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DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA
1 Inleiding

1

Inleiding

1.1

Doelstelling

Het voorliggende RUP wordt opgemaakt voor de transportzone te Meer. Met het
RUP wenst de stad Hoogstraten de ruimtelijke visie die eerder uitgewerkt werd in
een masterplan voor het bedrijventerrein juridisch te verankeren. Dit masterplan
bood een antwoord op een aantal zaken die binnen het bedrijventerrein speelden:
–

Er was soms onduidelijkheid over welke bedrijfsactiviteiten en/of –infrastructuur
er precies in de transportzone toegestaan zijn. Dit kwam door de enigszins gedateerde omschrijving van de geldende gewestplanbestemmingen. Door deze
onduidelijkheden haakten investeerders soms af, wat nefast is voor een zone die
te kampen heeft met een vrij grote leegstand. Het was nodig om de bestemming
van de transportzone duidelijker te omschrijven, te actualiseren en af te stemmen op de huidige situatie in de sector van transport, distributie en logistiek.
– De transportzone kent in de huidige toestand een weinig attractieve uitstraling.
Op sommige plaatsen laat het bedrijventerrein zelfs een verloederde indruk na.
Om de beeldkwaliteit te verhogen, zijn er in het masterplan duidelijke richtlijnen
uitgewerkt om de inrichting van het bedrijventerrein in goede banen te leiden.
– In het masterplan werd ook een visie uitgewerkt om de verspreide wildgroei aan
tankstations en andere complementaire activiteiten tegen te gaan. De stad wenst
deze functies te bundelen in een specifiek daartoe voorziene zone.
– Tot slot wenst de stad ook een goede afstemming te faciliteren tussen de
transportzone en het nog te ontwikkelen Business Centre Treeport op Nederlands grondgebied net ten noorden van de landsgrens. De mogelijkheden die in
de transportzone geboden worden, moeten een kwaliteitsvolle aansluiting mogelijk maken, zowel qua ruimtelijke inrichting als naar functionele invulling van de
zone.
De Vlaamse overheid heeft aan de stad Hoogstraten delegatie van de planningsbevoegdheid verleend voor de opmaak van dit RUP (zie MB in bijlage).

1.2

Figuur 1: situering van het plangebied

Situering en afbakening plangebied

Het plangebied situeert zich aan de noordwestelijke uithoek van de gemeente
Hoogstraten, nabij de grens met Nederland. De transportzone strekt zich uit langsheen de E19.
Het plangebied omvat het gehele bedrijventerrein zoals deze feitelijk op terrein
aanwezig is.
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2

Planologisch-juridisch kader

2.1

Juridisch kader

2.1.1

Gewestplan

–

Het plangebied vindt men terug op het gewestplan Turnhout (K.B. 30.09.1977, en
latere wijzigingen). De noordelijke helft van het gebied is bestemd als ‘industriege1
bied’. De zuidelijke helft is op het gewestplan bestemd als ‘transportzone’. Langsheen de E19 is verder in overdruk een ‘reservatiedienstbaarheidsgebied’ voorzien.
Ook is er een lijnaanduiding ‘aan te leggen hogesnelheidslijn’ parallel aan de E19.
2

Reservatiedienstbaarheidsgebied:
De reservatiedienstbaarheidsgebieden zijn die waar perken kunnen worden gesteld aan de handelingen en werken, ten einde de nodige ruimten te reserveren
voor de uitvoering van werken van openbaar nut, of om deze werken te beschermen of in stand te houden.

2.1.2

Algemene en bijzondere plannen van aanleg

Voor het plangebied zijn er geen APA’s of BPA’s van toepassing.

2.1.3

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Voor deze bestemmingen gelden volgende voorschriften :

Ter hoogte van het plangebied is er één gewestelijk RUP van toepassing.

–

Gewestelijk RUP ‘Zone voor windturbines Meer - Hoogstraten’ (24.01.2003)

Industriegebieden:
Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven.
Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en
de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven
ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

–

In dit GRUP is er in Hoogstraten een zone voor de inplanting van grootschalige
windturbines aangeduid. Deze zone strekt zich uit langsheen de E19 ter hoogte van
de transportzone.
De ‘zone voor windturbines’ is aangeduid in overdruk. Dit houdt in dat de basisbestemming de in grondkleur aangeduide bestemming is. In dit geval is dit dus de
gewestplanbestemming (cf. hoofdstuk 2.1.1).

Transportzone:
Een transportzone is uitsluitend bestemd voor de vestiging van bedrijven die behoren tot de vervoers- en expeditiesector (op- en overslag, voorraadbeheer,
groupage, fysieke distributie en ondersteunende activiteiten zoals dataverwerking en communicatie in directe relatie met vervoers- en expeditie-activiteiten).
Bedrijven voor de productie of verwerking van goederen zijn niet toegelaten. Een
transportzone kan alleen door de overheid worden gerealiseerd.
Bij de inrichting van het gebied zal ten zeerste rekening worden gehouden met
de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke
omgeving. Het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang
van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone, enz. worden vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan voordat het gebied kan worden ontwikkeld. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan zal ook de fasering inzake een ontwikkeling vastleggen.

1

Deze zone werd in 1993 voorzien in een gewestplanherziening die doorgevoerd werd in functie van een
uitbreiding van de transportzone.
2
In het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de
gewestplannen zijn er geen gedetailleerde voorschriften opgenomen voor de lijnaanduiding ‘aan te leggen
hogesnelheidslijn’.
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2 Planologisch-juridisch kader

2.2

Planologisch kader

2.2.1

Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd definitief goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 23 september 1997. De bindende bepalingen werden op 17
december 1997 bekrachtigd. Het structuurplan werd een eerste maal herzien in
2003 (VR. 12.12.2003). Een tweede herziening is gebeurd in 2010 (VR 17.12.2010).
Relevante elementen uit het RSV
–

–
–

Hoogstraten is geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. Het
ruimtelijk beleid voor dit type van kleinstedelijke gebieden is erop gericht de bestaande stedelijke morfologische structuur en het stedelijk functioneren terug
voldoende economische, sociale en ruimtelijke draagkracht te geven.
Elk kleinstedelijk gebied is tegelijk ook een economisch knooppunt. In dit knooppunt worden de economische ontwikkelingen gestimuleerd en geconcentreerd.
De E19 is geselecteerd als hoofdweg omwille van haar internationale en gewestelijke verbindingsfunctie.

2.2.2

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen

Figuur 4: weergave van de ruimtelijke visie op Vlaanderen met situering Hoogstraten

De Provincie Antwerpen beschikt sinds 28 augustus 2001 over een goedgekeurd
Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA). Het structuurplan werd een
eerste maal herzien in 2011 (MB 05.05.2011).
Relevante elementen uit het RSPA
–

–

–

Hoogstraten is na Turnhout de tweede pool in de Noorderkempen. Het kleinstedelijk gebied heeft een goede ontsluiting. Het kleinstedelijk gebied kan verder
worden verdicht. De relatie met de transportzone moet verder worden onderzocht.
De kleinstedelijke gebieden spelen als economisch knooppunt een belangrijke
rol in de gewenste ruimtelijk-economische structuur. Bij de toebedeling van de
bijkomende regionale bedrijventerreinen moet ervoor worden gezorgd dat elk
van deze knooppunten minimaal 10ha bijkomende regionale bedrijventerreinen
kan verkrijgen.
De provincie vraagt aan het Vlaams gewest de transportzone Meer te beschouwen als een poort van Vlaams niveau. Zij wenst dat het Vlaams gewest een
ontwikkelingsperspectief voor dit gebied opmaakt in samenhang met het grensoverschrijdend karakter, de ontsluiting en de aanleg van de hogesnelheidslijn.
Figuur 5 : kaart gewenste ruimtelijke structuur met situering plangebied
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2.2.3

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten

De stad Hoogstraten beschikt sinds 2005 over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). In het richtinggevend gedeelte werd de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Hoogstraten opgenomen.
Relevante elementen uit het GRS
–

–

De ligging van de transportzone langsheen de E19 zorgt voor een zeer goede
bereikbaarheid. Door optimalisatie van het specifieke verkeerscomplex bij de
aanleg van de HSL zal de bereikbaarheid nog verbeteren. De nabijheid van de
transportzone Hazendonk op Nederlands grondgebied maakt het gebied tot een
aantrekkelijk geheel.
De stad wenst de transportzone Meer te selecteren als een poort op Vlaams
niveau (suggestie aan Vlaams Gewest). Dit omwille van het feit dat het een internationaal gericht logistiek park is, met douaneformaliteiten als toegevoegde
activiteit.
Hoogstraten doet tevens de suggestie om uitbreiding van deze transportzone toe
te staan. De stad ziet een uitbreiding in eerste instantie ten westen van de bestaande transportzone. Na invulling van deze zone kan gedacht worden aan een
sprong over de E19. Hierbij dient de aansluiting op het Nederlands deel centraal
te staan.
De stad vraagt om de transportzone om te vormen tot een regionaal gemengd
bedrijventerrein.

–
–

–

De HSL loopt doorheen de transportzone maar kent er geen halteplaats. Deze
lijninfrastructuur wordt visueel maximaal verwerkt in de transportzone.
De vallei van de Leiloop en Blauwputten wordt aangeduid als een nat koppelingsgebied. Dit zijn gebied waar de natuurfunctie ondergeschikt is aan de
hoofdfunctie (hoofdzakelijk landbouw), maar waar behoud van de natuurlijke
fragmenten toch wordt vooropgesteld.
Ter hoogte van het plangebied wordt in de gewenste landschappelijke structuur
windmolenpark transportzone (bovenlokaal) aangeduid als bakengroep.

2.2.4

Afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Hoogstraten

Voor het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten werd in november 2003 de voorstudie afgerond. In 2007 werden de PRUP’s volgend op de
voorstudie goedgekeurd.
Relevante elementen uit het afbakeningsproces
De transportzone te Meer is gelegen buiten de afbakeningslijn voor het kleinstedelijk
gebied Hoogstraten.

6
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2 Planologisch-juridisch kader

2.3

Relevante projecten, beleidsdocumenten en studies

2.3.1

Masterplan transportzone Meer

Stad Hoogstraten heeft recent een masterplan opgemaakt voor de transportzone.
Het masterplan omvat een ruimtelijke visie voor het terrein. Deze visie is ook doorvertaald in een bundel met stedenbouwkundige richtlijnen. Het masterplan werd op
21 maart 2016 goedgekeurd op de gemeenteraad.
Met het masterplan wenste de stad een antwoord te bieden op een aantal zaken die
binnen het bedrijventerrein spelen. Zo lijnt het masterplan duidelijk af welke activiteiten er precies mogelijk zijn, voorziet het ruimtelijke principes om de inrichting van de
bedrijfspercelen te optimaliseren, en omvat het ook een visie om de wildgroei aan
tankstations en andere complementaire activiteiten tegen te gaan.
Het masterplan vormt de inhoudelijke basis voor het voorliggende RUP. Bij de bespreking van de visie voor dit RUP (zie hoofdstuk 5), wordt meer in detail ingegaan
op de visie-elementen van het masterplan.

2.3.2

Business Centre Treeport

Net ten noorden van het plangebied, op Nederlands grondgebied, is een proces
lopende om een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen, i.c. het Business Centre
Treeport (BCT). Het gaat om een thematisch bedrijventerrein dat ruimte zal bieden
aan bedrijvigheid die aan de boomteelt gelieerd is.
De ontwikkeling van het Business Centre Treeport vindt haar oorsprong in het gegeven dat de boomteeltsector één van de belangrijkste economische sectoren is in
de grensoverschrijdende regio. In de regio rond Zundert en de aangrenzende
Vlaamse regio Hoogstraten zijn honderden boomteeltbedrijven gevestigd. Om de
boomteeltsector in de regio concurrerend te houden met andere handelscentra in
Europa is verdergaande samenwerking nodig. De realisatie van het thematisch
bedrijventerrein speelt hierop in.
Naast een nieuw te realiseren gedeelte op het Nederlandse grondgebied (rode zone
op Figuur 7), wordt in de visievorming ook een gedeelte van de transportzone mee
betrokken. Het gaat om het noordelijke uiteinde van de transportzone (roze zone op
Figuur 7), waar o.a. de vrachtwagenparking en de vroegere douanefaciliteiten zich
situeren. Hiervoor wordt een herstructurering geambieerd om tot een kwaliteitsvolle
verknoping van beide bedrijvenzones te kunnen komen.

Figuur 7: structuurschets BCT in zijn omgeving (© Agel adviseurs)

Op dit moment is een bestemmingsplan in opmaak om de ontwikkeling van het BCT
mogelijk te kunnen maken.
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2.3.3

‘Ruimtelijk uitvoeringsplan’ transportzone Meer 5

Zoals aangegeven in het voorgaande is in 1993 een gewestplanherziening doorge3
voerd (zie ook bespreking cf. 2.1.1), waarbij de industriezone te Meer uitgebreid
werd met ca. 41 ha ‘transportzone’ (i.c. de zuidelijke helft van het plangebied).
In de voorschriften van de bestemming ‘transportzone’ werd als voorwaarde opgelegd dat de inrichting van het gebied vastgelegd moest worden in een ‘ruimtelijk
uitvoeringsplan’. Het betreft hier echter geen ruimtelijk uitvoeringsplan zoals wij dit
vandaag kennen (i.e. cf. decretale bepalingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening). Het ruimtelijk uitvoeringsplan dat voor de transportzone werd opgemaakt, moet beschouwd worden als een protocol tussen de ontwikkelaar/stad en de
Vlaamse overheid.

Omvang en plaatsing van de gebouwen
Hoogte van de gebouwen en constructies:
–
–

–

Bouwhoogte maximum 7 m.
Groter kan indien de constructies begrepen zijn binnen een hoek van 45° op de
perceelsgrenzen. De 45°-regel wordt enkel toegepast ten opzichte van de zijdelings en achterste perceelsgrenzen.
Voor silo’s gelden afzonderlijke regels (zie volledige voorschriften).

Perceelsbreedte:

Het ‘ruimtelijk uitvoeringsplan’ transportzone Meer 5 (dd. 12.03.1997) bestond uit
een bundel met voorschriften die de inrichting van de transportzone moesten sturen.
Deze voorschriften zijn jarenlang als kader gehanteerd binnen het bedrijventerrein.
Hoewel ze in principe enkel van toepassing waren voor de eigenlijke ‘transportzone’
op het gewestplan, zijn de voorschriften in de praktijk toegepast voor de gehele
transportzone (i.e. de gehele bedrijvenzone met bestemmingen ‘transportzone’ en
‘industriegebied’).

–

–

Afstand ten opzichte van de rooilijn:

Overzicht voornaamste bepalingen uit de voorschriften voor de transportzone

–

– Minimum 30 m uit de grens van de autosnelweg.
– Minimum 15 m uit de rooilijn van de andere verkeerswegen
– Minimum 25 m uit de rooilijn voor loskaden
Afstand ten opzichte van de perceelsgrenzen:

Plaatsing van de gebouwen en constructies:

Hieronder volgt een korte oplijsting van de voornaamste bepalingen uit de stedenbouwkundige voorschriften voor de transportzone.

–

Minimum 7 m

Aanleg van het terrein

Bestemming
De transportzone is uitsluitend bestemd voor de vestiging van bedrijven die behoren
tot de vervoers- en expeditiesector:
–
–
–
–
–

Minimum 35 m;

douane-entrepots
groepages
opslag
overslag
garage, horeca en aanverwante activiteiten ter ondersteuning van bovengenoemde activiteiten zoals dataverwerking en communicatie in directe relatie met
de vervoers- en expeditiesector.

–

–
–

Het niet-bebouwde deel van het terrein dient als groenruimte te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd (uitzondering ter hoogte van toegang, parkeerplaats, afgeschermde stapelplaats).
Een strook van 3 m gemeten vanaf de rooilijn dient als groenruimte te worden
aangelegd (uitzondering ter hoogte van toegang).
In de bouwvrije zij- en achterstroken:
–
–

Minimum 4 m als brandweerweg
Minimum 3 m als groen scherm.

3

Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herziening van het gewestplan Turnhout te
Hoogstraten dd. 08.09.1993.
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2.3.4

Studie ‘Ruimtelijk economische aspecten van de ontwikkelingen in transport, distributie en logistiek in Vlaanderen’

Tabel 1: bedrijfsoppervlakte bij transport-, distributie- en logistieke bedrijven
4
in Vlaanderen

IDEA Consult heeft in opdracht van AROHM een studie ‘Ruimtelijk-economische
aspecten van de ontwikkelingen in transport, distributie en logistiek in Vlaanderen’
uitgevoerd. Deze studie werd afgerond in april 2001.
In de studie is er op basis van een brede enquêtering onder meer onderzocht wat
de ruimtelijke kenmerken zijn van transport-, distributie- en logistieke bedrijfsactiviteiten. Hoewel de studie intussen meer dan tien jaar oud is, zijn de inzichten uit dit
document naar ons inzien nog actueel genoeg om een adequaat beeld te verkrijgen
van de ruimtelijke aspecten van logistieke bedrijven.
Hieronder volgt een kort overzicht van de zaken die in het bijzonder relevant zijn
voor het voorliggende RUP.

Tabel 2: samenstelling bedrijfsoppervlakte bij transport-, distributie- en logis5
tieke bedrijven in Vlaanderen

Bedrijfsoppervlakte
In de studie komt naar voor dat de bedrijfsoppervlakte zeer sterk varieert tussen
ondernemingen aan wie de enquête werd toegestuurd (zie Tabel 1). Sommige bedrijven hebben geen eigen parkeerruimte en slechts enkele tientallen m² kantoorruimte, terwijl andere ondernemingen een bedrijfsoppervlakte van meerdere hectaren hebben. De mediaan bedraagt 1 ha.
Uit de studie blijkt dat parkeerruimte en opslagruimte het grootste aandeel van de
oppervlakte innemen. Het gedeelte dat dienst doet als parkeerruimte schommelt
nauwelijks met de omvang van de onderneming. De opslagruimte is wel duidelijk
afhankelijk van de bedrijfsomvang. Bij de kleinste ondernemingen (minder dan 5
werknemers) wordt minder dan 10% van de oppervlakte gebruikt voor opslag, terwijl
dat bij de grootste ondernemingen oploopt tot gemiddeld 41% (zie Tabel 2).

4

Bron: Ruimtelijk-economische aspecten van de ontwikkelingen in transport, distributie en logistiek in
Vlaanderen’, Idea consult i.o.v. AROHM, 2001, p. 27.
5
Bron: Ibid., p. 28.
Opmerking bij tabel: De % in de tabel zijn als volgt berekend: eerst werd per onderneming de opslagruimte,
parkeerruimte, etc. uitgedrukt in % van de totale bedrijfsoppervlakte. Daarna werd het gemiddelde voor alle
ondernemingen van dit percentage berekend. Op die manier wordt vermeden dat grote ondernemingen het
resultaat sterker beïnvloeden dan de kleinere. Een gevolg hiervan is wel dat de % in elke kolom niet noodzakelijk sommeren tot 100%.
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Type terrein

Conclusies voor het RUP

Het grootste deel van de transportvestigingen, i.c. 40%, bevindt zich op een industrieterrein. Bijna één op vier is gevestigd in een woonzone, terwijl 17% zonevreemd
is. 15% van de vestigingen ligt in een KMO- zone (zie Tabel 3).

Op basis van bovenstaande bevindingen kan men het volgende stellen voor de
transportzone te Meer:

Het type terrein wordt sterk bepaald door de grootte van de onderneming. Grotere
bedrijven zijn meestal gevestigd op een industrieterrein. Kleinere ondernemingen
daarentegen komen meestal voor in een woonzone (zie Tabel 4).

–

Uit de studie blijkt duidelijk dat de grotere bedrijven in de transport-, distributieen logistieke sector vooral gevestigd zijn in industrieterreinen. Dit zijn ook de
enige locaties waar er ruimte is voor dit type van activiteiten. In tegenstelling tot
de kleinere ondernemingen kunnen grotere bedrijven niet ingebed worden in een
woonomgeving wegens de grote ruimtebehoefte en de hinder die veroorzaakt
wordt door de bedrijfsactiviteiten en het bedrijfsverkeer.
Het lijkt vanuit deze optiek belangrijk om de transportzone prioritair voor te behouden voor grotere ondernemingen die elders geen ruimte kunnen vinden. In
de bestaande toestand wordt de transportzone overigens al grotendeels ingenomen door grotere bedrijven. Anderzijds stellen we wel vast dat grotere samenhangende gebouwengroepen soms onderverdeeld zijn in kleinere units. Deze worden op hun beurt verhuurd aan aparte ondernemingen. Hiermee moet ook
rekening worden gehouden.

–

In grotere transport-, distributie- of logistieke bedrijven wordt het grootste deel
8
van de oppervlakte ingenomen door opslagruimte en parkeerruimte. Andere
functies zoals kantoren, productie, etc. nemen slechts een beperkt aandeel in. In
de bebouwing nemen zij bij grotere ondernemingen gemiddeld hoogstens 25%
9
van de oppervlakte in.
Aangezien de transportzone enkel bedoeld is voor transport-, distributie en logistieke ondernemingen, kan het bovenvermelde percentage mogelijk gehanteerd
worden als een criterium om bedrijven in de zone toe te staan. Zo zal men ondernemingen die niet thuishoren in de zone op basis van een eenduidige bepaling kunnen weren.

Tabel 3: type terrein transport-, distributie- en logistieke bedrijven in Vlaande6
ren

Tabel 4: type terrein volgens grootte van de onderneming

7

Men moet echter ook in rekening brengen dat bepaalde bedrijfsactiviteiten in de
logistieke sector niet aan dit criterium zullen beantwoorden, terwijl het ruimtelijk
gezien wel logisch kan zijn om ze in de transportzone te situeren. Een voorbeeld
hiervan zijn value added logistics-activiteiten (VAL), waar verwerking van goe10
deren een aanzienlijk deel van de oppervlakte in beslag neemt.

