
landbouw.
Om de impact op de omgeving, voornamelijk m.b.t. de mobiliteit, beperkt te houden, worden via
overdruk bijkomende bepalingen voorzien i.v.m. de ontsluitingsmogelijkheden van het bedrijf. Deze
bepalingen werden wel gekoppeld aan de overgangstermijn. Van zodra de nabestemming landbouw
in werking zal treden, komen deze bepalingen immers te vervallen.

1.4.3

Ruimtebalans
grafisch plan RUP (opp in m²) gewestplan (opp. in m²)
artikel

opp

artikel 1

3599

totaal

3599

agrarisch gebied

3599

Bron: Digitaal berekend op basis van bestemmingsplan in Autocad

1.4.4

Register van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt die
aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of compensatie
Dit is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 §1, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een
gebruikerscompensatie.
Dit register geeft de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan
geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso
een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de
regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval
beoordeeld worden. Het register kan geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden,
uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold voor de bestemmingswijziging digitaal te
vergelijken met het huidige voorliggende plan. Mogelijk verschilt de cartografische ondergrond
waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd
worden.
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Na opmaak van het register blijkt geen enkele bestemmingswijziging in het plangebied aanleiding te
geven tot een vergoeding of heffing. Een grafische weergave hiervan zit vervat in de bijlagen (punt
1.5).

1.4.5

Opheffing strijdige voorschriften
Gewestplan
De bestemmingen voor Hoogstraten zijn vastgelegd in het gewestplan Turnhout (KB. 30.09.1977).
Het plangebied van het „RUP Schrijnwerkerij Verschueren‟ is volgens het gewestplan gelegen in
agrarisch gebied.
Het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen koppelt aan elke bestemming specifieke voorschriften:
– De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.
Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel
karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van
een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een
woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in
geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening
van de landbouw- en bosgebieden.
Vanaf het ogenblik van het in werking treden van het RUP, vervalt het voorschrift van het gewestplan
en wordt het grafisch verordenend plan met de bijbehorende verordenende voorschriften van dit
RUP van toepassing.
Verkavelingsvoorschriften van geldende niet vervallen verkavelingen
Lot 2 van de verkaveling met kenmerk 074/001, zoals vergund door het college van burgemeester en
schepenen op 7 juni 1963 valt volledig samen met het plangebied van het „RUP Schrijnwerkerij
Verschueren‟.
Vanaf het ogenblik van het in werking treden van het RUP, vervalt voor lot 2 de verkaveling 074/001.
Voor de overige loten (buiten het plangebied van het RUP gelegen) blijft de verkaveling behouden.

1.4.6

Plannen
Plan feitelijke en juridische toestand
Zie bijgevoegd plan „feitelijke en juridische toestand'.
Grafisch plan
– Zie bijgevoegd plan “grafisch verordenend plan”.
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1.5

Bijlagen
Bijlage 1: kaarten ruimtelijke context
–
–
–
–
–
–

Situering orthofoto
Bestemming gewestplan
Sectoraal juridische context
Fysisch systeem
Landbouwgebruik
Vegetatiekaart

Bijlage 2: fotoreportage
Bijlage 3: Register van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan
geven tot planschade, planbaten of compensatie
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467c
449k

467t

447k

445e2
445f2

465p

465g

465n

465m

RUP Zonevreemde Bedrijven Hoogstraten
Bijlage : Register van percelen waarvoor planbaten, planschade,
kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn.
Antwerpseweg 1
T 014-58 09 91
info@iok.be

B - 2440 Geel
F 014-58 97 22
www.iok.be

datum: 16-06-2011

1:1.000

RUP 01 Schrijnwerkerij Verschueren
bron : ondergrond grafisch verordenend plan

350084_PLB_02.mxd
getekend : DP

Bijlage : Register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade
of gebruikersschade kan verschuldigd zijn.
Planbaten mogelijk (Vlaamse codex RO art. 2.6.4.)

Planschade mogelijk

bedrijvigheid -> wonen

bedrijvigheid -> openbaar nut

openbaar nut -> bedrijvigheid

bedrijvigheid -> groen

openbaar nut -> recreatie

bedrijvigheid -> landbouw

openbaar nut -> wonen

bedrijvigheid -> opppervlaktedelfstoffen

groen -> bedrijvigheid

bedrijvigheid -> recreatie

groen -> landbouw

openbaar nut -> groen

groen -> oppervlaktedelfstoffen

openbaar nut -> landbouw

groen -> recreatie

openbaar nut -> opppervlaktedelfstoffen

groen -> wonen

recreatie -> groen

landbouw -> bedrijvigheid

recreatie -> landbouw

landbouw -> oppervlaktedelfstoffen

recreatie ->oppervlaktedelfstoffen

landbouw -> recreatie

wonen -> bedrijvigheid

landbouw -> wonen

wonen -> openbaar nut

recreatie -> bedrijvigheid

wonen -> groen

recreatie -> wonen

wonen -> landbouw
wonen -> oppervlaktedelfstoffen

plangebied

wonen -> recreatie

mogelijke kapitaalschade / gebruikersschade (decreet grond- en pandenbeleid art. 6.2.)
landbouw -> groen
De items, voorgesteld in deze legende, bieden een overzicht van de mogelijke bestemmingswijzigingen die voorkomen in het register
van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn. de horizontale arcering wijst op
mogelijke gevallen van planbaten; de verticale arcering wijst op mogelijke planschadegevallen; de gekruiste arcering wijst op mogelijke
gevallen van kapitaalschade of gebruikersschade.

DISCLAIMER
Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing,
een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.
Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding
of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen.
Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan dus
geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing
is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden
in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De regeling over de gebruikerscompensatie
is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen,
overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet grond- en
pandenbeleid kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan
geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebruikerscompensatie”.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In een aantal
gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden.
Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is opgenomen.
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RUP 02 Schrijn- en timmerwerken Vermonden

2.1

Inleiding
Het bedrijf Schrijn- & Timmerwerken Vermonden bvba is een schrijnwerkerij die trappen en
binnendeuren maakt. Het bedrijf is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens
het gewestplan.
Het bedrijf is in 1990 op de huidige locatie terecht gekomen. De initiële landbouwbestemming werd
er omgevormd tot de huidige schrijnwerkerij, hiertoe werd (in drie stappen) verbouwd en uitgebreid.
De centrale ligging voor het klantenpotentieel en de nabijheid van de autosnelweg zijn momenteel de
voornaamste pluspunten voor de huidige locatie.
Het bedrijf is zonevreemd en wil op een haalbare wijze in regel komen met het oog op de toekomst
van het bedrijf, het realiseren van uitbreidingsplannen voor opslag en met het oog op de opvolging
van het bedrijf (zoon van de zaakvoerder is momenteel reeds medezaakvoerder).

2.1.1

Ligging
Het bedrijf is gelegen in Hoogstraten – Meer aan Hoogeind 87 C (bedrijfswoning is Hoogeind 87),
tussen Meer en Meerle, nabij de aansluiting op de E19.

2.1.2

Terrein en afbakening
Het bedrijf bevindt zich op een perceel langs Hoogeind, een lokale verbindingsweg. De weg is langs
de oostzijde van het perceel gelegen, maar het perceel is tevens aan de zuidzijde en de westzijde
langs een gemeenteweg gelegen met dezelfde benaming.
Op het perceel bevindt zich de bedrijfswoning, waarachter de bedrijfsruimten zich situeren. De
woning en de bedrijfsruimte zijn beiden toegankelijk langs een gemeenschappelijke inrit die aansluit
op het zuidelijk stuk van de openbare weg. De inrit loopt langs de achtergevel van de woning en
komt uit bij de oostelijke zijde van de bedrijfsruimten. Aan de westzijde zijn nog twee bijkomende
toegangen van op het openbaar domein aangelegd tot aan de bedrijfsruimten.

Hoogstraten – RUP zonevreemde bedrijven – toelichting – ap‟12

IOK

plangroep

39

DEEL 2 FICHES BEDRIJVEN

Aan de westzijde van de bedrijfsruimten is een overdekte bergplaats opgericht, die deels op het
openbaar domein gelegen is. Ook de aangelegde klinkerverharding aan deze zijde van het perceel is
deels op het openbaar domein gelegen. Het is duidelijk dat afbakening van het plangebied beperkt
blijft tot de eigendom van het bedrijf. De delen die gelegen zijn op het openbaar vallen dus principieel
buiten het plangebied.
Het plangebied wordt afgebakend door de contouren van de bedrijfspercelen. Zowel westelijk als
zuidelijk en oostelijk betreft dit de rooilijn met Hoogeind. In het noordoosten grenst dit perceel aan
een perceel met bestaande woning, in het noordwesten aan een perceel met landbouwstallingen.

2.2

Beoordelingsfiche: de ontwikkelingsperspectieven van het bedrijf

2.2.1

Stap 1: Omgevingscontext

2.2.1.1

Gewenste structuur vanuit het GRS
Op de synthesekaart van de gewenste ruimtelijke structuur is het plangebied gelegen in
landbouwkerngebied. Het ligt tevens binnen het wooneiland nr. 18, Hoogeind. Het gebied is volgens
de opdeling in deelruimtes gelegen in de deelruimte „Groen-geel Hoefijzer'. Volgende visie wordt
voor deze deelruimte vooropgesteld in het GRS Hoogstraten:
In het Groen-geel Hoefijzer ligt het accent op ontwikkeling en behoud van natuur, met landbouw,
bosbouw en recreatie als evenwaardig medegebruiker. Voor toerisme kan het groen-geel hoefijzer
met de Hoogdynamische As een maas vormen voor een netwerk.
Meersel-Dreef, Meerle en Wortel zijn elementen van het Groen-geel Hoefijzer en worden ontwikkeld
als rustige woonomgevingen. Doordat de kernen beperkt zijn in hun omvang en door hun compacte
bebouwingsstructuren zijn deze rechtstreeks omgeven door open gebieden enerzijds en beboste
anderzijds. De woonbeleving in deze kernen kan in de toekomst dan ook meer inspelen op de
aanwezigheid van deze troeven. Het is geenszins de bedoeling dat de kernen uitbreiden in de
waardevolle landschappen die de kern omgeven.
De Mosten, het bedevaartsoord te Meersel-Dreef, de te herbestemmen kleiputten van Desta en de
Rijksweldadigheidskolonie te Wortel zijn onderdeel van de deelruimte en zijn van belang bij de
toeristische uitbouw van de deelruimte.
De aanwezigheid van de Mark nabij recreatiepark De Mosten biedt mogelijkheden om een koppeling
te realiseren. Deze koppeling kan ondermeer gerealiseerd worden door het aanleggen van fiets- en
wandelpaden, onder andere het natuurleerpad.
Specifiek m.b.t. bedrijvigheid wordt voor deze deelruimte in het GRS Hoogstraten volgend
ontwikkelingsperspectief vooropgesteld:
Bijkomende lokale bedrijventerreinen zijn uitgesloten in deze kernen. Bestaande (zonevreemde)
bedrijvigheid kan behouden blijven, voor zoverre deze verweven is met het wonen.
Met betrekking tot zonevreemde bedrijven algemeen in landbouwkerngebieden (waarin het
plangebied gelegen is) wordt in het GRS gesteld dat:
“bestaande lokale bedrijvigheid in principe niet gewenst is. Indien zij een duidelijke link heeft met de
landbouw, kan een bestaand zonevreemd bedrijf bestendigd worden. Nieuwe bedrijven dienen
geweerd te worden.
Aan de randen van de landbouwkerngebieden kunnen zonevreemde bedrijven worden bestendigd
mits volgende randvoorwaarden:
– Het bedrijf grenst aan een woongebied, woonstrip, woonlint, wooneiland of bedrijventerrein en is
ermee verweefbaar naar functie en schaal. Uitbreidingen zijn mogelijk mits het bedrijf verenigbaar
blijft qua schaal en functie met haar omgeving.
– Een nabestemming met landbouw wordt opgelegd voor de bedrijven niet aansluitend bij
woonkern, hoofddorp of bedrijventerrein.”
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2.2.1.2

Grensstellende juridische elementen en planologische randvoorwaarden
In onderstaande tabel zijn juridische elementen en planologische randvoorwaarden opgenomen:
Juridisch kader en planologische
randvoorwaarden

Relevante elementen voor het RUP

Planologische randvoorwaarden

Gewestplan
RUP/BPA
RSV/RSPA

Het bedrijf is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Het bedrijf maakt geen deel uit van een ander RUP of BPA
Geen specifieke planologische randvoorwaarden

Landbouw

HAG
Ruilverkaveling

Het plangebied is gelegen binnen het herbevestigd agrarisch gebied
Het bedrijf is gelegen binnen de ruilverkaveling Meerle.

Landschap

Beschermd monument
Beschermd landschap,
dorpsgezicht, stadsgezicht
Ankerplaats
Relictzone

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt77

Natuur

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied
Ramsargebied
Gebieden van VEN/IVON
Natuurreservaten

Het bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m
Het bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m
Het bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m
Het bedrijf is niet binnen een afbakening hiervan gelegen
Het bedrijf is niet binnen een natuurreservaat gelegen

Fysisch systeem

Beschermingszone
waterwingebied
Overstromingsgevoelig gebied

Nvt
Nvt

Mobiliteit

Mobiliteitsplan/GRS Hoogstraten

Het bedrijf is aan de oostzijde gelegen langs Hoogeind, een lokale
ontsluitingsweg

Andere

Voorkooprecht
Ruimtelijke veiligheidsrapportage
RVR
(resultaat uit screening op
milieueffecten)

Nvt
Met betrekking tot de ruimtelijke veiligheidsrapportage (RVR) kan gesteld
worden dat:
er geen SEVESO-inrichting aanwezig of mogelijk is binnen het RUP,
binnen het plangebied geen aandachtsgebieden worden gevestigd.
Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat de opmaak van een RVR in het geval
van dit RUP niet vereist is volgens de geldende regelgeving en dat de veiligheid
voor dit gebied ten opzichte van SEVESO-bedrijven gegarandeerd is.
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Juridisch kader en planologische
randvoorwaarden

Relevante elementen voor het RUP

Screening op milieueffecten
(conclusie uit planMER-screening

Per milieudiscipline werden volgende conclusies gegeven n.a.v. het verzoek tot
raadpleging:
Bodem en watersysteem
Door de goedkeuring van dit RUP is er geen verstoring van de bodemlagen te
verwachten. Bovendien kunnen maatregelen worden voorzien in het RUP om
mogelijke effecten naar bodem en water te minimaliseren. Volgende
maatregelen en voorschriften kunnen als aanbeveling naar voor worden
geschoven:
bufferen van hemelwater: opvang, nuttig hergebruik, overig hemelwater laten
infiltreren of vertraagd afvoeren
beperking van verharding in de mate van het mogelijke tegen het licht van de
noodzakelijkheid van verharding voor het goed functioneren van de
infrastructuur en de activiteiten
zo veel mogelijk streven naar waterdoorlatende verharding: streven naar de
aanleg van de verharde delen van de terreinen in stofvrije, kleinschalige
opbreekbare en waterdoorlatende materialen, tenzij dit uit praktische
overwegingen niet haalbaar is of uit milieutechnische overwegingen niet
toegestaan is.
Tevens kunnen telkens bij individuele aanvragen tot stedenbouwkundige
vergunning in functie van de watertoets bijkomende flankerende maatregelen
worden opgelegd.
Mobiliteit
Er zijn geen significante elementen te verwachten ten gevolge de goedkeuring
van dit RUP indien remediërende maatregelen worden opgenomen in de
voorschriften m.b.t. de ontsluiting van het plangebied.
Het effect ten opzichte van de bestaande situatie en de referentiesituatie is
neutraal tot positief ten gevolge het opleggen van die remediërende maatregelen
m.b.t. een te centraliseren ontsluitingsmogelijkheid.
Fauna en flora
In vergelijking met de referentiesituatie heeft de herbestemming van het
plangebied geen invloed op fauna en flora in de onmiddellijke omgeving en
binnen het plangebied zelf. De impact van de inname van dit gebied is echter
zeer beperkt en door in het RUP reeds bepaalde uitgangspunten te hanteren en
regels op te leggen in de stedenbouwkundige voorschriften, kunnen de effecten
naar fauna en flora worden geminimaliseerd.
Volgende maatregelen in de planinhoud kunnen bijdragen tot een positieve
beoordeling:
Groenvoorzieningen
Niet-verharde onbebouwde ruimten inrichten als groene ruimte.
Het landschappelijk bufferen van het plangebied d.m.v. het aanplanten van
laag en hoogstammig streekeigen groen.
Beperking van bebouwing en verharding
Mens
Het goedkeuren van het RUP heeft geen negatieve effecten naar de mens. Op
ruimtelijk vlak kunnen bovendien maatregelen worden genomen, die positief
effect inhouden:
Gepaste ontsluitingsmogelijkheden.
Landschap en erfgoed
Er zijn geen significante effecten op het landschap en erfgoed te verwachten ten
gevolge van de goedkeuring van het RUP. Volgende ingrepen kunnen
bovendien een positief effect hebben op het landschap:
Aanbrengen van landschappelijk integrerende groenschermen
Herinrichten van het bedrijfsterrein kan op middenlange termijn een
landschappelijke meerwaarde creëren.
Bij een heringebruikname van het plangebied op lange termijn door
landbouwbedrijfsactiviteiten, vormt het plangebied een logisch geheel met de
ruimere landbouwomgeving.
Conclusie
Door de goedkeuring van dit RUP worden geen significante effecten op het
milieu verwacht. De huidige bedrijfsactiviteiten hebben immers geen of
nauwelijks een impact op het milieu. Naar de toekomst worden voor dit bedrijf
geen bijkomende uitbreidings- of intensiveringsmogelijkheden geboden.
Bovendien kunnen in de stedenbouwkundige voorschriften een aantal
maatregelen opgenomen worden die positieve effecten inhouden.
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2.2.2

Stap 2: analyse van de locatie en economische activiteit

2.2.2.1

Ruimtelijke kenmerken en verschijningsvorm van het bedrijf
Huidig ruimtegebruik
Oppervlakte

Onderverdeeld

m²

Bebouwing

Woning en bedrijfsgebouw

Verharding

Inrit en parking

Woning: 195m², bedrijfsgebouw: 883m² (loods) + 60m² (aanbouw
loods)
Verharding: 250m² (tussen woning en loods) + 175m² (achter
loods)
Plangebied 2647m²

Plangebied

Uiterlijke verschijningsvorm
Architectuur

Gebruik
van
gebouwen

de

Bijhorende
infrastructuur

Omgeving
straatbeeld

2.2.2.2

en

De woning betreft een gerenoveerde langgevelhoeve, omgeven door een verzorgd
aangelegde (voor)tuin. De gevels zijn gereinigd en hervoegd (rode baksteen met lichte
voeg), het dak is bedekt met rode gebakken dakpannen.
De bedrijfsruimten bestaan uit een aaneenschakeling van loodsen (typische
landbouwloodsen met industrieel karakter). De bedrijfsruimten werden ad hoc
opgericht in functie van de behoeftige oppervlakte van het bedrijf, zonder dat er sprake
is van enige gelijkvormigheid of architecturale aansluiting met bestaande delen.
Staalbouwconstructies met hellend en plat dak werden tegen elkaar geplaatst.
Gevelelementen in groene stalen profielplaten en rode snelbouwmetselwerk. Kleinere
constructies in functie van opslag en/of productie werden aan de buitenzijde tegen de
loodsen aangebouwd. Afvalcontainer, paletten, bestelwagen en vrachtwagen worden
buiten gestald, wat het geheel een iets wat rommelig uitzicht geeft. Voornamelijk de
kleinere constructies geven een laagwaardige indruk, de loodsen geven echter
ondanks hun gebrek aan esthetische kwaliteit toch een degelijke en hoogwaardige
indruk.
De woning werd gerenoveerd en verbouwd, waarvoor op 30 juni 2003 een regularisatie
werd bekomen.
De bedrijfsruimten worden gebruikt als schrijnwerkerij en opslag in functie van het
maken van trappen en deuren.
De inrit tussen de woning en de bedrijfsruimten werd aangelegd in betonklinkers en
zorgt zowel voor de ontsluiting van de woning als voor de toegankelijkheid van het
publieke gedeelte van het bedrijf (toonzaal / bureel). Er is gelegenheid tot parkeren
zowel voor bewoners en bezoekers van de woning als voor het cliënteel van het bedrijf.
De achterontsluiting van het bedrijf betreft een verharde oppervlakte tot tegen de
betonverharding van de openbare weg. De verharding werd deels uitgevoerd als
betonplaat en deels d.m.v. klinkerverharding. Bestelwagen en vrachtwagen van het
bedrijf worden hier in openlucht gestald.
De omgeving van de woning en het publiek gedeelte van het bedrijf geeft een zeer
verzorgde indruk, wat in contrast staat met het wat rommelig beeld aan de achterzijde
van het bedrijf.
De woning geeft een verzorgd en ingepast straatbeeld (t.o.v. het oostelijk gelegen deel
van de openbare weg). Doormiddel van afsluiting en groenaanleg wordt het
bedrijfsgebouw visueel gebufferd naar het zuidelijk deel van de openbare weg, wat ook
hier een verzorgd en in de omgeving en het straatbeeld ingepast geheel oplevert. De
westzijde werd echter niet ingepast in het straatbeeld. De bebouwing staat dicht bij tot
quasi op het openbaar domein, de strook tussen de bebouwing en de wegverharding
werd volledig verhard. De inpassing aan de westzijde van het perceel zal
aanpassingen vergen om tot op een aanvaardbaar niveau te kunnen komen.

Ruimtelijke kenmerken van de omgeving van het bedrijf
Beschrijving van de omgeving
Fysisch systeem
Relevante elementen voor het RUP

Bodemtype
Reliëfkenmerken
Waterlooptype

Het plangebied is gelegen in een droge tot matig natte podzol(achtige) bodem
Het plangebied is gelegen in vrij vlak landschap
Zowel binnen het plangebied als in de directe omgeving bevinden zich geen
gecategoriseerde waterlopen

Hoogstraten – RUP zonevreemde bedrijven – toelichting – ap‟12

IOK

plangroep

43

DEEL 2 FICHES BEDRIJVEN

Relevante elementen voor het RUP

Waterhuishouding

Het plangebied is niet in een van nature overstroombaar (NOG) of een recent
overstroomd (ROG) gebied gelegen.
Het plangebied is niet in erosiegevoelig gelegen, noch in overstromingsgevoelig
gebied.
Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) en gelegen in
infiltratiegevoelig gebied.

Natuur en landschap
Relevante elementen voor het RUP

Landschapstype

Het bedrijf is gelegen in een wooneiland, dat zich situeert in een open landschap
gevormd door landbouwgebruik en boscomplexen. Noordoostelijk bevindt zich een
recreatiedomein dat bestaat uit een complex van waterplassen en bossen.
Binnen het plangebied zijn geen biologisch waardevolle elementen aanwezig. In de
omgeving van het plangebied zijn enkele bosfragmenten te vinden. Het betreft
voornamelijk naaldbossen en gemengde bossen. Een deel van deze bossen werd
opgenomen in de boskartering. De bebossing van en rondom het recreatiedomein is
het grootste boscomplex in de nabijheid van het bedrijf.

Natuurlijke
kenmerken

Gebruik van de ruimte
Relevante elementen voor het RUP

Wonen
Werken

Recreatie

Het bedrijf en de bedrijfswoning situeren zich in een wooneiland gevormd door een
aantal woningen en landbouwbedrijven met exploitatiewoning.
Het bedrijf is gelegen in een omgeving waar veel landbouwgebruikspercelen
(voornamelijk maïsteelt en grasland) gelegen zijn. Ook glastuinbouw komt voor in de
omgeving van het plangebied.
In de directe nabijheid van het plangebied (noordoostelijk langs Hoogeind) is het
gemeentelijk recreatiedomein „De Mosten‟ gelegen. Het domein is opgebouwd rond een
zwemvijver, maar bevat ook een speeltuin, horeca en visvijvers. Het recreatiedomein is
gericht op openlucht gezinsrecreatie.

Mobiliteit
Ontsluiting van de ruimte
Relevante elementen voor het RUP

Wegtype

Wegprofiel

Ontsluitingspunten

Aantal klanten

44

Hoogeind (oostelijk van het plangebied) is een lokale ontsluitingsweg die het
buitengebied ontsluit naar een verbindingsweg.
Hoogeind (zuidelijk en westelijk van het plangebied) is ingericht als een typische
gemeentelijke landbouwweg.
Het oostelijke Hoogeind is een geasfalteerde 2 X 1 rijbaan met vrijliggend
anderskleurige fietspad.
Het zuidelijke en westelijke hoogeind is een smalle betonverharding zonder duidelijk
onderscheiden rijstroken.
Het plangebied wordt niet rechtstreeks ontsloten langs het oostelijke Hoogeind, maar
wel via een centrale ontsluiting (voor de bewoning van de zaakvoerders en voor het
cliënteel) dat uitgeeft op het zuidelijke Hoogeind. Via het westelijke hoogeind worden
twee bijkomende ontsluitingspunten voorzien. Deze punten worden voornamelijk
gebruikt in functie van de bedrijfsactiviteiten (laden en lossen).
Wekelijks bezoeken 5 tot 10 klanten het bedrijf. Dit gebeurt bijna uitsluitend met een
personenwagen.

Leveranciers/personeel

Toelevering door leveranciers gebeurt 1 maal per week met een lichte bestelbus en 1
maal per week met een gesloten vrachtwagen. Bovendien wordt 4 maal per jaar
toegeleverd met een trekker met oplegger.

