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UITTREKSEL 
Gemeenteraad 
 
• datum zitting • agendapunt nr. 

23/11/2020 Openbare vergadering 23 

 
• Aanwezig 

Jef Vissers, voorzitter 
Marc Van Aperen, burgemeester 
Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet 
Van Bavel, schepenen 
Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, 
Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, 
Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten, Ilse Verachtert en Koen Van 
Leuven, raadsleden 
 
• Verontschuldigd 

Ann Tilburgs, raadslid 
 

Goedkeuring van de intrekking van het besluit van de gemeenteraad van 27 augustus 2018 
tot definitieve vaststelling RUP Transportzone Meer'. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Bij besluit van de gemeenteraad van de stad Hoogstraten van 27 augustus 2018 werd het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Transportzone Meer” definitief vastgesteld. 
 
Met het RUP werd beoogd om de ruimtelijke visie die eerder uitgewerkt werd in een masterplan 
voor het bedrijventerrein juridisch te verankeren. Het 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 
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kwaliteitsvolle aansluiting mogelijk maken, zowel qua ruimtelijke inrichting als naar functionele 
invulling van de zone. 
 
De Vlaamse overheid verleende aan de stad Hoogstraten delegatie van de planningsbevoegdheid 
voor de opmaak van dit RUP. 
 
Deze doelstellingen uit het Masterplan werden met het RUP in een verordenende plan met 
stedenbouwkundige voorschriften omgezet. 
  
Na voorlopige vaststelling op 18 december 2017 werden in het kader van het openbaar onderzoek 
verschillende bezwaren ingediend, o.a. van enkele op het terrein aanwezige tankstations.  
 
Tegen de definitieve vaststelling van het RUP door de gemeenteraad op 27 augustus 2018 werden 
verschillende procedures bij de Raad van State ingesteld: 
 
1) Verzoekschrift tot vernietiging  ingediend door de NV G&V Servicestations en de NV G&V 
Invest en door de stad ontvangen op 11 januari 2019. Deze procedure is thans bij de Raad 
hangende en aldaar gekend onder het rolnummer G/A 226.934/X - 17395. 
Een memorie van antwoord vanuit de stad werd verzonden op 8 maart 2019. 
 
2) Verzoekschrift tot vernietiging ingediend door de Vereniging Kantorencomplex 
Transportzone Meer en ontvangen door de stad op 3 januari 2019. Deze procedure is thans bij de 
Raad hangende en aldaar gekend onder het rolnummer G/A 226.889/X - 17389. 
Een memorie van antwoord vanuit de stad werd verzonden op 3 maart 2019. 
 
3) Verzoekschrift tot vernietiging ingediend door de BVBA VSS Truckstop Meer en de NV 
Immo Meer en bij de stad ontvangen op 10 januari 2019. Deze procedure is thans bij de Raad 
hangende en aldaar gekend onder het rolnummer G/A 226.924/X - 17394. 
Een memorie van antwoord vanuit de stad werd verzonden op 3 maart 2019. 
 
4) Verzoekschrift tot nietigverklaring met vordering tot schorsing ingediend door AS 24 en 
door de stad ontvangen op 19 december 2018. Deze procedure is thans bij de Raad hangende en 
aldaar gekend onder het rolnummer G/A 226.909 / X – 17392. 
Een nota met opmerkingen vanuit de stad werd verzonden op 3 januari 2019. 
Op 23 mei 2019 werd afstand van het verzoek tot schorsing gedaan. Bij arrest van 14 juni 2019 
met nr. 244.799 heeft de Raad van State hiervan akte genomen.  
Verzoek tot voortzetting van de rechtspleging werd op 20 juni 2019 ingediend bij de Raad van 
State.  
Een memorie van antwoord vanuit de stad werd verzonden op 8 augustus 2019. 
Op 30 juni 2020 werd het verslag van het auditoraat inzake de nietigverklaring dd. 26 mei 2020, ter 
kennis gesteld aan de stad. 
Een laatste memorie van antwoord vanuit de stad werd verzonden op 24 juli 2020. 
 