8

6

Bron: Ruimtelijk-economische aspecten van de ontwikkelingen in transport, distributie en logistiek in
Vlaanderen’, Idea consult i.o.v. AROHM, 2001, p. 28.
7
Bron: Ibid., p. 29.
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Bij kleinere ondernemingen is het aandeel opslag veel beperkter. Zuiver transport vormt bij deze bedrijven
vaak de hoofdactiviteit.
9
Dit percentage is bepaald door de verhouding tussen opslagruimte en andere functies te bekijken bij
ondernemingen met 10 of meer werknemers. Er is daarbij vanuit gegaan dat parkeerruimte volledig buiten
de bebouwing ingericht wordt. Indien de parkeerruimte geheel of deels inpandig georganiseerd wordt ligt dit
percentage nog lager.
10
VAL-activiteiten zijn bijvoorbeeld labellen, herverpakken van producten, klant- en landspecifiek maken van
producten, etc.
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2.3.5

Logistieke invulling cluster Noord

Extended Gateway Vlaanderen

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek heeft in 2009 de studie “Extended Gateway
Vlaanderen” gepubliceerd. Hierin werden de kansen en potenties voor de logistieke
sector in Vlaanderen onderzocht.
Als basis voor de uitbouw van een logistieke strategie voor Vlaanderen wordt het
concept van de Extended Gateway vooropgesteld. Dit concept speelt in op de problematiek van de gateways (i.e. de belangrijke lucht- en zeehavens) die steeds
meer te kampen krijgen met ruimtegebrek en congestiegevoelige ontsluiting, door
het creëren van achterlandlocaties met kenmerken van een gateway: de ‘extended
gateway’. Door snelle en frequente multimodale verbindingen met de gateways
moeten deze achterlandlocaties de investeerder dezelfde mogelijkheden en dienstverlening kunnen bieden als locaties in de gateway zelf. Bovendien bieden ze de
investeerder een vergelijkbare of betere logistieke kost, indien de betreffende activiteit meer geschikt is om in het achterland ontplooid te worden. Als extended gateways krijgen achterlandlocaties nieuwe economische kansen waardoor op een
duurzame wijze, door een geconsolideerde aanvoer van goederenstromen, werkgelegenheid en toegevoegde waarde worden gecreëerd.
Relevante elementen uit de provinciale studie Antwerpen

De cluster Noord wordt in de studie aangeduid als een runner-up door de dynamiek
die zich in de deelgemeente Meer doorzet op het gebied van logistiek. De ontwikkelingen die zich afspelen aan de Nederlandse zijde van de E 19 (Hazeldonk) vormen
een andere belangrijke reden. Deze regio ontwikkelde zich reeds tot logistiek centrum met meerdere distributiecentra die gericht zijn op het wegvervoer. Dit duidt op
het aanwezige potentieel om deze ontwikkelingen door te trekken naar het Vlaamse
gedeelte van de E 19. Het is deze ontwikkeling die in de grensgemeente Meer reeds
zichtbaar is.
Actieplan
In het rapport is een actieplan opgesteld met maatregelen voor een aantal domeinen. Vooral in het domein ‘ruimte’ worden acties vooropgesteld die in het kader van
dit RUP relevant zijn.
De studie benadrukt dat de provincie Antwerpen locatievoordelen biedt voor de
ontwikkeling van logistieke activiteiten, maar wijst ook uitdrukkelijk op een acuut
ruimtegebrek waardoor een afremming van de logistieke ontwikkeling dreigt plaats
te vinden. Buiten de haven zijn amper nog grote bedrijventerreinen voorhanden die
geschikt zijn voor logistieke activiteiten, terwijl ook in de haven de ruimte beperkt is.

In de studie is per provincie bekeken wat de toekomstperspectieven kunnen zijn
voor de logistieke sector. In de verschillende provincies worden logistieke hot spots
– kansrijke logistieke regio’s- geïdentificeerd en gekarakteriseerd. Het clusteren van
activiteiten in deze hot spots met bundelingsopportuniteiten als gevolg vormt immers
één van de fundamenten van het concept. Vervolgens werd in deze provinciale
studies een strategie uitgetekend met een actieplan om deze strategie te realiseren.

Het rapport stelt dat het van belang is om te zorgen voor voldoende ruimte voor
nieuwe logistieke investeringen en uitbreidingen. Om dit te bewerkstelligen worden
o.a. volgende belangrijke acties vooropgesteld:

Logistieke hot spots provincie Antwerpen

–

Binnen de provincie Antwerpen worden drie primaire logistieke hot spots geïdentifi11
ceerd: cluster Antwerpen, cluster Turnhout en cluster Zuid . Dit zijn kansrijke logistieke regio’s met de eerste plaats een internationale vocatie. Het gaat hoofdzakelijk
om distributielogistiek.
12

Daarnaast worden ook twee regio’s geïdentificeerd als ‘runner-up’: ENA-cluster en
cluster Noord. Deze laatste cluster omvat de gemeente Hoogstraten (met in het
bijzonder de deelgemeente Meer). De runners-up scoren momenteel minder goed
dan de logistieke hot spots, maar beschikken naar de toekomst toe toch over potentieel om zich te ontwikkelen tot volwaardige, kansrijke logistieke clusters.

–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

11

Deze cluster omvat de gemeenten Willebroek, Mechelen, Bornem, Puurs, Sint-Katelijne-Waver, Rumst en
Kontich.
12
Deze cluster omvat de gemeenten Geel, Herentals, Grobbendonk, Laakdal, Meerhout, Olen, Ranst,
Schilde, Schoten, Westerlo, Wommelgem, Wijnegem en Zandhoven.

Hoogstraten – RUP Transportzone Meer

IOK

Aanduiden van zoekzones in de geïdentificeerde clusters.
Bestemmen, vergunnen en bouwrijp make van bijkomende ruimte in de geïdentificeerde clusters.
Toewijzen van de juiste terreinen aan potentiële investeerders, rekening houdend met het opgestelde ontwikkelingsperspectief.
Uitbouwen van logistieke platformen.
Faciliteren van private ontwikkeling van logistieke bedrijventerreinen.
Saneren en herinrichten van bedrijfsterreinen.
Inzetten op duurzaam ruimtebeheer:

plangroep

herwaardering van terreinen;
duurzame invulling van terreinen;
innovatief design van magazijnen;
efficiënt ruimtebeheer;
organiseren van park management;
stimuleren van shared facilities;
etc.

11

2.3.6

Grensoverschrijdend wateroverleg

De provincie Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij hebben samen met de
Nederlandse waterschappen Brabantse Delta en de Dommel een samenwerkingscharter ondertekend over het operationele waterbeheer van grensoverschrijdende
en grensvormende beken en rivieren.
In het kader hiervan werd een tijdelijke werkgroep ingesteld die gewerkt heeft rond
de waterproblematiek op de transportzone. De werkgroep heeft een aantal concrete
maatregelen vooropgesteld om wateroverlast in het bedrijventerrein te vermijden.
Deze worden weergegeven in onderstaande tabel.
Maatregel

Actie door

Verbreden van de waterloop in de Mariatuin in MeerselDreef

Watering, gemeente Hoogstraten

Een extra doorvoer te maken op de plaats waar de
overstort van Meersel-Dreef richting de Mark gaat.

Watering, gemeente Hoogstraten

Kortsluiten Hazeldonkse Beek en Leijloop waardoor er
extra water vanuit de
Leijloop kan overstorten
naar de Hazeldonkse Beek.

Waterschap Brabantse Delta

Aanleg waterberging stroomopwaarts.
Aanleg waterberging in combinatie met de aanleg van
een Ecologische verbindingszone aan Nederlandse
zijde.
Figuur 8: Logistiek model provincie Antwerpen cf. studie Extended Gateway Vlaanderen
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Extra maaibeurt om de doorstroming te bevorderen
stroomafwaarts van Hazeldonk.

Watering

Ophogen kade bij Industriezone Meer

Watering en gemeente Hoogstraten

Terugslagkleppen op de HWA vanaf de Industriezone

Gemeente Hoogstraten

Waterberging E19

Gemeente Hoogstraten en watering
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Hoogstraten – RUP Transportzone Meer

DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA
3 Sectoraal-juridisch kader

3

Sectoraal-juridisch kader

Sectoraal kader

Regelgeving

Relevante elementen voor het RUP

Gebieden van VEN/IVON

Afbakening van deze gebieden met natuurfunctie
cf. natuurdecreet

Ca. 1 km ten oosten van het plangebied situeert zich het VEN-gebied ‘De Vallei van de Mark’ (VEN-gebied nr.
311, zie ook Figuur 9)

Vogelrichtlijngebied

Het betreft een decretale verankering (natuurdecreet) van de Europese Richtlijn 79/409/EEG

Het plangebied is niet gelegen in een vogelrichtlijngebied of in de onmiddellijke omgeving ervan.

Habitatrichtlijngebied

Het betreft een decretale verankering (natuurdecreet) van de Europese Richtlijn 92/43/EEG

Het plangebied is niet gelegen in een habitatrichtlijngebied of in de onmiddellijke omgeving ervan.

Natuurreservaten

Erkend natuurreservaat

Het plangebied is niet gelegen in een erkend natuurreservaat of in de onmiddellijke omgeving ervan.

Ruilverkaveling

Afgebakend cf. de ruilverkavelingswetten.

Het plangebied is niet gelegen in voormalig ruilverkavelingsgebied Meerle (1985)

Afbakening natuurlijke en agrarische structuur

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos, als
basis voor het uitwerken van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Het plangebied grenst aan herbevestigd agrarisch gebied (HAG):
 aan westelijke zijde ligt het HAG ‘Loenhout-Meer-St.Lenaerts’;
 aan oostelijke zijde ligt het HAG ‘Hoog en Laag Eind-Heiend’ (zie ook Figuur 10).

Beschermd monument, landschap, dorpsgezicht of stadsgezicht

Onroerend erfgoeddecreet van 12/07/2013 en
onroerenderfgoedbesluit van 16/05/2014

Er is geen beschermd monument, landschap, dorpsgezicht of stadsgezicht aanwezig in de rechtstreekse
omgeving van het plangebied.

Erfgoedlandschappen

Onroerend erfgoeddecreet van 12/07/2013 en
onroerenderfgoedbesluit van 16/05/2014

Het plangebied is niet gelegen in een erfgoedlandschap of in de onmiddellijke omgeving ervan.

Inventaris bouwkundig erfgoed

Onroerend erfgoeddecreet van 12/07/2013 en
onroerenderfgoedbesluit van 16/05/2014
Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor
Vlaanderen (VIOE) - vastgestelde lijst

Binnen het plangebied zelf zijn er geen gebouwen of constructies opgenomen in de inventaris van bouwkundig
erfgoed.

Vastgestelde
zones

archeologische

Onroerend erfgoeddecreet van 12/07/2013 en
onroerenderfgoedbesluit van 16/05/2014

Er is geen vastgestelde archeologische zone in of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied.

Beschermde
sites

archeologische

Onroerend erfgoeddecreet van 12/07/2013 en
onroerenderfgoedbesluit van 16/05/2014

Er is geen beschermde archeologische zone in of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied.

Gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt

Onroerend erfgoeddecreet van 12/04/2013 en
onroerenderfgoedbesluit van 16/05/2014

Er is geen ‘gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt’ in of in de onmiddellijke omgeving van
het plangebied.

Natuur en bos

Landbouw

Landschap/onroerend erfgoed

Hoogstraten – RUP Transportzone Meer
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Sectoraal kader

Regelgeving

Relevante elementen voor het RUP

Wetgeving mbt bevaarbare en onbevaarbare
waterlopen

Onderstaande waterlopen stromen doorheen het plangebied of grenzen eraan (zie ook Figuur 11):
 Blauwputten en Leiloop (2de categorie – westrand plangebied in noordelijke helft)
 Meerloop (2de categorie – westrand plangebied in zuidelijke helft)
 Eyntsche Meirloop (2de categorie – oost-west doorheen het plangebied)

De afbakening van waterwingebieden en beschermingszones cf. besluit van 27 maart 1985.

Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone voor grondwaterwinning of in de onmiddellijke omgeving ervan.

Artikel 8 decreet integraal waterbeleid + uitvoeringsbesluit watertoets (watertoetskaart overstromingsgevoelige gebieden 2017)

Het plangebied is grotendeels gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied zoals dit aangeduid werd ter
hoogte van de oorspronkelijke alluviale bodems in de vallei van de Blauwputten- en Leiloop (zie Figuur 12).
Een beperkte zone is tevens aangeduid als effectief overstromingsgevoelig gebied – wellicht te wijten aan een
plaatselijk knelpunt.

Cf. uitvoeringsbesluit van 10/03/2006 ivm de
vaststelling van de zoneringsplannen – sinds
12/03/2016 zijn de herziene zoneringsplanen van
kracht.

Het grootste deel van het plangebied is gelegen in ‘centraal gebied’. Enkel het zuidelijke uiteinde van het
terrein is hierbuiten gelegen. Hier zijn clusters aangeduid als ‘collectief te optimaliseren buitengebied’ (zie
Figuur 13).

Cf. atlas der buurtwegen

Er zijn geen buurtwegen gelegen in het plangebied.
Er loopt één voetweg doorheen het gebied, met name voetweg nr. 42 bis aan het noordelijke uiteinde van het
plangebied (zie Figuur 14 – zwarte stippellijn).

Fysisch systeem

Waterloop

Beschermingszone
terwinning

grondwa-

Watertoets

Zoneringsplan
structuur

rioleringsinfra-

Mobiliteit/openbare ruimte

Buurtwegen

Mobiliteitsplan

In het oorspronkelijke mobiliteitsplan (2004) wordt gesproken over de mogelijkheid om de transportzone als
bimodale poort tussen Rotterdam en Antwerpen te ontwikkelen (i.e. transport over weg en spoor).
Het belang van een rechtstreeks ontsluiting naar de E19 wordt benadrukt. Er wordt in het mobiliteitsplan aangestuurd op de realisatie van een op- en afrittencomplex voor het bedrijventerrein. Ten tijde van de opmaak
van het mobiliteitsplan was dit complex nog niet aanwezig.
Wat het openbaar vervoer betreft, wordt in het mobiliteitsplan de wens van de stad Hoogstraten aangekaart om
tijdens de ochtend- en de avondpiek een geregelde busverbinding naar de transportzone te voorzien in functie
van woon-werkverkeer.
In de wegencategorisering wordt de Europastraat geselecteerd als een lokale weg type II, i.e. een weg met
een verzamelende functie op gemeentelijk niveau. In de verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan
(2012) is dit niet meer het geval (wellicht t.g.v. de realisatie van het op- en afrittencomplex ter hoogte van de
transportzone).
Functionele fietsroutes Provincie Antwerpen

Parallel aan de E19 is door de provincie een alternatieve functionele fietsroute geselecteerd (niet conform
vademecum fietsvoorzieningen – zie Figuur 16).

Voorkooprecht

Domeinen waarop rechten van voorkoop gelden
zijn o.m.: natuurbehoud, ruilverkaveling, ruimtelijke
ordening, woonbeleid, waterbeleid, scheepvaart,…

Niet van toepassing.

Ruimtelijke veiligheidsrapportage

Besluit inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage
26.01.2007

Ter uitvoering van artikel 13 van de SEVESO III-richtlijn dient in het beleid inzake ruimtelijke ordening rekening
gehouden te worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan tussen
SEVESO-inrichtingen en aandachtsgebieden.

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Andere
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Sectoraal kader

Regelgeving

Relevante elementen voor het RUP

In het plangebied situeert zich één hogedrempelinrichting, met name Oostvogels Logistics (zie Figuur 15).
Maar in de planinhoud wordt voorzien dat zich geen andere, nieuwe SEVESO-inrichtingen mogen vestigen.
Op basis van deze voorwaarde kan besloten worden dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient opgemaakt
te worden (dienst VR, juli 2016) De dienst VR beschikt immers over voldoende elementen om de risico’s in te
schatten waaraan mensen in de omgeving van de bestaande Seveso-inrichting Oostvogels Logistics blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij dit bedrijf en concludeert dat dit
verzoenbaar is met de plannen zoals beschreven.

Figuur 10: herbevestigde agrarische gebieden

Figuur 9: VEN-gebieden
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Figuur 11: waterlopen

Figuur 13: zoneringsplan rioleringsinfrastructuur (bron: geoloket VMM)

Figuur 12: watertoetskaart overstromingsgevoelige gebieden (2017)

Figuur 14: uittreksel atlas der buurtwegen met aanduiding van voetweg nr. 42 bis (bron:
geoloket provincie Antwerpen)
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Figuur 15: Seveso-inrichtingen

Figuur 16: bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (bron: geoloket provincie Antwerpen)
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4

Bestaande ruimtelijke structuur

4.1

Beschrijving plangebied en omgeving

4.1.1

Fysisch systeem

Bodemtype

De bodem in het plangebied bestaat grotendeels uit ‘zeer natte alluviale
bodem’ en ‘natte alluviale bodem. In de omgeving van het plangebied
komt vooral ‘droge tot matig natte podzol(achtige) grond’ en ‘plaggenbodem op (lemig) zand’ voor als bodemtype. Verspreid zijn er ook fragmenten ‘natte podzol(achtige) bodem’.

Reliëfkenmerken

Het plangebied en de rechtstreekse omgeving kunnen globaal gezien
beschouwd worden als een vrij vlak gebied. Enkel ter hoogte van de
belangrijke infrastructuurelementen zijn er grotere hellingsgraden (i.c. ter
hoogte van het op- en afrittencomplex en de brug over de E19 aan het
zuidelijke uiteinde van het plangebied).

Watertoetskaarten

 Het plangebied is op de meest recente kaart met overstromingsgevoelige gebieden (2014) grotendeels gekarteerd als mogelijk overstromingsgevoelig. Centraal is er een klein fragment effectief overstromingsgevoelig.
 Het plangebied is grotendeels gekarteerd als ‘zeer gevoelig voor
grondwaterstroming’ (type1). Fragmenten in het terrein, evenals de
ruimere omgeving van het plangebied, zijn ‘matig gevoelig voor
grondwaterstroming’ (type 2) (zie Figuur 19).
 Het gebied wordt bijna volledig gekenmerkt door een niet infiltratiegevoelige bodem. Beperkte fragmenten zijn infiltratiegevoelig. De omgeving van het plangebied is grotendeels infiltratiegevoelig (zie Figuur
20).
 Het plangebied is overwegend niet erosiegevoelig (zie Figuur 21).

Figuur 17: vereenvoudigde bodemkaart

Figuur 18: watertoetskaart - hellingenkaart
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Figuur 19: watertoetskaart - grondwaterstromingsgevoelige gebieden

Figuur 21: watertoetskaart - erosiegevoeligheid

Figuur 20: watertoetskaart - infiltratiegevoelige bodems
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4.1.2

Globale natuurlijke
structuur

Natuurwaarden
het plangebied

20

4.1.3

Natuur

in

Het plangebied is omgeven door een overwegend agrarische omgeving. In de rechtstreekse omgeving van het gebied zijn er wel een
aantal elementen en/of gebieden met natuurwaarden:
 Ten oosten van de transportzone situeert zich de vallei van de Mark
(op ca. 1,5 km afstand). Dit vormt een belangrijke nat structuurelement met natuurwaarden binnen Hoogstraten.
 Eveneens ten oosten van de zone ligt het boscomplex ‘Meerselsebergen – Rommensbos’ (op ca. 0,5 km afstand). Het gebied is gelegen op een duinenrug.
 Net ten zuiden van het plangebied bevindt zich het kasteeldomein
Ter Meren. Dit is een bebost domein met heel wat natuurwaarden
volgens de biologische waarderingskaart.
 Ten zuidwesten van het plangebied ligt op Nederlands grondgebied
het natuurgebied Lange Gooren. Het gebied kent vele gradiënten,
van hoog naar laag en van vochtig naar droog. Het betreft verspreid
liggende terreinen met naaldbos, heiderestanten en moeras. Op Nederlands grondgebied wordt dit gebied aangeduid binnen de ecologische hoofdstructuur. Het behoort echter niet tot natura2000.

Landschapstype

De transportzone is een economische locatie langs de E19. Het bedrijventerrein ligt als ‘harde’ bestemming geïsoleerd in een overwegend
agrarisch landschap, met naast akkers en weiden ook verspreide
bosfragmenten en grondloze (grootschalige) glastuinbouw. Ten westen
van het plangebied vormt het agrarisch landschap een landschappelijk
samenhangend geheel. De omgeving ten oosten van de het plangebied en de E19 is eerder versnipperd door de verspreide aanwezigheid van (agrarische) bebouwing en serreteelt.

Landschapsatlas

In de omgeving van het plangebied situeren zich de volgende relictzones:
 Meerselse Bergen en Rommensbos (ca. 500 m ten oosten van het
plangebied)
 Bos- en akkercomplex Werkhove, Blanken Aart en Maxburg (ten
zuidwesten van het plangebied)
De oude weg Meer – Breda ten oosten van het plangebied is aangeduid als een lijnrelict.

Provinciale
schapskaart

De landschapskaart van de Provincie Antwerpen geeft visueel waarneembare landschapselementen en landschapskenmerken met (cultuur)historische invalshoek weer op één kaartbeeld.
Volgende elementen worden weergegeven voor het plangebied (zie
Figuur 24):
 Industriegebied
 Donk: een tweetal donken in het noorden van het plangebied
 Vallei: ter hoogte van de vallei van de Blauwputten- en Leiloop
 E19
 Spoorweg 1782

De natuurwaarden in het plangebied zijn zeer beperkt. In het bedrijventerrein zelf zijn geen waardevolle natuurelementen aanwezig. Enkel de
groenbuffer die aan de westelijke rand voorzien is bij de uitbreiding van
de transportzone (na de gewestplanwijziging, zie ook 2.1.1), is op de
biologische waarderingskaart gekarteerd als ‘biologisch waardevol’ (zie
Figuur 22).
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Figuur 24: provinciale landschapskaart (bron: Provincie Antwerpen)

Figuur 22: biologische waarderingskaart

Figuur 23: landschapsatlas
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4.1.4

Ruimtegebruik in omgeving

Wonen

In de omgeving van het plangebied komen een aantal bedrijfswoningen
van de omliggende landbouwondernemingen voor. Enkel ten zuiden van
het plangebied liggen er woningen zeer kort bij het bedrijventerrein.

Werken

De transportzone is een geïsoleerd bedrijventerrein gelegen in een overwegend agrarische omgeving.

Landbouw

Zoals gesteld bestaat de omgeving van het plangebied voornamelijk uit
gronden met een landbouwgebruik. Volgens de kaart van de landbouwgebruikspercelen (ALV, 2014 – zie Figuur 25) zijn de gronden in de omgeving
vooral in gebruik als grasland of akker i.f.v. maïsteelt. Verspreid komen ook
glastuinbouwbedrijven voor. Met name het gebied aan de oostelijke zijde
van de E19 kent een hoge concentratie aan aardbeiteelt.

Recreëren

Ca. 500 m ten oosten van het plangebied situeert zich het recreatiedomein
de Mosten. Dit is een domein met o.a. waterrecreatie (zwemvijver, waterskiën, etc.), speeltuin en buitensporten. Daarnaast is er in de omliggende
bossen een uitgebreid netwerk van wandel-, fiets- en ruiterroutes.

4.1.5

Mobiliteit

Ontsluiting

De transportzone is gelegen langs de E19. Het takt rechtstreeks aan op
deze autosnelweg via een op- en afrittencomplex ter hoogte van het bedrijventerrein.

Wegtype

De E19 is een hoofdweg op Vlaams niveau. De wegen in het bedrijventerrein zelf zijn allemaal lokale wegen type 3.

Verkeersgeneratie

De transportzone genereert noemenswaardige verkeersstromen. Door de
rechtstreekse aantakking op de E19 is er evenwel weinig hinder naar de
omgeving.