Parking

Tussen de woning en de bedrijfsruimten is een klinkerverharding aangelegd waar
klanten kunnen parkeren. Het parkeren in functie van woning gebeurt ook hier.
De bedrijfsvoertuigen worden op de betonverharding achter het bedrijf gestald.
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Impact op de omgeving
Fysisch systeem
Toetsing elementen in functie van watertoets:
– Gezien het bedrijf niet gelegen is binnen een risicozone (NOG, ROG, risicozone op overstroming
of overstroming gevoelig gebied), lijkt de veiligheid tegen overstromingen gegarandeerd. Er is
verder geen schadelijk effect te verwachten indien het regenwater wordt afgekoppeld van de
verharde oppervlakte, wordt opgevangen en nuttig herbruikt. Het overtollige regenwater dient ter
plaatsen te infiltreren. Aangezien het bedrijf gelegen is op een bodem die infiltratiegevoelig is,
dient de verharding zoveel mogelijk beperkt te blijven of te worden voorzien met een
waterdoorlatend karakter.
Natuur en landschap
Het plangebied en haar omliggend landschap hebben geen belangrijke landschaps- of
natuurwaarde. Toch dient als randvoorwaarde meegegeven te worden dat de impact naar de
openruimte zoveel mogelijk moet beperkt blijven.
Gebruik van de ruimte
– Het bedrijf is gelegen in het wooneiland Hoogeind. De bedrijfssite is aan oostelijke, zuidelijke en
westelijke zijde omringd gelegen langs een openbare gemeente weg. Noordelijk, westelijk en
zuidelijk van het bedrijf is bebouwing terug te vinden.
– Aan de noordzijde sluit de bebouwing aan bij de aanpalende bebouwing
– Aan de zuidzijde wordt het bedrijf voldoende gebufferd door middel van een verzorgd aangelegde
groenbuffer die ook in de winterperiode een gesloten karakter blijft hebben. Oostelijk worden de
bedrijfsgebouwen eveneens aan het oog onttrokken door de voorliggende gerenoveerde woning
en een verzorg aangelegde voortuin.
– Aan de westzijde ontbreekt elke vorm van ruimtelijke inpassing in de omgeving, de bebouwing
staat tot op de rooilijn, de onbebouwde ruimte tussen de bebouwing en de verharding van de
openbare weg werd volledig verhard. Ondanks het ruimtegebrek op deze plaats en ondanks
soortgelijke constructies (met landbouwfunctie) in het straatbeeld van dit straatsegment, is een
minimale vorm van een visueel scheidende buffer hier aangewezen om toch enigszins van een
inpassing in de ruimte te kunnen spreken.
– Het bedrijfsperceel is voor het grootste gedeelte bebouwd of verhard. Enkel in het zuidelijk deel
van het perceel blijft een onbebouwde en onverharde oppervlakte over, samen met de
voortuinstrook rond de woning.
Impact op de mobiliteit
– Gezien het karakter van Hoogeind als behoorlijk uitgeruste lokale ontsluitingsweg, dient het
aandeel van het verkeer dat gegenereerd wordt door de bedrijvigheid op het plangebied als
beperkt en aanvaardbaar te worden beschouw.
– De ontsluiting van het bedrijf i.f.v. het cliënteel alsook dat van de woning, gebeurt via het zuidelijk
stuk Hoogeind. Dit gebeurt op een aanvaardbare en verkeersveilige wijze.
– De ontsluiting van het bedrijf i.f.v. de toelevering en de afvoer van afgewerkte producten gebeurt
via de westelijke ontsluiting. Zowel toelevering als afvoer van producten gebeurt via bestelwagen
en vrachtverkeer. Enerzijds kan gesteld worden dat dit deel van de gemeenteweg niet het
wegprofiel heeft om dergelijk transport op een verantwoorde wijze te laten gebeuren en
anderzijds dient gesteld te worden dat het stationeren van dergelijke voertuigen volgens de
huidige bedrijfsvoering een onaanvaardbare druk legt op het openbaar domein.

2.2.2.3

Ruimtebehoefte van het bedrijf
Ruimtebehoefte
In de enquête zonevreemde bedrijven geven de zaakvoerders te kennen op korte termijn (1 jaar) een
uitbreiding van ± 1000m² (gebouwen + terrein) te willen realiseren. Hierbij wordt te kennen gegeven
dat op de huidige bedrijfskavel nog plaats is voor 250m² van die geplande uitbreiding. De uitbreiding
van de gebouwen (500m²) zou benut worden voor opslag. De bijkomende onbebouwde oppervlakte
zal aangewend worden voor het laden en lossen.
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Impact op de omgeving
– Volgens de opgegeven behoefte van de zaakvoerders dient zo‟n 750 m² van de gevraagde
uitbreiding buiten de huidige bedrijfskavel gezocht te worden. Gezien het uitermate ingesloten
karakter van het perceel (aan die zijde palend aan een openbare weg), blijven er slechts weinig
uitbreidingsmogelijkheden over. Er kan enkel in noordelijke richting worden uitgebreid.
– Bovendien dient gesteld dat de wenselijkheid van een gedeeltelijke uitbreiding op het eigen
terrein in vraag kan gesteld worden daar het terrein momenteel reeds een hoge graad van
bezetting en verharding heeft. Bijkomend uitbreiden op het eigen terrein zou de druk op het
fysisch systeem kunnen doen toenemen en zou de belevingsdruk voor de omgeving kunnen doen
toenemen doordat bufferruimte mogelijk wordt aangesneden. Hieruit kan worden afgeleid dat
mogelijke meer dan de vooropgestelde 75% van de uitbreiding buiten het terrein dient gezocht te
worden.
Impact op de mobiliteit
– Binnen de huidige bedrijfsvoering bestaan er reeds enkele knelpunten op het vlak van ontsluiting
van het perceel en de belasting op een deel van het openbaar domein. Het uitbreiden van het
bedrijf zonder voor deze knelpunten een kwalitatieve oplossing aan te reiken zal de druk op het
openbaar domein en de mobiliteitsproblemen enkel verhogen.
– Ongeacht de geschetste problemen op het vlak van de perceelsontsluiting dient anderzijds wel
gesteld dat het profiel en karakter van Hoogeind als lokale ontsluitingsweg voldoende kan zijn om
de bijkomende verkeersdruk ten gevolge de geplande uitbreiding op te vangen.

2.2.3

Stap 3: Beoordeling op ruimtelijk planologisch en economisch vlak

2.2.3.1

Conclusie en aandachtspunten stap 1
Uit het juridisch kader blijken geen bepalende kenmerken op het plangebied van toepassing. Wel is
het van belang aan te duiden dat het plangebied volgens het gewestplan gelegen is in
landschappelijk waardevol agrarisch gebied en volgens het GRS Hoogstraten gelegen is
landbouwkerngebied.
Volgens het GRS Hoogstraten behoort het plangebied tot het wooneiland Hoogeind. M.b.t.
zonevreemde bedrijven in het landbouwgebied die aansluiten bij een wooneiland, voorziet het GRS
een bestendiging van de toestand, mits een nabestemming landbouw wordt opgelegd. Uitbreidingen
zijn mogelijk indien het bedrijf qua schaal en functie met de omgeving verenigbaar blijft.

2.2.3.2

Conclusie en aandachtspunten stap 2
Gelet op het huidige ruimtegebruik, gelet op de uiterlijke verschijningsvorm van het huidige bedrijf,
gelet op het fysisch systeem van het de omgeving, gelet op de natuurlijke kenmerken en het
landschapstype van de omgeving, gelet op het huidig ruimtegebruik in de omgeving, gelet op de
ontsluiting van het plangebied en gelet op de impact op de omgeving en de mobiliteit kunnen
volgende conclusies gemaakt worden uit de analyse van de locatie en de economische activiteit:
– De impact op omgeving en mobiliteit van de bestendiging van het huidige bedrijf is gelijk aan die
van de huidige situatie. Deze impact overstijgt momenteel de draagkracht van de omgeving en
van het openbaar domein. Om de impact hierop toch op een aanvaardbaar niveau te brengen zijn
structurele maatregelen nodig teneinde een buffering aan de west zijde en in tweede orde ook
aan de noord zijde van het bedrijf te voorzien. Verder zijn ook structurele maatregelen vereist om
de knelpunten m.b.t. het ontsluiten en gebruik van het openbaar domein aan die westelijke zijde
op te lossen.
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– De gewenste uitbreiding van het bedrijf kan opgesplitst worden in een uitbreiding binnen de eigen
perceelscontouren en een uitbreiding daar buiten. Hierbij dient enerzijds de vraag gesteld of het
eigen perceel, na het bieden van structurele oplossingen om de huidige impact op omgeving en
mobiliteit tot een aanvaardbaar niveau te brengen, nog voldoende ruimte te bieden heeft om die
uitbreiding te voorzien, zonder dat hierbij de impact op omgeving en mobiliteit opnieuw
onaanvaardbare proporties gaan aannemen. Anderzijds kunnen aan noordoostelijke zijde
uitbreidingen buiten het plangebied gevonden worden (recente aankoop aldaar door de eigenaar
/ bedrijfsvoerder). De vraag dient evenwel gesteld te worden of, met het oog de nabestemming
landbouw, het als wenselijk kan beschouwd worden om uitbreidingen buiten het plangebied toe te
staan. Voor uitbreidingen binnen het plangebied lijkt m.a.w. onvoldoende structurele ruimte te
bestaan en uitbreidingen buiten het plangebied zullen de realisatiekansen van de nabestemming
onnodig beperken.

2.2.3.3

Conclusie en aandachtpunten stap 3
Samengevat dient gesteld dat een bestendiging van het bedrijf op deze locatie, met nabestemming
landbouw, mogelijk kan zijn indien hiertoe structurele maatregelen worden genomen ten einde de
impact op omgeving en mobiliteit op een aanvaardbaar niveau te brengen. Een structurele
uitbreiding (zowel op het eigen terrein als in de directe omgeving van het bedrijf) wordt als niet
haalbaar of wenselijk geacht. Beperkte uitbreidingen binnen het plangebied om technische redenen
lijkt evenwel toegestaan te kunnen worden.
Maatregelen die de impact op omgeving en mobiliteit op een aanvaardbaar niveau kunnen brengen
zijn:
– Het terugbrengen van de bebouwing en verharding – bij eventuele herbouw of heraanleg – t.o.v.
de westelijke grens en in tweede orde ook de noordelijke grens van het perceel, zodat hier
voldoende ruimte kan geboden worden voor buffer naar de omgeving toe.
– Het aanleggen van een gesloten groene buffer teneinde het bedrijf visueel aan het oog te
onttrekken, ook tijdens de winterperiode.
– Ruimte op het eigen terrein voorzien en duurzaam aanleggen voor het stationeren tijdens het
laden en lossen en voor het stallen van bedrijfsvoertuigen, zodat hiertoe niet langer het openbaar
domein dient belast te worden.
– Het centraliseren van de ontsluiting van het bedrijf, waardoor elk transport dat door het bedrijf (en
de woning) wordt gegenereerd via één in en uitrit kan gebeuren. Deze inrit dient zo dicht mogelijk
bij het oostelijk deel van het openbaar domein voorzien te worden.
– Het volledig weghalen van alle constructies en verhardingen gerelateerd aan het bedrijf, die
momenteel op het openbaar domein gelegen zijn, met uitzondering van een in opbreekbare
materialen aangelegde inrit ter hoogte van het centrale ontsluitingspunt.
– Verhardingen binnen het plangebied dienen zo veel mogelijk beperkt te worden. Voor de
noodzakelijke verhardingen dienen infiltratiemogelijkheden voor het opgevangen regenwater ter
plaatse voorzien te worden.
– Structurele uitbreidingen aan het bedrijf zijn uitgesloten, met uitzondering van kleine uitbreidingen
in functie van technische noodzakelijkheden gekoppeld aan het productieproces.

2.2.4

Stap 4: Niet-ruimtelijke afwegingsfactoren
Historiek
Het bedrijf werd als eenmanszaak opgericht in 1984 op het adres Gestelsestraat 10 te Hoogstraten.
In 1986 werd het bedrijf omgevormd tot b.v.b.a. en in 1990 verhuisde het naar de huidige locatie om
er een leegstaand landbouwgebouw te betrekken. Gefaseerd in drie stappen, ingegeven door de
steeds toenemende ruimtebehoefte van het bedrijf, werd het voormalige landbouwgebouw verbouwd
en uitgebreid tot de huidige constructie.
Op 16 augustus 1999 werd een stedenbouwkundige vergunning bekomen voor het bouwen van een
loods en het slopen van een varkensstal bij een bestaand landbouwbedrijf (zie plan bestaande
toestand). Het betreft een loods in functie van het naastliggende landbouwbedrijf. De werken werden
anders uitgevoerd dan vergund. De opgerichte loods werd overgedragen aan de schrijnwerkerij in
casu. De huidige bestemming van de loods is niet in overeenstemming met de vergunning daar in
het huidig gebruik geen sprake is van een bestaand landbouwbedrijf. Voor de overige constructies
van het bedrijf werd geen stedenbouwkundige vergunning gevraagd.
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De zaakvoerder nam met zijn gezin intrek in de voormalige landbouwwoning. De woning werd
verbouwd en omgevormd tot bedrijfswoning. Op 30 juni 2003 werd een regularisatie bekomen voor
de verbouwing van de zonevreemde woning
Ruimtelijk-juridische aspecten
Relevante elementen

Graad van zonevreemdheid
Milieuvergunning

Stedenbouwkundige
vergunning

Functie vergund

Administratieve
handelingen (PV‟s)

Het volledige perceel van het bedrijf met bedrijfswoning is volgens het
gewestplan gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Geen meldingen of milieuvergunningen gekend m.b.t. de huidige schrijnwerkerij
Op 8 oktober 1977 werd door het CBS voor Hoogeind 87 een milieuvergunning
verleend aan dhr. Van den Broeck Frans voor het stallen van 900 varkens en 45
runderen. De vergunning was 30 jaar geldig.
De bedrijfswoning betreft een voormalige langgevelhoeve, opgericht voor 1962.
Er werd d.d. 30 juni 2003 een stedenbouwkundige vergunning bekomen
strekkende tot de regularisatie van de verbouwing van de woning, met de
voorwaarde dat geen bijkomende woongelegenheden mogen gecreëerd worden.
Enkel voor het noordelijk deel van de bedrijfsgebouwen werd op 16 augustus
1999 een stedenbouwkundige vergunning strekkende tot het bouwen van een
loods en het slopen van een varkensstal bij een bestaand landbouwbedrijf
bekomen, de werken werden anders uitgevoerd dan vergund.
Voor de overige delen van het bedrijfsgebouw werd geen stedenbouwkundige
vergunning gevraagd.
De bedrijfswoning is vergund.
Voor het gedeelte van de bedrijfsruimte waar een stedenbouwkundige
vergunning werd afgeleverd, kan gesteld worden dat de functie onvergund is,
daar het bouwen van een loods bij een bestaand landbouwbedrijf en niet als
bedrijfsgebouw horende bij een schrijnwerkerij werd vergund. Een
functiewijziging hiertoe werd tot op heden niet aangevraagd.
Tot op heden werd geen PV opgemaakt van enig bouwmisdrijf

Bespreking vergunningstoestand
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het bedrijf niet als behoorlijk vergund kan beschouwd worden.
Gelet op de onvergunde toestand van het bedrijf, lijkt het aangewezen om het voorstel tot
bestendiging bij te stellen tot uitdoving. Dit kan door het in werking treden van de nabestemming
landbouw te koppelen aan een vastgestelde termijn.
Omgevings- en regiogebondenheid
De zaakvoerders wonen in de bedrijfswoning. De personeelsleden wonen eveneens in de gemeente
Hoogstraten.
Tot 40% van het cliënteel woont in de gemeente Hoogstraten zelf. Nog eens 1/3 van het cliënteel
woont in een buurgemeente van Hoogstraten (zowel België als Nederland). Het overige cliënteel
woont verder weg van het bedrijf.
De zaakvoerders geven te kennen dat de strategische ligging nabij de aansluiting met de E19 een
belangrijke troef van het bedrijf is.
Gedane investeringen en toekomstperspectieven
De jongste 5 jaren werden volgende investeringen gedaan in het bedrijf:
– inrichting toonzaal: 2002-2003.
– jaarlijks het uitbreiden en moderniseren van het machinepark.
Problemen bij eventuele herlokalisatie
De problemen die de zaakvoerders vooropstellen bij een eventuele herlokalisatie hebben
voornamelijk te maken met het verlies aan voordelen om bij het bedrijf te kunnen wonen. Deze
voordelen zouden kunnen opgevangen worden indien bij de herlokalisatie gezocht wordt naar een
perceel in KMO-zone waar het oprichten van een bedrijfswoning toegelaten is.
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Verder wordt een verlies aan klantenpotentieel verwacht bij een eventuele herlokalisatie. De omvang
van dit probleem is rechtstreeks gelieerd aan de afstand tussen de huidige en eventuele toekomstige
locatie.
Tot slot wordt tevens aangegeven dat bij een herlokalisatie een groot aandeel in de investeringen zal
verloren gaan. Bij het bepalen van de termijn tot het in werking treden van de nabestemming dient
hiermee rekening gehouden te worden.
Conclusie sociaal-economische context en aandachtspunten
De niet-ruimtelijke afwegingsfactoren geven aanleiding tot het bijstellen van de conclusie uit stap 3,
ondanks het feit dat het gaat om een ter plaatsen gegroeide situatie met een zekere verwevenheid
met de persoonlijke leefomgeving van de bedrijfvoerder en zijn gezin en deels een lokale
klantengebondenheid. De onvergunde toestand van het bedrijf strookt niet met de conclusie van
bestendiging van de bestaande toestand.
Het ontwikkelingsperspectief wordt bijgesteld van bestendiging naar uitdoving. De uitdoving zal tot
stand komen door een strikte overgangstermijn vast te leggen, waarna de nabestemming landbouw
zal ingaan. Om gedane investeringen nog voldoende te kunnen benutten (tot aan afschrijving) en om
een redelijke overgang te kunnen organiseren, wordt de termijn vastgesteld op 20 jaar.

2.2.5

Conclusie

2.2.5.1

Categorisering
Bedrijf uitdoven (op een termijn van 20 jaar)

2.2.5.2

Ontwikkelingsperspectief van het bedrijf
Het uitdoven van het bedrijf op middenlange termijn (20 jaar), met nabestemming landbouw, kan in
overstemming worden gebracht met de visie op het gebied gezien de aansluiting op het wooneiland,
gezien ruimtelijke impact tot op een aanvaardbaar niveau kan gebracht worden, gezien de ontsluiting
van het plangebied op een aanvaardbare wijze kan worden georganiseerd en gelet op het
onvergunde karakter van het bedrijf.
Uitbreidingen (zowel binnen de huidige eigendomsituatie als na vergrotingen van het bedrijfsperceel)
worden niet als haalbaar of wenselijk beschouwd.
Volgende grenzen en randvoorwaarden zijn geldig voor de bedrijvigheid binnen het plangebied:
– Het terugbrengen van de bebouwing en verharding – bij herbouw of heraanleg – t.o.v. de
westelijke grens en in tweede orde ook de noordelijke grens van het perceel, zodat hier
voldoende ruimte kan geboden worden voor buffer naar de omgeving toe.
– Het aanleggen van een gesloten groene buffer ten einde het bedrijf visueel aan het oog te
onttrekken, ook tijdens de winterperiode.
– Ruimte op het eigen terrein voorzien en duurzaam aanleggen voor het stationeren tijdens het
laden en lossen en voor het stallen van bedrijfsvoertuigen, zodat hiertoe niet langer het openbaar
domein dient belast te worden.
– Het centraliseren van de ontsluiting van het bedrijf, waardoor elk transport dat door het bedrijf (en
de woning) wordt gegenereerd via één in en uitrit kan gebeuren. Deze inrit dient zo dicht mogelijk
bij het oostelijk deel van het openbaar domein voorzien te worden.
– Het volledig weghalen van alle constructies en verhardingen gerelateerd aan het bedrijf, die
momenteel op het openbaar domein gelegen zijn, met uitzondering van een opbreekbare
materialen aangelegde inrit ter hoogte van het centrale ontsluitingspunt.
– Verhardingen binnen het plangebied dienen zo veel mogelijk beperkt te worden. Voor de
noodzakelijke verhardingen dienen infiltratiemogelijkheden voor het opgevangen regenwater ter
plaatse voorzien te worden.
– Uitbreidingen aan het bedrijf zijn uitgesloten, met uitzondering van kleine uitbreidingen in functie
van technische noodzakelijkheden gekoppeld aan het productieproces.
– Het vermeerderen van het aantal woongelegenheden binnen het plangebied is niet toegestaan.
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2.3

Doelstelling en visie
Met als doelstelling ‘het uitdoven op
middenlange termijn en het in afwachting
hiervan landschappelijk inkleden van
bedrijfsgebied’ wordt er – naast het opnieuw
omzetten naar landbouw op middenlange
termijn – gestreefd een duidelijke afbakening
van de bestaande activiteiten. Dit ter
bevordering van de integratie in het
wooneiland. De bedrijvigheid dient eveneens
op een gepaste wijze aan te sluiten bij het
omgevende landbouwlandschap.

Het woongedeelte met bijhorende buitenruimten dient aan de straatzijde voorzien te worden, wat de
inpassing in het wooneiland dient te bevorderen. De bedrijfsruimten achter de woning dienen – in
afwachting van de nabestemming landbouw – landschappelijk ingekleed en visueel gebufferd te
worden t.o.v. de omgeving.
De ontsluiting en toegang tot de gebouwen (zowel bedrijfsruimten als woonvertrekken) dient
gecentraliseerd te gebeuren, en dit zo dicht mogelijk bij het oostelijk deel van het openbaar domein.
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2.4

Uitwerking RUP

2.4.1

Van schetsontwerp naar grafisch plan

Schetsontwerp

Aanzet tot grafisch plan

De krachtlijnen van het schetsontwerp, ter vertaling naar het grafisch plan, zijn:
De zone wordt in afwachting van de nabestemming landbouw ingericht in functie van de bedrijvigheid
In de oostelijke deelzone – in aansluiting op de openbare weg (Hoogeind) – kan de bestaande bewoning
behouden blijven en in stand gehouden worden. De woning met bijhorende tuin kan de landschappelijke
inpassing in het wooneiland bevorderen.
Het overige deel van de voorliggende zone dient vrij te zijn van bebouwing en ingekleed te worden met
groenbeplanting. Een deel kan verhard worden voor parking en inrit.
Bij herbouw of grondige verbouwing van de bedrijfsgebouwen dient gekozen te worden voor een andere
inplanting zodat t.o.v. alle perceelsgrenzen voldoende afstand wordt gerespecteerd en de aanleg van een
groenbuffer mogelijk is.
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Voldoende aandacht dient te gaan naar een volwaardige groene buffering t.o.v. alle perceelsgrenzen ter
hoogte van de bedrijfsgebouwen, dit ten einde een optimale landschappelijke inpassing mogelijk te maken.
De bedrijfsontsluiting dient gebundeld te gebeuren via het zuidelijk gelegen deel van het openbaar domein.
Het plangebied krijgt als nabestemming landbouwgebied.

2.4.2

Ruimtebalans
Grafisch plan RUP (opp in m²)

Gewestplan (opp. in m²)

Artikel

Opp

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Artikel 1

2647

Totaal

2647

2647

Bron: Digitaal berekend op basis van bestemmingsplan in Autocad

2.4.3

Leeswijzer verordenende bepalingen RUP
In het RUP wordt een zone aangeduid met als nabestemming landbouw. In afwachting van deze
nabestemming wordt een invulling als bedrijvenzone (voor het bestaande bedrijf) mogelijk gemaakt.
De nabestemming landbouw zal in werking treden bij stopzetting van de bedrijfsvoering of uiterlijk 20
jaar na goedkeuring van dit RUP. Dit komt er dus op neer dat na goedkeuring van dit RUP tijdelijk
(voor maximaal 20 jaar) bedrijfsvoering zoals de bestaande kan worden toegestaan. In deze periode
zullen ook stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen kunnen worden verleend in het
kader van die bedrijfsvoering. De stedenbouwkundige vergunningen dienen uiteraard in elk geval te
passen binnen de verordenende voorschriften van dit RUP en zullen tijdelijk van aard zijn (beperkt
tot 20 jaar na goedkeuringsdatum van dit RUP).
Na het in werking treden van de nabestemming zal een landbouwbestemming van toepassing zijn
voor deze zone. Bestaande (bedrijfs)gebouwen kunnen, na het bekomen van een
stedenbouwkundige vergunning strekkende tot het wijzigen van de functie van de gebouwen,
behouden blijven als landbouwbedrijfsgebouw. Bebouwing in het kader van de huidige KMObedrijfsvoering dient bij het ingaan van de nabestemming verwijderd te worden (tenzij omgevormd
naar een landbouwbestemming).
Eventuele bedrijfsgebouwen die reeds voor het in werking treden van dit RUP als hoofdzakelijk
vergund dienen beschouwd te worden, kunnen ook na het ingaan van de nabestemming landbouw
behouden blijven, als hoofdzakelijk vergund zonevreemd bedrijfsgebouw. Deze gebouwen vallen dan
onder de zonevreemde basisrechten zoals opgenomen in de VCRO.
Met betrekking tot het woongedeelte op de bedrijfszone werden via een overdruk specifieke
voorschriften uitgewerkt, gebaseerd op de bepalingen van de bestaande verkaveling en op de
basisrechten voor zonevreemde woningen, zoals voorzien in de VCRO. De bepalingen m.b.t. de
woning zijn niet termijngeboden en staan dus los van het eventueel ingaan van de nabestemming
landbouw.
Om de impact op de omgeving, voornamelijk m.b.t. de mobiliteit, beperkt te houden, worden via
overdruk bijkomende bepalingen voorzien i.v.m. de ontsluitingsmogelijkheden van het bedrijf. Deze
bepalingen werden wel gekoppeld aan de overgangstermijn. Van zodra de nabestemming landbouw
in werking zal treden, komen deze bepalingen immers te vervallen.

2.4.4

Register van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt die
aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of compensatie
Dit is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 §1, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een
gebruikerscompensatie.
Dit register geeft de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan
geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso
een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de
regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval
beoordeeld worden. Het register kan geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden,
uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
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Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold voor de bestemmingswijziging digitaal te
vergelijken met het huidige voorliggende plan. Mogelijk verschilt de cartografische ondergrond
waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd
worden.
Na opmaak van het register blijkt geen enkele bestemmingswijziging in het plangebied aanleiding te
geven tot een vergoeding of heffing. Een grafische weergave hiervan zit vervat in de bijlagen (punt
2.6).

2.4.5

Opheffing strijdige voorschriften
Gewestplan
De bestemmingen voor Hoogstraten zijn vastgelegd in het gewestplan Turnhout (KB. 30.09.1977).
Het plangebied van het „RUP Schrijn- en timmerwerken Vermonden‟ is volgens het gewestplan
gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen koppelt aan elke bestemming specifieke voorschriften:
– De landschappelijke waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden
met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze
gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in
grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap
niet in gevaar brengen.
– De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.
Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel
karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van
een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een
woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in
geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening
van de landbouw- en bosgebieden.
Vanaf het ogenblik van het in werking treden van het RUP, vervalt het voorschrift van het gewestplan
en wordt het grafisch verordenend plan met de bijbehorende verordenende voorschriften van dit
RUP van toepassing.
Verkavelingsvoorschriften van geldende niet vervallen verkavelingen
Er zijn binnen de contouren van het plangebied van dit RUP geen verkavelingen die herzien of
vernietigd moeten worden.

2.5

Plannen
Plan feitelijke en juridische toestand
Zie bijgevoegd plan „feitelijke en juridische toestand'.
Grafisch plan
Zie bijgevoegd plan “grafisch verordenend plan”.
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2.6

Bijlagen
Bijlage 1: kaarten ruimtelijke context
–
–
–
–
–
–

Situering orthofoto
Bestemming gewestplan
Sectoraal juridische context
Fysisch systeem
Landbouwgebruik
Vegetatiekaart

Bijlage 2: fotoreportage
Bijlage 3: Register van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan
geven tot planschade, planbaten of compensatie
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SCHRIJN- & TIMMERWERKEN VERMONDEN – Hoogeind 87 – kaarten ruimtelijke context
SITUERING

KAART BESTEMMINGEN
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SCHRIJN- & TIMMERWERKEN VERMONDEN – Hoogeind 87 – kaarten ruimtelijke context
KAART SECTORAAL JURIDISCHE CONTEXT

KAART FYSISCH SYSTEEM
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SCHRIJN- & TIMMERWERKEN VERMONDEN – Hoogeind 87 – kaarten ruimtelijke context
KAART LANDBOUWGEBRUIK

VEGETATIEKAART
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RUP Zonevreemde Bedrijven Hoogstraten
Bijlage : Register van percelen waarvoor planbaten, planschade,
kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn.
Antwerpseweg 1
T 014-58 09 91
info@iok.be

B - 2440 Geel
F 014-58 97 22
www.iok.be

datum: 16-06-2011

1:1.000

RUP 02 Schrijnwerkerij Vermonden
bron : ondergrond grafisch verordenend plan

350084_PLB_02.mxd
getekend : DP

Bijlage : Register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade
of gebruikersschade kan verschuldigd zijn.
Planbaten mogelijk (Vlaamse codex RO art. 2.6.4.)

Planschade mogelijk

bedrijvigheid -> wonen

bedrijvigheid -> openbaar nut

openbaar nut -> bedrijvigheid

bedrijvigheid -> groen

openbaar nut -> recreatie

bedrijvigheid -> landbouw

openbaar nut -> wonen

bedrijvigheid -> opppervlaktedelfstoffen

groen -> bedrijvigheid

bedrijvigheid -> recreatie

groen -> landbouw

openbaar nut -> groen

groen -> oppervlaktedelfstoffen

openbaar nut -> landbouw

groen -> recreatie

openbaar nut -> opppervlaktedelfstoffen

groen -> wonen

recreatie -> groen

landbouw -> bedrijvigheid

recreatie -> landbouw

landbouw -> oppervlaktedelfstoffen

recreatie ->oppervlaktedelfstoffen

landbouw -> recreatie

wonen -> bedrijvigheid

landbouw -> wonen

wonen -> openbaar nut

recreatie -> bedrijvigheid

wonen -> groen

recreatie -> wonen

wonen -> landbouw
wonen -> oppervlaktedelfstoffen

plangebied

wonen -> recreatie

mogelijke kapitaalschade / gebruikersschade (decreet grond- en pandenbeleid art. 6.2.)
landbouw -> groen
De items, voorgesteld in deze legende, bieden een overzicht van de mogelijke bestemmingswijzigingen die voorkomen in het register
van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn. de horizontale arcering wijst op
mogelijke gevallen van planbaten; de verticale arcering wijst op mogelijke planschadegevallen; de gekruiste arcering wijst op mogelijke
gevallen van kapitaalschade of gebruikersschade.

DISCLAIMER
Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing,
een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.
Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding
of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen.
Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan dus
geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing
is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden
in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De regeling over de gebruikerscompensatie
is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen,
overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet grond- en
pandenbeleid kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan
geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebruikerscompensatie”.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In een aantal
gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden.
Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is opgenomen.

3 RUP 03 Schrijnwerkerij Martens
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RUP 03 Schrijnwerkerij Martens

3.1

Inleiding
Het bedrijf Fons Martens is een schrijnwerkerij, gespecialiseerd in plankenvloeren. Het bedrijf is
gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het bedrijf, opgericht op de huidige locatie in
1976, haalt voordeel uit deze ligging daar een groot deel van het klantenpotentieel woonachtig is in
Nederland.
Dit bedrijf is zonevreemd gelegen en wil op een haalbare wijze in regel komen met het oog op de
toekomst en opvolging van het bedrijf.

3.1.1

Ligging
Het bedrijf is gelegen in Hoogstraten – Meerle, Groot Eyssel 39 A, tussen Meer en Meerle, nabij de
aansluiting op de E19.

3.1.2

Terrein en afbakening
Aan de noordelijke zijde van het plangebied is Groot Eyssel gelegen, een gemeentelijke openbare
weg. Aan de Westzijde van het terrein ligt ook een smalle verharde weg, die tevens Groot Eyssel
noemt. Oostelijk wordt het plangebied afgebakend door grachten op of langs de perceelsgrenzen.
Uiterst noordelijk op het perceel bevindt zich de bedrijfswoning. Naast deze bedrijfswoning zijn de
bedrijfsruimten gelegen, een complex van twee bedrijfsloodsen met enkele kleinere uitbouwen en
overdekkingen. Zowel de woning als het publiek deel van de bedrijfsruimte zijn langs deze noordzijde
ontsloten via Groot Eyssel. Aan de zuidzijde, op het smal stukje Groot Eyssel, is een brede inrit
voorzien voor toelevering en transport aan en van het bedrijf.
De weide, gelegen op het perceel 641B wordt voor het grootste deel uit het plangebied gelaten, daar
dit niet structureel betrokken is bij de bedrijfsvoering. Enkel het zuidelijk deel van dit perceel draagt
bij tot de bedrijfsvoering als inrit en verharde opslagplaats, dit deel valt dan ook binnen de contouren
van het plangebied.
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3.2

Beoordelingsfiche: de ontwikkelingsperspectieven van het bedrijf

3.2.1

Stap 1: Omgevingscontext

3.2.1.1

Gewenste structuur vanuit het GRS
Op de synthesekaart van de gewenste ruimtelijke structuur is het plangebied gelegen in
landbouwkerngebied en binnen het wooneiland nr. 5, Groot Eyssel zuid. Het gebied is volgens de
opdeling in deelruimtes gelegen in de deelruimte „Gele Hart'. Volgende visie wordt voor deze
deelruimte vooropgesteld in het GRS Hoogstraten:
“Het gebied in de driehoek Berge, Ipenrooi en Groot Eyssel vormt de deelruimte Gele Hart. Het Gele
Hart wordt gekenmerkt door de hoofdfunctie landbouw die rekening houdt met de kwetsbaarheid van
de open ruimte. Natuur en recreatie zijn hier de medegebruikers.
Alle in te planten functies moeten rekenschap geven aan de kwetsbaarheid van het gebied. Deze
deelruimte omvat een omvangrijke openruimte waardoor het gebied onder druk kan komen te staan
ter inplanting van allerhande functies. Deze dienen steeds getoetst aan het uitgesproken agrarische
en openruimtekarakter van de deelruimte.
Wonen is mogelijk onder strikte voorwaarden in de vrijkomende agrarische bebouwing die in de
landbouwgehuchten voorkomt. Deze landbouwgehuchten worden aangeduid als wooneiland.”
Voor zonevreemde bedrijven werd volgend ontwikkelingsperspectief uitgewerkt in het GRS:
“De bedrijven worden getoetst aan de wenste ruimtelijke structuur en er wordt een gebiedsgerichte
visie ontwikkeld. Enkele lokale bedrijven komen in aanmerking voor een bestemmingswijziging van
hun gronden terwijl andere bedrijven beter verplaatst worden naar een lokaal bedrijventerrein.”
Specifiek met betrekking tot zonevreemde bedrijven in landbouwkerngebieden (waarin het
plangebied gelegen is) wordt in het GRS gesteld dat:
“Bestaande lokale bedrijvigheid in principe niet gewenst is. Indien zij een duidelijke link heeft met de
landbouw, kan een bestaand zonevreemd bedrijf bestendigd worden. Nieuwe bedrijven dienen
geweerd te worden.
Aan de randen van de landbouwkerngebieden kunnen zonevreemde bedrijven worden bestendigd
mits volgende randvoorwaarden:
– Het bedrijf grenst aan een woongebied, woonstrip, woonlint, wooneiland of bedrijventerrein en is
ermee verweefbaar naar functie en schaal. Uitbreidingen zijn mogelijk mits het bedrijf verenigbaar
blijft qua schaal en functie met haar omgeving.
– Een nabestemming met landbouw wordt opgelegd voor de bedrijven niet aansluitend bij
woonkern, hoofddorp of bedrijventerrein.”
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3.2.1.2

Grensstellende juridische elementen en planologische randvoorwaarden
In onderstaande tabel zijn de juridische en planologische randvoorwaarden opgenomen.
Juridisch kader en planologische
randvoorwaarden

Relevante elementen voor het RUP

Planologische randvoorwaarden

Gewestplan
RUP/BPA
RSV/RSPA

Het bedrijf is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Het bedrijf maakt geen deel uit van een ander RUP of BPA
Geen specifieke planologische randvoorwaarden

Landbouw

HAG
ruilverkaveling

Het plangebied is gelegen binnen het herbevestigd agrarisch gebied
Het bedrijf is gelegen binnen de ruilverkaveling Meerle.

Landschap

Beschermd monument
Beschermd landschap, dorpsgezicht,
stadsgezicht
Ankerplaats
Relictzone

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

Natuur

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied
Ramsargebied
Gebieden van VEN/IVON
Natuurreservaten

Het bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m
Het bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m
Het bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m
Het bedrijf is niet binnen een afbakening hiervan gelegen
Het bedrijf is niet binnen een natuurreservaat gelegen

Fysisch systeem

Beschermingszone waterwingebied
Overstromingsgevoelig gebied

Nvt
Nvt

Mobiliteit

Mobiliteitsplan/GRS Hoogstraten

Het bedrijf is aan de noordzijde gelegen langs Groot Eyssel, een lokale
ontsluitingsweg

Andere

Voorkooprecht
Ruimtelijke
veiligheidsrapportage
RVR
(resultaat
uit
screening
op
milieueffecten)

Screening op milieueffecten
(conclusie uit planMER-screening)

Nvt
Met betrekking tot de ruimtelijke veiligheidsrapportage (RVR) kan
gesteld worden dat:
er geen SEVESO-inrichting aanwezig of mogelijk is binnen het RUP,
binnen het plangebied geen aandachtsgebieden worden gevestigd.
Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat de opmaak van een RVR in
het geval van dit RUP niet vereist is volgens de geldende regelgeving
en dat de veiligheid voor dit gebied ten opzichte van SEVESObedrijven gegarandeerd is.
Per milieudiscipline werden volgende conclusies gegeven n.a.v. het
verzoek tot raadpleging:
Bodem en watersysteem

Door de goedkeuring van dit RUP is er geen verstoring van de
bodemlagen te verwachten. Bovendien kunnen maatregelen worden
voorzien in het RUP die een mogelijke positief effect naar bodem en
water inhouden. Volgende maatregelen en voorschriften kunnen als
aanbeveling naar voor worden geschoven:
Bufferen van hemelwater: opvang, nuttig hergebruik, overig
hemelwater laten infiltreren of vertraagd afvoeren
Beperking van verharding in de mate van het mogelijke, tegen het
licht van de noodzakelijkheid van verharding voor het goed
functioneren van de infrastructuur en activiteiten.
Zo veel mogelijk streven naar waterdoorlatende verharding; streven
naar de aanleg van de verharde delen van de terreinen in stofvrije,
kleinschalige opbreekbare en waterdoorlatende materialen, tenzij dit
uit praktische overwegingen niet haalbaar is of uit milieutechnische
overwegingen niet toegestaan is.
Tevens kunnen telkens bij de individuele aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunning in functie van de watertoets
bijkomende flankerende maatregelen worden opgelegd.
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Juridisch kader en planologische
randvoorwaarden

Relevante elementen voor het RUP
Mobiliteit

Er zijn geen significante effecten te verwachten ten gevolge van de
goedkeuring van dit RUP. Het effect ten opzichte van de bestaande
situatie en de referentiesituatie is neutraal tot zelfs positief, daar in het
RUP voorzien kan worden dat de dienstontsluiting van het bedrijf
(toelevering en vertrek transport) enkel via de landbouwweg kan
gebeuren en niet via de lokale ontsluitingsweg.
Fauna en flora

In vergelijking met de referentiesituatie heeft de herbestemming van
het plangebied geen invloed op fauna en flora in de onmiddellijke
omgeving en binnen het plangebied zelf. De impact van de inname
van dit gebied is zeer beperkt.
Volgende maatregelen in de planinhoud kunnen bijdragen tot een
positieve beoordeling:
Groenvoorzieningen
Niet-verharde onbebouwde ruimte inrichten als groene ruimte.
Het landschappelijk bufferen van het plangebied d.m.v. het
aanplanten van laag en hoogstammig streekeigen groen
Beperking van bebouwing en verharding.
Mens

Het goedkeuren van het RUP heeft geen negatieve effecten naar de
mens. Op ruimtelijk vlak kunnen bovendien maatregelen worden
genomen die een positief effect inhouden:
Visuele buffering
Gepaste ontsluiting
Landschap en erfgoed

Er zijn geen significante effecten op het landschap en erfgoed te
verwachten ten gevolge van de goedkeuring van dit RUP. Het
aanbrengen van landschappelijk integrerende groenschermen kan
bovendien een landschappelijke meerwaarde bieden.
Conclusie

Door de goedkeuring van dit RUP worden geen significante effecten
op het milieu verwacht. De huidige bedrijfsactiviteiten hebben immers
geen of nauwelijks impact op het milieu. Naar de toekomst worden
geen bijkomende uitbreidings- of intensiveringsmogelijkheden
geboden voor dit bedrijf. Bovendien kunnen in de voorschriften de
nodige maatregelen genomen worden om de landschappelijke
inpassing te verhogen, om alzo positieve effecten te bekomen.
De ontsluiting voor dienstenverkeer dient exclusief via de achterzijde
van het bedrijf te verlopen.

3.2.2

Stap 2: analyse van de locatie en economische activiteit

3.2.2.1

Ruimtelijke kenmerken en verschijningsvorm van het bedrijf
Huidig ruimtegebruik
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Oppervlakte

Onderverdeeld

m²

Bebouwing
Verharding
Plangebied

Woning en bedrijfsgebouw
Inrit en parking

Woning: 270m², bedrijfsgebouw 1890m²
Verharding: 330m² (voor loods) + 1200m² (achter loods)
Plangebied 4040m²
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Uiterlijke verschijningsvorm
Architectuur

Gebruik van de
gebouwen

Bijhorende
infrastructuur

Omgeving en
straatbeeld

3.2.2.2

De bedrijfswoning betreft een gerenoveerde langgevelhoeve. Deels is de gevel bepleisterd in
een lichte kleur, deels werd het oorspronkelijke metselwerk in rode baksteen gereinigd en
hervoegd. Het dak bestaat uit donkerkleurige dakpannen.
De bedrijfsruimten zijn tegen de zuidelijke hoek van de woning aangebouwd en bestaan uit
twee grote industriële loodsen met prefab gewassen betonnen gevelelementen en enkele
kleinere aangebouwde constructies en overdekkingen. De loodsen hebben een flauw-hellend
zadeldak en hebben een zuiver industrieel doch verzorgd voorkomen. De kleinere
constructies ogen eerder rommelig en minder verzorgd.
De woning wordt gebruikt als woonst voor de zaakvoerder en zijn gezin.
De bedrijfsruimte wordt gebruikt als schrijnwerkerij voor het vervaardigen van
plankenvloeren. In de bedrijfsruimte is eveneens een beperkte toonzaalruimte en een
magazijn ondergebracht.
De voortuin van het bedrijfsgebouw werd volledig verhard met een klinkerverharding en doet
dienst als parking.
De achtertuin achter de bedrijfsruimten werden nagenoeg volledig verhard met een
betonvloer en zorgt voor de toegankelijkheid van de loodsen. Deze verharding staat in
verbinding met het ondergeschikt deel van de openbare weg Groot Eyssel via een inrit in
betonverharding over het perceel 641B. De inrit is zeer breed uitgevoerd, zodat deze ook
dienst doet als verharde oppervlakte voor buitenopslag.
Buitenopslag van aangevoerde grondstoffen (gezaagde bomen) is een noodzakelijke schakel
in het productieproces. Op of rond de bedrijfskavel dienen dus mogelijkheden voor
buitenopslag geboden te kunnen worden.
Ongeacht het industriële karakter van de bedrijfsgebouwen en een gedeeltelijke buitenopslag
aan de achterzijde, geeft het bedrijf een verzorgde indruk. Doordat zowat heel het perceel
verhard en/of bebouwd is, is er een ernstig gebrek aan groenvoorziening wat het geheel een
kille uitstraling geeft.
De voor-, zij- en achtertuin van de woning werden wel aangelegd, wat de uitstraling ervan
enorm doet contrastern met die van het bedrijf.

Ruimtelijke kenmerken van de omgeving van het bedrijf
Beschrijving van de omgeving
Fysisch systeem
Relevante elementen voor het RUP

Bodemtype
Reliëfkenmerken
Waterlooptype

Waterhuishouding

Het plangebied is gelegen in een plaggenbodem met lemig zand
Het plangebied is gelegen in een vrij vlak landschap
Door het plangebied lopen geen waterlopen, aan de oostzijde en de noordwestzijde
bevinden zich grachten, die afwateren naar de Eysselloop (gecategoriseerde waterloop
met nr. 4.14), die zich zuidwestelijk van het plaggengebied bevindt, aan de overzijde
van dit deel van de openbare weg.
Het plangebied behoort niet toe de winterbedding van een grote rivier. Het plangebied
is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied, noch in een erosiegevoelig
gebied.
Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) en ligt binnen een
infiltratiegevoelig gebied.

Natuur en landschap
Relevante elementen voor het RUP

Landschapstype
Natuurlijke
kenmerken

Het plangebied is gelegen binnen een lintvormig wooneiland dat zich situeert in een
open landbouwlandschap.
Binnen het plangebied en in de directe omgeving ervan bevinden zich geen biologisch
waardevolle elementen.
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Gebruik van de ruimte
Relevante elementen voor het RUP

Wonen
Werken

Het bedrijf en de bedrijfswoning situeert zich binnen een lintvormig wooneiland, gevormd
door een aantal woningen en landbouwbedrijven met exploitatiewoning
Het bedrijf is gelegen in landbouwkern met enkele veebedrijven, omgeven door veel
landbouwgebruikspercelen (voornamelijk grasland en maïsteelt). Aan de overzijde van
de weg, schuin tegenover het bedrijf zijn eveneens twee zonevreemde bedrijven
gelegen, Garage Jansen en Strohandel Jansen.

Mobiliteit
Ontsluiting van de ruimte
Relevante elementen voor het RUP

Wegtype

Wegprofiel

Ontsluitingspunten

Aantal klanten

Groot Eyssel (noordzijde van het plangebied) is een lokale ontsluitingsweg die het
buitengebied ontsluit naar een verbindingsweg.
Groot Eyssel (zuidwestelijke zijde van het plangebied is lokale landbouwweg die
voornamelijk instaat voor de ontsluiting en bereikbaarheid van landbouwkavels.
De lokale ontsluitingsweg Groot Eyssel is een geasfalteerde 2 X 1 rijbaan met een
deels vrijliggend en deels naastliggend fietspad.
De landbouwweg Groot Eyssel is een relatief smalle betonweg, zonder duidelijk
afgebakende rijstroken.
De parking voor het publieke deel van het bedrijf vindt aansluiting op de lokale
ontsluitingsweg Groot Eyssel, waarbij elke parkeerplaats afzonderlijk rechtstreeks
uitgeeft op de openbare weg.
De aan het bedrijf gekoppelde transporten (levering en afvoer van producten) gebeurt
via een ontsluiting achteraan op het perceel 641B, waar een betonen inrit uitgeeft op
de landbouwweg Groot Eyssel.
De woning wordt rechtstreeks ontsloten via de lokale ontsluitingsweg Groot Eyssel.
Wekelijks bezoeken een 20-tal klanten het bedrijf. Dit gebeurt voornamelijk met
personenauto‟s en in mindere mate met lichte bestelwagens.

Leveranciers/personeel

Wekelijks verzorgen de toeleveranciers een 8-tal leveringen. Dit gebeurt voornamelijk
met lichte bestelwagens, maar ook één maal per week met een gesloten vrachtwagen
en één maal per week met een trekker met oplegger.

Parking

Aan het bedrijf is een ruime parking (8 parkeerplaatsen voor personenauto‟s)
aangelegd in klinkerverharding. De parkeerplaatsen geven telkens rechtstreeks uit de
openbare weg.
Achteraan het bedrijf kan 1 trekker met oplegger stationeren.

Impact op de omgeving
Fysisch systeem
Toetsing elementen in functie van de watertoets:
– Gezien het bedrijf niet gelegen is een risicozone (NOG, ROG, risicozone op overstromingen of
overstrominggevoelig gebied), lijkt de veiligheid tegen overstromingen gegarandeerd. Er is verder
geen schadelijk effect te verwachten indien het hemelwater wordt afgekoppeld van de verharde
oppervlakte, wordt opgevangen en nuttig herbruikt. Het overtollige regenwater dient ter plaatsen
te infiltreren. Aangezien het bedrijf in een infiltratiegevoelig gebied gelegen is, dient de verharding
zoveel mogelijk beperkt te worden of met een waterdoorlatend karakter te worden aangelegd.
Natuur en landschap
Het omliggend landschap heeft geen belangrijke landschaps- of natuurwaarde. Toch dient als
randvoorwaarde meegegeven te worden dat de impact naar de open ruimte zoveel mogelijk moet
beperkt worden.
Gebruik van de ruimte
– Het bedrijf is gelegen in het wooneiland Groot Eyssel zuid. De impact op de bebouwde omgeving
kan als aanvaardbaar worden ingeschat daar in de directe omgeving gebouwen en constructies
werden opgetrokken die soortgelijk zijn aan die van het bedrijf. Deze constructies hebben
evenwel meestal een landbouwfunctie.
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– Ten opzichte van de open landbouwruimte rond het wooneiland dient echter een minimale visuele
buffering voorzien te worden, ten einde de bedrijfsruimten op een landschappelijk verantwoorde
wijze te kunnen inpassen in de onbebouwde omgeving.
Impact op de mobiliteit
Gezien het karakter van Groot Eyssel, een behoorlijk uitgeruste lokale ontsluitingsweg, dient het
aandeel en de aard van het verkeer dat gegenereerd wordt door de bedrijvigheid op het plangebied
als beperkt en aanvaarbaar gezien te worden.
Dat de ontsluiting van het bedrijf voor vrachtverkeer voor een gedeelte over de minimaal uitgeruste
landbouwweg dient te gebeuren, is een minpunt. Maar gezien deze weg initieel werd uitgerust om
transport van groot landbouwmaterieel mogelijk te maken, kan het bedrijfstransport van en naar het
plangebied nog als aanvaardbaar voor dit wegvak gezien worden.

3.2.2.3

Ruimtebehoefte van het bedrijf
Ruimtebehoefte
Vanuit het bedrijf is er momenteel geen behoefte tot uitbreiding.

3.2.3

Stap 3: Beoordeling op ruimtelijk planologisch en economisch vlak

3.2.3.1

Conclusie en aandachtspunten stap 1
Uit het juridisch kader blijken geen bepalende kenmerken van toepassing op het plangebied naar
voor te komen. Wel is het van belang op te merken dat het plangebied volgens het gewestplan in
landschappelijke waardevol agrarisch gebied gelegen is en volgens het GRS gesitueerd wordt in een
landbouwkerngebied en binnen een geselecteerd wooneiland valt.
M.b.t. zonevreemde bedrijven in het landbouwkerngebied die aansluiten bij een wooneiland voorziet
het GRS een bestendiging van de toestand, mits een nabestemming landbouw wordt opgelegd.

3.2.3.2

Conclusie en aandachtspunten stap 2
De vraag van het bedrijf betreft het bestendigen van de huidige bedrijfsvoering op de huidige locatie.
Gelet op het huidige ruimtegebruik, gelet op de uiterlijke verschijningsvorm van het huidige bedrijf,
gelet op het fysisch systeem van het de omgeving, gelet op de natuurlijke kenmerken en het
landschapstype van de omgeving, gelet op het huidig ruimtegebruik in de omgeving, gelet op de
ontsluiting van het plangebied en gelet op de impact op de omgeving en de mobiliteit kunnen
volgende conclusies gemaakt worden uit de analyse van de locatie en de economische activiteit:
– De impact van de bestendiging van het huidige bedrijf zal gelijk zijn aan de huidige impact op de
omgeving en mobiliteit. Deze impact kan, mits de nodige maatregelen m.b.t. buffering en
inpassing van het bedrijf, als aanvaardbaar beschouwd worden.
– Gelet op het industriële karkater van de bebouwing is er zeker nood aan een visueel gesloten
buffer naar de omgeving. De vraag naar een groene omkadering van het plangebied wordt
versterkt doordat momenteel nagenoeg het ganse terrein is verhard en/of bebouwd.
– In eerste instantie dienen de zuidoostelijke en zuidwestelijke flank volledig gebufferd te worden
t.o.v. van het open landschap. Naar het straatbeeld toe zal een minimale groeninvulling als
voortuin het verharde karakter van de parkeerplaatsen dienen te doorbreken en aldus ook een
aangeklede overgang moeten vormen tussen het openbaar domein en de industriële loodsen.