Openbaar
voer

De transportzone wordt niet bediend door buslijnen van De Lijn.

ver-

Spoortransport

Aan de oostelijke rand van de transportzone loopt de hogesnelheidslijn
Antwerpen – Amsterdam. Zoals aangekaart in de bespreking van de planologische context werd bij opmaak van het GRS nagedacht over de inzetbaarheid in functie van goederentransport. Tot op heden is er echter geen
station ter hoogte van het bedrijventerrein voorzien.

Langzaam
verkeer

Zoals aangegeven in het voorgaand (zie 3) loopt er parallel aan de E19
een alternatieve functionele fietsroute. Er is evenwel voor deze route echter
nog geen fietsinfrastructuur voorzien.
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4.2

Beschrijving plangebied

4.2.1

Globale structuur bedrijvenzone

Het plangebied bestaat uit de transportzone te Meer. Dit is een bedrijventerrein
langs de E19 dat vooral ingevuld is met bedrijvigheid in de sector van transport,
distributie en logistiek. Samen met de zone Hazeldonk net over de landsgrens op
Nederlands grondgebied, vormt het een tandem van logistieke bedrijvigheid.
Het bedrijventerrein is vandaag grotendeels ingevuld. Bijna al de percelen in het
gebied zijn bebouwd. Verschillende terreinen worden vandaag echter te koop aangeboden. Het gebied kampt ook met redelijk wat leegstand.
Twee deelgebieden
In het bedrijventerrein kan men twee deelgebieden onderscheiden. Enerzijds is er
het oudere noordelijke gedeelte. Dit noordelijke deel kent een vrij grillige bebouwings- en ontsluitingsstructuur. Men treft hier ook oudere bedrijfsgebouwen en infrastructuur. Anderzijds is er het zuidelijke gedeelte van de transportzone. Dit deel
van het bedrijventerrein is pas in de jaren ’90 ontwikkeld, na het doorvoeren van de
gewestplanwijziging. Het gebied is rechtlijnig en efficiënt ingevuld. De bedrijfsgebouwen en -infrastructuur in dit gedeelte van het terrein zijn recenter en hebben
vaak ook een betere uitstraling dan die in het noordelijke gedeelte.
Landschappelijke inpassing
Het bedrijventerrein wordt enkel in het meer recente zuidelijke gedeelte gebufferd
naar de omgeving. Hier is aan de westelijke en zuidelijke rand een buffer met een
breedte van ca. 10 m voorzien. In de noordelijke helft is er weinig tot geen buffering.
De grens tussen het bedrijventerrein en de omgeving wordt hier gevormd door de
waterloop ‘Blauwputten en Leiloop’. Naar de autosnelweg is er geen buffer voorzien.

Figuur 26: orthofoto van plangebied
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4.2.2

Kritische blik op de inrichting van de bedrijfspercelen

4.2.2.1 Inrichting volgens gedateerde voorschriften
Zoals aangegeven in een van de voorgaande hoofdstukken, is de inrichting van de
bedrijfspercelen in de transportzone jarenlang gebeurd door middel van voorschriften die specifiek voor de transportzone te Meer werden uitgewerkt (zie bespreking
cf. 2.3.3). Deze voorschriften hebben in belangrijke mate een stempel gedrukt op de
inrichting en het ruimtelijke voorkomen van de bedrijven in de transportzone. Vandaar dat we ze hier bij de bespreking van de bestaande toestand van het plangebied kort aanhalen.
De voorschriften zijn echter allesbehalve afgestemd op de huidige kenmerken van
de sector. Daarnaast kennen ze ook een aantal pijnpunten die een efficiënte aanwending van de beschikbare ruimte tegenwerken. Hieronder worden een aantal
pijnpunten opgelijst.
–

–

–

–

–

24

Er kan volgens deze bepalingen strikt gezien enkel vrijstaande bebouwing worden opgericht, terwijl gekoppelde en gesloten bebouwing toch meer duurzame
en ruimtezuinige bebouwingswijzen zijn. In de praktijk treft men binnen het bedrijventerrein wel al gekoppelde en gesloten bebouwing aan. Het gaat echter
meestal over grotere gebouwenensembles die onderverdeeld zijn in kleinere
units, maar die kadastraal wel één geheel vormen.
Volgens de voorschriften moeten tussen de bedrijfspercelen onderling groenbuffers voorzien worden. Het is echter weinig zinvol om bedrijvigheid visueel af te
schermen ten opzichte van aanpalende bedrijven. Bovendien kunnen deze ‘interne’ buffers soms obstakels vormen voor de brandweer.
Er moet volgens de voorschriften over de volledige breedte van de bedrijfspercelen een voortuinzone van 15 m diep worden voorzien. Dit is veel ruimte die niet
bebouwd kan worden. Deze bouwvrije voortuinzone lijkt echter niet altijd over de
volledige breedte van het perceel nodig.
Ook de 3 m brede groenzone die verplicht in de voortuin moet worden aangeplant lijkt vrij ruim. Wellicht kan met een smallere groenzone eenzelfde effect
(i.e. groen straatbeeld/uitstraling) bekomen worden.
De bouwhoogte wordt in de voorschriften beperkt tot maximum 7 m. Hoger kan
indien de hoogte begrepen is binnen een hoek van 45° op de perceelsgrenzen.
Deze beperking van de bouwhoogte strookt echter niet met de huidige tendensen in de sector van transport, distributie en logistiek, waar het stapelen van
goederen in de hoogte sterk is opgekomen.
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4.2.2.2 Overige pijnpunten inrichting bedrijfspercelen
Naast de hiervoor besproken pijnpunten, zijn er op terrein nog verschillende andere
knelpunten die niet rechtstreeks verbonden zijn aan de hiervoor besproken voorschriften. Het is van belang om deze als aandachtspunten mee te nemen voor het
uitzetten van nieuwe richtlijnen voor de inrichting van bedrijfspercelen.
Grote leegstand
Hoewel dit pijnpunt op zich niet te maken heeft met de inrichting van de bedrijfspercelen, is het wel iets dat een duidelijke weerslag heeft op de uitstraling van de
transportzone.

Leegstand

Kwaliteit architectuur en buitenaanleg
Verschillende bedrijfsgebouwen in de transportzone hebben een monotone en kale
uitstraling. Ook de buitenaanleg laat soms te wensen over. Dit is niet alleen nadelig
voor het straatbeeld , maar ook voor de uitstraling van de bedrijven zelf. Bij de toekomstige inrichting van bedrijfssites is het aangewezen om aan straatzijde sowieso
meer aandacht te hebben voor de uitstraling van de gebouwen en de voortuinzones.
Eindeloze laad- en losinfrastructuur
Het is eigen aan transport-, distributie- en logistieke bedrijven dat er veel laad- en
losinfrastructuur voorzien wordt. In de transportzone zijn er echter op meerdere
plaatsen eindeloze aaneenschakelingen van poorten en kades. Ook de buitenruimten tussen deze infrastructuur zijn vaak volledig verhard. Op deze locaties heeft de
transportzone een troosteloos uitzicht. Het is zinvol om na te gaan op welke wijze dit
beter kan worden georganiseerd.

Minder attractieve architectuur en/of buitenaanleg

Buitenopslag of technische installaties zichtbaar vanaf het openbaar domein
Op verschillende plaatsen zijn buitenruimten die in gebruik zijn voor buitenopslag of
voor het stallen van bedrijfsvoertuigen volledig zichtbaar vanaf het openbaar domein. Ook technische installaties staan soms volledig in het zicht. Ook dit is echter
weer nadelig voor de beeldkwaliteit van de transportzone.

Eindeloze aaneenschakeling laad- en losinfrastructuur

Buitenopslag of stalling voertuigen in vol zicht
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Weinig aantrekkelijke publiciteit
In het bedrijventerrein komen op verschillende plaatsen minder aantrekkelijke vormen van publiciteit voor. Het gaat daarbij enerzijds om reclame die op weinig kwalitatieve wijze achteraf wordt toegevoegd (bijv. aanplakborden). Anderzijds ziet men
ook bedrijfssites met dermate veel publiciteit dat ze het beeld van de gebouwen
en/of de site gaan domineren.
Buffering en landschappelijke inpassing
Hoewel er volgens de voorschriften van het ruimtelijke uitvoeringsplan ‘transportzone Meer 5’ op elk bedrijfsperceel een groen scherm moest worden aangeplant, is dit
op veel percelen niet gebeurd. Voor percelen die gelegen zijn aan de rand van het
bedrijventerrein, ter hoogte van de overgang naar de open ruimte, is het echter
wenselijk dat dit in de mate van het mogelijke gebeurt.

Minder goede voorbeelden publiciteit

Vrijstaande woningen
In de transportzone komen een paar vrijstaande woningen voor. Deze woningen
staan in bepaalde gevallen een kwalitatieve industriële ontwikkeling in de weg. Ze
verstoren ook de ruimtelijke samenhang van het bedrijventerrein.
Geen of ontoereikende landschappelijke inpassing bedrijvigheid

Vrijstaande woningen in de transportzone
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4.2.3

Ondersteunende dienstverlenende functies op het bedrijventerrein

Naast de eigenlijke bedrijven, komen er in de transportzone ook andere dienstverlenende activiteiten voor op het terrein. Het gaat om functies zoals tankstations, restaurants, douanefaciliteiten, (vrachtwagen)parkings, etc. De activiteiten situeren zich
voornamelijk in de noordelijke helft van het bedrijventerrein. Het merendeel ervan is
gelegen in de omgeving van de vrachtwagenparking langs de Amsterdamstraat.
Het voorkomen van deze functies in de zone kent vandaag een aantal knelpunten:
–

Sommige activiteiten zijn minder goed gelegen in de zone. Zo zijn er een aantal
tankstations ingericht vlak aan het kruispunt van de Amsterdamstraat en de
Londenstraat. Deze tankstations hebben ook een eerder beperkte omvang met
te weinig ruimte voor wachtende klanten, waardoor deze genoodzaakt zijn om
aan te schuiven op het openbaar domein. Dit alles zorgt ervoor dat het verkeer
op dit punt soms minder vlot verloopt.
Daarnaast zijn er ook functies gelegen op achtergelegen en/of minder zichtbare
locaties. De ongestructureerde inplanting van deze functies in het industriële
weefsel staat in bepaalde gevallen ook een efficiënte aanwending van de beschikbare ruimte door logistieke bedrijven in de weg.

–

Vandaag komen er in de transportzone ook activiteiten voor die niet onmiddellijk
gerelateerd zijn aan de sector van transport, logistiek en distributie. Het is nodig
om duidelijk te stellen dat dergelijke activiteiten niet zonder meer mogelijk zijn op
het bedrijventerrein.
– Langsheen de vrachtwagenparking zijn er een aantal langgerekte gebouwen
ingeplant. Deze hebben steeds ruimte geboden aan de ondersteunende dienstverlenende functies, maar een deel van deze gebouwen staat vandaag leeg. Het
gaat o.a. om gebouwen die vroeger in gebruik waren door de douane en een
snackbar.
Hiernaast wordt een figuur opgenomen met situering van de ondersteunende
dienstverlenende functies in de transportzone.

Figuur 28: situering ondersteunende dienstverlenende functies op het bedrijventerrein
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5

Visie en ontwerp

5.1

Programma en ambitie

Met dit RUP wenst de stad Hoogstraten de functionele invulling en de ruimtelijke
inrichting van de transportzone te Meer in goede banen te leiden. Het is niet de
bedoeling om met dit RUP bijkomende ruimte voor bedrijvigheid te creëren.
Doelstellingen van het RUP zijn:
–
–
–
–
–

28

de toegestane activiteiten eenduidig omschrijven en afstemmen op de huidige
situatie in de sector van transport, distributie en logistiek;
een duurzame en eigentijdse inrichting van de bedrijfspercelen mogelijk maken;
werken aan de beeldkwaliteit en uitstraling van het terrein;
een verspreide wildgroei aan tankstations en andere complementaire activiteiten
tegengaan;
een (ruimtelijke) afstemming met de geplande ontwikkeling van het Business
Centre Treeport aan Nederlandse zijde mogelijk maken.
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5.2

Visie

5.2.1

Invulling transportzone volgens actuele trends en noden

Nieuwe omschrijving toegestane bedrijfsactiviteiten
In het voorgaande werd reeds aangekaart dat de beschrijving van de toegestane
activiteiten binnen de transportzone enigszins gedateerd is. Intussen zijn er verschillende activiteiten bijgekomen die niet als zuiver transport, distributie of logistiek
beschouwd kunnen worden, maar die wel sterk gerelateerd zijn aan de sector en die
vanuit ruimtelijk-economisch oogpunt op hun plaats zijn in de transportzone.
Zo lijkt het vandaag nodig om ook ondernemingen met volgende hoofdactiviteiten
toe te staan:
–
–

value added logistics en services;
groothandel gerelateerd aan transport, distributie of logistiek.

Vooral ruimte voor ruimte-extensieve bedrijven
Uit de studie ‘ruimtelijk-economische aspecten van de ontwikkelingen in transport,
distributie en logistiek in Vlaanderen’ (zie punt 2.3.4) blijkt dat voornamelijk grotere
transport-, distributie- of logistieke bedrijven zich vestigen op een bedrijventerrein.
Tevens komt in de studie naar voor dat de oppervlakte van ondernemingen in de
sector sterk varieert, maar dat de mediaan toch al 1 ha bedraagt.

Figuur 29: schema profiel TDL-bedrijven13

Gelet op het voorgaande, wordt de transportzone in eerste instantie gereserveerd
voor meer omvangrijke ondernemingen die elders moeilijk een voldoende grote
grond met een dergelijk goede ontsluiting kunnen vinden. Hiertoe wordt in de voorschriften een minimale perceelsgrootte opgelegd. Er wordt voorgesteld om 5000 m²
als minimale omvang te hanteren.
Voor minder omvangrijke ondernemingen wordt eveneens ruimte geboden in de
transportzone, doch uitsluitend indien ze met meerdere bedrijven gegroepeerd worden op één bedrijfskavel. Op deze manier wordt de eigendomsstructuur niet al te
sterk versnipperd, en blijft de mogelijkheid behouden om op de kavel ook één groter
bedrijf te huisvesten.
Begrenzing van de nevenfuncties
Elk bedrijf kan ruimte voorzien voor gerelateerde nevenfuncties. Opdat deze ondergeschikt zouden blijven aan de hoofdactiviteiten mogen deze wel slechts een beperkt aandeel van de bebouwing in beslag nemen. Het maximumaandeel wordt
afgestemd op de inzichten uit de studie van AROHM (zie punt 2.3.4).
Figuur 30: ruimte voor ruimte-extensieve bedrijven
13

Bron: Ruimtelijk-economische aspecten van de ontwikkelingen in transport, distributie en logistiek in
Vlaanderen’, Idea consult i.o.v. AROHM, 2001, p. 63.
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5.2.2

Duurzame en eigentijdse inrichtingsprincipes

De inrichting van de bedrijfskavels dient naar de toekomst te gebeuren op basis van
duurzame en eigentijds inrichtingsprincipes. Hieronder worden deze principes toegelicht.
Naar een duurzame en efficiënte aanwending van de beschikbare ruimte
Één van de grote pijnpunten in de oude voorschriften, is dat ze een zuinig ruimtegebruik tegenwerken. Door bepaalde punten te herzien, kunnen bedrijven veel meer
halen uit de beschikbare oppervlakte. Hieronder volgt een overzicht van de voorgestelde aanpassingen/bijsturingen.
Onnodige interne groenbuffers opgeven
Groenbuffers tussen bedrijfspercelen onderling zijn weinig zinvol. Buffers hebben
immers in essentie tot doel om een bedrijventerrein af te schermen ten opzichte van
de omgeving. Interne buffers dragen hier niet toe bij. De buffers beletten ook dat de
brandweer van op een aanpalend perceel kan blussen, terwijl dit bij interventies
soms een eenvoudige manier kan zijn om bepaalde delen van de bedrijfsgebouwen
te bereiken.
Omwille van het voorgaande wordt voorgesteld om interne buffering niet meer op te
leggen. Het is een veel interessantere optie om – waar dit nog mogelijk is – voluit in
te zetten op een buffer omheen het terrein als geheel. Aan de randen van het bedrijventerrein is buffering immers ook daadwerkelijk nodig. Enkel langs de autosnelweg is dit niet nodig. Hier kunnen de bedrijfspercelen hun zichtlocatie uitspelen.

Figuur 31: opheffen interne buffers en ruime groenstrook aan voorzijde

Geen verplichte groenstrook aan voorzijde
Volgens de oude voorschriften moet een vrij breed deel van de voortuinzone ingericht worden als een groenzone (i.c. minimum de eerste 3 m vanaf de rooilijn). Dit is
echter vaak verloren ruimte die beter functioneel door het bedrijf kan worden aangewend (bijv. in functie van parkeervoorzieningen).
Vermoedelijk is deze groenzone destijds opgelegd om het straatbeeld binnen de
industriezone te vergroenen. Men kan echter eenzelfde effect bekomen door een
smallere zone te beplanten (bijv. met haag).
Mogelijkheid bieden tot gekoppelde bebouwing
Er is geen goede reden om uitsluitend vrijstaande bebouwing toe te staan in de
transportzone. Door gekoppeld bouwen mogelijk te maken, wint men veel bebouwbare ruimte. Daarnaast is deze bebouwingswijze ook interessant voor de energiehuishouding (i.e. minder warmteverliezen). Zoals aangekaart in het voorgaande,
komt het in de transportzone vandaag al voor dat op één ruim perceel meerdere
units in gekoppelde bebouwing worden opgericht. Deze mogelijkheid moet ook
bestaan voor afzonderlijke aan elkaar grenzende kavels.
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Hoger en meerlagig bouwen
Om een duurzaam en intensief ruimtegebruik verder te ondersteunen, moet men in
de transportzone ook duidelijk inzetten op een verticale benutting van de ruimte.
Zeker voor bedrijven in de sector van transport, distributie en logistiek bieden hogere bedrijfshallen een vergrote opslagcapaciteit (stapelen in de hoogte). De kans om
verticaal te bouwen geeft een bedrijf ook sowieso meer groeimogelijkheden. Zo
hoeven ze bij een uitbreidingsbehoefte niet noodgedwongen bijkomende grond te
verwerven.
Om hoger en meerlagig bouwen te stimuleren in de transportzone, worden volgende
principes vooropgesteld:
–

–

–

Er wordt een minimale bouwhoogte vastgelegd opdat er enkel nog marktconforme gebouwen gerealiseerd worden die bij stopzetting van een bedrijf vlot herbruikt kunnen worden door een nieuwe activiteit.
Er wordt geen absolute maximumhoogte bepaald. Enkel voor bedrijven op de
overgang naar de open ruimte wordt een begrenzing van de bouwhoogte voorzien.
Bepaalde functies moeten deels op de ongelijkvloerse verdiepingen voorzien
worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijfswoningen en kantoren.

Figuur 33: hoger en meerlagig bouwen

Effectieve aanwending van de beschikbare ruimte
De oude voorschriften voor het bedrijventerrein waren er vooral op gericht om de
bouw- en inrichtingsmogelijkheden van de bedrijven te begrenzen (bijv. minimale
inplantingsafstanden, maximale afmetingen gebouwen, etc.) of kwalitatief te sturen
(bijv. materiaalgebruik, etc.). In functie van een duurzaam ruimtegebruik, is het echter eveneens van belang om er op toe te zien dat de beschikbare ruimte in de bedrijvenzone ook effectief gebruikt wordt. Slapende gronden of perceelsdelen verhinderen immers vaak een kwalitatieve ontwikkeling van een bedrijventerrein.
Omwille van het voorgaande, is het wenselijk om vast te leggen dat minimum een
bepaald aandeel van de beschikbare oppervlakte per bedrijfsperceel functioneel
benut moet worden. Binnen het RUP wordt voorgesteld om per bedrijfsperceel
de
tussen voor- en achtergevelbouwlijn minstens 2/3
functioneel te benutten met
bedrijfsbebouwing of bedrijfsactiviteiten in open lucht (bijv. stalling wagenpark, opslag in open lucht, etc.).

Figuur 34: effectieve aanwending ruimte door minimale bezettingsgraad
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Benutten van dakoppervlakte
De bedrijfsgebouwen in de transportzone hebben meestal een zeer grote dakoppervlakte. Het grote oppervlak aan daken biedt heel wat potenties, die vandaag echter
vaak onbenut blijven. Het is mogelijk om deze grote oppervlakten zinvol aan te
wenden.
Mogelijkheden die overwogen kunnen worden bij iedere ontwikkeling zijn:
–
–
–

Benutting dakoppervlak voor de plaatsing van zonnepanelen in functie van hernieuwbare energie.
Benutting dakoppervlak als groendak in functie van waterhuishouding (bufferen
hemelwater) en thermisch comfort (isolerende werking).
Benutting dakoppervlak als parkeerruimte.

Gedeeld ruimtegebruik
In de transportzone moet het eveneens mogelijk zijn voor bedrijven om infrastructuur te delen. Zo moet de kans bestaan om in het bedrijventerrein collectieve functies te voorzien zoals bijvoorbeeld gedeelde vergaderlokalen of een bedrijfsrestaurant.

Figuur 35: functioneel benutten dakoppervlakte

Een ander voorbeeld op een kleinschaliger niveau is het koppelen en delen van
parkeervoorzieningen. Een ideale plek om gedeelde parkeerplaatsen te voorzien is
in de voortuinzone van de bedrijfspercelen. Verschillende bedrijven hebben dit deel
van het perceel al ingericht als een semi-private buitenruimte met parkeervoorzieningen, en waar dit nog niet gebeurd is, is dit vaak nog vrij eenvoudig te realiseren.
Bovendien wordt in de voortuinzone vaak de bezoekersparking voorzien, en laat dit
net de parkeerruimte met de grootste variatie qua bezetting zijn.