3.2.3.3

Conclusie en aandachtspunten stap 3
Het behoud van de bestaande activiteiten met nabestemming landbouw is op deze locatie in
overstemming met de visie m.b.t. verweefbare bedrijvigheid en zonevreemde bedrijven in dit gebied.
Bijkomende maatregelen dienen evenwel te worden genomen om de verweefbaarheid van het bedrijf
met de omgeving te verhogen en te garanderen:
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– Een gepaste buffering (visueel) is noodzakelijk om het bedrijf beter te kunnen inpassen in het
landbouwlandschap en om enige vorm van groenaanleg te voorzien op dit zeer intens verhard en
bebouwd terrein. Om gepast te zijn dient de buffer gesloten te zijn, aangelegd met
groenbeplanting die ook tijdens de winterperiode haar visueel scheidende functie kan
waarmaken.
– Verharding binnen het plangebied dient zoveel mogelijk beperkt te blijven. Bijkomende verharding
kan niet voorzien worden, er dient eerder gedacht te worden aan het ontharden van het terrein.
Voor de bestaande verharding dienen infiltratiemogelijkheden voor het regenwater voorzien te
worden.
– Uitbreidingen zijn niet toegestaan. Dit zowel niet binnen het huidige plangebied, noch op een
aansluitend terrein buiten het plangebied.
Volgend ontwikkelingsperspectief wordt als conclusie van stap 3 vooropgesteld: „Bestendiging van
de bestaande toestand, met nabestemming landbouw‟

3.2.4

Stap 4: Niet-ruimtelijke afwegingsfactoren
Historiek
Het bedrijf werd opgericht in 1976 op de huidige locatie in de voormalige landbouwgebouwen
(stallen) van de vader van de zaakvoerder. In 1989 werden de voormalige landbouwgebouwen
herbouwd en uitgebreid tot de huidige situatie (huidig magazijn, productieruimte en toonzaal). Hiertoe
werd geen stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. Op 16 april 1987 werd een tijdelijke
milieuvergunning verleend voor de schrijnwerkerij voor een periode van 2 jaar. Het hernieuwen van
deze vergunning werd geweigerd.
Ruimtelijk-juridische aspecten
Relevante elementen

Graad van zonevreemdheid
Milieuvergunning

Stedenbouwkundige
vergunning

62

Het volledige perceel van het bedrijf met bedrijfswoning is volgens het
gewestplan gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Op 8 oktober 1977 werd door het college van burgemeester en schepenen een
milieuvergunning afgeleverd aan dhr. Jaak Martens voor het stallen van 2000
stuks pluimvee, 300 varkens, 10 stuks rundvee en 5 schapen. Vergunning was
geldig voor een periode van 30 jaar.
Op 7 september 1981 werd door het college van burgemeester en schepenen
een aanvraag van de gebroeders Martens PVBA tot het bekomen van een
milieuvergunning voor het plaatsen van een propaangastank van 3.000 liter
geweigerd. Op 8 oktober 1985 werd door het college van burgemeester en
schepenen wel een milieuvergunning verleend aan de gebroeders Martens tot
het plaatsen van een propaangastank van 3.000 liter.
Op 16 april 1987 werd een tijdelijke milieuvergunning voor 9
houtbewerkingsmachines en 2 magazijnen voor de opslag van 50 en
respectievelijk 8 m³ hout verleend voor een periode van 2 jaar. Hierbij werd
gesteld: „Overwegende dat aan de exploitant de gelegenheid gegeven moet
worden om de inrichting naar een meer geschikte plaats over te brengen‟
De motivering tot het strikt beperken van de milieuvergunning voor een periode
van 2 jaar is voornamelijk ingegeven vanuit het niet in overeenstemming zijn van
de functie schrijnwerkerij met de planologische bestemming van het gebied:
„Overwegende dat uit het onderzoek is gebleken dat de inrichting gelegen is in
een landschappelijk waardevol gebied waar enkel volwaardige agrarische
bedrijven zijn toegelaten.‟
Op 27 juni 1991 werd een nieuwe milieuvergunningsaanvraag geweigerd door
de bestendige deputatie. Deze weigering werd bevestigd in beroep op datum van
4 oktober 1993. Ook hier is het niet in overeenstemming zijn van de functie met
de planologische bestemming een belangrijk weigeringsmotief, samen met de
intussen negatieve historiek op het perceel.
De bedrijfswoning betreft een voormalige langgevelhoeve, opgericht voor 1962.
Op 25 maart 2002 werd een stedenbouwkundige vergunning bekomen
strekkende tot het verbouwen van de woning. De verbouwing werd uitgevoerd,
doch er werd geen rekening gehouden met de voorwaarde gekoppeld aan de
vergunning die stelt dat „het raam in de rechter zijgevel van de schuur niet
vervangen mag worden door één of meerdere kleinere ramen‟ en „dat in deze
gevel geen bijkomende raamopeningen mogen worden gemaakt'. Gesteld kan
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Relevante elementen

Functie vergund

Administratieve
handelingen (PV‟s)

worden dat de verbouwing hoofdzakelijk vergund is, doch dat de gewijzigde en
nieuwe raamopeningen in de rechter zijgevel van de schuur als onvergund
dienen beschouwd te worden.
In 1976 werden de leegstaande landbouwstallen in gebruik genomen als
schrijnwerkerij. Het wijzigen van de functie van een gebouw is pas vanaf 1984
onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht.
Op 28 oktober 1980 werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
strekkende tot het bouwen van een bureau en sanitair bij een bestaande
schrijnwerkerij geweigerd.
In 1989 werden de voormalige landbouwstallen die reeds werden gebruikt als
schrijnwerkerij afgebroken en vervangen door de huidige bedrijfsgebouwen met
magazijn, productieruimte en toonzaal. Hiertoe werd geen stedenbouwkundige
vergunning aangevraagd.
Er kan aangenomen worden dat de functie van schrijnwerkerij in de
oorspronkelijke gebouwen van het bedrijf als vergund diende beschouwd te
worden daar het wijzigen van de functie van (leegstaande) landbouwgebouwen
naar een schrijnwerkerij in 1976 geen vergunningsplichtige activiteit was.
Het herbouwen en uitbreiden van die bestaande schrijnwerkerij in 1989 was
echter wel vergunningsplichtig, waardoor de huidige gebouwen als onvergund
dienen beschouwd te worden.
Tot op heden werd geen PV opgemaakt van enig bouwmisdrijf

Bespreking vergunningstoestand
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het bedrijf in 1976 werd opgericht, niet in strijd met de bepalingen
van de wet op de stedenbouw. Het omvormen van de landbouwstallen naar schrijnwerkerij was op
dat ogenblik niet stedenbouwkundig vergunningsplichtig. De omvorming gebeurde bovendien ook
voor de goedkeuring van het gewestplan, waardoor het bedrijf op dat ogenblik dan ook als niet
zonevreemd dient beschouwd te worden.
Evenwel werden eind jaren ‟80 de bestaande bedrijfsgebouwen gesloopt en vervangen door de
huidige bedrijfsgebouwen, dit gebeurde ondanks het feit dat de bedrijfsleider op basis van de
tijdelijke milieuvergunning geacht was te weten dat het bedrijf diende geherlokaliseerd te worden. De
sloop van de bestaande schrijnwerkerij voor het oprichten van de nieuwe schrijnwerkerij in 1989
gebeurde zonder stedenbouwkundige vergunning waardoor het bedrijf nu niet als vergund kan
beschouwd worden.
Gelet op de onvergunde toestand van het bedrijf, lijkt het aangewezen om het voorstel tot
bestendiging bij te stellen tot uitdoving. Dit kan door het in werking treden van de nabestemming
landbouw te koppelen aan een vastgestelde termijn.
Omgevings- en regiogebondenheid
De zoon van de zaakvoerder, de opvolger, woont reeds in de bedrijfswoning. De werknemers wonen
tevens in de nabijheid van het bedrijf.
Een deel van het cliënteel is gemeentegebonden. De grootste afzetmarkt situeert zich echter in
Nederland, waardoor de ligging nabij de aansluiting op de E19 uitermate belangrijk is voor het bedrijf.
Bovendien geeft de zaakvoerder te kennen dat zijn cliënteel het bedrijf kent en het weet liggen in de
regio.
Gedane investeringen en toekomstperspectieven
De jongste 5 jaar heeft het bedrijf vooral geïnvesteerd in het machinepark en in een afzuiginstallatie.
Indien op de huidige vestigingsplaats kan worden doorgewerkt, plant de zaakvoerder bijkomende
investeringen ten einde het machinepark nog bijkomend uit te breiden en te moderniseren.
Problemen bij eventuele herlokalisatie
De bedrijfsleider geeft te kennen dat indien het bedrijf niet op de huidige locatie kan blijven, het
merendeel van de gedane investeringen zullen verloren gaan. Bij het bepalen van de termijn tot het
in werking treden van de nabestemming dient hiermee rekening gehouden te worden.
Tevens wordt aangehaald dat het cliënteel de vestiging reeds ruim 30 jaar kent, waardoor een
herlokalisatie bijkomende negatieve gevolgen kan hebben op het klantenbestand.
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Conclusie sociaal-economische context en aandachtspunten
De niet-ruimtelijke afwegingsfactoren geven aanleiding tot het bijstellen van de conclusie uit stap 3,
ondanks het feit dat het gaat om een ter plaatse gegroeide situatie met een zekere verwevenheid
met de persoonlijke leefomgeving van bedrijfsvoerder en medewerkers. De onvergunde toestand
strookt niet met de conclusie van bestendiging van de bestaande toestand.
Het ontwikkelingsperspectief wordt bijgesteld van bestendiging naar uitdoving. De uitdoving zal tot
stand komen door een strikte overgangstermijn vast te leggen, waarna de nabestemming landbouw
zal ingaan. Om gedane investeringen nog voldoende te kunnen benutten (tot aan afschrijving) en om
een redelijke overgang te kunnen organiseren, wordt de termijn vastgesteld op 20 jaar.

3.2.5

Conclusie

3.2.5.1

Categorisering
Bedrijf uitdoven (op een termijn van 20 jaar)

3.2.5.2

Ontwikkelingsperspectief van het bedrijf
Het uitdoven van het bedrijf op middenlange termijn (20 jaar), met nabestemming landbouw, kan in
overeenstemming worden gebracht met de visie op het plangebied gezien de aansluiting bij een
wooneiland, gezien de aanvaardbare ruimtelijke impact (mits naleving ruimtelijke randvoorwaarden),
gezien de behoorlijke ontsluitingsmogelijkheden en gelet op het onvergunde karakter van het bedrijf.
Bijkomende maatregelen kunnen worden genomen in afwachting van de nabestemming, om de
verweefbaarheid van het bedrijf op deze locatie te kunnen garanderen. Volgende grenzen en
randvoorwaarden zijn geldig voor de bedrijvigheid binnen het plangebied:
– Een gepaste buffering (visueel) is noodzakelijk om het bedrijf beter te kunnen inpassen in het
landbouwlandschap en om enige vorm van groenaanleg te voorzien op dit zeer intens verhard en
bebouwd terrein. Om gepast te zijn dient de buffer gesloten te zijn en aangelegd te worden met
streekeigen groenbeplanting die ook tijdens de winterperiode haar visueel scheidende functie kan
waarmaken.
– Verharding binnen het plangebied dient zoveel mogelijk beperkt te blijven. Bijkomende verharding
kan niet voorzien worden, er dient eerder gedacht te worden aan het ontharden van het terrein.
Voor de bestaande verharding dienen infiltratiemogelijkheden voor het regenwater voorzien te
worden.
– Uitbreidingen van de bedrijfsgebouwen zijn niet toegestaan.
– Een toename van het aantal woongelegenheden kan niet toegestaan worden.

3.3

Doelstelling en visie
Met als doelstelling ‘het uitdoven op
middenlange termijn en het in
afwachting hiervan landschappelijk
inkleden van het bedrijfsgebied’
wordt er gestreefd naar een duidelijke
afbakening
van
de
bestaande
activiteiten, die geïntegreerd worden in
het wooneiland en die op een gepaste
wijze aansluiting kunnen vinden met het
omgevende landbouwlandschap.
Het woongedeelte op de noordelijke kop van het gebied dient de inpassing in het wooneiland te
bevorderen. Voor het overige deel dient de voortuinstrook onthard te worden, om een groene
inkleding van de bedrijfsgebouwen mogelijk te maken.
Aan de overige zijden van de bedrijfszone dient een groene buffer het bedrijf ruimtelijk in te passen
in de omgeving. Door de zeer beperkte ruimte tot buffering op het perceel dient deze visueel
gesloten te zijn, ook tijdens de winterperiode.
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De ontsluiting voor laden en lossen en voor personeel en diensten dient aan de zuidzijde via de toerit
te gebeuren. Dit om hinderlijk in- en uitrijden via de korte voortuinstrook aan de noordzijde te
voorkomen. Enkel verkeer van het cliënteel kan aan deze noordzijde toegelaten worden.
Het westelijk deel van het plangebied blijft de bestemming landbouw houden.

3.4

Uitwerping RUP

3.4.1

Van schetsontwerp naar grafisch plan

Schetsontwerp

Aanzet tot grafisch plan

De krachtlijnen van het schetsontwerp, ter vertaling naar het grafisch plan, zijn:
De oostelijke zone wordt in afwachting van de nabestemming landbouw ingericht in functie van de
bedrijvigheid. Hierbij worden geen uitbreidingsmogelijkheden gezocht. Wel is er ruimte voor buitenopslag.
De westelijke zone blijft de bestemming landbouw behouden.
De noordelijke deelzone wordt ingericht als woonruimte. De bestaande woning (onderdeel van de voormalige
hoeve) kan behouden blijven en in stand gehouden worden. Er wordt hierbij voldoende ruimte geboden voor
een privatieve achtertuin.
Bij het onbebouwde deel dat aansluit bij de openbare weg (Groot Eyssel) dient onthardend te worden gewerkt.
De verharde oppervlakte wordt ingeperkt tot de absoluut noodzakelijke oppervlakte voor parking en toegang
ten behoeve van uitsluitend cliënteel. Het overige deel van deze zone dient beplant te worden ten behoeve
van een groene inkleding van de bedrijfsgebouwen t.o.v. het wooneiland.
Aan zuidoostelijke en zuidwestelijke zijde van de centrale zone dient het bedrijf landschappelijk ingepast te
worden in de omgeving door het voorzien van voldoende visueel scheidende groenbuffering.
Aan de zuidelijke zone worden mogelijkheden gelaten als ontsluitingszone voor alle bedrijfsverkeer met
uitzondering van het cliënteel. De inrit dient evenwel voldoende groen ingekleed te zijn om een volwaardige
landschappelijke inpassing te kunnen garanderen.

3.4.2

Ruimtebalans
Grafisch plan RUP (opp in m²) Gewestplan (opp. in m²)
Artikel

Opp

Artikel 1

4231

Artikel 2

3682

Totaal

7914

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied

7914

Bron: Digitaal berekend op basis van bestemmingsplan in Autocad
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3.4.3

Leeswijzer verordenende bepalingen RUP
In het RUP wordt een zone aangeduid met als nabestemming landbouw. In afwachting van deze
nabestemming wordt een invulling als bedrijvenzone (voor het bestaande bedrijf) mogelijk gemaakt.
De nabestemming landbouw zal in werking treden bij stopzetting van de bedrijfsvoering of uiterlijk 20
jaar na goedkeuring van dit RUP. Dit komt er dus op neer dat na goedkeuring van dit RUP tijdelijk
(voor maximaal 20 jaar) bedrijfsvoering zoals de bestaande kan worden toegestaan. In deze periode
zullen ook stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen kunnen worden verleend in het
kader van die bedrijfsvoering. De stedenbouwkundige vergunningen dienen uiteraard in elk geval te
passen binnen de verordenende voorschriften van dit RUP en zullen tijdelijk van aard zijn (beperkt
tot 20 jaar na goedkeuringsdatum van dit RUP).
Na het in werking treden van de nabestemming zal een landbouwbestemming van toepassing zijn
voor deze zone. Bestaande (bedrijfs)gebouwen kunnen, na het bekomen van een
stedenbouwkundige vergunning strekkende tot het wijzigen van de functie van de gebouwen,
behouden blijven als landbouwbedrijfsgebouw. Bebouwing in het kader van de huidige KMObedrijfsvoering dient bij het ingaan van de nabestemming verwijderd te worden (tenzij omgevormd
naar een landbouwbestemming).
Eventuele bedrijfsgebouwen die reeds voor het in werking treden van dit RUP als hoofdzakelijk
vergund dienen beschouwd te worden, kunnen ook na het ingaan van de nabestemming landbouw
behouden blijven, als hoofdzakelijk vergund zonevreemd bedrijfsgebouw. Deze gebouwen vallen dan
onder de zonevreemde basisrechten zoals opgenomen in de VCRO.
Met betrekking tot het woongedeelte op de bedrijfszone werden via een overdruk specifieke
voorschriften uitgewerkt, gebaseerd op de bepalingen van de bestaande verkaveling en op de
basisrechten voor zonevreemde woningen, zoals voorzien in de VCRO. De bepalingen m.b.t. de
woning zijn niet termijngeboden en staan dus los van het eventueel ingaan van de nabestemming
landbouw.
Om de impact op de omgeving, voornamelijk m.b.t. de mobiliteit, beperkt te houden, worden via
overdruk bijkomende bepalingen voorzien i.v.m. de ontsluitingsmogelijkheden van het bedrijf. Deze
bepalingen werden wel gekoppeld aan de overgangstermijn. Van zodra de nabestemming landbouw
in werking zal treden, komen deze bepalingen immers te vervallen.
Naast de zone voor bedrijvigheid met nabestemming landbouw wordt een tweede zone aangeduid in
het RUP. Het betreft een zone bestemd voor landbouw. Deze zone is momenteel niet actief
betrokken bij de huidige bedrijfsvoering, doch maakt wel onderdeel uit van de bedrijfskavel. Hier zal
de bestaande landbouwbestemming behouden blijven. Deze zone zal dus ook na het in werking
treden van het van RUP niet gebruikt kunnen worden voor de bedrijfsvoering (zelfs niet voor
buitenopslag).

3.4.4

Register van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt die
aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of compensatie
Dit is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 §1, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een
gebruikerscompensatie.
Dit register geeft de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan
geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso
een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de
regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval
beoordeeld worden. Het register kan geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden,
uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold voor de bestemmingswijziging digitaal te
vergelijken met het huidige voorliggende plan. Mogelijk verschilt de cartografische ondergrond
waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd
worden.
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Na opmaak van het register blijkt geen enkele bestemmingswijziging in het plangebied aanleiding te
geven tot een vergoeding of heffing. Een grafische weergave hiervan zit vervat in de bijlagen (punt
3.6).

3.4.5

Opheffing strijdige voorschriften
Gewestplan
De bestemmingen voor Hoogstraten zijn vastgelegd in het gewestplan Turnhout (KB. 30.09.1977).
Het plangebied van het „RUP Schrijnwerkerij Martens‟ is volgens het gewestplan deels gelegen in
agrarisch gebied en deels gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen koppelt aan elke bestemming specifieke voorschriften:
– De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.
Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel
karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van
een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een
woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in
geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening
van de landbouw- en bosgebieden.
– De landschappelijke waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden
met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze
gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in
grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap
niet in gevaar brengen.
Vanaf het ogenblik van het in werking treden van het RUP, vervalt het voorschrift van het gewestplan
en wordt het grafisch verordenend plan met de bijbehorende verordenende voorschriften van dit
RUP van toepassing.
Verkavelingsvoorschriften van geldende niet vervallen verkavelingen
Er zijn binnen de contouren van het plangebied van dit RUP geen verkavelingen die herzien of
vernietigd moeten worden.

3.5

Plannen
Plan feitelijke en juridische toestand
Zie bijgevoegd plan „feitelijke en juridische toestand'.
Grafisch plan
Zie bijgevoegd plan “grafisch verordenend plan”.
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3.6

Bijlagen
Bijlage 1: kaarten ruimtelijke context
–
–
–
–
–
–

Situering orthofoto
Bestemming gewestplan
Sectoraal juridische context
Fysisch systeem
Landbouwgebruik
Vegetatiekaart

Bijlage 2: fotoreportage
Bijlage 3: Register van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan
geven tot planschade, planbaten of compensatie
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RUP Zonevreemde Bedrijven Hoogstraten
Bijlage : Register van percelen waarvoor planbaten, planschade,
kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn.
Antwerpseweg 1
T 014-58 09 91
info@iok.be

B - 2440 Geel
F 014-58 97 22
www.iok.be

datum: 16-06-2011

1:1.000

RUP 03 Schrijnwerkerij Martens
bron : ondergrond grafisch verordenend plan

350084_PLB_02.mxd
getekend : DP

Bijlage : Register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade
of gebruikersschade kan verschuldigd zijn.
Planbaten mogelijk (Vlaamse codex RO art. 2.6.4.)

Planschade mogelijk

bedrijvigheid -> wonen

bedrijvigheid -> openbaar nut

openbaar nut -> bedrijvigheid

bedrijvigheid -> groen

openbaar nut -> recreatie

bedrijvigheid -> landbouw

openbaar nut -> wonen

bedrijvigheid -> opppervlaktedelfstoffen

groen -> bedrijvigheid

bedrijvigheid -> recreatie

groen -> landbouw

openbaar nut -> groen

groen -> oppervlaktedelfstoffen

openbaar nut -> landbouw

groen -> recreatie

openbaar nut -> opppervlaktedelfstoffen

groen -> wonen

recreatie -> groen

landbouw -> bedrijvigheid

recreatie -> landbouw

landbouw -> oppervlaktedelfstoffen

recreatie ->oppervlaktedelfstoffen

landbouw -> recreatie

wonen -> bedrijvigheid

landbouw -> wonen

wonen -> openbaar nut

recreatie -> bedrijvigheid

wonen -> groen

recreatie -> wonen

wonen -> landbouw
wonen -> oppervlaktedelfstoffen

plangebied

wonen -> recreatie

mogelijke kapitaalschade / gebruikersschade (decreet grond- en pandenbeleid art. 6.2.)
landbouw -> groen
De items, voorgesteld in deze legende, bieden een overzicht van de mogelijke bestemmingswijzigingen die voorkomen in het register
van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn. de horizontale arcering wijst op
mogelijke gevallen van planbaten; de verticale arcering wijst op mogelijke planschadegevallen; de gekruiste arcering wijst op mogelijke
gevallen van kapitaalschade of gebruikersschade.

DISCLAIMER
Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing,
een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.
Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding
of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen.
Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan dus
geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing
is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden
in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De regeling over de gebruikerscompensatie
is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen,
overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet grond- en
pandenbeleid kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan
geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebruikerscompensatie”.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In een aantal
gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden.
Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is opgenomen.
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4

RUP 04 Schrijnwerkerij Jansen

4.1

Inleiding
Het bedrijf S & T Jansen is een schrijnwerkerij gelegen in agrarisch gebied. Het bedrijf, opgericht in
1978, haalt voordeel uit de ligging nabij de aansluiting met de autosnelweg.
Dit bedrijf is zonevreemd gelegen, en wil zich op een haalbare wijze in regel stellen met de
wetgeving. Dit met het oog op de toekomst en de opvolging van het bedrijf.

4.1.1

Ligging
Het bedrijf is gelegen in Hoogstraten – Meer, Hoogeind 49, tussen Meerle en Meer, nabij de
aansluiting met de autosnelweg E19.

4.1.2

Terrein en afbakening
Het bedrijf bevindt zich op de percelen in de hoek gevormd door Hoogeind en Hoge Akker, met
uitzondering van het hoekperceel 689H, wat niet tot het bedrijf hoort en bijgevolg uit het plangebied
wordt gesloten. Het naaldbos aan de noordzijde behoort tot het bedrijfsperceel, noordelijk hiervan
loopt de Grevenloop. De bedrijfsruimte bestaat uit twee delen: een eerste deel (de schrijnwerkerij)
betreft een deel van een voormalig hoevegebouw met uitbreiding, een tweede deel (opslagruimte)
betreft een relatief recent gebouwde loodsconstructie. De bouwvallige houten schuur tussen de loods
en de woningbouwgebouwen op het perceel 689H zal worden afgebroken omwille van de
bouwfysische toestand en omwille van de perceelsoverschrijdende inplanting.
Het terrein wordt afgebakend door de perceelsgrenzen van de percelen 689K en 689E. Het
perceeltje met nummer 689G huisvest een elektriciteitscabine. Het perceeltje hoort niet tot het bedrijf
en wordt dan ook uit het plangebied gesloten. Hierdoor wordt een kleine uitsparing in de afbakening
van het plangebied bekomen.