Figuur 36: gedeeld ruimtegebruik - delen parkings in voortuinzone
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Verhogen van de beeldkwaliteit in de transportzone
Een tweede belangrijk werkpunt binnen de transportzone is het verhogen van de
beeldkwaliteit. Het bedrijventerrein heeft vandaag slechts een beperkte uitstraling.
Dit heeft een negatieve weerslag op het imago van de bedrijven. Om de beeldkwaliteit binnen het bedrijventerrein te verhogen, worden een aantal inrichtingsprincipes
vooropgesteld met betrekking tot de bedrijfsgebouwen en de buiteninrichting van de
bedrijfspercelen. Deze worden in wat volgt besproken.
Bedrijfsarchitectuur
De bedrijfsgebouwen in de transportzone zijn meestal erg grootschalig. Het grootste
deel van bebouwing bestaat ook uit minder aantrekkelijke bedrijfsloodsen. Dit is
eigen aan de activiteiten van de ondernemingen in de transportzone. Niettemin is
het perfect mogelijk om door toepassing van een aantal principes tot een interessant
en minder monotoon straatbeeld te komen. Deze principes kunnen worden toegepast bij nieuwbouw of bij het verbouwen van bestaande gebouwen:
–

–

–

Het is aangewezen om de architecturaal meer aantrekkelijke functies indien
mogelijk aan de voorzijde van de bedrijfsbebouwing te lokaliseren. Concreet gezien gaat het daarbij dan over de representatieve functies (bijv. kantoren, vergaderruimten, toonzaal, etc.) en de bedrijfswoning. Deze functies worden immers
in tegenstelling tot de eigenlijke bedrijfshallen, niet gekenmerkt door kale, monotone gevelpartijen.
Om het grootschalige karakter van de bedrijfsgebouwen te doorbreken en tot
een speelser en meer aantrekkelijk straatbeeld te komen, is het wenselijk dat de
representatieve bedrijfsruimten op een andere manier worden vormgegeven dan
de overige bedrijfsbebouwing. Dit is o.a. mogelijk door de volumewerking in het
gebouw of door een aangepast gebruik van gevelmaterialen.
Om dit te stimuleren, wordt de mogelijkheid geboden om het representatieve gedeelte te laten vooruitspringen ten opzichte van de bedrijfshallen. Het verspringen van de voorgevels is immers een goede manier om ruimtelijke accenten in
de bebouwing te leggen en een dynamisch straatbeeld tot stand te brengen. Er
wordt voorgesteld om dit toe te staan tot op 8 m van de rooilijn en maximum over
de
1/3 van de perceelsbreedte. Zo zijn de uitsprongen steeds in verhouding met
de bedrijfsbebouwing als geheel.

Figuur 37: representatieve bedrijfsruimten als accent in de bedrijfsbebouwing

Opdat de eigenlijke bedrijfshallen, die vaak architecturaal minder interessant
zijn, het straatbeeld niet visueel zouden domineren, is het aangewezen om voor
deze delen van de bebouwing enkel met neutrale kleuren te werken (bijv. grijs
tot wit). Zo zal de visuele impact van de bedrijfshallen beperkt blijven, en zullen
de representatieve delen nog meer op de voorgrond komen te staan. Deze beperkingen met betrekking tot het kleurenpalet zullen er ook voor zorgen dat de
bedrijven aan de westelijke rand van de transportzone minder zullen opvallen
vanuit de omgeving (bijv. in wintertijd wanneer de groenbuffer voor een minder
goede visuele afscherming zorgt).
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Voortuinzone

Buitenopslag en andere storende (buiten)inrichtingen

Naast de bedrijfsgebouwen, is uiteraard ook een kwaliteitsvolle inrichting van de
buitenruimte aan voorzijde van de bedrijfspercelen essentieel voor de beeldkwaliteit
in het bedrijventerrein. De voortuinzones van de bedrijfspercelen bieden in het bijzonder veel kansen om tot een vergroening van het straatbeeld te komen. Op verschillende plaatsen in het terrein is dit absoluut nog een streefdoel, bijvoorbeeld in
straten waar het beeld gedomineerd wordt door een aaneenschakeling van laad- en
losinfrastructuur en daar tussenin volledig verharde zones. Vaak zijn de verhardingen in deze tussenliggende zones echter helemaal niet nodig. Ze worden niet functioneel benut en zijn soms zelfs niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.

Visueel storende buiteninrichtingen zoals buitenopslag, stelplaatsen voor vrachtwagens, etc. moeten zoveel mogelijk aan het oog onttrokken worden. Dit kan door ze
af te schermen met groenaanplantingen of door ze achter de bedrijfsbebouwing te
organiseren. Technische installaties zoals elektriciteitscabines kunnen geïntegreerd
worden in de bedrijfsbebouwing.

Naar de toekomst moet ernaar gestreefd worden om verhardingen te beperken tot
het functioneel noodzakelijke, en dit zeker in de beeldbepalende voortuinzones.
Waar mogelijk moeten deze zones een visueel groen karakter krijgen. Door de gebetonneerde laad- en losvlakten af te wisselen met groene ‘eilandjes’ zal men een
zachter en aangenamer straatbeeld verkrijgen.
Het is wenselijk om vooral ook met opgaand groen te werken. Graspartijen hebben
immers slechts een zeer beperkt visueel effect. Er wordt voorgesteld om de voortuinzones te omzomen met een lage haag of heg. Dit heeft niet enkel een sterker
vergroenend effect omdat het opgaand groen is, maar evenzeer omdat het bepaalde inrichtingen in zekere mate afschermt (bijv. parkeerplaatsen).
In de voortuinzones die niet functioneel benut worden, wordt er voorgesteld om
naast de haag of heg ook in de zone zelf hoge beplantingen te voorzien (struiken,
heesters, bomen). Vaak zijn dit zones die gelegen zijn voor lange blinde gevels van
de bedrijfshallen. Het is zinvol om hier groen aan te planten om deze kale zijden van
de gebouwen wat in te kleden.

Figuur 38: voortuinzone vergroenen

Publiciteit
In de bestaande situatie is publiciteit vaak iets dat pas achteraf voorzien wordt door
de bedrijven. Het staat vaak wat verloren op de gevels of in de buiteninrichting.
Nochtans kan reclame ook op een elegante manier geïntegreerd worden in de architectuur van het gebouw of de aanleg van de voortuinzone. Dit moet dan ook te allen
tijde worden nagestreefd.
Verder moet men ook vermijden dat de publiciteit te overdadig of schreeuwerig is.
Dit komt de uitstraling van de bedrijfssite nooit ten goede. Een bescheiden, goed
geplaatste publiciteitsvoorziening zal een mooier resultaat opleveren zonder dat het
beoogde effect verloren gaat.
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Landschappelijke inpassing
De interne buffering op de bedrijfspercelen wordt opgegeven, maar naar de omgeving moet er wel nog voldoende aandacht uitgaan naar een degelijke landschappelijke inpassing. Dit wordt voorzien in de vorm van een groenbuffer of groenscherm,
en dient te gebeuren aan de westelijke en zuidelijke grens van de transportzone,
waar het bedrijventerrein grenst aan de open ruimte.
Groenbuffer in het zuidelijke gedeelte van het bedrijventerrein

voor de beplantingen in deze strook dezelfde regels m.b.t. plaats en beplantingswijze zoals eerder besproken bij de groenbuffer in het zuidelijke gedeelte van het bedrijventerrein (zie voorgaande punt).
Uitzonderingen waarbij een groenbuffer of groenscherm onnodig is
Op een aantal locaties in de transportzone, hoeven er geen maatregelen te worden
getroffen in functie van de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein:
–

In de zuidelijke helft van de transportzone – i.e. de zone die op het gewestplan effectief als ‘transportzone’ is bestemd – is er destijds bij de ontwikkeling van dit deel
aan zuidelijke en westelijke zijde reeds een globale groenbuffer omheen de bedrijvigheid voorzien. Deze wordt in het RUP bestendigd.

–

De groenbuffer dient beplant te worden met een combinatie van hoogstammig groen
en struiken. Ook inrichtingen in functie van wateropvang of geluidswering kunnen in
de buffer plaats krijgen.

Langs de E19 moet er geen groenbuffer worden aangeplant. Hier mogen bedrijven hun zichtlocatie langs de autosnelweg uitspelen op de plaatsen waar dit
mogelijk is.
Ook op de grens met de geplande ontwikkeling van het Business Centre Treeport moet er geen groenbuffer of groenscherm voorzien worden. Het heeft immers weinig nut om de transportzone te gaan afschermen ten opzichte van dit
nieuwe bedrijventerrein. Bovendien is er ook de ambitie om te komen tot een
kwalitatieve vervlechting van de transportzone en BCT (zie ook hoofdstuk 5.2.4).

Op sommige plaatsen grenst de groenbuffer aan de Meerloop. Langsheen deze
waterloop dient er een ruimingsstrook van 5 m breed voorzien te worden. Om machinale ruiming mogelijk te maken, gelden er in deze strook strikte regels m.b.t. de
plaats en de wijze waarop beplantingen voorzien kunnen worden. Zo kunnen bomen
en struiken in de ruimingsstrook enkel aangeplant worden tussen 0,75 m en 1 m
vanaf de kruin van de waterloop. Bomen moeten bovendien worden aangeplant met
een voldoende grote tussenafstand (i.c. minstens 10 m). Voor struiken in de ruimingsstrook geldt dan weer een maximale hoogte van 1,5 m.
Groenscherm in het noordelijke gedeelte van het bedrijventerrein
In het noordelijke gedeelte van het bedrijventerrein (i.c. het oudere gedeelte van de
transportzone) is in tegenstelling tot het zuidelijke gedeelte geen globale groenbuffer
aan de randen voorzien. Hier dienen de bedrijven zelf in te staan voor de landschappelijke inpassing van de bedrijfsactiviteiten en –infrastructuur.
Aangezien de bestaande bedrijven hier in het verleden tot zeer dicht bij de perceelsgrenzen hebben gebouwd, is de aanplanting van een brede buffer bijna nergens meer haalbaar. Bovendien grenzen de bedrijfspercelen hier ook aan de
Blauwputten en Leiloop. Langsheen deze waterloop dient er een ruimingsstrook van
5 m breed voorzien te worden. Het is van belang dat er in deze strook geen objecten aanwezig zijn die het onderhoud en de ruiming van de waterloop zouden kunnen
belemmeren. Dit houdt onder meer ook in dat er beperkingen gelden op vlak van
groenaanplantingen.

Figuur 39: samenstelling groenbuffer zuidelijke rand

Om aan deze rand van het bedrijventerrein tot een afdoende landschappelijke inkleding te komen die verenigbaar is met de ruimingsstrook langs de waterloop, wordt
er geopteerd voor de aanplanting van een bomenrij, al dan niet in combinatie met
lage struiken. Om machinale ruiming in de ruimingsstrook mogelijk te maken, gelden
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Aandacht voor functionaliteit bedrijventerrein
Tot slot moet er uiteraard ook op gelet worden dat de transportzone een werkzame
inrichting krijgt die afgestemd is op de gebruikers van het bedrijventerrein. Gelet op
het logistieke karakter van de zone moet er vooral voldoende aandacht uitgaan naar
vlotte voertuigbewegingen.
Voldoende ruimte om te laden/lossen en manoeuvreren op eigen terrein
Het is belangrijk dat vrachtwagens vlot kunnen manoeuvreren in het bedrijventerrein. De manoeuvres van op het openbaar domein naar de laad- en loskaders vormen daarbij in het bijzonder een aandachtspunt. Uit verkeerssimulaties is gebleken
dat met de huidige afstandsbepaling voor gevels met poorten (i.e. 25 m afstand tot
de rooilijn), een vlotte circulatie van de vrachtwagens mogelijk is. Met deze afstand
is ook zeker dat het laden en lossen volledig op eigen terrein kan plaatsvinden.
Indien het bedrijf dit wenst kan het de zone boven de laad- en losvoorzieningen
overbouwen tot op 15 m van de rooilijn (cf. voorgevelbouwlijn bedrijfsgebouwen).
Het verdient de voorkeur dat vrachtwagens helemaal niet op het openbaar domein
moeten manoeuvreren om zich voor de laad- en loskades te kunnen opstellen. Manoeuvres op de rijweg verstoren immers het doorstromend verkeer en zorgen vaak
voor minder veilige verkeerssituaties. Het is echter vandaag niet meer haalbaar om
dit na te streven. Hiervoor is een grotere afstand dan 25 m tot de rooilijn nodig, en is
ook een aangepaste inrichting van de voortuinzone met aanleg van een ventweg
nodig. Dit is op veel bedrijfspercelen niet meer realistisch.

Figuur 40: afstand laad- en losinfrastructuur tot rooilijn

Ontsluiting bedrijfspercelen voor personenwagens
Wat nog wel mogelijk is op de meeste bedrijfspercelen is een doordachte en veilige
ontsluiting van de parkeerzones voor personenwagens. In functie van de verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming op de wegen binnen het bedrijventerrein, is het
wenselijk dat de toegangen tot deze parkings zoveel mogelijk beperkt worden in
aantal en in breedte. Hoe minder aantakkingen er op de weg zijn, hoe minder conflictpunten ook waar er mogelijk accidenten kunnen gebeuren.
Bedrijven kunnen ook nagaan of een gebundelde ontsluiting met één van de aanpalende ondernemingen een optie is. Op deze manier kan men het aantal conflictpunten nog verder inperken. Bij gedeelde parkeerzones is een gebundelde in- en uitrit
overigens vaak een logisch gevolg.

Figuur 41: gebundelde in- en uitritten parkeerzones in voortuin
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5.2.3

Afbakening zone voor ondersteunende dienstverlenende
activiteiten

De ongestructureerde en verspreide inplanting van ondersteunende dienstverlenende activiteiten in de transportzone is niet ideaal. Zoals hiervoor reeds werd aangehaald, brengt dit een aantal nadelen met zich mee (zie hoofdstuk 4.2.3). Daarnaast
is het vandaag ook een pijnpunt dat niet alle activiteiten in de zone een duidelijke
link hebben met de sector van transport, distributie en logistiek.
Ruimtelijke bundeling van de activiteiten
De stad Hoogstraten wenst dat dergelijke functies naar de toekomst zich nog enkel
kunnen vestigen binnen een afgelijnde zone op het bedrijventerrein. Er wordt gestreefd naar een ruimtelijke bundeling van deze activiteiten. Buiten de grenzen van
deze zone is de ruimte volledig voorbehouden voor de eigenlijke TDL-bedrijven.
Op de figuur hiernaast wordt de afbakening van de zone weergegeven (zie Figuur
42). De afbakening van de zone volgt uit volgende elementen:
–

–

De zone wordt opgespannen tussen de twee voornaamste concentraties van
ondersteunende, dienstverlenende activiteiten. Aan het noordelijke uiteinde betreft het de functies die zich situeren rond de vrachtwagenparking aan de Amsterdamstraat; aan het zuidelijke uiteinde de cluster van restaurant, beveiligde
parking en tankstation.
Om de beoogde herstructurering van het noordelijke uiteinde van de transportzone (zie hoofdstuk 2.3.2 en 5.2.4) mogelijk te kunnen maken, is het nodig dat
een aantal bestaande inrichtingen hun huidige locatie opgeven. Het gaat concreet om een aantal tankstations. Om aan deze functies mogelijkheden te bieden om zich te herlokaliseren binnen het bedrijventerrein, wordt ook de ruimte
tussen de twee voornoemde concentraties mee geïntegreerd.

Aflijning toegestane functies
Binnen de zone mogen zich enkel functies vestigen die effectief een complementaire en/of faciliterende werking hebben voor het bedrijventerrein en de aanwezige
ondernemingen. Functies die geen duidelijke band hebben met de sector, zijn niet
toegestaan op het bedrijventerrein.
Functies die bijvoorbeeld wel mogelijk zijn:
–
–
–
–

Specifieke randvoorwaarden tankstations
Eén van de voornaamste complementaire activiteiten die in de ‘zone voor ondersteunende dienstverlenende activiteiten’ kan worden ingericht, zijn de tankstations.
Zoals gesteld in het voorgaande zijn bepaalde tankstations onvoldoende uitgerust in het bijzonder de te beperkte ruimte voor wachtende klanten - wat zorgt voor hinder op het openbaar domein (zie hoofdstuk 4.2.3). Ook de sterk verspreide inplanting van verschillende kleinere tankstations is op dit vlak minder gunstig.
Om dit naar de toekomst te vermijden worden voor nieuwe tankstations in de
transportzone een aantal randvoorwaarden m.b.t. het uitrustingsniveau vooropgesteld. Het is wenselijk dat tankstations een zekere omvang hebben. Vanaf een bepaalde schaal is het eenvoudiger om tot een efficiënte inrichting van de site te komen. Daarnaast is het bovenal van belang dat de tankstations op eigen terrein voldoende opstelplaatsen voor wachtende klanten en parkeerplaatsen voorzien. Op
deze manier kan men vermijden dat vrachtwagens op het openbaar domein moeten
aanschuiven of parkeren.

Tankstations
Horeca (ten dienste van de aanwezige bedrijven)
Zakelijke dienstverlening (douane, logistieke dienstverlening, etc.)
…
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5.2.4

–

Herstructurering noordelijke uiteinde transportzone

De ontwikkelaar van het Business Centre Treeport (BCT) wenst naast het realiseren
van het thematisch bedrijventerrein op Nederlands grondgebied, ook het noordelijke
uiteinde van de transportzone mee te herstructureren. Dit wordt gedaan vanuit een
streven om beide zones op elkaar af te stemmen en te laten functioneren als een
samenhangend ruimtelijk geheel. Indien er niets ondernomen wordt in dit meest
verouderde deel van de transportzone, zou er een te abrupte overgang tussen beide
terreinen zijn.

–

–

Op Figuur 43 is te zien hoe het toekomstig BCT zal worden ingericht. Om tot een
kwaliteitsvolle aansluiting te komen tussen beide zones, worden in de transportzone
in het kader van de herstructurering van het noordelijke uiteinde volgende ingrepen
voorzien (zie ook specifieke structuurschets noordelijke uiteinde op Figuur 44):
–

De bestaande tankstations die zich situeren buiten de afgebakende zone voor
ondersteunende dienstverlenende activiteiten (zie vorige punt 5.2.3), dienen te
worden geherlokaliseerd.
Ter hoogte van de bestaande vrachtwagenparking wordt ruimte voorzien voor
een of meerdere tankstations met vrachtwagenparkings en eventueel ook een
brandweerpost.
In het kader van de herstructurering wordt ook bekeken of in de transportzone
een bufferbekken kan worden aangelegd. Deze zou kunnen worden uitgewerkt
als een verlengstuk van een van de bufferbekkens die voorzien wordt in het
nieuw te realiseren bedrijventerrein BCT (zie Figuur 43). Concreet gezien zou de
meest zuidelijk gelegen wateras doorgetrokken worden op de transportzone (zie
op Figuur 44). Het afstromend water in het noordelijke uiteinde van de transportzone zou dan naar dit bekken kunnen worden afgeleid.

De bestaande verkeersstructuur wordt aangepast in het noordelijke uiteinde van
de transportzone. Daarbij worden concreet gezien volgende aanpassingen voorzien:
–

De bestaande toegang tot het bedrijventerrein (in het verlengde van de Londenstraat) wordt opgeheven en meer naar het noorden verplaatst. De nieuwe
toegang zal zich ongeveer in het midden van de bestaande vrachtwagenparking situeren. De bestaande toegang wordt afgesloten voor auto- en vrachtverkeer en omgevormd tot een trage verbinding voor fietsers.
De nieuwe toegang wordt vormgegeven als een ovonde. Deze zorgt voor
een vlotte afwikkeling van het verkeer in de verschillende richtingen. Daarnaast is de ovonde ook opgevat als een snelheidsmilderende maatregel op
de parallelweg langs de autosnelweg.

–

–
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De Amsterdamstraat, die in de bestaande toestand nog een kronkelend tracé
heeft, wordt volledig rechtgetrokken. De weg wordt ook in noordelijke richting
doorgetrokken met een doorsteek naar het te ontwikkelen bedrijventerrein op
Nederlands grondgebied.
– Vanaf de ovonde wordt een nieuwe weg in westelijke richting aangelegd. Deze voorziet eveneens een doorsteek naar het BCT. Langsheen deze nieuwe
weg is er ruimte voor bijkomende logistieke bedrijvigheid.
Aan Nederlandse zijde worden tegen de landsgrens gebouwen voorzien met een
centrale rol binnen het BCT concept. Zo wordt een Treehub (centraal logistiek
punt binnen BCT – zie aanduiding * op Figuur 43) en een kennisinstelling gelieerd aan de boomteeltsector (zie aanduiding ** op Figuur 43) voorzien. Het is de
bedoeling dat deze gebouwen ook weerspiegeld kunnen worden aan Vlaamse
zijde en dus net aan de overzijde van de landsgrens een Belgische evenknie
kunnen krijgen. Er wordt hiervoor ruimte voorzien op de gronden helemaal aan
het noordelijke uiteinde van de transportzone.
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*

**

Figuur 43: inrichtingsplan van het toekomstig BCT (© Agel adviseurs)
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Figuur 44: structuurschets noordelijke uiteinde transportzone
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ning). In de zone wordt ruimte geboden aan alle bedrijfsactiviteiten in de logistieke
sector, zijnde:

Vrachtwagenparking
Bij de herstructurering van het noordelijke uiteinde zal de bestaande vrachtwagenparking ter hoogte van het voormalige douanecomplex worden opgeheven. Deze
biedt vandaag plaats aan 56 vrachtwagens.
Het is van belang dat er binnen de transportzone een vrij toegankelijk parkeeraanbod voor vrachtwagens blijft bestaan. De parkeerplaatsen die door de herstructurering zouden verdwijnen, worden gecompenseerd. Bij de herontwikkeling in het kader
van BCT wordt al een vrachtwagenparking met in totaal 24 parkeerplaatsen voorzien. Daarnaast zullen er ook bijkomende plaatsen gecreëerd worden op de sites
van de overige tankstations. In het RUP wordt namelijk opgelegd dat elk tankstation
per tankpunt minstens één vrachtwagenparkeerplaats moet voorzien. Uitgaande van
het bestaande aantal tankpunten zorgt dit voor een aanbod van minstens 34 parkeerplaatsen. Samen levert dit 58 parkeerplaatsen op.
Naast behoud van het aantal vrachtwagenparkeerplaatsen, wil de stad via de laatstgenoemde piste (i.e. koppeling vrachtwagenparkings aan tankstations) ook een
antwoord bieden op de problematiek van zwerfvuil en overlast. Door de parkeerplaatsen te voorzien aan de tankstations, is de kans op ongewenste activiteiten
minder groot (t.g.v. aanwezigheid sanitaire voorzieningen, sociale controle, etc.).

5.3

Doorvertaling naar het RUP

De hiervoor omschreven visie wordt in het RUP doorvertaald in een grafisch plan en
de stedenbouwkundige voorschriften.
Opbouw grafisch plan
Het grafisch plan bestaat uit de volgende componenten:
–

–
–

Zone voor transport, distributie en logistiek met de volgende overdrukken:
– Zone voor ondersteunende dienstverlenende activiteiten (overdruk)
– Groenbuffer (overdruk)
– Groenscherm (indicatieve aanduiding)
Zone voor kennis- en onderzoeksvoorzieningen
Waterloop (indicatieve aanduiding bovenop de twee hiervoor besproken bestemmingszones)

Krachtlijnen stedenbouwkundige voorschriften

–

aan het bedrijf gerelateerde representatieve functies en één bedrijfswoning geïntegreerd in de bedrijfsbebouwing;
– ondersteunende dienstverlenende bedrijven, doch enkel in de daartoe afgebakende zone (zie verder in bespreking);
– niet aan de grond gebonden agrarisch medegebruik;
– installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of energierecuperatie;
– openbare verharde en groene ruimten;
– openbare uitrustingen en nutsvoorzieningen.
De volgende activiteiten zijn niet toegestaan in de zone:
–
–
–
–

autonome productie en verwerking van goederen;
autonome kleinhandel;
autonome kantoren;
Seveso-inrichtingen (met uitzondering van de bestaande Seveso-inrichting in het
bedrijventerrein, zijnde Oostvogels Logistics).