Hoogstraten – RUP zonevreemde bedrijven – toelichting – ap‟12

IOK

plangroep

69

DEEL 2 FICHES BEDRIJVEN

4.2

Beoordelingsfiche: de ontwikkelingsperspectieven van het bedrijf

4.2.1

Stap 1: Omgevingscontext

4.2.1.1

Gewenste structuur vanuit het GRS
Op de synthesekaart van de gewenste ruimtelijke structuur is het plangebied gelegen binnen een
landbouwkerngebied. Het plangebied ligt bovendien in of aansluitend bij het wooneiland nr. 19c,
Hoogeind – Eindsestraat - Gaarshof. Het gebied is volgens de opdeling in deelruimtes gelegen in de
deelruimte „Groen-geel Hoefijzer'. Volgende visie wordt voor deze deelruimte vooropgesteld in het
GRS Hoogstraten:
In het Groen-geel Hoefijzer ligt het accent op ontwikkeling en behoud van natuur, met landbouw,
bosbouw en recreatie als evenwaardig medegebruiker. Voor toerisme kan het groen-geel hoefijzer
met de Hoogdynamische As een maas vormen voor een netwerk.
Meersel-Dreef, Meerle en Wortel zijn elementen van het Groen-geel Hoefijzer en worden ontwikkeld
als rustige woonomgevingen. Doordat de kernen beperkt zijn in hun omvang en door hun compacte
bebouwingsstructuren zijn deze rechtstreeks omgeven door open gebieden enerzijds en beboste
anderzijds. De woonbeleving in deze kernen kan in de toekomst dan ook meer inspelen op de
aanwezigheid van deze troeven. Het is geenszins de bedoeling dat de kernen uitbreiden in de
waardevolle landschappen die de kern omgeven.
De Mosten, het bedevaartsoord te Meersel-Dreef, de te herbestemmen kleiputten van Desta en de
Rijksweldadigheidskolonie te Wortel zijn onderdeel van de deelruimte en zijn van belang bij de
toeristische uitbouw van de deelruimte.
De aanwezigheid van de Mark nabij recreatiepark De Mosten biedt mogelijkheden om een koppeling
te realiseren. Deze koppeling kan ondermeer gerealiseerd worden door het aanleggen van fiets- en
wandelpaden, onder andere het natuurleerpad.
Specifiek m.b.t. bedrijvigheid wordt voor deze deelruimte in het GRS Hoogstraten volgend
ontwikkelingsperspectief vooropgesteld:
Bijkomende lokale bedrijventerreinen zijn uitgesloten in deze kernen. Bestaande (zonevreemde)
bedrijvigheid kan behouden blijven, voor zoverre deze verweven is met het wonen.
Met betrekking tot zonevreemde bedrijven algemeen in landbouwkerngebieden (waarin het
plangebied gelegen is) wordt in het GRS gesteld dat:
“Bestaande lokale bedrijvigheid in principe niet gewenst is. Indien zij een duidelijke link heeft met de
landbouw, kan een bestaand zonevreemd bedrijf bestendigd worden. Nieuwe bedrijven dienen
geweerd te worden.
Aan de randen van de landbouwkerngebieden kunnen zonevreemde bedrijven worden bestendigd
mits volgende randvoorwaarden:
– Het bedrijf grenst aan een woongebied, woonstrip, woonlint, wooneiland of bedrijventerrein en is
ermee verweefbaar naar functie en schaal. Uitbreidingen zijn mogelijk mits het bedrijf verenigbaar
blijft qua schaal en functie met haar omgeving.
– Een nabestemming met landbouw wordt opgelegd voor de bedrijven niet aansluitend bij
woonkern, hoofddorp of bedrijventerrein.”
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4.2.1.2

Grensstellende juridische elementen en planologische randvoorwaarden
In onderstaande tabel zijn juridische elementen en planologische randvoorwaarden opgenomen
Juridisch kader en planologische
randvoorwaarden

Relevante elementen voor het RUP

Planologische randvoorwaarden

Gewestplan
RUP/BPA
RSV/RSPA

Het bedrijf is volledig gelegen in agrarisch gebied
Het bedrijf maakt geen deel uit van een ander RUP of BPA
Geen specifieke planologische randvoorwaarden

Landbouw

HAG
ruilverkaveling

Het plangebied is gelegen binnen het herbevestigd agrarisch gebied
Het bedrijf is gelegen binnen ruilverkaveling Meerle.

Landschap

Beschermd monument
Beschermd landschap, dorpsgezicht,
stadsgezicht
Ankerplaats
Relictzone

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

Natuur

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied
Ramsargebied
Gebieden van VEN/IVON
Natuurreservaten

Het bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m
Het bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m
Het bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m
Het bedrijf is niet binnen een afbakening hiervan gelegen
Het bedrijf is niet binnen een natuurreservaat gelegen

Fysisch systeem

Beschermingszone waterwingebied
Overstromingsgevoelig gebied

Nvt
Nvt

Mobiliteit

Mobiliteitsplan/GRS Hoogstraten

Het bedrijf is gelegen langs Hoogeind, een lokale ontsluitingsweg

Andere

Voorkooprecht
Ruimtelijke
veiligheidsrapportage
RVR
(resultaat
uit
screening
op
milieueffecten)

Screening op milieueffecten
(conclusie uit planMER-screening)

Nvt
Met betrekking tot de ruimtelijke veiligheidsrapportage (RVR) kan
gesteld worden dat:
er geen SEVESO-inrichting aanwezig of mogelijk is binnen het RUP,
binnen het plangebied geen aandachtsgebieden worden gevestigd.
Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat de opmaak van een RVR in
het geval van dit RUP niet vereist is volgens de geldende regelgeving
en dat de veiligheid voor dit gebied ten opzichte van SEVESObedrijven gegarandeerd is.
Per milieudiscipline werden volgende conclusies gegeven n.a.v. het
verzoek tot raadpleging:
Bodem en watersysteem

Door de goedkeuring van dit RUP is er geen verstoring van de
bodemlagen te verwachten. Bovendien kunnen maatregelen worden
voorzien in het RUP die een mogelijke positief effect naar bodem en
water inhouden. Volgende maatregelen en voorschriften kunnen als
aanbeveling naar voor worden geschoven:
Bufferen van hemelwater: opvang, nuttig hergebruik, overig
hemelwater laten infiltreren of vertraagd afvoeren.
Beperking van verharding in de mate van het mogelijke, tegen het
licht van de noodzakelijkheid van verharding voor het goed
functioneren van de infrastructuur en activiteiten.
Zo veel mogelijk streven naar waterdoorlatende verharding; streven
naar de aanleg van de verharde delen van de terreinen in stofvrije,
kleinschalige opbreekbare en waterdoorlatende materialen, tenzij
dit uit praktisch overwegingen niet haalbaar is of uit milieutechnische
overwegingen niet toegestaan is.
Tevens kunnen telkens bij de individuele aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunning in functie van de watertoets
bijkomende flankerende maatregelen worden opgelegd.
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Relevante elementen voor het RUP

Juridisch kader en planologische
randvoorwaarden

Mobiliteit

Er zijn geen significante effecten te verwachten ten gevolge van de
goedkeuring van dit RUP. Het effect ten opzichte van de bestaande
situatie en de referentiesituatie is neutraal. Tot een positief effect kan
zelfs gekomen worden indien in de voorschriften van het RUP zou
worden opgelegd dat elke bedrijfsontsluiting gecentraliseerd en via
Hoogeind dient te gebeuren, waarbij alle ontsluiting via Hoge Akker
onmogelijk wordt gemaakt.
Fauna en flora

In vergelijking met de referentiesituatie heeft de herbestemming van
het plangebied geen invloed op fauna en flora in de onmiddellijke
omgeving en binnen het plangebied zelf. De impact van de inname
van dit gebied is zeer beperkt.
Volgende maatregelen in de planinhoud kunnen bovendien bijdragen
tot een positieve beoordeling:
Groenvoorzieningen
Niet-verharde onbebouwde ruimte inrichten als groene ruimte.
Het landschappelijk bufferen van het plangebied d.m.v. het
aanplanten van laag en hoogstammig streekeigen groen
Beperking van bebouwing en verharding
Mens

Het goedkeuren van het RUP heeft geen negatieve effecten naar de
mens. Op ruimtelijk vlak kunnen bovendien maatregelen worden
genomen die een positief effect inhouden:
Visuele buffering
Gepaste ontsluiting
Landschap en erfgoed

Er zijn geen significante effecten op het landschap en het erfgoed te
verwachten ten gevolge van de goedkeuring van dit RUP. Er kan zelfs
op het vlak van landschappelijke inpassing tot een positief effect
gekomen worden indien in de voorschriften van het RUP maatregelen
worden genomen ter optimalisatie en verbetering van de
landschappelijke buffering.
Conclusie

Door de goedkeuring van dit RUP worden geen significante effecten
op het milieu verwacht. De huidige bedrijfsactiviteiten hebben immers
geen of nauwelijks impact op het milieu. Beperkt kunnen uitbreidingsen intensiveringsmogelijkheden worden geboden aan het bedrijf
zonder dat dit significante effecten op het milieu zal veroorzaken.
In de voorschriften kunnen de nodige maatregelen worden genomen
m.b.t. landschappelijke inpassing en ontsluiting, om alzo tot positieve
effecten te komen in vergelijking met de referentiesituatie.

4.2.2

Stap 2: analyse van de locatie en economische activiteit

4.2.2.1

Ruimtelijke kenmerken en verschijningsvorm van het bedrijf
Huidig ruimtegebruik
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Oppervlakte

Onderverdeeld

m²

Bebouwing
Verharding
Plangebied

Bedrijfsgebouwen
Inrit en parking

Bedrijfsgebouw 1: 243m² + open opslag: 68m² + bedrijfsgebouw 2: 480m²
Verharding: 476m²
Plangebied 4753m²
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Uiterlijke verschijningsvorm
Architectuur

Gebruik
van
gebouwen

de

Bijhorende
infrastructuur
Omgeving
straatbeeld

4.2.2.2

en

De schrijnwerkerij is ondergebracht in een deel van een bestaande hoeve + uitbreiding.
De hoeve dateert van 1930 en typeert zich als een langgevelhoeve met aangebouwde
schuur. De voormalige hoeve staat relatief dicht bij de rooilijn. In de stalruimten en de
aangebouwde schuur dat de schrijnwerkerij is ondergebracht. De hoeve is opgetrokken
uit rode baksteen. Het metselwerk heeft nog een verzorgde maar wat verouderde
indruk. De dakbedekking bestaat uit rode gebakken pannen. Tegen de schuur is een
open afdakconstructie geplaatst die dienst doet als opslagplaats voor hout. Het afdak is
louter functioneel en geeft een wat onverzorgde indruk.
Schuin achter het afdak is een industriële loods opgetrokken. Het betreft een
staalbouwconstructie met witgrijze betonnen gevelpanelen en een donkere golfplaten
dakbedekking. De loods doet dienst als opslagplaats.
De woning, een onderdeel van de voormalige hoeve, vormt een visueel geheel met het
gedeelte van de schrijnwerkerij, doch de woning behoort niet toe aan het bedrijf en
maakt dan ook geen deel uit van het plangebied.
De bouwvallige houten schuur achter de schrijnwerkerij zal worden afgebroken omwille
van het bouwfysisch karakter en de perceelsgrensoverschrijdende inplanting. Het
betreft een verwaarloosde en bouwvallige houten constructie op een gemetste sokkel,
met een flauw hellend golfplaten dakbedekking en enkele aanbouwconstructies
opgetrokken in betonplaten en betonpalen.
In het gedeelte van de voormalige hoeve is de schrijnwerkerij zelf ondergebracht. Hier
staat het machinepark en gebeurt de eigenlijke schrijnwerkersactiviteit. De
aangebouwde loods doet dienst als open opslagplaats. De achterliggende loods wordt
gebruikt als gesloten opslagplaats.
Voor de gesloten loods, naast het open afdak is een relatief grote oppervlakte verhard,
uitgevoerd in klinkerwerk. Deze verharde oppervlakte doet dienst als inrit en parking en
als buitenopslagplaats.
Ten noorden van de klinkerverharding en de loods is een aangeplant sparrenbos
aangelegd. In feite betreft het een doorgeschoten kerstboomaanplanting. Hoewel dit
bos weinig ecologische en visuele kwaliteiten inhoudt, zorgt het toch voor een groene
inkleding aan die zijde van het perceel.

Ruimtelijke kenmerken van de omgeving van het bedrijf
Beschrijving van de omgeving
Fysisch systeem
Relevante elementen voor het RUP

Bodemtype
Reliëfkenmerken
Waterlooptype
Waterhuishouding

Het plangebied is gelegen in een plaggenbodem op (lemig) zand
Het plangebied is gelegen in een vrij vlak landschap
Noordelijk van het plangebied loopt de Gerrevenloop, een waterloop van derde
categorie, met nr. 4.08.
Het plangebied is niet in een van nature overstroombaar gebied gelegen noch in een
recent overstroomd gebied (ROG). Het plangebied is niet in een overstromingsgevoelig
gebied gelegen, noch in een erosiegevoelig gebied.
Het plangebied is in infiltratiegevoelig gebied en in een matig voor grondwaterstroming
(„type 2) gevoelig gebied gelegen.

Natuur en landschap
Relevante elementen voor het RUP

Landschapstype

Natuurlijke
kenmerken

Het bedrijf is aansluitend bij een wooneiland of woonlint gelegen. Deze wooncluster
situeert zich in een open landbouwlandschap.
De Gerrevenloop is een open waterloop, die landschappelijk slechts een beperkte
impact heeft op de omgeving door een gebrek aan oeverbegroeiing.
Binnen het plangebied zijn geen biologisch waardevolle elementen waar te nemen.
Meer noordelijk is een kleiner naaldbos terug te vinden. Dit bos is echter niet
opgenomen in de boskartering.
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Gebruik van de ruimte
Relevante elementen voor het RUP

Wonen

Werken

Het bedrijf is gelegen op een uitloper van het woonlint en sluit aan bij een wooneiland.
De bebouwing wordt er gekenmerkt door woningen en landbouwwoningen.
Het woongedeelte van de voormalige hoeve is bewoond, maar behoort niet tot het
bedrijf en het plangebied. De zaakvoerder woont met zijn gezin in de woning noordelijk
van de Gerrevenloop.
Het bedrijf is gelegen in omgeving waar veel landbouwgebruikspercelen (voornamelijk
grasland en maïsteelt) gelegen zijn.

Mobiliteit
Ontsluiting van de ruimte
Relevante elementen voor het RUP

Wegtype

Wegprofiel

Ontsluitingspunten
Aantal klanten

Hoogeind is een typische lokale ontsluitingsweg die het buitengebied ontsluit naar een
verbindingsweg.
Hoge Akker is een typische landbouwweg voornamelijk ter ontsluiting en
bereikbaarheid van de landbouwpercelen.
Hoogeind is een geasfalteerde 2 X 1 rijbaan met een naastliggend of vrijliggend
fietspad.
Hoge Akker is een smalle betonbaan zonder duidelijke opdeling van rijstroken en
zonder afgebakend fietspad.
Het plangebied wordt via één punt ontsloten op Hoogeind
Wekelijks bezoeken een twintigtal kanten het bedrijf, waarvan zo‟n 75% met een
personenwagen of lichte bestawagen en de overige 25% met een gesloten
vrachtwagen.

Leveranciers/personeel

Voor de toelevering worden per week een kleine 50 transporten verwacht, waarvan
zo‟n 30 met een lichte bestelwagen of personenauto, 14 met aanhangwagen of
gesloten vrachtwagen en 4 met trekker met oplegger of vrachtwegen met
aanhangwagen.

Parking

De ruime klinkerverharding van de oprit doet eveneens dienst als parkeerplaats. Hier
kunnen zo‟n 5 wagens gestald worden. In de bedrijfsgebouwen is nog eens plaats om
3 (bedrijfs)voertuigen te stallen.

Impact op de omgeving
Fysisch systeem
Toetsing elementen in functie van de watertoets:
– Gezien het bedrijf niet gelegen is binnen een risicozone (NOG, ROG, risicozone op overstroming
of overstromingsgevoelig gebied), lijkt de veiligheid tegenover overstromingen gegarandeerd. Er
is verder geen schadelijk effect te verwachten indien het hemelwater wordt afgekoppeld van de
verharde oppervlakte, wordt opgevangen en nuttig herbruikt. Het overtollige regenwater dient ter
plaatse te infiltreren. Aangezien het bedrijf gelegen is op een bodem die infiltratiegevoelig is, dient
de verharding zoveel mogelijk beperkt te worden of voorzien te worden met een waterdoorlatend
karakter.
– Gezien de ligging van het terrein palend aan de Gerrevenloop dient bij het voorzien van
ondergrondse constructies een uitvoerige watertoets doorgevoerd te worden.
Natuur en landschap
Het omliggende landschap heeft naast de Gerrevenloop geen belangrijke landschaps- of
natuurwaarden. Toch dient als randvoorwaarde meegeven dat de impact naar de open ruimte zoveel
mogelijk moet beperkt blijven.
Gebruik van de ruimte
– Het bedrijf is gelegen aansluitend bij het wooneiland Hoogeind - Eindsestraat – Gaarshof. De
impact op de overige woningen van dit wooneiland is relatief beperkt door de groene inpassing
aan noordelijke zijde doormiddel van het sparrenbos. Aan de zuidzijde van het plangebied zorgt
het woongedeelte + voortuin van de voormalige hoeve (buiten het plangebied) voor de nodige
inpassing.
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– Ook aan de zuidzijde, langs Hoge Akker is nodige buffering voorzien. Hier vormt een gesloten,
wintergroen, scherm voor de landschappelijke buffering. Aan westelijke zijde is ook beplanting
(struikgewas en bomen) voorzien, die echter niet geheel wintergroen is, waardoor de buffering
naar het open landschap in de wintermaanden wat minder gesloten is.
– De woning en de schrijnwerkerij in de voormalige hoeve vormde vroeger een geheel, ook
functioneel. Hierdoor loopt het ene quasi in het andere over. Zo worden er lichten en zichten
vanuit de schrijnwerkerij genomen op de perceelsgrens en is er dus inkijk in de achtertuin.
Bovendien is de schrijnwerkerij ook toegankelijk vanuit die achtertuin, wat een onhoudbare
situatie oplevert. De opdeling in eigendom tussen woonst en schrijnwerkerij dient zeer strikt en
consequent doorgevoerd te worden ten einde de leefbaarheid en privacy van beiden te kunnen
garanderen.
– Gezien de klinkerverharding aan de inrit van het bedrijf vrij ruim werd uitgevoerd en tevens als
buitenopslagplaats dienst doet en tot tegen de rooilijn werd aangelegd en gezien de open
opslagplaats zich ook in deze zone bevindt, laat de ruimtelijke inpassing van dit deel van het
bedrijf naar de omgeving (meerbepaald naar het openbaar domein) sterk te wensen over.
Impact op de mobiliteit
Gezien het karakter van Hoogeind, een behoorlijk uitgeruste lokale ontsluitingsweg, dient het
aandeel van het verkeer op die weg, dat gegenereerd wordt door de bedrijvigheid op het plangebied
als beperkt en aanvaardbaar beschouwd te worden.

4.2.2.3

Ruimtebehoefte van het bedrijf
Ruimtebehoefte
Vanuit het bedrijf is er een behoefte aan een uitbreiding van 1500 m², waarvan de helft als bebouwde
oppervlakte dient gezien te worden, zo‟n 350 m² voor het timmerbedrijf en 400 m² als opslagruimte.
De benodigde oppervlakte kan volgens de zaakvoerder op het eigen terrein gevonden worden. De
zaakvoerder geeft bovendien te kennen deze uitbreiding graag op korte termijn realiseren.
Impact op de omgeving
Bijkomende constructies voor de bedrijvigheid worden als niet wenselijk beschouwd aan de westzijde
van het terrein. Het zuidelijk deel van deze westflank bevindt zich ruimtelijk achter de achtertuin van
het woongedeelte van de voormalige hoeve. Door dit deel actief te betrekken bij de bedrijvigheid,
wordt de woning volledig ingesloten door de bedrijvigheid, wat een nefaste impact op de leefkwaliteit
van de woonst kan hebben. Het noordelijk deel van deze westflank kan evenmin als een
uitbreidingszone voor de bedrijvigheid gezien worden daar dit de inpassing naar het open
achterliggende landbouwlandschap dermate zou verstoren.
Aan de noordzijde van het perceel, ter hoogte van het bestaande sparrenbos, kan eventueel wel aan
een uitbreiding gedacht worden die een aanvaardbare impact op de omgeving kan hebben. Hierbij is
het wel belangrijk dat het verlies aan groen door het deels verdwijnen van het sparrenbos dient
geremedieerd te worden door een gepaste groene buffering en inkleding van het bedrijf en de
uitbreiding. Bovendien dient een landschappelijke inpassing van de bedrijfssite met uitbreiding t.o.v.
de Gerrevenloop gerealiseerd te worden. In de marge kan opgemerkt worden dat de zaakvoerder
woont in de woning noordelijk van de waterloop, wat de beperkte impact van een eventuele
uitbreiding aan deze noordelijke flank bijkomend kan milderen.
Impact op de mobiliteit
Gezien het karakter en de uitrustingsgraad van de voorliggende lokale ontsluitingsweg kan de impact
van deze uitbreidingsbehoefte op de mobiliteit als aanvaardbaar gezien worden.
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4.2.3

Stap 3: Beoordeling op ruimtelijk planologisch en economisch vlak

4.2.3.1

Conclusie en aandachtspunten stap 1
Uit het juridische kader blijken geen bepalende kenmerken van toepassing op het plangebied naar
boven te komen. Wel is het van belang op te merken dat het plangebied gelegen is in agrarisch
gebied volgens het gewestplan en dat het gebied gelegen in is een landbouwkerngebied volgens het
GRS Hoogstraten.
Volgens het GRS Hoogstraten sluit het plangebied aan bij een wooneiland. M.b.t. zonevreemde
bedrijven die aansluiten bij een wooneiland en die gelegen zijn in het landbouwkerngebied voorziet
het GRS een bestendiging van de toestand, mits een nabestemming landbouw wordt opgelegd.
Uitbreidingen zijn mogelijk indien het bedrijf na uitbreiding verenigbaar blijft met de omgeving qua
schaal en functie.

4.2.3.2

Conclusie en aandachtspunten stap 2
Gelet op het huidige ruimtegebruik, gelet op de uiterlijke verschijningsvorm van het huidige bedrijf,
gelet op het fysisch systeem van het de omgeving, gelet op de natuurlijke kenmerken en het
landschapstype van de omgeving, gelet op het huidig ruimtegebruik in de omgeving, gelet op de
ontsluiting van het plangebied en gelet op de impact op de omgeving en de mobiliteit kunnen
volgende conclusies gemaakt worden uit de analyse van de locatie en de economische activiteit:
– De impact op omgeving en mobiliteit na bestendiging van het huidige bedrijf zal gelijk zijn aan de
huidige impact op omgeving en mobiliteit. Deze impact kan momenteel als aanvaardbaar gezien
worden, doch de buffering naar het landbouwlandschap aan de westelijke flank kan nog worden
aangevuld met aanplanting om ook tijdens de winterperiode een gesloten wand te bekomen. De
brede verharde strook voor inrit en buitenopslag dient door een gepaste groene inkleding aan het
oog onttrokken te worden.
– De impact van een mogelijk gewenste uitbreiding kan eveneens als aanvaardbaar gezien worden
indien deze wordt uitgevoerd aan de noordrand ter hoogte van het sparrenbos en indien hierbij de
nodige remediërende maatregelen m.b.t. de visuele buffering en landschappelijke inpassing van
de waterloop worden genomen.

4.2.3.3

Conclusie en aandachtspunten stap 3
Het behoud van de bestaande activiteiten met nabestemming landbouw is op deze locatie in
overeenstemming met de visie m.b.t. verweefbare bedrijvigheid en zonevreemde bedrijven in dit
gebied. Een uitbreiding van dit bedrijf kan eveneens in overeenstemming worden gebracht met deze
visie.
Behoud en uitbreiding kunnen in zekere zin ook passen binnen de bestaande context van de
omgeving, mits de nodige bijkomende maatregelen worden genomen om de verweefbaarheid van
het bedrijf en de mogelijke uitbreiding op deze locatie te verhogen en te garanderen:
– Verharding binnen het plangebied zoveel mogelijk beperken. Voor de aanwezige verharding
infiltratiemogelijkheden voor regenwater voorzien.
– Bij het voorzien van ondergrondse constructie dient een uitvoerige watertoets te worden
doorgevoerd.
– Eventuele uitbreidingen van het bedrijf dienen qua schaal en functie aan te sluiten bij het
bestaande bedrijf.
– Een gepaste buffering (visueel) is noodzakelijk ten opzichte van het achterliggend
landbouwlandschap. Om gepast te zijn, dient deze buffer gesloten te zijn en voldoende visueel
scheidend te werken, ook tijdens de wintermaanden.
– Ten opzichte van de voorliggende weg, Hoogeind, dient een groene omkadering voorzien te
worden. Deze omkadering dient te zorgen voor een ruimtelijke en visuele inpassing van het
bedrijf in de omgeving. Om voldoende ruimte voor deze groene omkadering te kunnen voorzien,
zal het noodzakelijk blijken de verharding terug te dringen en een onverharde voortuinstrook te
respecteren. Plaatselijk kan de verharding aansluiten op het openbaar domein om de
bereikbaarheid van het gebied te garanderen.
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– Ten opzichte van de ingesloten huiskavel (niet behorend tot het plangebied) dient een goede
inpassing en groene omkadering voorzien te worden. Hierbij dienen afstandsregels bij nieuwe
constructies gerespecteerd te worden. Bij te behouden bestaande constructies dient rekening
gehouden te worden met de wettelijke bepalingen m.b.t. het nemen van lichten en zichten.
– Indien een uitbreiding kan gerealiseerd worden aan de noordelijke flank van het terrein, dient
naar de noordzijde een voldoende groene buffering t.o.v. de omgeving en goede landschappelijke
inpassing van de Gerrevenloop gerealiseerd te worden.
Volgend ontwikkelingsperspectief wordt als conclusie van stap 3 voorgesteld: „bestendiging van de
bestaande toestand, met nabestemming landbouw‟.

4.2.4

Stap 4: Niet-ruimtelijke afwegingsfactoren
Historiek
Het bedrijf werd opgericht op 1 oktober 1978 op de huidige locatie, in het deel van de voormalige
landbouwschuur. In 1989 werd achter deze schuur een nieuwe loods opgericht, welke dienst doet als
opslagplaats. Hiertoe werden geen stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd. Op 29 augustus
1994 werd een aanvraag tot regularisatie voor het oprichten van de loods en een luifel geweigerd.
De zaakvoerder werd d.d. 27 juni 1995 veroordeeld tot het herstel in oorspronkelijke staat door het
afbreken van de wederrechtelijk opgerichte loods. Tot op heden werd de loods niet afgebroken.
Ruimtelijk-juridische aspecten
Relevante elementen

Graad van zonevreemdheid
Milieuvergunning
Stedenbouwkundige
vergunning

Functie vergund

Administratieve
handelingen (PV‟s)

Het volledige perceel van het bedrijf met bedrijfswoning is volgens het
gewestplan gelegen in agrarisch gebied
Geen milieuvergunningen of meldingen gekend
De voormalige hoeve werd opgericht in 1930, waardoor de constructie als
vergund dient beschouwd te worden. Het omvormen van de stallen en schuur
van de hoeve naar de huidige schrijnwerkerij gebeurde in 1978, dus voor de
datum waarop dergelijke functiewijzigingen vergunningsplichtig werden.
Op 29 november 1983 werd een aanvraag strekkende tot het bouwen van een
woonhuis en het omvormen van een bestaand woonhuis tot landbouwbergplaats
geweigerd;
Voor de in 1989 opgerichte loods in functie van de schrijnwerkerij werd geen
stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. Een aanvraag tot regularisatie
van deze loods en een luifel werd geweigerd op 29 augustus 1994. M.b.t. het
oprichten van de loods heeft de rechtbank van eerste aanleg op 27 juni 1995 een
vonnis uitgesproken. In het vonnis beveelt de rechtbank tot het herstel in
oorspronkelijke staat door de afbraak van de opgetrokken loods. Het vonnis werd
tot op heden niet uitgevoerd.
Gezien het jaar van oprichten van het gebouw en het jaar van omvormen van het
gebouw, dient de bestaande schrijnwerkerij in het gedeelte van de voormalige
hoeve als vergund beschouwd te worden. Evenwel volgens de VCRO wordt
onder
hoofdzakelijk
vergund
verstaan:
een
stedenbouwkundige
vergunningstoestand, waarbij geldt dat bedrijven en hun constructies slechts
hoofdzakelijk vergund zijn indien de voor een normale bedrijfsvoering
noodzakelijke constructies vergund of vergund geacht zijn, ook wat de functie
betreft. Gelet op de onvergunde toestand van de in 1989 opgerichte loods (welke
in oppervlakte groter is dan de overige bedrijfsgebouwen) kan m.a.w.
aangenomen worden dat het bedrijf op zich niet als hoofdzakelijk vergund kan
beschouwd worden.
Voor het wederrechtelijk oprichten van de loods werden een PV opgemaakt, wat
op 27 juni 1995 heeft mogen leiden tot een veroordeling voor de correctionele
rechtbank tot afbraak van deze constructie. De constructie werd tot op heden
niet afgebroken.

Bespreking vergunningstoestand
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het initiële deel van de schrijnwerkerij op zich als vergund
beschouwd zou kunnen worden, zowel wat betreft de constructie als de functie. De loods die in 1989
werd opgericht dient evenwel als onvergund beschouwd te worden, en maakt een substantieel
onderdeel uit van het volledige bedrijf. Hierdoor dient voor het volledige bedrijf gesteld te worden dat
het bedrijf niet als hoofdzakelijk vergund kan beschouwd worden, zoals bedoeld in de VCRO.
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Gelet op de onvergunde toestand van het bedrijf, lijkt het aangewezen om het voorstel tot
bestendiging bij te stellen tot uitdoving. Dit kan door de het in werking treden van de nabestemming
landbouw te koppelen aan een vastgestelde termijn.
Omgevings- als regiogebondenheid
De uitbater woont naast het bedrijf, met zijn gezin. Eén van de twee zoons werkt momenteel reeds in
het bedrijf, de andere zoon zal dit vermoedelijk in de toekomst ook doen (volgt momenteel opleiding
schrijnwerkerij). Alle overige personeelsleden wonen eveneens in de gemeente Hoogstraten.
Gedane investeringen en toekomstperspectieven
Indien het wettelijk kader gecreëerd wordt, wil de zaakvoerder binnen een termijn van 2 jaar een
aanzienlijke uitbreiding van het bedrijf doorvoeren. Hiertoe dient een opslagplaats van 750 m²
opgericht te worden.
De opvolging van het bedrijf is verzekerd daar de oudste zoon (21 jaar) reeds in het bedrijf
werkzaam is en de jongste (20 jaar) momenteel een opleiding schrijnwerkerij volgt.
Problemen bij eventuele herlokalisatie
De bedrijfsleider geeft te kennen dat een faling nabij is indien het bedrijf niet op de huidige locatie
kan blijven bestaan, daar de reeds gedane investeringen dan deels of volledig verloren zullen gaan.
Een herlokalisatie schat de zaakvoerder financieel als niet haalbaar in.
Bij het bepalen van de termijn tot het in werking treden van de nabestemming dient hiermee rekening
gehouden te worden.
Conclusie sociaal-economische context en aandachtspunten
De niet ruimtelijke afwegingsfactoren geven aanleiding tot het bijstellen van de conclusie uit stap 3,
ondanks het feit dat het gaat om een ter plaatsen gegroeide situatie met een zekere verwevenheid
met de persoonlijke leefomgeving van de bedrijfsvoeder. De onvergunde toestand van het bedrijf
strookt niet met de conclusie van bestendiging van de bestaande toestand.
Het ontwikkelingsperspectief wordt bijgesteld van bestendiging naar uitdoving. De uitdoving zal tot
stand komen door een strikte overgangstermijn vast te leggen, waarna de nabestemming landbouw
zal ingaan. Om gedane investeringen nog voldoende te kunnen benutten (tot aan afschrijving) en om
een redelijke overgang te kunnen organiseren, wordt de termijn vastgesteld op 20 jaar.
Gezien het vooropgestelde uitdovingdoel, met nabestemming landbouw en gezien de gebrekkige
vergunningstoestand wordt geopperd dat het bieden van aanzienlijke of structurele
uitbreidingsmogelijkheden niet wenselijk is.

4.2.5

Conclusie

4.2.5.1

Categorisering
Bedrijf uitdoven (op een termijn van 20 jaar)

4.2.5.2

Ontwikkelingsperspectief van het bedrijf
Het uitdoven van het bedrijf op middenlange termijn (20 jaar), met nabestemming landbouw, kan in
overeenstemming worden gebracht met de visie op het plangebied gezien de aansluiting bij een
wooneiland, gezien de aanvaardbare ruimtelijke impact (mits naleving ruimtelijke randvoorwaarden),
gezien de behoorlijke ontsluitingsmogelijkheden en gelet op het onvergunde karakter van het bedrijf.
Bijkomende maatregelen kunnen eveneens genomen worden om in afwachting van de uitdoving de
verweefbaarheid van het bedrijf op de locatie te optimaliseren.
Volgende grenzen en randvoorwaarden zijn geldig voor bedrijvigheid binnen het plangebied:
– Verharding binnen het plangebied dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. Voor de aanwezige
verhardingen dienen infiltratiemogelijkheden voor regenwater voorzien te worden.
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– Bij het voorzien van ondergrondse constructies dient een uitvoerige watertoets te worden
doorgevoerd.
– Uitbreidingen kunnen niet worden toegestaan, met uitzondering van kleine uitbreidingen in functie
van technische noodzakelijkheden gekoppeld aan het productieproces.
– Een gepaste buffering (visueel) is noodzakelijk ten opzichte van het achterliggend
landbouwlandschap. Om gepast te zijn, dient deze buffer gesloten te zijn en voldoende visueel
scheidend te werken, ook tijdens de wintermaanden.
– Ten opzichte van de voorliggende weg, Hoogeind, dient een groene omkadering voorzien te
worden. Deze omkadering dient te zorgen voor een ruimtelijke en visuele inpassing van het
bedrijf in de omgeving. Om voldoende ruimte voor deze groene omkadering te kunnen voorzien,
zal het noodzakelijk blijken de verharding terug te dringen en een onverharde voortuinstrook te
respecteren. Plaatselijk kan de verharding aansluiten op het openbaar domein om de
bereikbaarheid van het gebied te garanderen.
– Ten opzichte van de ingesloten huiskavel (niet behorend tot het plangebied) dient een goede
inpassing en groene omkadering voorzien te worden. Hierbij dienen afstandsregels bij nieuwe
constructies gerespecteerd te worden. Bij te behouden bestaande constructies dient rekening
gehouden te worden met de wettelijke bepalingen m.b.t. het nemen van lichten en zichten.
– Permanente bewoning is niet toegestaan binnen het plangebied.
– Het gebouw waarvoor een PV werd opgemaakt, dient reeds bij de eerste aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning te worden gesloopt. Enkel de bedrijfsbebouwing waarvoor geen
PV werd opgemaakt kan m.a.w. in afwachting van de nabestemming landbouw behouden (of
herbouwd) worden in functie van de bedrijfsvoering.

4.3

Doelstelling en visie
Met als doelstelling ‘het uitdoven op middenlange
termijn
en
het
in
afwachting
hiervan
landschappelijk inkleden van het bedrijfsgebied’
wordt er gestreefd naar een duidelijke afbakening van
de bestaande activiteiten, die geïntegreerd worden in
het wooneiland en die op een gepaste wijze
aansluiting kunnen vinden met het omgevende
landbouwlandschap.

Met het oog op de inpassing in het wooneiland dient de bebouwing aan de straatzijde qua schaal en
uitstraling behouden te blijven. De achterliggende bedrijfsdelen dienen landschappelijk ingekleed te
worden t.o.v. de Gerrevenloop en voldoende visueel gebufferd t.o.v. de landbouwomgeving.
De ontsluiting en toegangen tot de bedrijfsruimten dienen gecentraliseerd te gebeuren. Dit kan enkel
ter hoogte van de oostelijke aansluiting met het openbaar domein.
In het westelijke en noordelijke deel van het plangebied blijft de landbouwfunctie behouden.
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4.4

Uitwerking RUP

4.4.1

Van schetsontwerp naar grafisch plan

Schetsontwerp

Aanzet tot grafisch plan

De krachtlijnen van het schetsontwerp, ter vertaling naar het grafisch plan, zijn:
De bestaande bebouwing (onderdeel van de voormalige hoeve), in aansluiting op de openbare weg
(Hoogeind), kan behouden blijven en in stand gehouden worden. De schaal en architecturale uitstraling van
dit bedrijfsgebouw zal een optimale inpassing in het omgevende wooneiland ondersteunen.
Het overige deel van deze voorliggende zone die aansluit bij het openbaar domein, dient vrij te zijn van
constructies. Een deel kan verhard worden voor parking en beperkte buitenopslag, hierbij is een voldoende
groene en bufferende inkleding naar de straatzijde echter vereist.
Een beperkte zone aansluitend bij het onderdeel van de voormalige hoeve wordt ingericht in functie van de
bedrijvigheid. Hierbij kunnen geen uitbreidingsmogelijkheid geboden worden.
De zone voor bedrijvigheid krijgt een nabestemming landbouw.
Aan de randen van de zone voor bedrijvigheid dienen de nodige groenbuffers voorzien te worden.
De volledige bedrijfsontsluiting dient gebundeld te gebeuren via het oostelijk gelegen deel van het openbaar
domein.
Bewoning is in het plangebied niet toegestaan.
Bij de overige zones van het plangebied blijft de landbouwbestemming behouden.

4.4.2

Ruimtebalans
Grafisch plan RUP (opp in m²)

Gewestplan (opp. in m²)

Artikel

Opp

Agrarisch gebied

Artikel 1

1387

Artikel 2

3365

Totaal

4752

4752

Bron: Digitaal berekend op basis van bestemmingsplan in Autocad
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4.4.3

Leeswijzer verordenende bepalingen RUP
In het RUP wordt een zone aangeduid met als nabestemming landbouw. In afwachting van deze
nabestemming wordt een invulling als bedrijvenzone (voor het bestaande bedrijf, met uitzondering
van de bedrijfsdelen waarvoor reeds een PV werd opgemaakt) mogelijk gemaakt. De nabestemming
landbouw zal in werking treden bij stopzetting van de bedrijfsvoering of uiterlijk 20 jaar na
goedkeuring van dit RUP. Dit komt er dus op neer dat na goedkeuring van dit RUP tijdelijk (voor
maximaal 20 jaar) bedrijfsvoering zoals de bestaande kan worden toegestaan. In deze periode zullen
ook stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen kunnen worden verleend in het kader
van die bedrijfsvoering. De stedenbouwkundige vergunningen dienen uiteraard in elk geval te passen
binnen de verordenende voorschriften van dit RUP en zullen tijdelijk van aard zijn (beperkt tot 20 jaar
na goedkeuringsdatum van dit RUP). Naar aanleiding van de eerste stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag dient de bebouwing waarvoor reeds een PV werd opgemaakt, gesloopt te
worden.
Na het in werking treden van de nabestemming zal een landbouwbestemming van toepassing zijn
voor deze zone. Bestaande (bedrijfs)gebouwen kunnen, na het bekomen van een
stedenbouwkundige vergunning strekkende tot het wijzigen van de functie van de gebouwen,
behouden blijven als landbouwbedrijfsgebouw. Bebouwing in het kader van de huidige KMObedrijfsvoering dient bij het ingaan van de nabestemming verwijderd te worden (tenzij omgevormd
naar een landbouwbestemming).
Eventuele bedrijfsgebouwen die reeds voor het in werking treden van dit RUP als hoofdzakelijk
vergund dienen beschouwd te worden, kunnen ook na het ingaan van de nabestemming landbouw
behouden blijven, als hoofdzakelijk vergund zonevreemd bedrijfsgebouw. Deze gebouwen vallen dan
onder de zonevreemde basisrechten zoals opgenomen in de VCRO.
Met betrekking tot het woongedeelte op de bedrijfszone werden via een overdruk specifieke
voorschriften uitgewerkt, gebaseerd op de bepalingen van de bestaande verkaveling en op de
basisrechten voor zonevreemde woningen, zoals voorzien in de VCRO. De bepalingen m.b.t. de
woning zijn niet termijngeboden en staan dus los van het eventueel ingaan van de nabestemming
landbouw.
Om de impact op de omgeving, voornamelijk m.b.t. de mobiliteit, beperkt te houden, worden via
overdruk bijkomende bepalingen voorzien i.v.m. de ontsluitingsmogelijkheden van het bedrijf. Deze
bepalingen werden wel gekoppeld aan de overgangstermijn. Van zodra de nabestemming landbouw
in werking zal treden, komen deze bepalingen immers te vervallen.
Naast de zone voor bedrijvigheid met nabestemming landbouw wordt een tweede zone aangeduid in
het RUP. Het betreft een zone bestemd voor landbouw. Deze zone is momenteel deels niet actief
betrokken bij de huidige bedrijfsvoering en deels in genomen door een gebouw waarvoor reeds een
bevel tot afbraak bestaat. Hier zal de bestaande landbouwbestemming behouden blijven. Deze zone
zal dus ook na het in werking treden van het van RUP niet gebruikt kunnen worden voor de
bedrijfsvoering (zelfs niet voor buitenopslag).

4.4.4

Register van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt die
aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of compensatie
Dit is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 §1, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een
gebruikerscompensatie.
Dit register geeft de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan
geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso
een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de
regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval
beoordeeld worden. Het register kan geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden,
uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold voor de bestemmingswijziging digitaal te
vergelijken met het huidige voorliggende plan. Mogelijk verschilt de cartografische ondergrond
waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd
worden.
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Na opmaak van het register blijkt geen enkele bestemmingswijziging in het plangebied aanleiding te
geven tot een vergoeding of heffing. Een grafische weergave hiervan zit vervat in de bijlagen (punt
4.6).

4.4.5

Opheffing strijdige voorschriften
Gewestplan
De bestemmingen voor Hoogstraten zijn vastgelegd in het gewestplan Turnhout (KB. 30.09.1977).
Het plangebied van het „RUP Schrijnwerkerij Jansen‟ is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch
gebied.
Het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen koppelt aan elke bestemming specifieke voorschriften:
– De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.
Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel
karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van
een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een
woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in
geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening
van de landbouw- en bosgebieden.
Vanaf het ogenblik van het in werking treden van het RUP, vervalt het voorschrift van het gewestplan
en wordt het grafisch verordenend plan met de bijbehorende verordenende voorschriften van dit
RUP van toepassing.
Verkavelingsvoorschriften van geldende niet vervallen verkavelingen
Er zijn binnen de contouren van het plangebied van dit RUP geen verkavelingen die herzien of
vernietigd moeten worden.

4.5

Plannen
Plan feitelijke en juridische toestand
Zie bijgevoegd plan „feitelijke en juridische toestand'.
Grafisch plan
Zie bijgevoegd plan “grafisch verordenend plan”.
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4.6

Bijlagen
Bijlage 1: kaarten ruimtelijke context
–
–
–
–
–
–

Situering orthofoto
Bestemming gewestplan
Sectoraal juridische context
Fysisch systeem
Landbouwgebruik
Vegetatiekaart

Bijlage 2: fotoreportage
Bijlage 3: Register van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan
geven tot planschade, planbaten of compensatie
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S & T JANSEN BVBA– Hoogeind 49 - kaarten ruimtelijke context
SITUERING

KAART BESTEMMINGEN
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S & T JANSEN BVBA– Hoogeind 49 - kaarten ruimtelijke context
KAART SECTORAAL JURIDISCHE CONTEXT

KAART FYSISCH SYSTEEM
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S & T JANSEN BVBA– Hoogeind 49 - kaarten ruimtelijke context
KAART LANDBOUWGEBRUIK

VEGETATIEKAART
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RUP Zonevreemde Bedrijven Hoogstraten
Bijlage : Register van percelen waarvoor planbaten, planschade,
kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn.
Antwerpseweg 1
T 014-58 09 91
info@iok.be

B - 2440 Geel
F 014-58 97 22
www.iok.be

datum: 16-06-2011

1:1.000

RUP 04 Schrijnwerkerij Jansen
bron : ondergrond grafisch verordenend plan

350084_PLB_02.mxd
getekend : DP

Bijlage : Register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade
of gebruikersschade kan verschuldigd zijn.
Planbaten mogelijk (Vlaamse codex RO art. 2.6.4.)

Planschade mogelijk

bedrijvigheid -> wonen

bedrijvigheid -> openbaar nut

openbaar nut -> bedrijvigheid

bedrijvigheid -> groen

openbaar nut -> recreatie

bedrijvigheid -> landbouw

openbaar nut -> wonen

bedrijvigheid -> opppervlaktedelfstoffen

groen -> bedrijvigheid

bedrijvigheid -> recreatie

groen -> landbouw

openbaar nut -> groen

groen -> oppervlaktedelfstoffen

openbaar nut -> landbouw

groen -> recreatie

openbaar nut -> opppervlaktedelfstoffen

groen -> wonen

recreatie -> groen

landbouw -> bedrijvigheid

recreatie -> landbouw

landbouw -> oppervlaktedelfstoffen

recreatie ->oppervlaktedelfstoffen

landbouw -> recreatie

wonen -> bedrijvigheid

landbouw -> wonen

wonen -> openbaar nut

recreatie -> bedrijvigheid

wonen -> groen

recreatie -> wonen

wonen -> landbouw
wonen -> oppervlaktedelfstoffen

plangebied

wonen -> recreatie

mogelijke kapitaalschade / gebruikersschade (decreet grond- en pandenbeleid art. 6.2.)
landbouw -> groen
De items, voorgesteld in deze legende, bieden een overzicht van de mogelijke bestemmingswijzigingen die voorkomen in het register
van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn. de horizontale arcering wijst op
mogelijke gevallen van planbaten; de verticale arcering wijst op mogelijke planschadegevallen; de gekruiste arcering wijst op mogelijke
gevallen van kapitaalschade of gebruikersschade.

DISCLAIMER
Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing,
een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.
Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding
of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen.
Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan dus
geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing
is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden
in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De regeling over de gebruikerscompensatie
is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen,
overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet grond- en
pandenbeleid kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan
geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebruikerscompensatie”.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In een aantal
gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden.
Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is opgenomen.

5 RUP 05 Garage Jos Jansen – Strohandel Herman Jansen

5

RUP 05 Garage Jos Jansen – Strohandel Herman Jansen

5.1

Inleiding
Het plangebied betreft twee bedrijven met een sterke ruimtelijke verweving doch een grote
functionele onafhankelijkheid. Enerzijds betreft het garage Jansen en anderzijds Strohandel Herman
Jansen. Beide zaakvoerders zijn broers. De ouders van beide zaakvoerders wonen binnen het
plangebied, alsook Jos Jansen met zijn gezin (de zaakvoerder van Garage Jansen).
Beide bedrijven zijn zonevreemd gelegen en willen op een haalbare wijze in regel komen met het
oog op de toekomst en de opvolging van het bedrijf.

5.1.1

Ligging
De bedrijven zijn gelegen in Hoogstraten – Meerle langs Groot Eyssel, nabij de aansluiting op de
E19.

5.1.2

Terrein en afbakening
De bedrijven bevinden zich op enkele percelen in de hoek gevormd door twee straten. Beide straten
dragen de naam Groot Eyssel. Het deel Groot Eyssel dat in noordelijke richting loopt is duidelijk van
ondergeschikt belang op het vlak van mobiliteit en verkeer in vergelijking het gedeelte dat zuidelijk
van het plangebied loopt.
Waar de twee delen van Groot Eyssel samen komen, ter hoogte van de rotonde, is de bedrijfswoning
(1) van Jos Jansen, zaakvoerder van Garage Jansen, gelegen. Het gebouw noordelijk van deze
bedrijfswoning is een deel van de garage (2). Nog verder noordelijk is het overige deel van de
garage (4) en de woning (3) van de ouders van de zaakvoerders gelegen.
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Centraal op het terrein zijn twee loodsen
(5) gelegen, die met der tijd met elkaar
werden verbonden. Dit gebouw doet
dienst als hooi- en stro-opslagplaats
voor de strohandel van Herman Jansen.
In de uiterste noordoostelijke hoek van
het plangebied bevindt zich een andere
opslagplaats (6) van de Strohandel.
Tussen deze opslagplaats en de garage
met woonst voor de ouders is een grote
verharde oppervlakte aangelegd die
dienst doet als autostelplaats (7)
horende bij de garage.

4

3

2

Het volledige terrein is op vier plaatsen
toegankelijk gemaakt van op de
openbare weg. Twee toegangen aan het
zuidelijk gelegen Groot Eyssel en twee
aan het westelijk gelegen Groot Eyssel.
Voor het overige is het terrein
grotendeels verhard.

7

6

5

1

Het plangebied wordt afgebakend door de perceelsgrenzen van de percelen 637G, 637T, 637S en
637N. Westelijke en zuidelijk worden deze percelen begrenst door de rooilijn met de openbare weg.
Noordelijk vormt de perceelsgrens de scheiding met de naastliggende vrijstaande eengezinswoning,
oostelijk met een naastliggend landbouwbedrijf met bedrijfsgebouwen en bedrijfswoning.

5.2

Beoordelingsfiche: de ontwikkelingsperspectieven van het bedrijf

5.2.1

Stap 1: Omgevingscontext

5.2.1.1

Gewenste structuur vanuit het GRS
Op de synthesekaart van de gewenste ruimtelijke structuur is het plangebied gelegen in
landbouwkerngebied en ligt binnen het wooneiland nr. 5, Groot Eyssel zuid. Het gebied is volgens de
opdeling in deelruimtes gelegen in de deelruimte „Gele Hart'. Volgende visie wordt voor deze
deelruimte vooropgesteld in het GRS Hoogstraten:
“Het gebied in de driehoek Berge, Ipenrooi en Groot Eyssel vormt de deelruimte Gele Hart. Het Gele
Hart wordt gekenmerkt door de hoofdfunctie landbouw die rekening houdt met de kwetsbaarheid van
de open ruimte. Natuur en recreatie zijn hier de medegebruikers.
Alle in te planten functies moeten rekenschap geven aan de kwetsbaarheid van het gebied. Deze
deelruimte omvat een omvangrijke openruimte waardoor het gebied onder druk kan komen te staan
ter inplanting van allerhande functies. Deze dienen steeds getoetst aan het uitgesproken agrarische
en openruimte karakter van de deelruimte.
Wonen is mogelijk onder strikte voorwaarden in de vrijkomende agrarische bebouwing die in de
landbouwgehuchten voorkomt. Deze landbouwgehuchten worden aangeduid als wooneiland.”
Voor zonevreemde bedrijven werd volgend ontwikkelingsperspectief uitgewerkt in het GRS:
“De bedrijven worden getoetst aan de wenste ruimtelijke structuur en er wordt een gebiedsgerichte
visie ontwikkeld. Enkel lokale bedrijven komen in aanmerking voor een bestemmingswijziging van
hun gronden terwijl andere bedrijven beter verplaatst worden naar een lokaal bedrijventerrein.”
Specifiek met betrekking tot zonevreemde bedrijven in landbouwkerngebieden (waarin het
plangebied gelegen is) wordt in het GRS gesteld dat:
“Bestaande lokale bedrijvigheid in principe niet gewenst is. Indien zij een duidelijke link heeft met de
landbouw, kan een bestaand zonevreemd bedrijf bestendigd worden. Nieuwe bedrijven dienen
geweerd te worden.
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Aan de randen van de landbouwkerngebieden kunnen zonevreemde bedrijven worden bestendigd
mits volgende randvoorwaarden:
– Het bedrijf grenst aan een woongebied, woonstrip, woonlint, wooneiland of bedrijventerrein en is
ermee verweefbaar naar functie en schaal. Uitbreidingen zijn mogelijk mits het bedrijf verenigbaar
blijft qua schaal en functie met haar omgeving.
– Een nabestemming met landbouw wordt opgelegd voor de bedrijven niet aansluitend bij
woonkern, hoofddorp of bedrijventerrein.”

5.2.1.2

Grensstellende juridische elementen en planologische randvoorwaarden
In onderstaande tabel zijn juridische elementen en planologische randvoorwaarden opgenomen.
Juridisch kader en planologische
randvoorwaarden

Relevante elementen voor het RUP

Planologische randvoorwaarden

Gewestplan
RUP/BPA
RSV/RSPA

Het bedrijf is gelegen in agrarisch gebied
Het bedrijf maakt geen deel uit van een ander RUP of BPA
Geen specifieke planologische randvoorwaarden

Landbouw

HAG
ruilverkaveling

Het plangebied is gelegen binnen het herbevestigd agrarisch gebied
Het bedrijf is gelegen binnen de ruilverkaveling Meerle.