De inrichting van de bedrijfspercelen binnen de bestemmingszone zal gebeuren op
basis van de hiervoor besproken inrichtingsprincipes (zie punt 5.2.2). Deze principes
dienen gevolgd te worden door de eigenlijke TDL-bedrijven. Voor de overige functies in het bedrijventerrein (bijv. de ondersteunende dienstverlenende bedrijven)
worden meer flexibele inrichtingsvoorschriften opgenomen. Deze functies kennen
immers een volledig andere bouwlogica.
Zone voor ondersteunende dienstverlenende activiteiten (overdruk)

Zone voor transport, distributie en logistiek
Dit is de hoofdbestemming van nagenoeg het gehele plangebied (met uitzondering
van het gedeelte dat bestemd wordt als zone voor kennis- en onderzoeksvoorzie-
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– op- en overslag;
– voorraadbeheer en groepage;
– fysieke distributie;
– logistiek;
– groothandel gerelateerd aan transport, distributie of logistiek;
– value added logistics en services;
– douane-entrepots.
Daarnaast worden in de gehele zone ook aan de hoofdbestemming gerelateerde
activiteiten mogelijk gemaakt:

IOK

Deze zone wordt op het grafisch plan als overdruk voorzien bovenop de ‘zone voor
transport, distributie en logistiek’. Ze bakent het gebied af waarbinnen ondersteunende dienstverlenende activiteiten kunnen worden ingeplant.
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Naast het toestaan van deze ondersteunende functies, worden er in de voorschriften van deze overdrukzone specifiek voor de tankstations een aantal randvoorwaarden opgenomen naar uitrustingsniveau (zie ook punt 5.2.3).
Groenbuffer (overdruk)
Deze zone wordt op het grafisch plan als overdruk voorzien bovenop de ‘zone voor
transport, distributie en logistiek’.
De zone omvat de globale groenbuffer die bij de ontwikkeling van het zuidelijke
gedeelte van de transportzone voorzien werd. Deze wordt binnen het RUP behouden in functie van de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein. Deze
buffer heeft een breedte van ca. 10 m.
Groenscherm (indicatieve aanduiding)
Dit is een indicatieve aanduiding die op het grafisch plan voorzien wordt bovenop de
‘zone voor transport, distributie en logistiek’.
De overdruk wordt in het noordelijke gedeelte van de transportzone voorzien op de
bedrijfspercelen aan de westelijke rand van het terrein die raken aan de open ruimte. Hier dient een groenscherm bestaande uit minstens een bomenrij (al dan niet
gecombineerd met lage struiken) gerealiseerd te worden.
Op de percelen die grenzen aan het gebied waar Business Centre Treeport komt,
wordt deze overdruk niet voorzien.
Zone voor kennis- en onderzoeksvoorzieningen
Deze zone wordt voorzien om ruimte te bieden aan een kennis- en onderzoeksinstelling gelieerd aan de boomteeltsector die gerealiseerd zal worden in het kader
van de ontwikkeling van het Business Centre Treeport net ten noorden van het
plangebied (zie ook bespreking in hoofdstuk 5.2.4).
Waterloop (indicatieve aanduiding)
Dit is een indicatieve aanduiding die op het grafisch plan voorzien wordt bovenop de
‘zone voor transport, distributie en logistiek’. Deze aanduiding wordt voorzien ter
hoogte van de bestaande waterlopen die door het plangebied lopen. Langs de waterlopen dient er een ruimingsstrook van 5 m breed voorzien te worden.

6

Toetsing van het RUP

6.1

Plan-MER screening

Procedure
In het kader van het voorliggende RUP werd een plan-MER screening opgemaakt
(dossiernummer SCRPL16211 bij de dienst MER). In dit document wordt een beoordeling van eventuele milieueffecten binnen de relevante milieudisciplines opgemaakt.
Op 21.09.2016 werd aan de dienst MER een adressenlijst opgevraagd in functie van
advisering van de plan-MER screening. Op 12.10.2016 heeft de dienst MER een
adressenlijst met een selectie van relevante betrokken instanties bezorgd..
Op 31.01.2017 werd de screeningsnota per mail verstuurd naar de geselecteerde
adviesinstanties. Van een aantal instanties werd binnen de vastgestelde termijn
geen advies ontvangen. Naar deze instanties werd een rappel gestuurd op
09.01.2017. Van het merendeel van de adviesinstanties werd een advies ontvangen. De ontvangen adviezen werden verwerkt in een afzonderlijke nota.
Het volledige screeningsdossier werd overgemaakt aan de dienst MER op
01.06.2017.
De dienst MER heeft bij schrijven van 03.08.2017 kenbaar gemaakt dat op basis
van het screeningsdossier geconcludeerd kan worden dat het voorgenomen plan
geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak
van een plan-MER niet nodig is.
Deze beslissing van de dienst MER wordt in bijlage bij dit RUP gevoegd. De screeningsnota is raadpleegbaar in de mer-dossierdatabank op de website
www.lne.be/mer-dossierdatabank.
Conclusie plan-MER screening
Op basis van de beoordeling van de milieueffecten voor de verschillende relevante
disciplines kan geconcludeerd worden dat geen aanzienlijke milieueffecten verwacht
worden t.o.v. de referentiesituatie.
Maatregelen n.a.v. de beoordeling van de milieueffecten
Discipline ‘mens’
Voor de discipline ‘mens’ worden een aantal bijkomende aanbevelingen geformuleerd:
–
–
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Kiezen voor gerichte verlichting van het openbaar domein, zodat lichtverstrooiing
naar de omgeving zo beperkt mogelijk wordt gehouden.
Bewaken van hinderaspecten in het vergunningenbeleid.
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Discipline ‘water’

6.2

De VMM heeft in haar advies gewezen op een aantal problemen rond waterkwantiteit en waterkwaliteit die spelen binnen het plangebied. Naar aanleiding van dit advies worden volgende elementen verwerkt in het plan:

Een toetsing van de elementen van de watertoets gebeurde in het kader van de
screening op plan-MER.

–

Aspect waterkwaliteit:
–

–

De afvoer van overtollig hemel- en afvalwater is verplicht uit te voeren in een
volledig gescheiden stelsel.
– Waar risico op verontreiniging bestaat, moeten maatregelen genomen worden om negatieve effecten op de waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater te vermijden.
Aspect waterkwantiteit:
–

–

Inzake hemelwaterbeheer geldt volgende volgorde van prioriteit:
– Hemelwater dient maximaal hergebruikt te worden;
– Hemelwater dat niet hergebruikt kan worden, dient maximaal ter plaatse
te infiltreren;
– Hemelwater dat niet kan infiltreren, dient te worden gebufferd met vertraagde afvoer naar oppervlaktewater of een openbare RWA.
Dimensionering van buffercapaciteit en afvoerdebieten dient te gebeuren
volgens de meest actuele code van goede praktijk voor integraal waterbeheer; dimensionering van afvoerdebieten moet afgestemd zijn op de ontvangende waterloop en dit conform eventueel advies van de waterbeheerder. Bij
dimensionering van de buffercapaciteit moeten zowel runoff als gevolg van
nieuwe verharding als eventueel verlies aan bestaand waterbergend vermogen in rekening gebracht worden.

Discipline ‘mobiliteit’ – uitdieping beoordeling effecten in mobiliteitstoets
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft in zijn advies een aantal opmerkingen geuit op de screeningsnota. Zo stelde AWV onder meer dat gezien de grootte
van het project minstens een mobiliteitstoets en mogelijks een MOBER nodig is.
Ook werd aangegeven dat de mogelijke/vermoedelijke impact van de toegestane
activiteiten op het verkeer duidelijk toegelicht moest worden, en dat er meer ingegaan moest worden op het parkeergegeven in de zone.
Naar aanleiding van dit advies werd, aanvullend op de beoordeling in de plan-MER
screening, ook een mobiliteitstoets opgemaakt. Dit werd gedaan aan de hand van
het invulformulier dat hiervoor ter beschikking is op de website
www.mobielvlaanderen.be. De mobiliteitstoets werd per mail bezorgd aan AWV met
de vraag of dit voldoende antwoord biedt op het uitgebrachte advies. Hierop heeft
het agentschap geantwoord dat het geen opmerkingen heeft op de mobiliteitstoets.
De uitgevoerde mobiliteitstoets is in bijlage bij dit RUP gevoegd.

42

IOK

Watertoets

Onder de discipline bodem en water werden onder meer volgende aspecten beoordeeld met betrekking tot potentiële verstoring van de waterhuishouding:
–
–
–
–
–

wijziging structuurkwaliteit waterloop
wijziging van de waterbergingscapaciteit - waterbergend vermogen
wijziging oppervlaktewaterkwantiteit - wijziging van het afvoerregime van de
ontvangende waterloop
wijziging van infiltratiemogelijkheden – wijziging grondwaterstromen – verdroging
wijziging waterkwaliteit - bijkomende belasting riolering

Wijziging structuurkwaliteit waterloop
De Eyntsche Meirloop loopt van oost naar west doorheen het plangebied. Deze
loopt momenteel reeds tussen de bestaande bebouwing in een strakke bedding
zoals deze in het verleden werd voorzien. In de planinhoud worden geen specifieke
ingrepen op deze waterloop meer voorzien. Dit is ook niet het geval voor de Meerloop en Blauwputten- en Leiloop. Er zullen dus geen bijkomende ingrepen op de
waterlopen te verwachten zijn, waardoor er ook geen bijkomende negatieve effecten
op hun structuurkwaliteit te verwachten zijn.
Wijziging van de waterbergingscapaciteit - waterbergend vermogen
Het plangebied is op de meest recente kaart met overstromingsgevoelige gebieden
(2017) grotendeels gekarteerd als mogelijk overstromingsgevoelig. Hieruit blijkt dat
het gebied van oorsprong wel een waterbergende functie had langsheen de Blauwputten- en Leiloop. In de bestaande toestand worden deze gronden reeds volledig
ingenomen door de bestaande transportzone. Hierdoor is het waterbergend vermogen reeds in het verleden aangetast en zijn hier vanwege het voorgenomen RUP
geen bijkomende negatieve effecten op planniveau meer te verwachten. Bovendien
is de gewestelijke stedenbouwkundige verordening m.b.t. hemelwater van toepassing die bij nieuwe vergunningsplichtige ingrepen in het plangebied maatregelen
oplegt m.b.t. waterberging.
Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit - wijziging van het afvoerregime van de ontvangende waterloop
Het voorzien van bijkomende verharde oppervlakte in een projectgebied gaat standaard gepaard met een versneld afspoelen en afvoeren van hemelwater. In de
bestaande toestand is het plangebied reeds ingevuld en verhard. Hierdoor zijn geen
significante effecten ten opzichte van de referentiesituatie meer te verwachten.
Bovendien is de regelgeving inzake integraal waterbeheer van toepassing, alsook
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de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
Wijziging van infiltratiemogelijkheden – wijziging grondwaterstromen – verdroging
Gezien de alluviale bodem is bijna het volledige plangebied niet-infiltratiegevoelig,
maar wel gevoelig voor grondwaterstroming. Bemalingen en ondergrondse constructies kunnen hierdoor ingrijpen op bestaande grondwaterstromingen. Hierrond
zal bijgevolg geval per geval een beoordeling dienen te gebeuren op basis van
beschikbare kwantitatieve gegevens bij vergunningsaanvragen voor dergelijke constructies (cfr. watertoets).
Wijziging waterkwaliteit - bijkomende belasting riolering

–

De planinhoud lijkt geen aanleiding te geven tot een significant nadelig of schadelijk effect op het watersysteem.
– Op basis van de voorziene reguliere randvoorwaarden lijkt met andere woorden
geconcludeerd te kunnen worden dat het plan verenigbaar is met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid.
– De doelstellingen zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet op het integraal
waterbeleid werden in acht genomen bij de opmaak van het plan. Daarbij werd
uitgegaan van de relevante beginselen zoals geformuleerd in artikel 6.
Op basis hiervan kan met andere woorden geconcludeerd worden dat het plan de
doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal
waterbeleid, in acht heeft genomen.

Aantasting van waterkwaliteit kan optreden door inbreng van vreemde stoffen. Oppervlaktewaterkwaliteit kan aangetast worden door lozing via zowel punt- als diffusie
lozingen. Grondwaterkwaliteit kan aangetast worden door uitloging en lekken van
verontreinigende stoffen in de bodem.
Een bedrijventerrein impliceert de productie van afvalwater. Het plangebied is in de
bestaande toestand echter uitgerust met riolering aangesloten op waterzuivering
(centraal gebied). In het zuiden van het plangebied wordt voorzien in collectieve
optimalisatie.
Naast normale activiteiten is echter ook verontreiniging bij calamiteiten niet uit te
sluiten indien geen specifieke maatregelen genomen worden bij activiteiten die
hiervoor risico’s inhouden. Specifieke remediërende maatregelen zijn echter zeer
specifiek gebonden aan de nog niet gekende bedrijven die zich zullen vestigen.
Dergelijke specifieke maatregelen dienen wel gedetailleerd en op maat opgelegd te
worden bij de verlening van de omgevings/milieuvergunning.
In normale situatie bestaat het water dat in de bodem terecht komt uit infiltrerend
hemelwater. Verontreiniging van dit hemelwater treedt bij normale activiteiten niet
op tenzij het op specifieke verhardingen in aanraking zou komen met koolwaterstoffen. Bij hiervoor gevoelige verhardingszones, zoals bijvoorbeeld vrachtwagenparkings, laad- en loskades of tankstations, moeten maatregelen genomen worden om
negatieve effecten op de waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater te vermijden. Dit kan bijvoorbeeld door niet-waterdoorlatende verhardingsmaterialen te gebruiken waarbij de afvoer tegelijk voorzien wordt van een KWS-afscheiding. De
vigerende wetgevingen (Bodemdecreet en VLAREBO) bieden verder voldoende
waarborg voor de kwaliteit van het grondwater.
Waterparagraaf
Op basis van de getoetste elementen kan een gunstige beoordeling gebeuren met
betrekking tot de watertoets op planniveau voor voorliggend planinitiatief:
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Ruimtebalans

8

Huidige bestemming

Opp (m²)

Categorie

Bestemming

Bedrijvigheid

Industriegebied

Gewestplan

738.591

Bedrijvigheid

Transportzone

Gewestplan

401.216

Totaal

1.139.807

Bestemming RUP

Opp (m²)

Categorie

Bestemming

Bedrijvigheid

Zone voor transport, distributie en logistiek

1.117.948

Gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen

Zone voor kennis- en onderzoeksvoorzieningen

21.859

Totaal

1.139.807

BALANS

Opp (m²)

Bedrijvigheid

- 21.859

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen

+ 21.859

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.
Perceelnr

Oorspronkelijke
bestemming

Oorspronkelijke
categorie
van
gebiedsaanduiding

Categorie
van
gebiedsaanduiding
na bestemmingswijziging

445 d

Industriegebied

Bedrijvigheid

Gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen

Planschade
mogelijk

445 b

Industriegebied

Bedrijvigheid

Gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen

Planschade
mogelijk

445 e

Industriegebied

Bedrijvigheid

Gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen

Planschade
mogelijk

In bijlage is een grafische (indicatieve) weergave opgenomen van dit register.
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9

van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone, enz. worden vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan voordat het gebied kan worden ontwikkeld. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan zal ook de fasering inzake een ontwikkeling vastleggen.”

Op te heffen voorschriften

Gewestplan
De bestemmingen voor Hoogstraten zijn vastgelegd op het gewestplan Turnhout
(K.B. 30.09.1977, en latere wijzigingen). De noordelijke helft van het gebied is bestemd als ‘industriegebied’. De zuidelijke helft is op het gewestplan bestemd als
14
‘transportzone’. Langsheen de E19 is verder in overdruk een ‘reservatiedienstbaarheidsgebied’ voorzien. Ook is er een lijnaanduiding ‘aan te leggen hogesnelheidslijn’ parallel aan de E19.
Op te heffen voorschriften
De bestemmingen ‘industriegebied’ en ‘transportzone’, evenals de lijnaanduiding
‘aan te leggen hogesnelheidslijn’ worden voor het plangebied van het voorliggende
RUP opgeheven. Vanaf het ogenblik dat het voorliggende RUP in werking treedt,
vervallen de geldende voorschriften en wordt het grafisch verordenend plan met de
bijhorende verordenende stedenbouwkundige voorschriften van dit RUP van toepassing.
Hieronder volgt een oplijsting van de op te heffen stedenbouwkundige voorschriften:
–

Te behouden voorschriften
De overdruk ‘reservatiedienstbaarheidsgebied’ en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften worden niet opgeheven door dit RUP en blijven dus van toepassing
in het plangebied.
Gewestelijk RUP ‘Zone voor windturbines Meer - Hoogstraten’
Een deel van het gewestelijk RUP ‘zone voor windturbines Meer - Hoogstraten’
overlapt met het plangebied van het voorliggende RUP. Zo geldt voor een gedeelte
van het plangebied de overdruk ‘zone voor windturbines’.
Te behouden voorschriften
De overdruk ‘zone voor windturbines’en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften worden niet opgeheven door dit RUP en blijven dus van toepassing in het
plangebied.

Industriegebieden:
“Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven.
Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en
de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven
ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.”

–

Transportzone:
“Een transportzone is uitsluitend bestemd voor de vestiging van bedrijven die
behoren tot de vervoers- en expeditiesector (op- en overslag, voorraadbeheer,
groupage, fysieke distributie en ondersteunende activiteiten zoals dataverwerking en communicatie in directe relatie met vervoers- en expeditie-activiteiten).
Bedrijven voor de productie of verwerking van goederen zijn niet toegelaten. Een
transportzone kan alleen door de overheid worden gerealiseerd.
Bij de inrichting van het gebied zal ten zeerste rekening worden gehouden met
de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke
omgeving. Het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang

14

Deze zone werd in 1993 voorzien in een gewestplanherziening die doorgevoerd werd in functie van een
uitbreiding van de transportzone.
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voorgevel

Terminologie

gevel die naar de straat en/of het openbaar domein gericht is
achtergevelbouwlijn

voorgevellijn

denkbeeldige lijn die de minimale afstand tussen de achterste perceelsgrens en de
achtergevel vastlegt

denkbeeldige lijn die gevormd wordt door de voorgevel of voorgevels door te trekken tot op de zijgrenzen van het goed

bezettingsgraad

voorgevelbouwlijn

verhouding tussen de bebouwing op een terrein en de terreinoppervlakte

denkbeeldige lijn die de minimale afstand tussen rooilijn en voorgevel vastlegt

bouwhoogte
afstand gemeten van het grondpeil tot het hoogste punt van een gebouw
constructie
een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, een publiciteitsinrichting of uithangbord, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond
ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit
elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds
erfscheiding
fysieke afscheiding tussen twee eigendommen of tussen een eigendom en het
openbaar domein bedoeld om een eigendom af te sluiten
gebouw
bouwwerk dat een toegankelijke overdekte ruimte vormt die geheel of gedeeltelijk
met muren omsloten is
hoofdbestemming
de belangrijkste toegelaten activiteit binnen één bestemmingszone
ingedeelde inrichtingen of activiteiten
inrichtingen of activiteiten zoals opgenomen in de VLAREM-indelingslijst
rooilijn
huidige of toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen, al dan niet vastgelegd door een rooilijnplan
tankpunt
verdeelpunt waar één of meerdere types brandstof worden aangeboden en waarbij
maximum één voertuig zich gelijktijdig kan bedienen
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Stedenbouwkundige voorschriften
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Verordenende voorschriften

Art. 0
Om de beoogde bestemming en inrichting van de transportzone positief te kunnen beïnvloeden,
wordt voor het gehele plangebied van het RUP een recht van voorkoop gevestigd.
Zie aanduiding op plan:

Algemene bepalingen

1 Recht van voorkoop
Op het gehele plangebied is een recht van voorkoop zoals bedoeld in de regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening van toepassing. Volgende
instanties zijn begunstigd met het recht van voorkoop, volgens onderstaande
rangorde:
 (1) Stad Hoogstraten
 (2) IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen)
Dit recht van voorkoop gaat in bij de inwerkingtreding van het plan en geldt voor
een termijn van 15 jaar.

De maatregelen inzake waterhuishouding moeten duidelijk worden aangegeven en beschreven in
elk vergunningsaanvraagdossier en worden gerealiseerd ten laatste tegelijk met de voltooiing van
de bouwwerken bepaald in de stedenbouwkundige vergunning.
Maatregelen die genomen kunnen worden om aan deze principes te voldoen zijn bijvoorbeeld:
- maximaliseren van het hergebruik van hemelwater (bijv. i.f.v. productieproces, sanitair water,
etc.) , het opleggen van groendaken, etc.
- waterdoorlatende verhardingen of halfverhardingen;
- het aanleggen van infiltratie- en bufferbekkens, wadi’s, infiltratievelden, etc.
Bij de inrichting van het terrein is het nodig om maatregelen te treffen om verontreiniging van het
oppervlakte- en grondwater te vermijden. Dit is een aandachtspunt bij alle verhardingen die aanleiding kunnen geven tot verontreiniging (bijv. parkings, laad- en loskades, etc.), maar in het bijzonder bij tankstations moeten er afdoende maatregelen worden genomen. Voor verdeelstations
zijn er in de Vlarem-wetgeving hieromtrent al duidelijke regels opgelegd waaraan voldaan moet
worden: “De bevoorradingsstandplaats van de motorvoertuigen voor gevaarlijke vloeistoffen van
groep 1 bevindt zich steeds in de open lucht en op het terrein van de inrichting. De vloer van de
voormelde standplaats is vloeistofdicht en voldoende draagkrachtig en voorzien van de nodige
hellingen en eventueel opstaande randen, zodat alle gemorste vloeibare brandstoffen afvloeien
naar een collector en overeenkomstig de reglementaire bepalingen worden verwijderd.” (Vlarem II
Art. 5.6.2.1.5. §1.)
Het is nodig dat de vloeistofdichte vloer bij de verdeelslangen voldoende groot is, zodat ook gemorste brandstof die mogelijks aan de banden blijft kleven en zo verspreid wordt over de afritten
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2 Integraal waterbeheer
 De afvoer van overtollig hemel- en afvalwater is verplicht uit te voeren in een
volledig gescheiden stelsel.
 Inzake hemelwaterbeheer geldt volgende volgorde van prioriteit:
 Hemelwater dient maximaal hergebruikt te worden;
 Hemelwater dat niet hergebruikt kan worden, dient maximaal ter plaatse te
infiltreren;
 Hemelwater dat niet kan infiltreren, dient te worden gebufferd met vertraagde afvoer naar oppervlaktewater of een openbare RWA.
 Dimensionering van buffercapaciteit en afvoerdebieten dient te gebeuren
volgens de meest actuele code van goede praktijk voor integraal waterbeheer; dimensionering van afvoerdebieten moet afgestemd zijn op de ontvangende waterloop en dit conform eventueel advies van de waterbeheerder. Bij
dimensionering van de buffercapaciteit moeten zowel runoff als gevolg van
nieuwe verharding als eventueel verlies aan bestaand waterbergend vermogen in rekening gebracht worden.
 De nodige voorzieningen dienen getroffen te worden in functie van effectiviteit
van de bufferende werking.
 De bepalingen met betrekking tot hergebruik, infiltratie en buffering worden
gerealiseerd hetzij individueel door de bedrijven, hetzij door de ontwikkelaar,
hetzij een combinatie van beide.
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afvloeit naar een collector.
Verstoring van grondwaterstromen moet worden vermeden. Om permanente bemaling van
grondwater te voorkomen moeten in nattere gebieden en gebieden gevoelig voor grondwaterstromen ondergrondse constructies ondoorlatend uitgevoerd worden.