Landschap

Beschermd monument
Beschermd landschap, dorpsgezicht,
stadsgezicht
Ankerplaats
Relictzone

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

Natuur

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied
Ramsargebied
Gebieden van VEN/IVON
Natuurreservaten

Het bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m
Het bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m
Het bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m
Het bedrijf is niet binnen een afbakening hiervan gelegen
Het bedrijf is niet binnen een natuurreservaat gelegen

Fysisch systeem

Beschermingszone waterwingebied
Overstromingsgevoelig gebied

Nvt
Nvt

Mobiliteit

Mobiliteitsplan/GRS Hoogstraten

Het bedrijf is aan de zuidzijde gelegen langs Groot Eyssel, een lokale
ontsluitingsweg

Andere

Voorkooprecht
Ruimtelijke
veiligheidsrapportage
RVR
(resultaat
uit
screening
op
milieueffecten)

Screening op milieueffecten
(conclusie uit planMER-screening)

Nvt
Met betrekking tot de ruimtelijke veiligheidsrapportage (RVR) kan
gesteld worden dat:
er geen SEVESO-inrichting aanwezig of mogelijk is binnen het RUP,
binnen het plangebied geen aandachtsgebieden worden gevestigd.
Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat de opmaak van een RVR in
het geval van dit RUP niet vereist is volgens de geldende regelgeving
en dat de veiligheid voor dit gebied ten opzichte van SEVESObedrijven gegarandeerd is.
Per milieudiscipline werden volgende conclusies gegeven n.a.v. het
verzoek tot raadpleging:
Bodem en watersysteem

Door de goedkeuring van dit RUP is er geen verstoring van de
bodemlagen te verwachten. Bovendien kunnen maatregelen worden
voorzien in het RUP die een mogelijk positief effect naar bodem en
water inhouden. Volgende maatregelen en voorschriften kunnen als
aanbeveling naar voor worden geschoven:
Bufferen van hemelwater: opvang, nuttig hergebruik, overig
hemelwater laten infiltreren of vertraagd afvoeren.
Beperking van verharding in de mate van het mogelijke, tegen het
licht van de noodzakelijkheid van verharding voor het goed
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Juridisch kader en planologische
randvoorwaarden

Relevante elementen voor het RUP

functioneren van de infrastructuur en activiteiten.
Zo veel mogelijk streven naar waterdoorlatende verharding; streven
naar de aanleg van de verharde delen van de terreinen in stofvrije,
kleinschalige opbreekbare en waterdoorlatende materialen, tenzij dit
uit praktische overwegingen niet haalbaar is of uit milieutechnische
overwegingen niet toegestaan is.
Tevens kunnen telkens bij de individuele aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunning in functie van de watertoets
bijkomende flankerende maatregelen worden opgelegd.
Mobiliteit

Er zijn geen significante effecten te verwachten ten gevolge van de
goedkeuring van dit RUP. Het effect ten opzichte van de bestaande
situatie en de referentiesituatie is neutraal. Tot een positief effect kan
zelfs gekomen worden indien in de voorschriften van het RUP zou
worden opgesteld dat elke bedrijfsontsluiting gecentraliseerd dient te
gebeuren. Hierbij is ontsluiting van bedrijfsverkeer via het westelijke
deel Groot Eyssel niet gewenst.
Fauna en flora

In vergelijking met de referentiesituatie heeft de herbestemming van
het plangebied geen invloed op fauna en flora in de onmiddellijke
omgeving en binnen het plangebied zelf. De impact van de inname
van dit gebied is zeer beperkt.
Volgende maatregelen in de planinhoud kunnen bovendien bijdragen
tot een positieve beoordeling:
Groenvoorzieningen
Niet-verharde onbebouwde ruimte inrichten als groene ruimte.
Het landschappelijk bufferen van het plangebied d.m.v. het
aanplanten van laag en hoogstammig streekeigen groen
Beperking van bebouwing en verharding
Mens

Het goedkeuren van het RUP heeft geen negatieve effecten naar de
mens. Op ruimtelijk vlak kunnen bovendien maatregelen worden
genomen die een positief effect inhouden:
Visuele buffering
Gepaste ontsluiting
Landschap en erfgoed

Er zijn geen significante effecten op het landschap en erfgoed te
verwachten ten gevolge van de goedkeuring van dit RUP. Het
aanbrengen van landschappelijk integrerende groenschermen kan
bovendien een landschappelijke meerwaarde bieden. Zeker aan
noordelijke en westelijke zijde is het verhogen van de landschappelijke
buffering aangewezen.
Conclusie

Door de goedkeuring van dit RUP worden geen significante effecten
op het milieu verwacht. De huidige bedrijfsactiviteiten hebben immers
geen of nauwelijks impact op het milieu. Naar de toekomst worden
geen bijkomende uitbreidings- of intensiveringsmogelijkheden
geboden voor dit bedrijf. Bovendien kunnen in de voorschriften de
nodige maatregelen worden genomen om de landschappelijke
inpassing en de verkeersleefbaarheid te verhogen, om alzo positieve
effecten te bekomen.
Voornamelijk aan noord- en oostzijde kan het als wenselijk worden
beschouwd
om
de
buffering
te
verbeteren.
Om
de
verkeersleefbaarheid te verhogen lijkt het aangewezen om slechts één
centraal ontsluitingspunt te voorzien, dat uitgeeft op het zuidelijk deel
van Groot Eyssel. Zowel met betrekking tot de buffering als om
doelstellingen m.b.t. hemelwater te verwezenlijken kan het
aangewezen om onthardend op te treden binnen het plangebied,
waarbij overbodige verhardingen en constructies worden verwijderd.
Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken kan het
aangewezen zijn om op termijn binnen het plangebied over te gaan tot
een gewijzigde inplanting van bestaande constructies en tot een
logischere en afgebakende zonering per bedrijf.
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5.2.2

Stap 2: analyse van de locatie en economische activiteit

5.2.2.1

Ruimtelijke kenmerken en verschijningsvorm van het bedrijf
Huidig ruimtegebruik
Oppervlakte

Onderverdeeld

m²

Bebouwing

Woningen en bedrijfsgebouwen

Verharding
Plangebied

Inrit, parking en overige verharding

Gebouw 1 (woning): 240m²
Gebouw 2 (garage): 285m²
Gebouw 3 (woning): 275m²
Gebouw 4 (garage): 355m²
Gebouw 5 (opslag stro): 484m²
Gebouw 6 (opslag stro): 805m²
Verharding: 3071m²
Plangebied: 8499m²

Uiterlijke verschijningsvorm
Architectuur

Gebruik
van
gebouwen

de

Bijhorende
infrastructuur

Omgeving
straatbeeld

en

Gebouw 1: de bedrijfswoning bij de garage. Het betreft een verbouwde of herbouwde
landbouwwoning, type langgevelhoeve. Door de uitgevoerde werken heeft het
gebouw een fermetteachtig uitzicht gekregen. De gevels zijn opgetrokken uit
bruinrode bakstenen, de dakbedekking bestaat uit donkere gebakken dakpannen.
Gebouw 2: een deel van de garage. Het betreft een utilitair industrieel
(landbouw)gebouw, opgetrokken uit rode baksteen, met een donkere golfplaten
dakbedekking en een flauw tot lichthellend dak.
Gebouw 3: woning ouders. Het betreft een uiterst banale en stijlloze woning
opgetrokken in licht metselwerk en onder een lichthellende golfplaten dakbedekking
die doorloopt over het garagegedeelte dat één geheel mee vormt (gebouw 4).
Gebouw 4: deel van de garage: Het betreft een utilitair industrieel
(landbouw)gebouw, opgetrokken in rode baksteen, met een lichthellende golfplaten
dakbedekking die doorloopt over de woonst die deel uitmaakt van het gebouw.
Gebouw 5: loods voor opslag van hooi en stro. Het betreft twee voormalige
landbouwstallen die verbouwd of herbouwd werden en die met elkaar werden
verbonden. Na de verbouwing hebben ze een strikt utilitair industrieel karakter
verkregen. Het gebouw is opgetrokken uit rode baksteen met hellend dak uitgevoerd
in golfplaten.
Gebouw 6: loods voor opslag van hooi en stro. Het betreft een utilitair industrieel
(landbouw)gebouw, opgetrokken uit rode baksteen, met een donkere golfplaten
dakbedekking en een flauw tot lichthellend dak.
Gebouw 1 doet dienst als bedrijfswoning voor de zaakvoerder van de garage en zijn
gezin.
Gebouw 2 doet dienst als garage in functie van het garagebedrijf.
Gebouw 3 doet dienst als woonst voor de ouders van de zaakvoerders van beide
bedrijven.
Gebouw 4 doet dienst als garage en autoherstelplaats in functie van het
garagebedrijf.
Gebouw 5 was dienstig in functie van de strohandel, staat momenteel leeg.
Gebouw 6 doet dienst als opslagplaats voor hooi en stro.
Nagenoeg het volledige terrein werd verhard. Enkel aan de voortuinstroken langs beide
delen van de openbare weg werd groenaanleg voorzien onder de vorm van voortuinen.
De verhardingen doen dienst als autostelplaatsen (tussen gebouw 4 en 6 en tussen het
openbaar domein en gebouw 2), als parking (tussen gebouw 2 en 3), als verhard terras
(zuidelijk van gebouw 3) of als toegang (aan beide delen van de openbare weg werden
twee toegangen voorzien).
Het plangebied geeft door de grote verharde oppervlakte (die alom aanwezig is) en het
strikt utilitaire en industriële karakter van nagenoeg alle gebouwen een zeer kil en
doodse indruk. Met uitzondering van de voortuinstroken en de summiere haag- en
boomaanplant oostelijk van gebouw 6, ontbreekt elke vorm van groene inpassing van
het bedrijf (de bedrijven) in het algemeen.
Deze indruk wordt bovendien versterkt door het aantal wagens en andere voertuigen
die verspreid over het terrein werden gestald.
Elke inpassing in het straatbeeld of de omgeving ontbreekt.
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5.2.2.2

Ruimtelijke kenmerken van de omgeving van het bedrijf
Beschrijving van de omgeving
Fysisch systeem
Relevante elementen voor het RUP

Bodemtype
Reliëfkenmerken
Waterlooptype

De bedrijven zijn gelegen op een plaggenbodem op (lemig) zand
De bedrijven zijn gelegen in een vrij vlak landschap
Zowel in het plangebied als in de directe omgeving ervan, situeert zich geen
gecategoriseerde waterloop.
Zuidelijk van het plangebied bevindt zich een open gracht op het openbaar domein.
Deze gracht watert af naar de Eysselloop (gecategoriseerde waterloop met nr. 4.14).
Het plangebied behoort niet toe de winterbedding van een grote rivier. Het plangebied
is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied, noch in een erosiegevoelig
gebied.
Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) en ligt binnen een
infiltratiegevoelig gebied.

Waterhuishouding

Natuur en landschap
Relevante elementen voor het RUP

Landschapstype

Het plangebied is gelegen binnen een lintvormig wooneiland dat zich situeert in een
open landbouwlandschap.
Binnen het plangebied en in de directe omgeving ervan bevinden zich geen biologisch
waardevolle elementen.

Natuurlijke
kenmerken

Gebruik van de ruimte
Relevante elementen voor het RUP

Wonen
Werken

De bedrijven en de beide woningen situeren zich binnen een lintvormig wooneiland,
gevormd door een aantal woningen en landbouwbedrijven met exploitatiewoning.
De bedrijven zijn gelegen in een landbouwkern met enkele veebedrijven, omgeven door
veel landbouwgebruikspercelen (voornamelijk grasland en maïsteelt). Aan de overzijde
van de weg, schuin tegenover de bedrijfswoning van de garage is eveneens een
zonevreemd bedrijf gelegen, nl. schrijnwerkerij Martens.

Mobiliteit
Ontsluiting van de ruimte
Relevante elementen voor het RUP

Wegtype

Wegprofiel

Ontsluitingspunten

Aantal klanten

Leveranciers/personeel

90

Groot Eyssel (zuidzijde van het plangebied) is een lokale ontsluitingsweg die het
buitengebied ontsluit naar een verbindingsweg.
Groot Eyssel (westelijke zijde van het plangebied) is lokale weg die voornamelijk
instaat voor de ontsluiting en bereikbaarheid van (landbouw)woningen gelegen langs
de weg en van de landbouwkavels.
De lokale ontsluitingsweg Groot Eyssel is een geasfalteerde 2 X 1 rijbaan met een
deels vrijliggend en deels naastliggend fietspad.
De lokale weg Groot Eyssel is een relatief geasfalteerde weg, zonder duidelijk
afgebakende rijstroken.
Het plangebied wordt op vier punten ontsloten. Twee ontsluitingspunten geven uit op
het zuidelijk deel van Groot Eyssel en twee op het westelijk deel. De keuze in de
situering en het gebruik van de verschillende ontsluitingspunten lijkt wat ad hoc te
gebeuren. Er is geen duidelijke hoofdtoegang tot het bedrijfsterrein. Er bestaat ook
geen duidelijk onderscheid tussen de toegangen voor de garage en die van de
strohandel.
Wekelijks bezoeken een twintigtal klanten het garagebedrijf met een personenwagen
of een lichte bestelwagen en twee klanten met een gesloten vrachtauto.
De hooi- en strohandel wordt wekelijks door zo‟n 25 klanten bezocht, waarvan een 5tal met lichte bestelwagen, nog eens 5 met een auto met aanhangwagen en zo‟n 15
met een tractor.
Wekelijks wordt aan het garagebedrijf geleverd, waartoe een tiental transporten nodig
zijn met een lichte bestelwagen en één met een gesloten vrachtauto.
De enquête, zoals bezorgd door de bedrijfsvoerder, maakt geen melding van
leveringen aan het bedrijf. Vermoedelijk staat de bedrijfsvoerder zelf voor de
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Relevante elementen voor het RUP

Parking

toelevering in. Het bedrijf beschikt over een vrachtwagen met aanhangwagen en een
tractor.
Op het terrein zijn twintig parkeerplaatsen voorzien en binnen zijn er nog eens drie
voorzien. De parkeerplaatsen zijn niet duidelijk afgelijnd en moeilijk herkenbaar in de
grote verharde oppervlakte, waardoor het parkeren vaak zeer informeel en wanordelijk
gebeurt. Bovendien wordt op geen enkele wijze een onderscheid gemaakt tussen
parkeervoorzieningen in functie van de garage of in functie van de strohandel. In de
enquête in functie van de strohandel geeft de zaakvoerder wel aan niet over
parkeerplaatsen te beschikken.

Impact op de omgeving
Fysisch systeem
Toetsing elementen in functie van watertoets:
– Gezien beide bedrijven niet gelegen zijn binnen een risicozone (NOG, ROG, risicozone op
overstroming of overstromingsgevoelig gebied), lijkt de veiligheid tegen overstromingen
gegarandeerd. Er is verder geen schadelijk effect te verwachten indien het hemelwater wordt
afgekoppeld van de verharde oppervlakte, wordt opgevangen en nuttig herbruikt. Het overtollige
regenwater dient ter plaatse te infiltreren. Aangezien het bedrijf gelegen is op een bodem die
infiltratiegevoelig is, dient de verharding zoveel mogelijk te worden beperkt of te worden voorzien
met een waterdoorlatend karakter.
Natuur en landschap
Het omliggende landschap heeft geen belangrijke landschaps- of natuurwaarde. Toch dient als
randvoorwaarde te worden meegegeven dat de impact naar de open ruimte zoveel mogelijk moet
beperkt blijven.
Gebruik van de ruimte
– Het bedrijf is gelegen in het wooneiland Groot Eyssel zuid. De impact op de bebouwde omgeving
aan de oostzijde kan als aanvaardbaar worden ingeschat daar in die directe omgeving gebouwen
en constructies werden opgetrokken die soortgelijk zijn aan die van de twee bedrijven in casu.
Een landschappelijke inpassing van het bedrijf is echter toch aangewezen. Dit kan door een
groene scheidende haag of bomenrij.
– Ten opzichte van de bebouwing aan de noordzijde en ten opzichte van de openbare weg dient
een afdoende visuele buffering voorzien te worden, ten einde de bedrijfsruimten op een
landschappelijk verantwoorde wijze te kunnen inpassen in de bebouwde en onbebouwde
omgeving.
Impact op de mobiliteit
Gezien het karakter van Groot Eyssel (het zuidelijk deel), een behoorlijk uitgeruste lokale
ontsluitingsweg, dient het aandeel en de aard van het verkeer dat gegenereerd wordt door de
bedrijvigheid op het plangebied als beperkt en aanvaarbaar gezien te worden.
Dat een deel van de ontsluiting en de toegankelijkheid van de bedrijven via het minimaal uitgeruste
westelijk deel van Groot Eyssel dient te gebeuren, is een minpunt. Zeker gezien de
ontsluitingspunten aan die zijde geen structureel element vormen om één of beide bedrijven
toegankelijk en bereikbaar te houden.

5.2.2.3

Ruimtebehoefte van het bedrijf
Ruimtebehoefte
Vanuit beide bedrijven bestaat er momenteel geen behoefte tot uitbreiding.
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5.2.3

Stap 3: Beoordeling op ruimtelijk planologisch en economisch vlak

5.2.3.1

Conclusie en aandachtspunten stap 1
Uit het juridische kader blijken geen bepalende kenmerken van toepassing op het plangebied naar
voor te komen. Wel is het van belang op te merken dat het plangebied volgens het gewestplan in
agrarisch gebied gelegen is en dat het volgens het GRS gelegen is in landbouwkerngebied.
Volgens het GRS Hoogstraten sluiten de twee bedrijven aan bij het wooneiland Groot Eyssel zuid.
Met betrekking tot zonevreemde bedrijven in landbouwkerngebied en die aansluiten bij een
wooneiland, voorziet het GRS een bestendiging van de toestand, mits een nabestemming landbouw
wordt opgelegd. Uitbreidingen zijn mogelijk indien het bedrijf (de bedrijven) qua schaal en functie
verenigbaar blijft met de omgeving.

5.2.3.2

Conclusie en aandachtspunten stap 2
De vraag van de beide bedrijven betreft in eerste instantie het bestendigen van de huidige
bedrijfsvoering op de huidige locatie.
Gelet op het huidige ruimtegebruik, gelet op de uiterlijke verschijningsvorm van het huidige bedrijf,
gelet op het fysisch systeem van het de omgeving, gelet op de natuurlijke kenmerken en het
landschapstype van de omgeving, gelet op het huidig ruimtegebruik in de omgeving, gelet op de
ontsluiting van het plangebied en gelet op de impact op de omgeving en de mobiliteit kunnen
volgende conclusies gemaakt worden uit de analyse van de locatie en de economische activiteit:
– De impact van de bestendiging van de huidige twee bedrijven op omgeving en mobiliteit zal gelijk
zijn aan de huidige impact op de omgeving en mobiliteit. De vraag kan echter gesteld worden of
die impact binnen de huidige context als aanvaardbaar kan gezien worden.
– De inpassing en buffering tot de omgeving is momenteel ondermaats en de terreinbezetting is
redelijk hoog. De ongeordende en weinig doordachte keuze in de aanleg van verhardingen zorgt
voor één grote verharde oppervlakte, zonder enige onderbreking, structurering of groenaanleg.
Bovendien leidt het grote aantal inritten van het terrein en het gebrek aan structuur m.b.t. de
parkeermogelijkheden tot een chaotische en weinig duurzame inname van de ruimte ten behoeve
van de verharding. Ook het gebrek aan een ruimtelijk onderscheid tussen beide bedrijven draagt
hiertoe bij. De inplanting van de bestaande bebouwing gebeurde eveneens weinig doordacht, wat
tot een zelfde ruimteverslindend resultaat heeft geleid. Bovendien laat de vormgeving en de
esthetische kwaliteit van een aantal van de gebouwen fel te wensen over.
– Om de impact op de omgeving en mobiliteit tot op een aanvaardbaar niveau te brengen dient
gezocht te worden naar een duidelijke structuur in het gebied, waardoor de verharding kan
inkrimpen en aldus ruimte kan gegeven worden aan groen en niet-verharde oppervlakten. Hierbij
dient ook het aantal ontsluitingspunten verminderd te worden. De ontsluitingen voor
bedrijfsdoeleinden aan de westelijke flank van het terrein lijken niet wenselijk. Verder is er een
nadrukkelijke noodzaak tot buffering t.o.v. de omgeving, voornamelijk naar de woningen
noordelijk gelegen, maar ook naar de overige zijden van het terrein. Een groene inkleding is
hierbij onontbeerlijk. Tot slot dient nagegaan hoeveel overdekte oppervlakte nodig is in functie
van de bedrijvigheid, waar deze dient voorzien te worden, hoe ze kan ingericht worden en waar
overbodige bebouwing kan verwijderd worden om zo tot een rationeel ruimtegebruik op het
terrein te komen.

5.2.3.3

Conclusie en aandachtspunten stap 3
Hoewel het behoud van de activiteiten op deze locatie in overeenstemming kan worden gebracht met
de visie op het gebied en met de visie m.b.t. verweefbare bedrijvigheid, kan binnen de huidige
terreinbezetting en perceelsinvulling het behoud en het bestendigen van beide bedrijven niet als
wenselijk worden aanzien. Om dit wel te kunnen, zullen verregaande ingrepen dienen gedaan te
worden ten einde impact op omgeving en mobiliteit tot op een aanvaardbaar niveau te brengen.
Behoud en bestendiging van de activiteiten dient steeds onder voorbehoud van een nabestemming
landbouw gezien te worden.
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Volgende maatregelen dienen hier te worden genomen:
– Verharding binnen het plangebied dient zo veel mogelijk beperkt te worden en waterdoorlatend te
zijn. Het opbreken van een deel van de bestaande verharding lijkt aangewezen om de
uiteindelijke verharding te beperken tot de voor de exploitatie noodzakelijke verharding. De te
behouden verharde oppervlakten dienen een rationele invulling en een doordacht ruimtegebruik
te hebben en dienen (indien milieutechnisch mogelijk en wenselijk) waterdoorlatend te worden
uitgevoerd.
– Een aangepaste buffering en groene inkleding van het terrein is noodzakelijk. Hierbij dient zowel
naar een groene scheidende buffering t.o.v. de bebouwde en de onbebouwde omgeving te
worden gestreefd, als naar een groene inkleding op het terrein zelf.
– De inplanting en het gebruik van de gebouwen en verhardingen dient op een rationele en
doordachte wijze te gebeuren. Hierbij is het slopen en / of herinrichten van bestaande bebouwing
en verharding niet ondenkbaar. De versteende ruimte dient binnen dit plangebied immers tot een
minimum herleid te worden.
– Bij de rationalisering van het ruimtegebruik binnen het plangebied dient eveneens gestreefd te
worden naar een logische en functioneel werkbare ruimtelijke opdeling tussen beide bedrijven.
– Uitbreidingen van de bedrijven zijn uitgesloten.
Volgend ontwikkelingsperspectief wordt als conclusie van stap 3 voorgesteld: „Bestendiging van de
bestaande toestand onder strikte ruimtelijke voorwaarden en met nabestemming landbouw‟.