 Waar risico op verontreiniging bestaat, moeten maatregelen genomen worden
om negatieve effecten op de waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater te
vermijden.
 Bij bemalingen moeten maatregelen getroffen worden om significante schadelijke effecten met betrekking tot de grondwaterhuishouding te vermijden.
3

Er dienen maatregelen te worden genomen om hinder naar de omgeving te beperken. Buitenverlichting moet zo geplaatst worden dat de impact op de omgeving tot een minimum beperkt wordt.
Voorbeelden van storende installaties: ventilatoren, airco, machines met aanzienlijke geluids- of
stofproductie...

Bestaande vergunde functies of activiteiten die afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften,
blijven toegelaten in de zone.
Voor bestaande activiteiten of inrichtingen die vanuit de geldende milieuwetgeving vergunningsplichtig zijn en die afwijken van de voorschriften van het RUP, geldt dat deze enkel mogen worden
voortgezet zolang de bestaande milieuvergunning of omgevingsvergunning nog geldig is. Op het
moment dat de vergunning verloopt, dienen de activiteiten die strijdig zijn met het RUP te worden
stopgezet. Het is niet mogelijk om voor de afwijkende activiteiten of inrichtingen de duur van de
milieuvergunning of omgevingsvergunning te verlengen.
Bestaande gebouwen of andere constructies die afwijken van de toegestane inrichtingsmogelijkheden kunnen behouden blijven. Uitbreidingen aan deze gebouwen zijn eveneens mogelijk, maar
moeten dan sowieso wel volgens de stedenbouwkundige voorschriften. Een uitbreiding mag ook
niet leiden tot een groter gebouw dan normaalgezien gerealiseerd kan worden volgens de voorschriften.
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Hinderaspecten

Alle werken en handelingen moeten zodanig uitgevoerd worden dat de hinder
naar de omgeving tot een minimum beperkt wordt.
Lichthinder dient zo beperkt mogelijk te worden gehouden door te kiezen voor
gerichte verlichting.
4 Afwijkingsbepalingen
Bestaande functies die afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften mogen
worden voortgezet mits zowel de functie als het gebouw waarin de functie is
ondergebracht, hoofdzakelijk vergund zijn. Voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten die afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften geldt dat deze enkel
mogen worden voorgezet voor de duur van de op het moment van goedkeuring
van onderhavig RUP bestaande milieuvergunning of omgevingsvergunning voor
de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Bestaande constructies die afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften,
kunnen behouden blijven mits ze hoofdzakelijk vergund zijn. Aan deze constructies zijn onderhoudswerken, stabiliteitswerken en verbouwingswerken toegestaan. Uitbreiding of herbouw is uitsluitend toegestaan volgens de stedenbouwkundige voorschriften van de betreffende zone. Een uitbreiding mag niet leiden
tot een groter bouwvolume dan normaalgezien volgens de voorschriften van de
zone gerealiseerd kan worden.
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5

De overdruk “reservatiedienstbaarheidsgebied’ op het gewestplan evenals het gewestelijk RUP
“Zone voor windturbines Meer – Hoogstraten” worden in het plangebied behouden.
Indien er tegenstrijdigheden bestaan tussen de voorschriften van het voorliggende RUP en de
voorschriften van de bovenvermelde elementen, dan primeren de voorschriften van deze laatsten.
De strijdige voorschriften van dit RUP worden immers voor het grondgebied waarop de gewestplanoverdruk “reservatiedienstbaarheidsgebied” of het gewestelijke RUP “Zone voor windturbines
Meer – Hoogstraten” betrekking heeft, opgeheven. De bepalingen in dit RUP die niet strijdig zijn,
blijven onverminderd van toepassing.
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Relatie met bestaande hogere planningsinstrumenten in het plangebied

Het voorliggende ruimtelijk uitvoeringsplan heft in het plangebied het gewestplan
op, met uitzondering van de overdruk “reservatiedienstbaarheidsgebied”.
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Zone voor windturbines Meer - Hoogstraten” wordt in het plangebied niet opgeheven en blijft er aldus integraal van
toepassing.
De voorschriften van de overdruk “reservatiedienstbaarheidsgebied” op het
gewestplan en de voorschriften van het gewestelijk RUP “Zone voor windturbines Meer – Hoogstraten” heffen, voor het grondgebied waarop ze betrekking
hebben, de bepalingen van het voorliggende ruimtelijk uitvoeringsplan op, voor
zover ze er strijdig mee zijn.
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Art. 1

Zone voor transport, distributie en logistiek
Categorie van gebiedsaanduiding “bedrijvigheid”

Bestemming
De transportzone te Meer is uitsluitend bedoeld voor bedrijven in de sector van transport, distributie en logistiek. Het is tevens in eerste instantie gericht op ruimte-extensieve ondernemingen die
moeilijker op andere terreinen een voldoende grote oppervlakte kunnen vinden.
Naast de traditionele activiteiten in de sector, kan de transportzone ook ruimte bieden aan secundaire activiteiten. Zo worden ook de ‘value added logistics’ (VAL) en ‘value added services’ (VAS)
toegestaan in de zone. Dit zijn logistieke diensten die een logistieke dienstverlener aanbiedt aan
de klant, naast de basislogistieke activiteiten zoals transport en opslag. VAL-activiteiten zijn diensten met betrekking tot de goederenstroom. Voorbeelden hiervan zijn labellen, klantspecifiek
assembleren, (her)verpakken, toevoegen van handleidingen, etc. VAS-activiteiten zijn diensten
met betrekking tot de informatiestroom. Voorbeelden hiervan zijn ordermanagement, douanebeheer, etc.
Gelet op de ligging van de transportzone aan de grens tussen België en Nederland, zijn ook douane-entrepots toegestaan.

Het bedrijventerrein is bestemd voor regionale bedrijven met volgende hoofdactiviteiten:
 op- en overslag;
 voorraadbeheer;
 groepage;
 fysieke distributie;
 logistiek;
 groothandel gerelateerd aan transport, distributie en logistiek;
 value added logistics en services;
 douane-entrepots.

Een beperkte oppervlakte voor gerelateerde representatieve bedrijfsruimten (zoals bedrijfskantoren en toonzalen), is toegelaten op voorwaarde dat deze activiteiten geen loketfunctie hebben
noch autonoom zijn.
Voor elk bedrijf is ook één bedrijfswoning toegelaten indien deze geïntegreerd wordt in de bedrijfsbebouwing. Een afzonderlijke woning met een residentiële uitstraling is niet wenselijk binnen
het bedrijventerrein.

Per bedrijf zijn volgende activiteiten toegestaan als complementaire functie:
 aan het bedrijf gerelateerde representatieve bedrijfsruimten;
 één bedrijfswoning.

De vestiging van bedrijvigheid die niet gerelateerd is aan de sector van transport, distributie en
logistiek zijn niet toegestaan in de transportzone. Autonome kleinhandel en niet-complementaire
kantoren zijn evenmin toegestaan.
In het plangebied situeert zich één Seveso-inrichting (hogedrempelinrichting), met name Oostvogels Logistics. Dit kan in het bedrijventerrein gevestigd blijven. Nieuwe inrichtingen zoals bedoeld
in het “Samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest betreffende de beheersing van de
gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken” worden echter niet meer
toegestaan binnen het plangebied.

Volgende activiteiten zijn niet toegestaan:
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autonome productie en verwerking van goederen;
autonome kleinhandel;
autonome kantoren;
nieuwe Seveso-inrichtingen.

Hoogstraten – RUP Transportzone Meer

DEEL 2 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
2 Stedenbouwkundige voorschriften

Toelichting bij de verordenende voorschriften

Verordenende voorschriften

Voorbeelden van ondersteunende dienstverlenende bedrijven zijn een vrachtwagentankstation,
een gemeenschappelijk bedrijfsrestaurant, een bank-/postloket, etc.
Voorbeelden van hernieuwbare duurzame energie zijn zonne-energie, windenergie, etc.
Onder openbare verharde ruimten wordt verstaan: straten, pleinen, parken, parkeervoorzieningen,
...
Onder openbare groene ruimten wordt verstaan: graspartijen, bermen, groenvoorziening, ...
Voorbeelden van openbare uitrustingen zijn vuilnisbakken, zitbanken, openbare (sfeer)verlichting,
bushokjes, fietsenstallingen en ander straatmeubilair. Voorbeelden van openbare nutsvoorzieningen zijn technische elektriciteitscabines, verdeelkasten, constructies en infrastructuur m.b.t. de
waterhuishouding (bijv. bufferbekkens, waterzuivering,…), etc.

Op het bedrijventerrein zijn tevens volgende activiteiten en voorzieningen toegestaan, voor zover ze de algemene bestemming van de zone niet in het gedrang
brengen en de goede ruimtelijke ordening niet schaden:
 ondersteunende dienstverlenende bedrijven gericht op transport, distributie
en logistiek in de daartoe afgebakende zone (cf. Art. 1.1);
 niet aan de grond gebonden agrarisch medegebruik;
 installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of energierecuperatie;
 openbare verharde en groene ruimten;
 openbare uitrustingen en nutsvoorzieningen.

Inrichting
Alle werken en handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de
bestemming zijn toegelaten voor zover de goede ruimtelijke ordening niet geschaad wordt en voor zover voldaan is aan onderstaande voorwaarden.
Inrichting – specifieke bepalingen voor bedrijven
Dit luik van de voorschriften is uitsluitend van toepassing voor de eigenlijke bedrijven in de
sector transport, distributie en logistiek. Voor de aan de hoofdbestemming verwante activiteiten en voorzieningen gelden deze voorschriften niet.
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Dit luik van de voorschriften is van toepassing voor bedrijven met volgende
hoofdactiviteiten:
 op- en overslag;
 voorraadbeheer;
 groepage;
 fysieke distributie;
 logistiek;
 groothandel gerelateerd aan transport, distributie of logistiek;
 value added logistics en services;
 douane-entrepots.
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1

Uit de studie ‘ruimtelijk-economische aspecten van de ontwikkelingen in transport, distributie en
logistiek in Vlaanderen’ blijkt dat voornamelijk grotere transport-, distributie of logistieke bedrijven
zich vestigen op een bedrijventerrein. Tevens komt in de studie naar voor dat de oppervlakte van
ondernemingen in de sector sterk varieert, maar dat de mediaan toch al 1 ha bedraagt.
Gelet op het voorgaande, wordt de transportzone in eerste instantie gereserveerd voor meer
omvangrijke ondernemingen die elders moeilijk een voldoende grote grond met een dergelijk
goede ontsluiting kunnen vinden. Hiertoe wordt in de voorschriften een minimale perceelsgrootte
opgelegd.
Voor minder omvangrijke ondernemingen wordt eveneens ruimte geboden in de transportzone,
doch uitsluitend indien ze met meerdere bedrijven gegroepeerd worden op één bedrijfskavel. Op
deze manier wordt de eigendomsstructuur niet al te sterk versnipperd, en blijft de mogelijkheid
behouden om op de kavel ook één groter bedrijf te huisvesten. In ieder geval geldt er ook een
minimale vloeroppervlakte per bedrijf om te vermijden dat er te kleine units voorzien worden die in
se minder geschikt zijn voor de eerder ruimte-extensieve bedrijfsactiviteiten in de sector transport,
distributie en logistiek.
Voor bestaande percelen die voor de inwerktreding van het RUP een kleinere perceelsgrootte
hebben, is eveneens een uitzondering voorzien. Het is evenwel niet mogelijk om deze verder op
te delen in kleinere percelen. Dan worden er immers nieuwe percelen gecreëerd en is de bepaling
over de minimale perceelsgrootte wel van toepassing.

2
In functie van een duurzaam ruimtegebruik moet minimum een bepaald aandeel van de beschikbare oppervlakte per bedrijfsperceel functioneel benut worden door het bedrijf in functie van de
eigenlijke bedrijfsactiviteiten. Op deze manier wordt er op toegezien dat de beschikbare ruimte in
de transportzone zo intensief mogelijk benut wordt.
Voor bestaande bedrijven in de zone is een uitzondering op de minimale bezettingsgraad mogelijk.

Bestaande bedrijven krijgen de mogelijkheid om de bedrijfsbebouwing naar de toekomst uit te
breiden tot tegen de vrije zijdelingse perceelsgrens, mits de eigenaar van het belendende perceel
en de brandweer zich hiermee akkoord verklaren.
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Perceelsbezetting
de

Per bedrijfsperceel moet tussen voor- en achtergevelbouwlijn minstens 2/3
functioneel benut worden.
Voor bestaande, vergunde bedrijven die voorafgaand aan de inwerktreding van
het RUP een beperkter aandeel van het perceel functioneel benutten, is een
uitzondering mogelijk.

3
Binnen de transportzone wordt de mogelijkheid geboden om zowel vrijstaande als gekoppelde of
gesloten vormen van bebouwing te voorzien.

Perceelsgrootte

De perceelsgrootte bedraagt minimum 5000 m².
Het is toegestaan om op één perceel meerdere bedrijven te vestigen op voorwaarde dat elk bedrijf een minimale vloeroppervlakte van 2500 m² heeft.
Voor bestaande percelen die vóór de inwerktreding van het RUP kleiner zijn dan
de vooropgestelde minimale perceelsgrootte, geldt de minimale perceelsgrootte
van 5000 m² uitzonderlijk niet.

Bebouwingswijze

Bedrijfsgebouwen zijn toegestaan in vrijstaande, gekoppelde of gesloten bebouwing.
De evolutie van gekoppelde bebouwing naar gesloten bebouwing en van vrijstaande bebouwing naar gekoppelde of gesloten bebouwing is toegestaan door
de zijtuinstro(o)ken te bebouwen.
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Plaatsing van de gebouwen

De inplanting van de vrijstaande gevels van de bebouwing binnen het bedrijventerrein dient in
functie van de ruimtelijke kwaliteit alsook in functie van specifieke gebruiksmodaliteiten aan bepaalde voorwaarden te beantwoorden:
- Om een ordelijk en kwalitatief straatbeeld te verkrijgen wordt aan de voorzijde van de bedrijfspercelen ruimte vrijgehouden. De opgelegde minimale afstand tot het openbaar domein creëert
de nodige ademruimte in het bedrijventerrein. Deze ruimte wordt bij voorkeur aangelegd als een
kwaliteitsvolle publiek toegankelijke voortuinzone.
- Bij hoekpercelen dient enkel aan de eigenlijke voorzijde van het gebouw minimum 15 m ruimte
te worden vrijgehouden.
- Om ruimtelijke accenten te leggen in de bouwvolumes en een dynamisch straatbeeld tot stand
te brengen, wordt wel toegestaan om over 1/3de van de perceelsbreedte een uitbouw met een
diepte van maximum 7 m te voorzien voorbij deze grens. Deze uitbouw is evenwel enkel toegestaan voor representatieve bedrijfsruimten en/of een bedrijfswoning.
- Opdat het laden en lossen gegarandeerd op eigen terrein kan plaatsvinden, wordt opgelegd dat
gevels met laad- en loskades een minimale afstand van 25 m dienen te respecteren. Deze afstand is afgestemd op de lengte van trekkers met oplegger, en houdt ook rekening met de nodige manoeuvreerruimte. Voor kleinere poorten die niet bedoeld zijn voor trekkers met oplegger,
geldt deze afstandsregel niet; hiervoor is een afstand van minimum 15 m voldoende.
- Aan de oostelijke zijde van de transportzone, moet in elk geval minstens een bouwvrije strook
van 30 m breed gevrijwaard worden (cf. KB 04.06.1958).

De afstand van de voorgevel tot de rooilijn bedraagt minimum 15 m, behoudens
volgende uitzonderingen:
 Bij een hoekperceel bedraagt de afstand van de ondergeschikte voorgevel tot
de rooilijn minimum 6 m.
 Over maximum 1/3de van de perceelsbreedte kan een uitbouw voorzien worden tot op 8 m van de rooilijn. Deze uitbouw is uitsluitend toegestaan in functie van representatieve bedrijfsruimten en/of een bedrijfswoning.
 Voor geveldelen waarin laad- en loskades voorzien worden, bedraagt de
afstand van poort tot de rooilijn minimum 25 m. Het is toegestaan om de ruimte boven de laad- en loskades te overbouwen tot op 15 m afstand tot de rooilijn.
In elk geval moet de afstand tot de grens van de autosnelweg minimum 30 m
bedragen.

- Vrijstaande zij- en achtergevels dienen in functie van de brandveiligheid een minimale afstand
te bewaren ten opzichte van de perceelsgrenzen en/of de groenbuffer. Op deze manier wordt
de toegankelijkheid voor brandweerwagens gegarandeerd. Voor deze gevels bedraagt de afstand minimum 4 m.
De brandweer kan op voorgaande afstandsregel wel uitzonderingen toestaan of zo nodig strengere afstanden opleggen. Dit kan bijvoorbeeld in volgende gevallen:
- Kleine gebouwen hoeven niet steeds langs alle zijden van het gebouw bereikbaar te zijn. Hier
is de minimumafstand van 4 m bijgevolg niet altijd van toepassing.
- Omheen de gebouwen moeten één of meerdere veilige en doelmatige opstelplaatsen voorzien worden die te allen tijde vlot bereikbaar moeten zijn voor voertuigen van de brandweer.
Deze mogen zich uiteraard niet bevinden op de brandweg, aangezien ze de doorgang van
andere brandweerwagens niet mogen belemmeren. Ter hoogte van deze opstelplaatsen zal
de minimale afstand ten opzichte van de perceelsgrenzen en/of de buffer bijgevolg steeds
groter moeten zijn dan 4 m.
- Ook doodlopende (brand)wegen moeten breder zijn dan 4 m, opdat toekomende en vertrekkende voertuigen elkaar kunnen kruisen.
- Etc.

Tenzij anders overeengekomen met de brandweer, bedraagt de afstand van
vrijstaande zij- en achtergevels ten opzichte van de perceelsgrenzen en/of een
groenbuffer of groenscherm minimum 4 m.
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Schematische weergave van de afstandsregels

5
Er wordt een minimumhoogte vastgelegd voor de bebouwing opdat al de gerealiseerde gebouwen
in de transportzone marktconform zouden zijn. Zo kan bij stopzetting van een bedrijf de vrijgekomen infrastructuur snel terug herbenut worden.
Van de minimale bouwhoogte kan in bepaalde gevallen worden afgeweken indien dit nodig zou
zijn. Voorbeelden waarbij een kleinere bouwhoogte mogelijk is: sprinklertanks, nutscabines, portiersloge, etc.
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Afmetingen van de gebouwen

 De bouwhoogte bedraagt minimum 7 m. Van de vooropgestelde minimumhoogte kan worden afgeweken in volgende gevallen:
 indien omwille van technische redenen noodzakelijk;
 bij ondergeschikte bijgebouwen, constructies of gebouwonderdelen.
 Voor bedrijven gelegen aan de rand van het bedrijventerrein, met uitzondering van de bedrijven langsheen de autosnelweg, moet de bouwhoogte begrepen zijn binnen een hoek van 45° gemeten vanaf een hoogte van 7 m op 4
m van de perceelsgrenzen aan de rand van het bedrijventerrein.
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Schematische weergave van de regels m.b.t. bouwhoogte

6
Voor nieuwe bedrijfsbebouwing zijn platte of zeer licht hellende daken mogelijk. De dakhelling
wordt bewust beperkt opdat de dakoppervlakte optimaal benut kan worden voor de opvang van
hemelwater ten dienste van hergebruik, de inrichting van groendaken ten dienste van waterberging en de plaatsing van zonnepanelen en/of cellen.
Voor de delen met de representatieve bedrijfsruimten – die meestal een eerder beperkte oppervlakte beslaan – is deze beperkte dakhelling niet verplicht. De vrijere dakvorm kan mede worden
ingezet om deze delen als architecturale accenten in de bebouwing uit te spelen.
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Dakvorm

 De dakhelling is kleiner dan 15°.
 Een uitzondering is mogelijk voor het gedeelte met de representatieve bedrijfsruimten en/of een bedrijfswoning.
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7

De zone is uitsluitend bedoeld voor bedrijven in de sector van transport, distributie en logistiek.
Gerelateerde functies zijn toegestaan, maar mogen slechts een beperkt aandeel van de bebouwing in beslag nemen.

De architecturaal meer aantrekkelijke functies (i.e. representatieve functies en de bedrijfswoning)
worden aan de voorzijde van de bebouwing ingericht. Op deze manier worden monotone, kale
gevelpartijen vermeden en bekomt men een meer aantrekkelijk straatbeeld. Een uitzondering op
dit principe is mogelijk indien het praktisch gezien niet mogelijk is om deze functies aan de voorzijde te voorzien (bijv. te weinig ruimte aan voorzijde) of indien deze functies in de bestaande
toestand elders gesitueerd zijn op het bedrijfsperceel. In het laatste geval moet het immers ook
mogelijk zijn om uitbreidingen te voorzien aansluitend op de bestaande voorzieningen.
Voor de representatieve bedrijfsruimten en de bedrijfswoning worden maximale afmetingen opgelegd. Deze moeten qua omvang immers verhoudingsgewijs ondergeschikt blijven aan de eigenlijke bedrijfsactiviteiten.

8
Om tot een speelser en meer aantrekkelijk straatbeeld te komen binnen het bedrijventerrein is het
wenselijk dat de representatieve bedrijfsruimten op een andere manier worden vormgegeven dan
de overige bedrijfsruimten (zoals de bedrijfshal). Dit is o.a. mogelijk door dit deel van het gebouw
vooruit te bouwen (zie ook bepalingen plaatsing van de gebouwen), door een ander gevelmateriaal te gebruiken, door een afwijkende bouwhoogte te voorzien (zie ook bepalingen ‘afmetingen
van de gebouwen’), door een bijzondere volumewerking, etc.

Referentievoorbeelden waarin het hiervoor omschreven principe toegepast werd
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Architectuur en materiaalgebruik

 De architectuur van de gebouwen wordt zodanig opgevat dat er een duidelijk
onderscheid wordt gemaakt tussen de representatieve bedrijfsruimten enerzijds en de overige bedrijfsruimten anderzijds.
 Gevels en geveldelen zichtbaar vanaf het openbaar domein moeten op een
kwaliteitsvolle en architecturaal verantwoorde wijze worden afgewerkt.
 De gevels van de bedrijfsgebouwen, met uitzondering van het gedeelte met
de representatieve bedrijfsruimten en/of een bedrijfswoning, mogen uitsluitend gerealiseerd worden in lichtgrijze tot witte materialen.
 De gebruikte materialen dienen duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn.
 Technische installaties en constructies worden geïntegreerd in de bedrijfsgebouwen of zijn niet zichtbaar van op de openbare weg, tenzij dit om (milieu)technische redenen niet mogelijk is.
9

Om verkeershinder op de omliggende wegen te vermijden, is het niet toegestaan dat bedrijven
rechtstreeks aantakken op een weg buiten het bedrijventerrein (bijv. Krochtenstraat aan westelijke
rand van de transportzone). De ontsluiting moet volledig gebeuren via de interne wegenis van het
bedrijventerrein.

Functionele invulling

 In bedrijven met als hoofdactiviteit op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie, logistiek en/of groothandel mogen volgende functies
gezamenlijk maximum 25% van de bebouwbare gelijkvloerse oppervlakte innemen: representatieve bedrijfsruimten, bedrijfswoning en productieruimten.
In bedrijven met value added logistics en services als hoofdactiviteit mogen
volgende functies gezamenlijk maximum 20% van de bebouwbare gelijkvloerse oppervlakte innemen: representatieve bedrijfsruimten en bedrijfswoning.
 Representatieve bedrijfsruimten, evenals de eventuele bedrijfswoning, worden ingericht aan straatzijde, tenzij dit om functionele redenen niet mogelijk
is.
 Minstens de helft van de vloeroppervlakte van het geheel van representatieve
bedrijfsruimten en/of een bedrijfswoning moet op een ongelijkvloerse verdieping voorzien worden.
 De bedrijfswoning moet geïntegreerd zijn in het bedrijfsgebouw en kan uitsluitend op de verdiepingen worden ingericht. De bruto-vloeroppervlakte bedraagt maximum 200 m². Het volume van de woning bedraagt maximum 1000
m³.

Ontsluiting bedrijfspercelen

 Bedrijfspercelen mogen enkel ontsloten worden via de interne wegenis van
het bedrijventerrein. Rechtstreekse ontsluiting naar wegen buiten het bedrijventerrein is niet toegestaan.
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10 Parkeren

Het is van belang dat elk bedrijf over voldoende parkeerplaatsen beschikt. De parkeerbehoefte
mag niet ten gevolge van een te beperkt parkeeraanbod worden afgewenteld op het openbaar
domein.
Het parkeeraanbod moet echter niet noodzakelijk volledig op eigen terrein worden voorzien. Dit
kan ook (geheel of deels) ingericht worden op een aanpalend of nabijgelegen perceel (in de vorm
van een gedeelde parkeerruimte op een aanpalend perceel) of op specifiek daartoe voorziene
collectieve parkings op het openbaar domein.
Om het aantal conflictpunten binnen het bedrijventerrein te beperken, is het niet toegestaan dat
parkeerplaatsen voor personenwagens rechtstreeks uitgeven op het openbaar domein.
Voor cliënteel en bezoekers moet het aantal parkeerplaatsen in verhouding staan tot het effectieve bezoekersaantal.
Het parkeren en stallen van meer omvangrijke bedrijfsvoertuigen wordt – omwille van de minder
attractieve verschijningsvorm – ingericht op de minder zichtbare delen van de bedrijfssites.

 Elk bedrijf moet de parkeerbehoefte voor werknemers en bezoekers opvangen op eigen terrein en/of specifiek daartoe voorziene gedeelde parkeerruimten.
 Parkeerplaatsen voor personenwagens mogen niet rechtstreeks uitgeven op
de interne wegenis. De ontsluiting van de parkeerzone(s) gebeurt via een
beperkt aantal in- en uitritten.
 Het parkeeraanbod wordt afgestemd op de aard en schaal van de activiteiten,
zowel voor personenwagens als voor fietsers.
 Het parkeren van bedrijfsvoertuigen andere dan personenwagens op eigen
terrein, wordt ingericht achter de voorgevelbouwlijn en mag niet zichtbaar zijn
vanaf het openbaar domein.
11 Voortuinzone

De voortuinzone tussen de gebouwen en het openbaar domein wordt ingericht als een kwaliteitsvolle buitenruimte, bij voorkeur met een semi-publiek karakter. Deze buitenruimte zal fungeren als
toegangszone tot de bedrijfsgebouwen en moet ook ruimte bieden voor parkeren. Het kan interessant zijn om de voortuinzones te koppelen met dat van een aanpalend perceel indien dit mogelijk
is. Niet alleen bekomt men zo een groter aaneensluitende buitenruimte; er ontstaat ook de mogelijkheid om parkeerruimte te delen.
Omheen de voortuinzones moet een haag of heg aangeplant worden. Dit heeft tot doel om het
straatbeeld te vergroenen. Daarnaast belet dit ook dat de bedrijfspercelen over de volledige
breedte kunnen worden opgereden (oneigenlijke toegangen en parkeerplaatsen). De hoogte van
de haag dient wel beperkt te blijven. De voortuinzone moet zichtbaar blijven vanaf het openbaar
domein, zowel in functie van de beeldkwaliteit als in functie van de verkeersveiligheid (zicht vanuit
de wagen bij in- en uitrijden).

 De onbebouwde zone tussen de voorgevellijn en het openbaar domein dat
niet ingericht is voor laad- en losactiviteiten, moet worden ingericht als een
kwaliteitsvolle voortuinzone met toegang tot de bedrijven, groenaanleg, parkeervoorzieningen en/of voorzieningen in functie van de waterhuishouding.
 De voortuinzones die niet ingericht zijn voor laad –en losactiviteiten, worden
omzoomd met een haag of heg met een hoogte van maximum 1 m. Onderbrekingen zijn toegestaan in functie van toegangen en paden.
 Ter hoogte van lange blinde gevels moeten in de onbebouwde zone tussen
gevel en het openbaar domein hoge beplantingen worden voorzien.

Inrichting – algemeen geldende bepalingen
Dit luik van de voorschriften geldt – in tegenstelling tot de voorgaande punten – voor al de
activiteiten en inrichtingen in de zone.

Dit luik van de voorschriften is van toepassing voor al de activiteiten in de zone.
12 Algemeen

Alle ingrepen in het bedrijventerrein moeten een zorgvuldig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit
als uitgangspunt hebben. Deze criteria worden bij elke beoordeling van een vergunningsaanvraag
in rekening gebracht.
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Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet getuigen van:
 zorgvuldig ruimtegebruik;
 een kwaliteitsvolle aanleg van het terrein en afwerking van de gebouwen.
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13 Plaatsing van de gebouwen

Ook voor andere functies dan de eigenlijke bedrijven geldt dat er langs de autosnelweg minstens
een bouwvrije strook van 30 m breed gevrijwaard moet worden (cf. KB 04.06.1958).

De afstand tot de grens van de autosnelweg moet minimum 30 m bedragen.
14 Publiciteit

Publiciteit wordt optimaal geïntegreerd in de architectuur van het gebouw en/of in de inrichting van
de representatieve voortuinzone. Het aanbrengen van de publiciteit moet op een kwaliteitsvolle
wijze gebeuren. Aanplakborden waarbij publiciteit op een aanplakvlak gekleefd wordt, dient bv.
gemeden te worden. Alle specificaties en afmetingen betreffende publiciteit maken integraal deel
uit van het aanvraagdossier.
In het bedrijventerrein wordt ook één publiciteitsmast ten dienste van het bedrijventerrein als
geheel voorzien. Het is van belang dat deze voorziening kwaliteitsvol wordt vormgegeven en
gepositioneerd wordt op een doordachte locatie (bijv. aan één van de toegangen tot het bedrijventerrein.)

 Publiciteit is enkel toegestaan op gevels die uitgeven op het openbaar domein
of in de voortuinzone. De publiciteit moet op kwalitatieve wijze geïntegreerd
worden in de gevelcompositie en/of in de buiteninrichting, en moet ondergeschikt zijn in het totaalbeeld. Publiciteit aan gevels mag maximum 10% van
de voorgeveloppervlakte innemen en mag niet boven het dakvlak uitsteken.
Publiciteit voor derden is niet toegestaan.
 Verlichting van publiciteit is enkel toegestaan met neerwaarts gerichte, nietknipperende lichtbronnen. Publiciteit in de vorm van lichtreclame is niet toegestaan.
 In de zone is het toegestaan om maximum één publiciteitsmast ten dienste
van het bedrijventerrein als geheel te voorzien. Op deze mast kan enkel publiciteit voorzien worden voor functies die in het bedrijventerrein zelf gevestigd
zijn. De mast wordt ingeplant op een ruimtelijk-strategische locatie in het bedrijventerrein en wordt vormgegeven met maximale aandacht voor de esthetische kwaliteit. De bouwhoogte van de mast bedraagt maximum 35 m. Voor
deze voorziening is publiciteit in de vorm van lichtreclame uitzonderlijk toegestaan op voorwaarde dat de verlichting ervan enkel tussen zonsopgang en
zonsondergang aan staat.
15 Buitenopslag

Het afschermen van buitenopslag van goederen gebeurt ofwel door de aanwezige bebouwing,
ofwel door groenschermen. Het beheer ervan (snoeien,…) is gericht op het verkrijgen van een
dicht scherm.

62

IOK

plangroep

Buitenopslag mag niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein.
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Art. 1.1 Zone voor ondersteunende dienstverlenende activiteiten
(overdruk)
Een ongestructureerde en verspreide inplanting van ondersteunende en dienstverlenende activiteiten in de transportzone is niet wenselijk. Er wordt gestreefd naar een ruimtelijke bundeling van
deze activiteiten. Hiertoe wordt in het RUP een daartoe voorziene zone afgebakend. Binnen deze
zone worden aanvullend op de algemeen toegestane functies, eveneens ondersteunende dienstverlenende bedrijven gericht op transport, distributie en logistiek toegestaan. Het gaat om functies
zoals tankstations, restaurants, (vrachtwagen)parkings, etc.

In deze overdrukzone zijn aanvullend op de algemeen toegestane functies
eveneens ondersteunende dienstverlenende bedrijven gericht op transport,
distributie en logistiek toegestaan.

Een van de voornaamste complementaire activiteiten die in deze zone kan worden ingericht, zijn
de tankstations. Voor nieuwe tankstations in de transportzone worden een aantal randvoorwaarden m.b.t. het uitrustingsniveau vooropgesteld. Dit heeft voornamelijk tot doel om nadelige effecten op de verkeersdoorstroming in het bedrijventerrein tegen te gaan. Door voldoende opstelplaatsen en parkeerplaatsen te voorzien op de site van het tankstation, kan men vermijden dat
vrachtwagens op het openbaar domein moeten aanschuiven of parkeren.
Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV's) zijn vrachtwagens die tot 25,25 m (i.p.v. 18,75 m)
lang zijn en tot 60 ton totale massa (i.p.v. 44 ton) mogen hebben.

Een tankstation in deze zone moet minstens met de onderstaande voorzieningen uitgerust zijn:
 minimum 10 tankpunten met bijhorende truck opstelplaats, waarvan minstens
3 aantoonbaar geschikt zijn voor langere en zwaardere vrachtwagens (LZV);
 minimum 1 truck opstelplaats voor wachtende klanten per tankpunt;
 minimum 1 vrij toegankelijke truck parkeerplaats per tankpunt;
 sanitaire voorzieningen (al dan niet gecombineerd met een winkel) gerelateerd aan het tankstation, met minimum 1 toilet per 3 tankpunten.

Bij de inrichting van tankstations moeten ook afdoende maatregelen worden genomen om het
risico op negatieve effecten op de waterkwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te vermijden.
Dit is een vereiste van de algemene bepaling m.b.t. integraal waterbeheer (zie bij Art. 0, punt 2).
In het bijzonder bij tankstations moeten er afdoende maatregelen worden genomen. Voor verdeelstations zijn er in de Vlarem-wetgeving hieromtrent al duidelijke regels opgelegd waaraan voldaan
moet worden, o.a.: “De bevoorradingsstandplaats van de motorvoertuigen voor gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 bevindt zich steeds in de open lucht en op het terrein van de inrichting. De
vloer van de voormelde standplaats is vloeistofdicht en voldoende draagkrachtig en voorzien van
de nodige hellingen en eventueel opstaande randen, zodat alle gemorste vloeibare brandstoffen
afvloeien naar een collector en overeenkomstig de reglementaire bepalingen worden verwijderd.”
(Vlarem II Art. 5.6.2.1.5. §1.)
Zo is het aangewezen:
- de vloeistofdichte vloer bij de verdeelslangen voldoende ruim te voorzien, zodat ook gemorste
brandstof die mogelijks aan de banden blijft kleven en zo verspreid wordt over de uitrit, afvloeit
naar een kws-afscheider met coalescentiefilter;
- de verharde afritten, opstelplaatsen en parkeerplaatsen waterondoorlaatbaar uit te voeren en
van de nodige hellingen en eventueel opstaande randen te voorzien, zodat alle mogelijks vervuild water afvloeit naar een kws-afscheider met coalescentiefilter;
- de kws-afscheiders voldoende te dimensioneren om ook uitzonderlijke debieten bij intense
regenval te kunnen verwerken. Er dient een coalescentiefilter en alarmsysteem aanwezig te
zijn. Bovendien is minimaal 2 keer per jaar of telkens bij verzadiging reiniging nodig.
- de tankpunten te voorzien van een luifel.

Bij de inrichting van een tankstation moeten waar nodig maatregelen genomen
worden om negatieve effecten op de waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater te vermijden. Uit het ontwerp dient duidelijk te blijken dat genoemde maatregelen afdoende worden toegepast.
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Art. 1.2 Groenbuffer (overdruk)
Om visuele hinder naar de omgeving ten gevolge van de activiteiten uit te sluiten, moet er aan de
randen van het bedrijventerrein een buffer worden gerealiseerd. In het zuidelijke gedeelte van het
bedrijventerrein is er destijds bij de ontwikkeling van dit deel aan zuidelijke en westelijke zijde een
groenbuffer aan de rand voorzien. Deze wordt in het RUP bestendigd.

Binnen deze overdrukzone moet een groenbuffer worden ingericht die de bedrijvigheid afschermt ten opzichte van de omgeving. De buffer moet voldoen aan de
voorwaarden van visuele afscherming en landschappelijke inpassing.
De groenbuffer wordt beplant met een combinatie van hoogstammig groen en
struiken, al dan niet gecombineerd met inrichtingen in functie van waterbeheersing of geluidswering. De buffer wordt samengesteld uit streekeigen en standplaatsgeschikte soorten.

Binnen de zone zijn uitsluitend de hiernaast opgesomde werkzaamheden mogelijk.
Bebouwing, constructies en verhardingen zijn als dusdanig niet mogelijk, tenzij deze nodig zijn in
functie van waterbeheersing, geluidswering of nutsleidingen.

In de zone zijn uitsluitend volgende werken en handelingen toegestaan, voor
zover de bufferende functie behouden blijft:
 werken en handelingen die nodig of nuttig zijn voor het bufferen van de bedrijfsactiviteiten;
 het aanleggen en onderhouden van infrastructuur in functie van waterbeheersing of geluidswering;
 werken en handelingen aan waterlopen in of grenzend aan de groenbuffer;
 het herstellen, verplaatsen of (her)aanleggen van nutsleidingen langs openbare wegenis;
 het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor langzaam verkeer dwars
door de buffer met een maximale breedte van 3 m.

Op sommige plaatsen overlapt de groenbuffer met de ruimingsstrook van de Meerloop. Om machinale ruiming mogelijk te maken, gelden er in deze strook strikte regels m.b.t. de plaats en de
wijze waarop beplantingen voorzien kunnen worden.

Binnen de ruimingsstrook langs een waterloop (cf. Art. 3) zijn beplantingen enkel
mogelijk volgens onderstaande bepalingen:
 Bomen mogen enkel geplant worden tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin
van de waterloop (cf. Art. 3) met een tussenafstand van minimum 10 m en
maximum 15 m.
 Struiken mogen enkel geplant worden tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin
van de waterloop (cf. Art. 3) met een maximale hoogte van 1,5 m.

De verschillende delen van de buffer worden op een gelijkwaardige wijze beheerd. Dit beheer
moet uitgevoerd worden volgens de principes van duurzaam ecologisch beheer.

Het beheer van de groenbuffer is gericht op het verkrijgen van een dicht scherm.
De buffer wordt ecologisch beheerd.
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Verordenende voorschriften

Art. 1.3 Groenscherm (indicatieve aanduiding)
In het noordelijke gedeelte van het bedrijventerrein (i.c. het oudere gedeelte van de transportzone)
is in tegenstelling tot het zuidelijke gedeelte geen globale groenbuffer aan de randen voorzien.
Hier dienen de bedrijven zelf in te staan voor de landschappelijke inpassing van de bedrijfsactiviteiten en –infrastructuur.

Ter hoogte van deze indicatieve aanduiding moet een groenscherm worden
gerealiseerd die de bedrijvigheid landschappelijk inpast in de omgeving.

Aangezien de achterzijde van de bedrijfspercelen grenzen aan de Blauwputten en Leiloop, dient
er rekening gehouden te worden met de ruimingsstrook van 5 m langsheen de waterloop. Dit is
bepalend voor wat er realiseerbaar is als groenscherm. Zeker gelet op het feit dat een groot deel
van de bestaande bedrijven in de bestaande toestand al bedrijfsinfrastructuur voorzien hebben tot
tegen of zelfs in de ruimingsstrook.
Om tot een afdoende landschappelijke inkleding te komen van het bedrijventerrein die verenigbaar is met de ruimingsstrook langs de waterloop, wordt er geopteerd voor de aanplanting van
een bomenrij, al dan niet in combinatie met lage struiken. Om machinale ruiming mogelijk te maken, gelden er wel strikte regels m.b.t. de plaats en de wijze waarop deze in de ruimingsstrook
voorzien kunnen worden.

Het groenscherm bestaat minstens uit een bomenrij, al dan niet gecombineerd
met struiken. Het groenscherm wordt samengesteld uit streekeigen en standplaatsgeschikte soorten.
Bomen mogen enkel geplant worden:
 ofwel tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin van de waterloop (cf. Art. 3) met
een tussenafstand van minimum 10 m en maximum 15 m;
 ofwel buiten de ruimingsstrook langs de waterloop (cf. Art. 3).

Het is wenselijk dat de ruimingsstrook langsheen de Blauwputten en Leiloop ingericht wordt als
een onverharde groenstrook. Bedrijven mogen in deze strook geen verhardingen of andere infrastructuur voorzien. Ook brandwegen dienen buiten deze strook te vallen.

Ter hoogte van het groenscherm dient de ruimingsstrook langsheen de waterloop (cf. Art. 3) maximaal als een onverharde groenstrook te worden aangelegd.
Verhardingen, constructies of buitenopslag ten dienste van de bedrijvigheid zijn
in ieder geval niet toegestaan in de ruimingsstrook.

Struiken mogen enkel geplant worden:
 ofwel tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin van de waterloop (cf. Art. 3) met
een maximale hoogte van 1,5 m;
 ofwel buiten de ruimingsstrook langs de waterloop (cf. Art. 3).

Het groenscherm dient op het bedrijfsperceel gerealiseerd te worden uiterlijk in
het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning op datzelfde perceel.
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Verordenende voorschriften

Art. 2

Zone voor kennis- en onderzoeksvoorzieningen
Categorie van gebiedsaanduiding “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen”

Bestemming
Deze zone wordt voorzien om ruimte te bieden aan een kennis- en onderzoeksinstelling gelieerd
aan de boomteeltsector die gerealiseerd zal worden in het kader van de ontwikkeling van het
Business Centre Treeport net ten noorden van het plangebied.

Deze zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen, in het bijzonder voor
onderzoek en kennisontwikkeling en hieraan gerelateerde opleidingsactiviteiten.

In de zone worden ook kansen geboden aan complementaire voorzieningen en dienstverlenende
bedrijven met een relatie tot de hoofdbestemming. Voorbeelden zijn een gemeenschappelijk restaurant, bank-/postloket, etc.

Volgende functies zijn als nevenbestemming toegelaten:
 complementaire voorzieningen en dienstverlenende bedrijven.

Voorbeelden van hernieuwbare duurzame energie zijn zonne-energie, windenergie, etc.
Onder openbare verharde ruimten wordt verstaan: straten, pleinen, parken, parkeervoorzieningen,
...
Onder openbare groene ruimten wordt verstaan: graspartijen, bermen, groenvoorziening, ...
Voorbeelden van openbare uitrustingen zijn vuilnisbakken, zitbanken, openbare (sfeer)verlichting,
bushokjes, fietsenstallingen en ander straatmeubilair. Voorbeelden van openbare nutsvoorzieningen zijn technische elektriciteitscabines, verdeelkasten, constructies en infrastructuur m.b.t. de
waterhuishouding (bijv. bufferbekkens, waterzuivering,…), etc.

In de zone zijn tevens volgende activiteiten en voorzieningen toegestaan, voor
zover ze de algemene bestemming van de zone niet in het gedrang brengen en
de goede ruimtelijke ordening niet schaden:
 installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of energierecuperatie;
 openbare verharde en groene ruimten;
 openbare uitrustingen en nutsvoorzieningen.

Inrichting
Alle ingrepen in de zone moeten een zorgvuldig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt hebben. Deze criteria worden bij elke beoordeling van een vergunningsaanvraag in
rekening gebracht.

Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover de goede ruimtelijke ordening
niet geschaad wordt.
Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet getuigen van:
 zorgvuldig ruimtegebruik;
 een kwaliteitsvolle aanleg van het terrein en afwerking van de gebouwen.
De afstand van gebouwen tot de grens van de autosnelweg moet minimum 30 m
bedragen.
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Art. 3

Waterloop (indicatieve aanduiding)
Categorie van gebiedsaanduiding cf. onderliggende bestemming

In de transportzone zijn er een aantal waterlopen die het bedrijventerrein doorkruisen of die gelegen zijn aan de rand ervan. Concreet gaat het om de volgende waterlopen:
- Blauwputten en Leiloop (2de categorie – westrand plangebied in noordelijke helft)
- Eyntsche Meirloop (2de categorie – oost-west doorheen het plangebied)
- Meerloop (2de categorie – westrand plangebied in zuidelijke helft, deels net buiten het plangebied gelegen)
Deze dienen behouden te blijven in het bedrijventerrein, bij voorkeur in open bedding, tenzij dit om
ruimtelijke, functionele of milieutechnische redenen niet mogelijk is.
In functie van onderhoud en ruiming van de waterlopen in het bedrijventerrein wordt er langsheen
de waterlopen een ruimingsstrook van 5 m breed voorzien.