5.2.4

Stap 4: Niet-ruimtelijke afwegingsfactoren
Historiek Garage Jansen
Het bedrijf werd op de huidige locatie opgericht in 1993, deels in voormalige landbouwgebouwen,
deels in een nieuw opgerichte loods. Deze opgerichte loods werd vergund als landbouwloods, maar
opgericht als garage en woning (bewoond door de ouders van de zaakvoerder, de voormalige
landbouwers) en dit op een gewijzigde plaats en zonder rekening te houden met de in de vergunning
opgelegde voorwaarden van buffering.
Het bedrijf groeide sindsdien op de huidige locatie uit tot het huidig bedrijf. Er werd geen
stedenbouwkundige vergunning bekomen voor de functiewijziging van de landbouwgebouwen naar
een garage.
In 2003 werd een stedenbouwkundige vergunning bekomen voor het verbouwen van de voormalige
landbouwwoning.
Historiek Hooi- en Strohandel Jansen
Het bedrijf werd op de huidige locatie opgericht in 2000 in een op dat moment nieuw gebouwde
loods. Deze op te richten loods werd vergund als een loods horende bij een landbouwbedrijf
(uitdrukkelijke voorwaarde opgenomen in de vergunning). De loods werd evenwel onmiddellijk in
gebruik genomen in functie van de hooi- en strohandel.
Ruimtelijk-juridische aspecten
Relevante elementen

Graad van zonevreemdheid
Milieuvergunning

Het volledige perceel van het bedrijf met bedrijfswoning is volgens het
gewestplan gelegen in agrarisch gebied
M.b.t. het voormalig landbouwbedrijf
Op 4 oktober 1968 werd door het college van burgemeester en schepenen
voor een periode van 10 jaar een milieuvergunning verleend voor een
varkensstal.
Op 6 april 1976 werd door het college van burgemeester en schepenen een
milieuvergunning verleend voor een propaangastank van 1.000 liter. De
vergunning was lopende tot 6 april 1996.
Op 8 oktober 1977 werd aan Aloys Jansen een uitbatingsvergunning
afgeleverd voor een veebedrijf met 320 varkens, 95 stuks rundvee en 2
paarden. De vergunning was geldig tot 8 oktober 2007.
Op 22 januari 1991 werd door Aloys Jansen een milieuvergunning klasse 2
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Relevante elementen

Stedenbouwkundige
vergunning

94

bekomen tot het uitbaten van een landbouwbedrijf uitgerust met: stallen voor
70 runderen en 195 varkens, opslagplaatsen voor 320 m³ dierlijk mest,
opslagtanks voor 2.000 liter mazout en opslagtanks voor 6 ton krachtvoeder.
Deze vergunning loopt tot 1 september 2011.
Op 23 oktober 1992 werd aan Aloys Jansen een ontvangstbewijs
meldingsformulier (art. 2 en 42 Vlarem) afgeleverd door het college van
burgemeester en schepenen voor het exploiteren van een nieuwe inrichting
klasse 3: 2 bovengrondse mazouttanks van 1.000 liter elk, ondergrondse
mazouttank van 3.000 liter.
Op 3 maart 2003 verleent het college van burgemeester en schepenen aan
Christiaan Schalk een overname van vergunning voor stallen voor grote
inheemse zoogdieren (met plaatsen voor 70 inheemse grote zoogdieren,
waarvan 17 runderen jonger dan 1 jaar, 17 runderen van 1 tot 2 jaar en 36
melkkoeien/zoogkoeien) en voor een mestopslagplaats (totale capaciteit van
320m³ dierlijk mest, waarvan 320m³ mengmest).
M.b.t. het garagebedrijf
Op 19 april 1993 werd aan Aloys Jansen een ontvangstbewijs
meldingsformulier (art. 2 en 42 Vlarem) afgeleverd door het college van
burgemeester en schepenen voor het exploiteren van een herstelwerkplaats
voor motorvoertuigen met toebehoren, bij een bestaand landbouwbedrijf.
Hierbij werd aan de zaakvoerder in een begeleidend schrijven gesteld dat „de
loods waarin deze exploitatie gebeurt, vergund werd als landbouwloods bij een
bestaand landbouwbedrijf, niet als herstelwerkplaats. De bestemming van
deze loods moet dan ook gewijzigd worden.‟
Op 25 maart 2004 werd aan Jozef Jansen een ontvangstbewijs
meldingsformulier afgeleverd door het college van burgemeester en
schepenen tot het exploiteren van een inrichting klasse 3: bovengrondse
enkelwandige opslagtank voor gas met een waterinhoudsvermogen van 3.000
liter.
M.b.t. de strohandel
- Op 31 juli 2006 werd door Herman Jansen een milieuvergunning klasse 2
bekomen voor de opslag van 10.000m³ stro, het inrichten van maximaal 25
voertuigen en of aanhangwagens (andere dan personenwagens), een
bovengrondse dubbelwandige opslagtank van 5.000 liter mazout en een
verdeelinstallatie met 1 verdeelslang.
M.b.t. het voormalige landbouwbedrijf
Op 24 juli 1968 werd een stedenbouwkundige vergunning bekomen tot het
bouwen van landbouwgebouw (stal of schuur). Het betreft de stal achteraan op
perceel 637S. Volgens het vergunningenregister werd in 1968 op het perceel
637N ook een gebouw (stal of schuur opgetrokken). Hiertoe werd geen
vergunning bekomen.
Op 30 januari 1973 werd een stedenbouwkundige vergunning bekomen m.b.t.
„kleine verbouwingen en het vervangen van een dak‟.
Op 17 juni 1975 werd een stedenbouwkundige vergunning bekomen
strekkende tot het bouwen van een koestal.
M.b.t. het garagebedrijf
Op 29 maart 1993 werd een stedenbouwkundige vergunning bekomen tot het
bouwen van landbouwloods en het slopen van een oude landbouwloods bij
een bestaand landbouwbedrijf, onder voorwaarde van „het aanleggen van een
min. 6 meter breed groenscherm, zoals werd aangeduid op bijgevoegd plan.
Dit dient te gebeuren in het eerstvolgende plantseizoen volgend op de
beëindiging van de ruwbouw en zeker voor 1.05.1994.‟
Het gebouw werd echter niet als landbouwloods opgericht, maar als garage +
woning voor de ouders van de zaakvoerder en dit op een gewijzigde plaats,
zonder rekening te houden met de opgelegde voorwaarde m.b.t. de buffering.
Op 20 maart 1995 werd een aanvraag tot regularisatie van een herstelplaats
voor landbouwmachines met noodwoning geweigerd door het college van
burgemeester en schepenen. De te regulariseren constructie betreft het
gebouw zoals het werd opgetrokken na het bekomen van en in strijd met de
stedenbouwbouwkundige vergunning. Voor de wederrechterlijke constructie
werd een PV opgemaakt (zie verder).
Op 4 augustus 2003 werd een stedenbouwkundige vergunning bekomen
strekkende tot het verbouwen van een woonhuis met garage / berging.
M.b.t. de strohandel
Op 18 december 2000 werd een stedenbouwkundige vergunning bekomen
strekkende tot het bouwen van een loods bij een bestaand landbouwbedrijf,

IOK

plangroep

Hoogstraten – RUP zonevreemde bedrijven – toelichting – ap‟12

5 RUP 05 Garage Jos Jansen – Strohandel Herman Jansen

Relevante elementen

Functie vergund

Administratieve
handelingen (PV‟s)

onder voorwaarde van „het aanplanten van een groenscherm tijdens het
eerstvolgende plantseizoen na de ingebruikname en alleszins voor
01.12.2001. De beplanting minimaal 6 meter breed uit te voeren met drie rijen
hoogstammige bomen met een tussenafstand van 2 meter, aangevuld met een
dichte onderbegroeiing van streekeigen struiken, zodat dat een dichte
houtkant als zichtscherm kan worden ontwikkeld. Deze beplanting doorlopend
en op een vakkundige wijze onderhouden ten einde zijn afschermende functie
optimaal te behouden.‟
Uit plaatselijke toestand blijkt dat het groenscherm niet of onvoldoende werd
uitgevoerd of onderhouden. Aan de voorwaarde zoals gesteld bij de
stedenbouwkundige vergunning lijkt dan ook niet te zijn voldaan.
Op respectievelijk 22 april 2002, 12 januari 2004, 4 december 2006 en 7 mei
2007 werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning strekkende tot
het bouwen van een woonhuis met garage bij een para-agrarisch bedrijf
geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.
Tegen de weigering van 4 december 2006 werd beroep aangetekend bij de
deputatie. Deze vraag tot beroep werd onontvankelijk verklaard op 8 maart
2007.
Ook tegen de weigering van 7 mei werd beroep aangetekend bij de deputatie.
Op 5 juli 2007 besliste de deputatie tot weigering van de aanvraag.
Op 11 oktober 2010 vernietigde de Raad van State het besluit van 5 juli 2007
van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen houdende de
verwerping van het beroep van de verzoeker tegen het besluit van 7 mei 2007
van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
Hoogstraten waarbij de stedenbouwkundige vergunning wordt geweigerd voor
het bouwen van een woonhuis en een garage bij een para-agrarisch bedrijf.
Op 24 juli 2006 werd een stedenbouwkundige vergunning bekomen
strekkende tot het bouwen van een loods voor opslag na het slopen van een
schuur en een stal. Bij deze vergunning werd als voorwaarde gesteld dat „de
loods kan worden opgericht ten behoeve van een ter plaatse gevestigd
agrarisch of para-agrarisch bedrijf.‟
Gebouw 1: woning zaakvoerder garagebedrijf: vergund als woning.
Gebouw 2: garage: Geen vergunning gekend, opgericht (in 1968 volgens het
vergunningenregister) als landbouwstal en later zonder vergunning
omgevormd tot garage. De huidige functie is niet vergund.
Gebouw 3 en 4: woning en garage: Vergund als landbouwloods, opgericht als
woonst en garage. De beide functies zijn niet vergund.
Gebouw 5: leegstaande loods in functie van de strohandel: Vergund als loods
bij een agrarisch of para-agrarisch bedrijf
Gebouw 6: Vergund als loods bij een bestaand landbouwbedrijf.
PV werd opgemaakt voor de stedenbouwkundige inbreuk m.b.t. de garage en
woonst voor de ouders van de zaakvoerder. Op 15 januari 2001 veroordeelde de
Correctionele Rechtbank de beklaagde tot het betalen van een geldboete of een
vervangende gevangenisstraf. De herstelvordering werd door de Correctionele
Rechtbank ongegrond bevonden. Tegen dit vonnis werd beroep in gesteld. Het
Hof van Beroep van Antwerpen stelde in het arrest van 1 december 2005 dat het
perceel niet gelegen is een ruimtelijk kwetsbaar gebied, waardoor geen
strafsanctie voorzien is voor de instandhouding. Om deze reden werd door het
Hof van Beroep niet ingegaan op de vordering tot herstel. Tegen dit arrest werd
cassatieberoep ingesteld. Het Hof van Cassatie vernietigde op 28 maart 2006
het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 1 december 2005 in
zoverre het beslist over de herstelvordering en verwees de zaak naar het Hof
van Beroep van Brussel. Een uitspraak van het Hof van Beroep van Brussel is
momenteel bij de stad Hoogstraten nog niet gekend.

Bespreking vergunningstoestand
Uit bovenstaande tabel blijkt dat beide bedrijven niet als behoorlijk vergund kunnen beschouwd
worden.
Gelet op de onvergunde toestand van het bedrijf, lijkt het aangewezen om het voorstel tot
bestendiging bij te stellen tot uitdoving. Dit kan door het in werking treden van de nabestemming
landbouw te koppelen aan een vastgestelde termijn.
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Omgevings- en regiogebondenheid
De zaakvoerders van beide bedrijven zijn broers, beide bedrijven zijn op de percelen en in de
gebouwen van hun ouders ontstaan en uitgegroeid. De zaakvoerder van het garagebedrijf woont bij
zijn bedrijf in de exploitatiewoning. De ouders van beide zaakvoerders wonen momenteel ook op het
bedrijfsterrein. Bovendien woont het personeel van het garagebedrijf dicht bij het bedrijf.
Bij het garagebedrijf is 80% van de leveranciers en 90% van het cliënteel afkomstig uit de gemeente
Hoogstraten. Vooral voor het cliënteel is deze nabijheid een belangrijke factor in de keuze om klant
te zijn bij dit bedrijf.
Toelevering van de hooi- en strohandel gebeurt voor 80% vanuit buurgemeentes en 20% van verder
weg. Op dit punt lijkt het bedrijf dus minder omgevingsgebonden, ware het niet dat 80% van het
cliënteel afkomstig is uit de gemeente zelf en dat bovendien de afzetmarkt zich quasi volledig in het
landbouwgebied bevindt. Het cliënteel maakt bovendien voornamelijk gebruik van „trage‟
landbouwvoertuigen, waardoor nabijheid bij de afzetmarkt voor het cliënteel als een belangrijke
factor wordt gezien.
Gedane investeringen en toekomstperspectieven
Het garagebedrijf heeft de jongste 5 jaar voornamelijk geïnvesteerd in het onderhouden, uitbouwen
en moderniseren van het machinepark. Bovendien werd de exploitatiewoning in 2003 volledig en
verregaand gerenoveerd.
Indien op de huidige locatie kan verder gewerkt worden, wenst de zaakvoerder van het garagebedrijf
zijn carrosserieafdeling verder uit te bouwen en te moderniseren.
De strohandel richtte in 2000 de grote loods op en herbouwde in 2006 de kleine loods, beide
infrastructuurwerken betekende voor de zaakvoerder een enorme financiële investering.
Problemen bij eventuele herlokalisatie
Naast het verloren gaan van een groot deel van de gedane investeringen worden voornamelijk
problemen verwacht op het vlak van de bereikbaarheid en de dienstverlening naar de klanten toe.
Deze klanten kiezen momenteel namelijk voor dit garagebedrijf juist omwille van die bereikbaarheid
en beschikbare dienstverlening. Een ernstig klantenverlies wordt dan ook verwacht. Het zelfde geld
voor de hooi- en strohandel (waar het cliënteel bovendien voornamelijk aangewezen is op trage
landbouwtransportmiddelen, waardoor afstand een belangrijkere factor wordt).
Bij het vastleggen van de overgangstermijn kan rekening gehouden worden met de gedane
investeringen van beide bedrijven.
Conclusie sociaal-economische context en aandachtspunten
De niet-ruimtelijke afwegingsfactoren geen aanleiding tot het bijstellen van de conclusie uit stap 3
ondanks het feit dat het gaat om twee ter plaatsen gegroeide bedrijven met een zekere
omgevingsgebondenheid. De onvergunde toestand van beide bedrijven strookt niet met de conclusie
van (voorwaardelijke) bestendiging van de bestaande toestand.
Het ontwikkelingsperspectief wordt bijgesteld van bestendiging naar uitdoving. De uitdoving zal tot
stand komen door een strikte overgangstermijn vast te leggen, waarna de nabestemming landbouw
zal ingaan. Om gedane investeringen nog voldoende te kunnen benutten (tot aan afschrijving) en om
een redelijke overgang te kunnen organiseren, wordt de termijn vastgesteld op 20 jaar.
Gelet op de reeds uitermate hoge bezetting van het terrein (door bebouwing en verhardingen) zijn
uitbreidingen van de bedrijven niet toegestaan. Het beperken van verharde en bebouwde
oppervlakten lijkt integendeel eerder aangewezen.

96

IOK

plangroep

Hoogstraten – RUP zonevreemde bedrijven – toelichting – ap‟12

5 RUP 05 Garage Jos Jansen – Strohandel Herman Jansen

5.2.5

Conclusie

5.2.5.1

Categorisering
Beide bedrijven uitdoven (op een termijn van 20 jaar)

5.2.5.2

Ontwikkelingsperspectief van het bedrijf
Uitdoven van de bedrijven op middenlange termijn (20 jaar), met nabestemming landbouw, kan in
overeenstemming worden gebracht met de visie op het gebied gezien de aansluiting bij een
wooneiland, gezien de ruimtelijke impact mits naleving van een strikte ruimtelijke randvoorwaarden
op een aanvaardbaar niveau kan worden gebracht, gezien de ontsluiting onder voorwaarden ook
aanvaardbaar kan zijn en gelet op het onvergunde karkater van beide bedrijven.
Bijkomende maatregelen dienen genomen te worden om de verweefbaarheid van de bedrijven
onderling en met de omgeving op deze locatie te kunnen garanderen en zodoende de ruimtelijke
impact van de bedrijven tot op een aanvaardbaar niveau te brengen. Volgende grenzen en
randvoorwaarden zijn geldig voor de bedrijvigheid binnen het plangebied:
– Een gepaste buffering (visueel) is noodzakelijk om de bedrijven beter te kunnen inpassen in het
landbouwlandschap en in relatie met de bebouwing van het wooneiland. Voornamelijk aan noorden oostzijde dient de buffering te worden verbeterd.
– Verharding binnen het plangebied dient zo veel mogelijk beperkt te worden in functie van de
aanleg van een gepaste groenbuffer t.o.v. de omgeving, in functie van een groene inkleding
binnen het plangebied en in functie van de mogelijkheden tot infiltratie van het hemelwater. Met
betrekking tot de verhardingen (en constructies) dient in de mate van het mogelijke onthardend te
worden opgetreden. Voor te behouden verhardingen dienen infiltratiemogelijkheden voor
hemelwater voorzien te worden, tenzij dit vanuit milieutechnisch oogpunt niet toegestaan is.
– In functie van de ontharding van het terrein, een logische indeling t.o.v. beide bedrijven en een
groene inkleding en groene buffering dient in de mate van het mogelijke gestreefd naar een
beperking van de bebouwde oppervlakte, of alleszins tot een rationalisatie van de bebouwde en
verharde oppervlakte. Het gebouw waarvoor een PV werd opgemaakt, dient alleszins reeds bij de
eerste aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning te worden gesloopt. Enkel de
bedrijfsbebouwing waarvoor geen PV werd opgemaakt kan m.a.w. in afwachting van de
nabestemming landbouw behouden (of herbouwd) worden in functie van de bedrijfsvoering.
– Eén woongelegenheid binnen de contouren van het deelplangebied kan worden toegestaan. Een
toename van het aantal woongelegenheden kan niet worden toegestaan.
– De ontsluiting in functie van bedrijfsverkeer dient gecentraliseerd te gebeuren, voor beide
bedrijven samen en dit uitsluitend via een zuidelijke aansluiting op Groot Eyssel. Een aansluiting
voor bedrijfsontsluiting op de oostelijke zijde van Groot Eyssel kan niet worden toegestaan.
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5.3

Doelstelling en visie
Met als doelstelling „het uitdoven en
het
in
afwachting
hiervan
landschappelijk inkleden van het
bedrijfsgebied‟ wordt er – naast het
opnieuw
omzetten
naar
landbouwgebied op middenlange
termijn – gestreefd naar een
duidelijke
afbakening
van
de
bestaande bedrijfsactiviteiten, die
geïntegreerd
worden
in
het
wooneiland en die op een gepaste
wijze aansluiting kunnen vinden met
het omgevende landbouwlandschap.

Het woongedeelte in de zuidwestelijke hoek van het plangebied dient de inpassing in het wooneiland
te bevorderen. Voor het overige deel dienen de verharde oppervlakten onthard te worden, om een
groene inkleding van de bedrijfsgebouwen mogelijk te maken.
Aan de overige zijden van het plangebied dient een groene buffer het bedrijf ruimtelijk in te passen in
de omgeving. In het zuidoostelijke deel van het plangebied blijft de landbouwfunctie behouden.
Het bedrijfsverkeer dient gecentraliseerd ontsloten te worden. Deze ontsluiting dient aan de zuidzijde
van het plangebied te gebeuren. Dit om mogelijke verkeershinder aan de westzijde van het
plangebied te beperken.
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5.4

Uitwerking RUP

5.4.1

Van schetsontwerp naar grafisch plan

Schetsontwerp

Aanzet tot grafisch plan

De krachtlijnen van het schetsontwerp, ter vertaling naar het grafisch plan, zijn:
De centrale zone van het plangebied wordt in afwachting van de nabestemming landbouw ingericht in functie
van de bedrijvigheid. Hierbij worden geen uitbreidingsmogelijkheden gezocht. Wel is er ruimte voor
buitenstalling van voertuigen. De bestaande perceelsinvulling dient evenwel gerationaliseerd worden,
waardoor meer ruimte voor groenbuffering kan geboden worden. De rationalisering van de terreininvulling
dient ook een onthardend effect te hebben.
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De zuidwestelijke deelzone, insluiting met de omliggende bebouwingsstructuur, wordt ingericht als woonruimte
met bijhorende tuin (overdrukzone), teneinde een optimale integratie in het wooneiland te bekomen. De
bewoning in het plangebied blijft beperkt tot maximaal 1 woongelegenheid.
In de zuidoostelijke zone van het plangebied blijft de landbouwfunctie behouden.
De ontsluiting van het bedrijf dient gecentraliseerd te gebeuren. Aansluiting op de openbare weg in functie van
het bedrijfsverkeer kan enkel aan de zuidzijde van het plangebied voorzien worden.

5.4.2

Ruimtebalans
Grafisch plan RUP (opp in m²)

Gewestplan (opp. in m²)

Artikel

Opp

Agrarisch gebied

Artikel 1

7106

Artikel 2

1117

Totaal

8223

8223

Bron: Digitaal berekend op basis van bestemmingsplan in Autocad

5.4.3

Leeswijzer verordenende bepalingen RUP
In het RUP wordt een zone aangeduid met als nabestemming landbouw. In afwachting van deze
nabestemming wordt een invulling als bedrijvenzone (voor het bestaande bedrijf, met uitzondering
van de bedrijfsdelen waarvoor reeds een PV werd opgemaakt) mogelijk gemaakt. De nabestemming
landbouw zal in werking treden bij stopzetting van de bedrijfsvoering of uiterlijk 20 jaar na
goedkeuring van dit RUP. Dit komt er dus op neer dat na goedkeuring van dit RUP tijdelijk (voor
maximaal 20 jaar) bedrijfsvoering zoals de bestaande kan worden toegestaan. In deze periode zullen
ook stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen kunnen worden verleend in het kader
van die bedrijfsvoering. De stedenbouwkundige vergunningen dienen uiteraard in elk geval te passen
binnen de verordenende voorschriften van dit RUP en zullen tijdelijk van aard zijn (beperkt tot 20 jaar
na goedkeuringsdatum van dit RUP). Naar aanleiding van de eerste stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag dient de bestaande bebouwing waarvoor reeds een PV werd opgemaakt,
gesloopt te worden.
Na het in werking treden van de nabestemming zal een landbouwbestemming van toepassing zijn
voor deze zone. Bestaande (bedrijfs)gebouwen kunnen, na het bekomen van een
stedenbouwkundige vergunning strekkende tot het wijzigen van de functie van de gebouwen,
behouden blijven als landbouwbedrijfsgebouw. Bebouwing in het kader van de huidige KMObedrijfsvoering dient bij het ingaan van de nabestemming verwijderd te worden (tenzij omgevormd
naar een landbouwbestemming).
Eventuele bedrijfsgebouwen die reeds voor het in werking treden van dit RUP als hoofdzakelijk
vergund dienen beschouwd te worden, kunnen ook na het ingaan van de nabestemming landbouw
behouden blijven, als hoofdzakelijk vergund zonevreemd bedrijfsgebouw. Deze gebouwen vallen dan
onder de zonevreemde basisrechten zoals opgenomen in de VCRO.
Met betrekking tot het woongedeelte op de bedrijfszone werden via een overdruk specifieke
voorschriften uitgewerkt, gebaseerd op de bepalingen van de bestaande verkaveling en op de
basisrechten voor zonevreemde woningen, zoals voorzien in de VCRO. De bepalingen m.b.t. de
woning zijn niet termijngeboden en staan dus los van het eventueel ingaan van de nabestemming
landbouw.
Om de impact op de omgeving, voornamelijk m.b.t. de mobiliteit, beperkt te houden, worden via
overdruk bijkomende bepalingen voorzien i.v.m. de ontsluitingsmogelijkheden van het bedrijf. Deze
bepalingen werden wel gekoppeld aan de overgangstermijn. Van zodra de nabestemming landbouw
in werking zal treden, komen deze bepalingen immers te vervallen.
Naast de zone voor bedrijvigheid met nabestemming landbouw wordt een tweede zone aangeduid in
het RUP. Het betreft een zone bestemd voor landbouw. Deze zone is momenteel niet actief
betrokken bij de huidige bedrijfsvoering, doch maakt wel onderdeel uit van de bedrijfskavel. Hier zal
de bestaande landbouwbestemming behouden blijven. Deze zone zal dus ook na het in werking
treden van het van RUP niet gebruikt kunnen worden voor de bedrijfsvoering (zelfs niet voor
buitenopslag).
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5 RUP 05 Garage Jos Jansen – Strohandel Herman Jansen

5.4.4

Register van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt die
aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of compensatie
Dit is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 §1, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een
gebruikerscompensatie.
Dit register geeft de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan
geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso
een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de
regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval
beoordeeld worden. Het register kan geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden,
uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold voor de bestemmingswijziging digitaal te
vergelijken met het huidige voorliggende plan. Mogelijk verschilt de cartografische ondergrond
waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd
worden.
Na opmaak van het register blijkt geen enkele bestemmingswijziging in het plangebied aanleiding te
geven tot een vergoeding of heffing. Een grafische weergave hiervan zit vervat in de bijlagen (punt
5.6).

5.4.5

Opheffing strijdige voorschriften
Gewestplan
De bestemmingen voor Hoogstraten zijn vastgelegd in het gewestplan Turnhout (KB. 30.09.1977).
Het plangebied van het „RUP Garage Jansen – Hooi- & Strohandel Jansen‟ is volgens het
gewestplan gelegen in agrarisch gebied.
Het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen koppelt aan elke bestemming specifieke voorschriften:
– De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.
Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel
karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van
een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een
woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in
geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening
van de landbouw- en bosgebieden.
Vanaf het ogenblik van het in werking treden van het RUP, vervalt het voorschrift van het gewestplan
en wordt het grafisch verordenend plan met de bijbehorende verordenende voorschriften van dit
RUP van toepassing.
Verkavelingsvoorschriften van geldende niet vervallen verkavelingen
Er zijn binnen de contouren van het plangebied van dit RUP geen verkavelingen die herzien of
vernietigd moeten worden.
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5.5

Plannen
Plan feitelijke en juridische toestand
Zie bijgevoegd plan „feitelijke en juridische toestand'.
Grafisch plan
Zie bijgevoegd plan “grafisch verordenend plan”.

5.6

Bijlagen
Bijlage 1: kaarten ruimtelijke context
–
–
–
–
–
–

Situering orthofoto
Bestemming gewestplan
Sectoraal juridische context
Fysisch systeem
Landbouwgebruik
Vegetatiekaart

Bijlage 2: fotoreportage
Bijlage 3: Register van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan
geven tot planschade, planbaten of compensatie
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GARAGE JANSEN – Groot Eyssel 62 a - kaarten ruimtelijke context
SITUERING

KAART BESTEMMINGEN
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GARAGE JANSEN – Groot Eyssel 62 a - kaarten ruimtelijke context
KAART SECTORAAL JURIDISCHE CONTEXT

KAART FYSISCH SYSTEEM
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GARAGE JANSEN – Groot Eyssel 62 a - kaarten ruimtelijke context
KAART LANDBOUWGEBRUIK

VEGETATIEKAART
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634c

635d
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626m
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637L
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RUP Zonevreemde Bedrijven Hoogstraten
Bijlage : Register van percelen waarvoor planbaten, planschade,
kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn.
Antwerpseweg 1
T 014-58 09 91
info@iok.be

B - 2440 Geel
F 014-58 97 22
www.iok.be

datum: 16-06-2011

1:1.000

RUP 05 Garage / hooi- en strohandel Jansen
bron : ondergrond grafisch verordenend plan

350084_PLB_02.mxd
getekend : DP

Bijlage : Register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade
of gebruikersschade kan verschuldigd zijn.
Planbaten mogelijk (Vlaamse codex RO art. 2.6.4.)

Planschade mogelijk

bedrijvigheid -> wonen

bedrijvigheid -> openbaar nut

openbaar nut -> bedrijvigheid

bedrijvigheid -> groen

openbaar nut -> recreatie

bedrijvigheid -> landbouw

openbaar nut -> wonen

bedrijvigheid -> opppervlaktedelfstoffen

groen -> bedrijvigheid

bedrijvigheid -> recreatie

groen -> landbouw

openbaar nut -> groen

groen -> oppervlaktedelfstoffen

openbaar nut -> landbouw

groen -> recreatie

openbaar nut -> opppervlaktedelfstoffen

groen -> wonen

recreatie -> groen

landbouw -> bedrijvigheid

recreatie -> landbouw

landbouw -> oppervlaktedelfstoffen

recreatie ->oppervlaktedelfstoffen

landbouw -> recreatie

wonen -> bedrijvigheid

landbouw -> wonen

wonen -> openbaar nut

recreatie -> bedrijvigheid

wonen -> groen

recreatie -> wonen

wonen -> landbouw
wonen -> oppervlaktedelfstoffen

plangebied

wonen -> recreatie

mogelijke kapitaalschade / gebruikersschade (decreet grond- en pandenbeleid art. 6.2.)
landbouw -> groen
De items, voorgesteld in deze legende, bieden een overzicht van de mogelijke bestemmingswijzigingen die voorkomen in het register
van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn. de horizontale arcering wijst op
mogelijke gevallen van planbaten; de verticale arcering wijst op mogelijke planschadegevallen; de gekruiste arcering wijst op mogelijke
gevallen van kapitaalschade of gebruikersschade.

DISCLAIMER
Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing,
een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.
Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding
of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen.
Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan dus
geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing
is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden
in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De regeling over de gebruikerscompensatie
is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen,
overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet grond- en
pandenbeleid kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan
geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebruikerscompensatie”.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In een aantal
gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden.
Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is opgenomen.