Hoogstraten – RUP Transportzone Meer
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Bestemming
De indicatieve aanduiding duidt het tracé van de waterlopen in het plangebied
aan.
Inrichting
De waterlopen in het plangebied dienen behouden te blijven.
Langsheen de waterlopen dient er een ruimingsstrook te worden vrijgehouden
met een minimale breedte van 5 m gemeten vanaf de kruin van de waterloop. In
deze ruimingsstrook zijn er geen gebouwen, constructies, buitenopslag of beplantingen toegestaan die het onderhoud en de ruiming van de waterloop zouden kunnen belemmeren.
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DEEL 3 BIJLAGEN

1

Kaartenbundel

Als bijlage bij dit RUP is een kaartenbundel toegevoegd met volgende kaarten:
–
–
–
–
–
–
–

Kaart 1: situering – topokaart
Kaart 2: bestaande feitelijke toestand – orthofoto
Kaart 3: planologische context - bestemmingen
Kaart 4: ruimtelijk-juridische context
Kaart 5: sectoraal-juridische context
Kaart 6: fysisch systeem
Kaart 7: watertoetskaart – overstromingsgevoelige gebieden
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2

Grafische weergave register van percelen
waarop een bestemmingswijziging gebeurt
die aanleiding kan geven tot planschade,
planbaten of compensatie
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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.

RUP Transportzone Meer

Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is opgenomen.

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: juli 2017
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Beslissing
screening
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Mobiliteitstoets uitgevoerd in het kader van
de plan-MER screening
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Volgnr:

Mobiliteitstoets

...

Administratieve gegevens

Naam project

RUP Transportzone Meer (opm.: d.i. een ruimtelijk uitvoeringsplan, geen project)

Provincie en gemeente

Provincie Antwerpen - Hoogstraten

Status

planMER-screeningsprocedure

Contactgegevens
aanvrager

IOK

1

Projectkenmerken
Situering van het project op kaart (zie Verzoek tot raadpleging van RUP Transportzone Meer, januari 2017)
Ontwerpplannen (het betreft geen stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, maar de voorbereiding van een RUP)

Luik A (in te vullen door de projectverantwoordelijke)

Terrein oppervlakte:
Functiebeschrijving:

117

ha

67

ca (opm.: d.i. de bruto-oppervlakte van het bedrijventerrein. Het gaat
niet over een concreet project, maar een plan)

a

Zie Verzoek tot raadpleging van RUP Transportzone Meer, januari 2017
Het RUP wordt opgemaakt voor de transportzone te Meer. Met het RUP wenst de stad Hoogstraten de ruimtelijke visie
die eerder uitgewerkt werd in een masterplan voor het bedrijventerrein juridisch te verankeren. Dit masterplan bood
een antwoord op een aantal zaken die binnen het bedrijventerrein speelden. Naar functie betekent dit het volgende:
– Het was nodig om de gewestplanbestemming van de transportzone duidelijker te omschrijven, te actualiseren en af
te stem-men op de huidige situatie in de sector van transport, distributie en logistiek.
– In het masterplan werd een visie uitgewerkt om de verspreide wildgroei aan benzinestations en andere
complementaire activiteiten tegen te gaan. De stad wenst deze functies te bundelen in een specifiek daartoe voorziene
zone.

niet gekend
niet gekend

M.a.w., het RUP zorgt voor een afwegingskader waarbinnen de huidge, aanwezige functies verder kunnen blijven
bestaan en geherorganiseerd kunnen worden. Het gaat niet om nieuwe functies, noch om een uitbreiding.
Uitbreiding:

bestaand project

nieuw project

(In geval van uitbreiding gelieve in onderstaand overzicht te specificeren wat de bestaande opp. is en wat de uitbreiding omvat)
Bestaande
toestand

Uitbreiding

Totaal

NVT

Aantal wooneenheden
Bruto vloeroppervlak handel/horeca/
kantoorfunctie/ diensten
Bruto vloeroppervlak
industrie/kmo/ambacht

m²
90,61 ha

m²

0

m²

m²

m²

m²

x

niet gekend

x

niet gekend
niet gekend

Bruto vloeroppervlak scholen

m²

m²

m²

x

niet gekend

Bruto vloeroppervlak bioscoopzaal,
feestzaal, theater, concertzaal

m²

m²

m²

x

niet gekend

2

Bruto vloeroppervlak
m²

Aantal parkeerplaatsen

m²

m²

niet gekend

niet gekend

3

Bereikbaarheidsprofiel – MESO-NIVEAU
(Dit werd uitvoerig beschreven in het Verzoek tot raadpleging van RUP Transportzone Meer, januari 2017).
Fietsers/ voetgangers (aanwezige voorzieningen en aangewezen routes)

Parallel aan de E19 is door de provincie een alternatieve functionele fietsroute geselecteerd. Er is evenwel voor deze route echter nog geen fietsinfrastructuur
voorzien (zie figuur 15 in verzoek tot raadpleging)

Openbaar vervoer

Luik A

Loopafstand in meter tot de dichtstbijzijnde openbaar vervoerhalte:

m

Aanwezigheid halteaccommodatie:
informatieverstrekking / ticketverkoop /
schuilhuisje / zitbank / fietsrekken /
parkeerplaatsen / aangepast aan de
toegankelijkheidsnorm / consumptie
mogelijkheden

De transportzone wordt niet bediend door vaste buslijnen van De Lijn. In het terrein zijn er wel een aantal haltes die op vraag bediend worden
door de Belbus (zie figuur 25 in verzoek tot raadpleging).
Bedrijven kunnen evenwel eigen collectief vervoer voorzien.

Aantal OV bedieningen per uur:

Belbus, vraagafhankelijk

Lijnen (lijnnummer + lijnnaam) die de
halte bedienen:

Belbus

Auto’s/vrachtwagens (aanwezige voorzieningen en aangewezen routes)

De transportzone is gelegen langs de E19. Het takt rechtstreeks aan op deze autosnelweg via een op- en afrittencomplex ter hoogte van het bedrijventerrein.
De E19 is een hoofdweg op Vlaams niveau. De wegen in het bedrijventerrein zelf zijn allemaal lokale wegen type 3.

4

Bereikbaarheidsprofiel – MICRO-NIVEAU
Opmerking: het RUP situeert zich op planniveau, niet op projectniveau. Een aantal van onderstaande zaken is niet relevant voor het planniveau, maar is van belang bij de inrichting van
een indiviudeel bedijfsperceel. Per definitie wordt een RUP niet opgemaakt voor het micro-niveau. Wel zullen in het RUP een aantal principes opgelegd worden, die van toepassing
moeten zijn bij een concrete stedenbouwkunidge vergunningsaanvraag voor een project. Deze principe zijn weergegeven in het verzoek tot raadpleging van RUP Transportzone Meer,
januari 2017. Ze worden hieronder samenvattend weergegeven.
Toegangen voor voetgangers via

Luik A

Toegangen voor fietsers via

Toegangen voor autoverkeer via

Toegangen voor vrachtwagens via

Van belang op bedrijfsperceelniveau, niet op planniveau.

Het is wel van belang dat meer duurzame vormen van vervoer gepromoot worden. Het
gebruik van het openbaar vervoer, de fiets en collectief vervoer dient gestimu-leerd te
worden binnen de marges van de mogelijkheden binnen een zone voor transport,
distributie en logistiek. Mogelijk biedt de functionele fietsroute langsheen de E19 (fiets-ostrade- project) hier kansen.

E19 en intern wegennet van de bedrijvenzone.
Het is belangrijk dat vrachtwagens vlot kunnen manoeuvreren in het bedrijventerrein. De
manoeuvres van op het openbaar domein naar de laad- en loskaders vor-men daarbij in
het bijzonder een aandachtspunt. Uit verkeerssimulaties is gebleken dat met de huidige
afstandsbepaling voor gevels met poorten (i.e. 25 m afstand tot de rooilijn), een vlotte
circulatie van de vrachtwagens mogelijk is. Met deze afstand is ook zeker dat het laden en
lossen volledig op eigen terrein kan plaatsvinden. Indien het bedrijf dit wenst kan het de
zone boven de laad- en losvoorzieningen overbouwen tot op 15 m van de rooilijn (cf.
voorgevelbouwlijn bedrijfsgebouwen).
Het verdient de voorkeur dat vrachtwagens helemaal niet op het openbaar domein moeten
manoeuvreren om zich voor de laad- en loskades te kunnen opstellen. Ma-noeuvres op de
rijweg verstoren immers het doorstromend verkeer en zorgen vaak voor minder veilige
verkeerssituaties. Het is echter vandaag niet meer haalbaar om dit na te streven. Hiervoor
is een grotere afstand dan 25 m tot de rooilijn nodig, en is ook een aangepaste inrichting
van de voortuinzone met aanleg van een ventweg nodig. Dit is op veel bedrijfspercelen
niet meer realistisch.

niet gekend

niet gekend

niet gekend

niet gekend

5

Parkeerplaatsen voor autoverkeer

Wat nog wel mogelijk is op de meeste bedrijfspercelen is een doordachte
en veilige ontsluiting van de parkeerzones voor personenwagens. In
functie van de verkeers-veiligheid en een vlotte doorstroming op de
wegen binnen het bedrijventerrein, is het wenselijk dat de toegangen
tot deze parkings zoveel mogelijk beperkt worden in aantal en in
breedte. Hoe minder aantakkingen er op de weg zijn, hoe minder conflictpunten ook waar er mogelijk accidenten kunnen gebeuren.
Bedrijven kunnen ook nagaan of een gebundelde ontsluiting met één van
de aanpa-lende ondernemingen een optie is. Op deze manier kan men
het aantal conflictpun-ten nog verder inperken. Bij gedeelde
parkeerzones is een gebundelde in- en uitrit overigens vaak een logisch
gevolg.

niet gekend

niet gekend
Aantal parkeerplaatsen voor andersvaliden

Nvt op planniveau.

niet gekend

Parkeerplaatsen voor vrachtverkeer

Bestaande vrachtwagens parkings worden geherorganiseerd.

niet gekend

Laad- en loszones voor vrachtverkeer

Zie bij toegang voor vrachtwagens

niet gekend

Aantal fietsparkeerplaatsen op de site

Wordt bepaald in de stedenbouwkundige vergunning, afhankelijk per bedrijf.

niet gekend

Parkeerregime of beperkingen in
gebruik/toegang

Looplijnen voetgangers

Afhankelijk per bedrijf.

Afhankelijk per bedrijf.

niet gekend

niet gekend
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Mobiliteitsprofiel
Het mobiliteitsprofiel werd, op planniveau, in detail gesimuleerd in het verzoek tot raadpleging van van RUP Transportzone Meer. Deze inschatting wordt
hieronder weergegeven:
Verkeersgeneratie - verhoogde wegbelasting
Het voorliggend RUP heeft tot doel de toegelaten activiteiten te verruimen zodat ook activiteiten sterk gerelateerd aan transport, distributie en logistiek bv. value
added logistics, groothandel,… worden toegelaten. Indien deze een ander mobiliteitsprofiel zouden hebben dan de toegelaten bestaande activiteiten zou een
bijkomende verkeersgeneratie niet uit te sluiten zijn. Het gaat echter om activiteiten die sterk gerelateerd zijn aan transport; distributie en logistiek en
gelijkaardige verkeersstromen kennen. Hierdoor is geen significant negatief effect te verwachten.
Inschatting verkeersgeneratie van het bestaande bedrijventerrein
De inschatting van de verkeersgeneratie van het bestaande bedrijventerrein gebeurt op basis van volgende kengetallen en aannames:
Kencijfers verkeersgeneratie voor een distributieterrein cf. de CROW

Luik A

Tabel 1: verkeersgeneratie voor een distributieterrein per netto ha bedrijventerrein per weekdagetmaal (cf. CROW)
personenauto

vrachtauto

totaal

aantal motorvoertuigbewegingen (mvtg)

135

35

170 mvtg

aantal * personenauto-equivalent (pae*)

135

70

235 pae

Bron: CROW, ASVV 2012.
* personenauto-equivalent (pae) is een getal dat aangeeft hoeveel ruimte een voertuig inneemt in vergelijking met een personenauto 1 auto = 1 pae, 1 vrachtwagen = 2 pae.

De netto-oppervlakte bedraagt circa 77% van de bruto-oppervlakte (cf. CROW)
De spitsuurintensiteit bedraagt 10% van de etmaalintensiteit (gebruikelijke hypothese)
De Crow merkt op dat bij een zeer grote oppervlakte bedrijventerrein deze cijfers een overschatting geven.
Rekening houdend hiermee bedraagt de netto-oppervlakte van het bedrijventerrein 90,61 ha (0,77 x 117,67 ha):
Tabel 2: Oppervlakte bedrijventerrein
bruto-oppervlakte (m²)

gewestplanbestemming

m²

ha

industriegebied

746.109

74,61

transportzone

430.591

43,06

1.176.700

117,67

totale oppervlakte:

Deze oppervlakte genereert per etmaal op een weekdag een verkeersintensiteit van 21.294 pae (235 pae x 90,61 ha). In de spits betekent dit een
verkeersgeneratie van 2.130 pae/spitsuur.
Controle-berekening op basis van een ‘vergelijkbare’ ontwikkeling:
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1

In het project-milieurapport voor het bedrijventerrein Veiling-Zuid in Sint-Katelijne-Waver werd voor een netto bedrijfsoppervlakte van 43,5 ha, ,volledig
ingevuld door logistieke bedrijven, een spitsuurintensiteit van 1.000 pae/u ingeschat (uitgaande van een bedrijvenkorf).
Omgerekend naar voorliggend project, met een netto oppervlakte van 90,61 ha, zou dit neer komen op een spitsuurintensiteit van 2.083 pae/uur. Dit is
vergelijkbaar met het resultaat zoals berekend volgens de methodiek van de CROW.
Het verkeer van en naar de bedrijvenzone, met een spitsuurintensiteit van 2.130 pae/uur komt via de Europastraat en Amsterdamstraat terecht op de E19. De
Europastraat en Amsterdamstraat zijn 2x1-wegen, parallel aan de E19. Er komen geen rechtstreekse erfontsluitingen voor op deze wegen. Bovendien is het
verkeer van een naar de bedrijvenzone nagenoeg het enige verkeer op deze wegen. Rekening houdend met Tabel 3 op blz. 8 wordt de capaciteit van de
Europastraat en Amsterdamstraat ingeschat op 1.800 pae/u/richting. De door het bedrijventerrein gegeneerde intensiteit neemt 59% van de capaciteit van deze
wegen in.
2
Voor een autosnelweg ligt de capaciteit tussen 1.800 en 2400 voertuigen/u/rijstrook .
Tabel 3: Gebruikelijke kengetallen capaciteit wegvakken

wegcategorie

primair

secundair
(hoofdinvalsweg)

stedelijke
hoofdstraat
lokale
verbindingsweg
interne
ontsluitingsweg
wijkverzamelweg
woonstraat

omschrijving

omlegging 2x2, beperkt
aantal kruispunten
2x2, in bebouwde kom
groot aantal kruispunten
2x1, met weinig tot geen
kruispunten en scheiding
verkeersdeelnemers
2x1, groot aantal
kruispunten en scheiding
verkeersdeelnemers

theoretische
capaciteit
(PAE/u/richting
)

capaciteit i.f.v.
leefbaarheid
(PAE/u/richting)

3600

3600

2400

2000

1800

1800

1200

1200

2x1, groot aantal
kruispunten
2x1, groot aantal
kruispunten
2x1 geen scheiding
verkeersdeelnemers

650
1000
400
250

Bron: Mobiliteitsacademie (IMOB en VSV), studiedag ‘Opstellen van Mobers’, 29 mei 2008, presentatie door Tritel.

Op de interne wegen van de bedrijvenzone komt in de bestaande situatie wel congestie voor, voornamelijk in de omgeving van het kruispunt LondenstraatAmsterdamstraat. Deze congestie is te wijten aan de aanwezigheid van diverse tankstations, waarvan enkele onvoldoende ruimte hebben voor wachtende
vrachtwagens op het eigen perceel. Bijgevolg wachten deze vrachtwagens op de openbare weg, wat de plaatselijke doorstroming bemoeilijkt.

1
2

POM Antwerpen, ‘Project-milieueffectrapport bedrijventerrein Veiling Zuid te Sint-Katelijne-Waver – definitief document’, Technum-Tractebel, februari 2011.
CIB-KULeuven, ‘Verkeersstroomtheorie’, Immers, Tampère en Logghe, januari 2010.
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Het opleggen van ruimtelijke randvoorwaarden (met o.a. voldoende wachtparkings) voor deze percelen met tankstations behoort ook tot het bereik van dit RUP.
Inschatting toekomstige verkeersgeneratie
De eventuele mobiliteitseffecten van de ontwikkeling van Business Center Treeport op Nederlands grondgebied staat los van voorliggend RUP. Deze potentieel
cumulatieve effecten zullen dan ook in de geëigende procedure beoordeeld moeten worden.
De hieraan gekoppelde herstructurering op Belgisch grondgebied geeft mogelijk aanleiding tot nieuwe gerelateerde activiteiten (Treehub, kenniscentrum BCT,
…) en hun verkeersafwikkeling. Op dit deel van de bedrijvenzone, met een oppervlakte van 1,83 ha, is momenteel een tankstation aanwezig. Op termijn zou op
deze oppervlakte een kenniscentrum ingeplant kunnen worden.
Vermits het betreffende perceel slechts 1,5 % van de totale bruto oppervlakte van de bedrijvenzone inneemt, en gezien het feit dat momenteel al een
tankstation aanwezig is, wordt in de toekomst geen significante toe- of afname van de verkeersgeneratie verwacht. Dezelfde conclusies als bij de inschatting
van de verkeersgeneratie van het bestaande bedrijventerrein blijven van toepassing.
Onderstaande kan niet in detail ingevuld worden, vermits het RUP zich op planniveau situeert, niet op projectniveau.
Functie 1:

/
wooneenheden /

BVO
x

niet gekend

bezoekers per dag

x

niet gekend

leveringen per dag

x

niet gekend

x

niet gekend

bezoekers per dag

x

niet gekend

leveringen per dag

x

niet gekend

x

niet gekend

bezoekers per dag

x

niet gekend

leveringen per dag

x

niet gekend

Functie 2:

/
wooneenheden /

Functie 3:

/
wooneenheden /

aantal werkplaatsen

BVO
aantal werkplaatsen

BVO
aantal werkplaatsen
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Bewoners:
auto’s /

vrachtwagens

x

niet gekend

Bezoekers:

auto’s /

vrachtwagens

x

niet gekend

Laad- en loskades:

x

niet gekend

Raming benodigde parkeerplaatsen

x

niet gekend

Confrontatie bereikbaarheidsprofiel en mobiliteitsprofiel, te verwachten effecten en knelpunten
Omschrijving knelpunt

Er wordt geen significante verkeerstoename verwacht ten opzichte van de bestaande toestand (vermits het RUP in feite een herorganisatie van bestaande actoviteiten bertreft, geen
uitbreiding). Hierbij moet ook rekening gehouden worden met het nulalternatief, waar een invulling met ‘de beoogde’ bedrijfsactiviteiten sowieso al mogelijk is.
De transportzone genereert op zich noemenswaardige verkeersstromen. De activiteiten zijn echter georiënteerd op een bovenregionaal bedieningsniveau en het terrein is rechtstreeks aangetakt op de autosnelweg E19. Hierdoor zijn geen specifieke problemen inzake verkeersleefbaarheid in de omgeving aanwezig uitgaande van de transport-zone.
Aangezien bovendien naar aanleiding van voorgenomen plan geen significan-te toename van verkeersgeneratie te verwachten is, zijn ook geen significant nega-tieve effecten op
verkeersleefbaarheid te verwachten. Gezien de specifieke ligging en ontsluiting van de transportzone is er ook geen sluipverkeer te verwachten.
Intern zorgt een bundeling van de ondersteunende functie voor een concentratie van deze activiteiten op goed te bereiken en gezamenlijk in te richten locaties. Hierdoor kan ook
intern de verkeersveiligheid goed bewaakt worden.

Milderende maatregelen

vullen
in
overleg
met
adviser
ende
instanti
es en
de
gemeen
te)

Luik B (in te vullen in overleg met
adviserende instanties en de gemeente)

Raming benodigde parkeerplaatsen:

Werknemers:

Welke maatregelen zullen genomen worden om de effecten te milderen?
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Er kan geoordeeld worden dat er naar aanleiding van het voorgenomen plan geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mobiliteit te verwachten zijn.
Grensoverschrijdende effecten
Gezien bovenstaande worden binnen de discipline mobiliteit geen grensoverschrijdende negatieve effecten verwacht. De verkeersafwikkeling van de bestaande transportzone is
volledig op de E19 op Belgisch grondgebied georiënteerd. Gezien geen uitbreiding wordt voorzien, wordt ook geen toename van bestemmingsverkeer verwacht.
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Besluit
Na lezing van de mobiliteitstoets wordt het volgende aanbevolen:
Mobiliteitstoets volstaat

LUIK D (in te vullen door de adviesverlenende overheid )

Vervolledigen mobiliteitstoets
Toetsing parkeerbehoefte aan parkeeraanbod
Capaciteitstoets kruispunt:
Capaciteitstoets wegvak:
Ontsluiting projectsite:

Opmaak MOBER, waarin de aandachtspunten weergegeven in de aanstiplijst dienen opgenomen te worden
Motivatie

Advies opgesteld door
Naam verantwoordelijke:
Datum:

Handtekening:
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Opmaak MOBER
Op te nemen thema’s en aandachtspunten
(zie aanstiplijst voor verdere detaillering)

De verkeerseffecten van het project dienen op volgende schaalniveaus bekeken te worden:
(aangeven welke ontwikkelingen/projecten er per schaalniveau dienen opgenomen te worden)

LUIK D (in te vullen door de adviesverlenende overheid )

Macro:
Meso:
Micro:
Nadere toelichting:
Voor het project is het belangrijk dat er afwegingen worden gemaakt tussen:
Locatiealternatieven
Ontsluitingsalternatieven
Planalternatieven
De werfsituatie zal een grote verkeersimpact hebben en dient mee opgenomen te worden.

ja

neen

Voor volgend(e) kruispunt(en)/ wegvak(ken) dient zeker een capaciteitstoets te gebeuren:

De verkeerssituatie is dermate complex dat het aangewezen is om de verkeerseffecten te toetsen aan de hand van

verkeersmodel.

Volgende zone dient onderzocht:
Andere aandachtspunten
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DEEL 3 BIJLAGEN

5

MB houdende delegatie van de planningsbevoegdheid voor het RUP

Hoogstraten – RUP Transportzone Meer

IOK

plangroep
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