De auditeur van de Raad van State adviseert in zijn verslag van 26 mei 2020 om de bestreden 
besluiten (het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 augustus 2018 en het besluit van de dienst MER d.d. 
3 augustus 2017) te vernietigen. De auditeur acht drie aangehaalde middelen/middelonderdelen 
gegrond om volgende redenen: 
 
• De auditeur is van oordeel dat de plannende overheid onzorgvuldig heeft gehandeld door een 
plan vast te stellen dat steunt op een mer-screening waarin de mogelijk cumulatieve effecten met 
andere planinitiatieven niet werden onderzocht. 
• De auditeur is van oordeel dat indien een plannende overheid zelf, niet alleen in de 
toelichtingsnota maar ook in de stedenbouwkundige voorschriften melding maakt van (mogelijks) 
'negatieve effecten op de waterkwaliteit', dit aangeeft dat de plannende overheid dit aspect als een 
relevant punt op vlak van de milieubeoordeling aanmerkt. Het getuigt dan ook niet van een 
zorgvuldig handelen wanneer de plannende overheid vervolgens het niet aan een mer-screening 
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onderworpen 'aanvullend kader' niet meer onderwerpt aan een screening die vervolgens aan de 
dienst Mer wordt voorgelegd.  
• De auditeur is van oordeel dat, door het RUP niet te onderbouwen met concrete (cijfer)gegevens, 
er niet voldaan werd aan de bijzonder motiveringsplicht waaraan de plannende overheid moet 
voldoen ingevolge de dienstenrichtlijn. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, meer specifiek artikelen 2.2.18. ev. 
• Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, meer 

specifiek artikelen 4.2.3. en 4.2.6. 
• Richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt, 

meer specifiek artikel 15.  
 
Argumentatie 
 
Overwegende dat tegen de definitieve vaststelling van het RUP Transportzone verschillende 
verzoeken tot vernietiging werden ingediend bij de Raad van State. 
 
Overwegende dat deze verzoeken tot vernietiging verschillende middelen gemeen hadden, onder 
meer een schending van het DABM (Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid) en een schending van de Europese Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG 
van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt). 
 
Overwegende dat de auditeur van de Raad van State in zijn verslag waarin hij drie aangehaalde 
middelen nader onderzoekt, deze gegrond acht.  
 
Overwegende dat besloten dient te worden dat het RUP Transportzone Meer behept is met een 
wettigheidsgebrek. Meer bepaald houdt het RUP een schending in van het DABM en van de 
Europese Dienstenrichtlijn.  
 
Overwegende dat het om deze reden aangewezen is het RUP Transportzone Meer in te trekken.  
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESPREKING 
 
Burgemeester Marc Van Aperen wil graag dit dossier inleiden, dit is geen gemakkelijk dossier 
geweest waar de afgelopen maanden veel werk in gestoken is en waar de burgemeester nachten 
van wakker heeft gelegen. In augustus 2018 werd het RUP van de transportzone Meer 
goedgekeurd om de transportzone klaar te maken voor de toekomst en mogelijkheden te bieden 
voor duurzame en innovatieve ondernemingen in de logistieke sector. De auditeur van de Raad 
van State gaf negatief advies over dit RUP op vraag en klachten van verschillende stakeholders. 
We kiezen er voor om de uitspraak van de Raad van State niet af te wachten, maar pro-actief het 
RUP in te trekken om zo de snelheid er in te houden en onmiddellijk te starten met een nieuw 
RUP. Bedoeling is om een nieuwe doorstart te maken dat vanuit dezelfde uitgangspunten zal 
vertrekken en gebaseerd is op het masterplan voor de transportzone. In 2018 heeft IOK de 
onteigeningsmachtiging gekregen om het toenmalige douaneterrein en douanegebouw te 
verwerven. De realisatie van het Business Center Treeport en een energiehub waarmee de stad 
de aantrekkelijkheid van de transportzone wilde vergroten en tegelijk duidelijk maken welke 
bedrijfsactiviteiten op de transportzone waren toegelaten. Diverse ondernemingen op de 
transportzone hebben bezwaar aangetekend tegen dit RUP, waarbij nu dus de keuze is gemaakt 
om het RUP pro-actief in te trekken. 
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Schepen Michel Jansen vult aan dat er in dit project evenveel overleg is gepleegd dan in alle 
andere projecten samen. Dit is een moeilijk traject geweest, bedoeling is om de overdrukzone uit 
te breiden. Er blijken heel wat problemen zowel op het op het vlak van mobiliteit maar ook op het 
gebied van vergunningen. Als het RUP wordt ingetrokken en er wordt onmiddellijk gestart met een 
nieuw RUP dan is er nog altijd de mogelijkheid om bij vergunningen de geest van dit RUP toe te 
passen. De transportzone is momenteel weinig attractief en ziet er een beetje verloederd uit. De 
stad wil de functie van tanken bundelen in een specifieke zone, maar wel ruimer dan in het huidige 
RUP. 
 
Schepen Katrien Brosens vult aan en bevestigt dat het een intens overlegproject is geweest, we 
kunnen een snelle doorstart maken door een nieuw RUP op te maken waarmee we de 
aantrekkelijk uitstraling van de transportzone kunnen verhogen, maar ook de economische 
activiteiten nieuw leven inblazen die de werkgelegenheid in de grensregio ten goede zal komen. 
 
 
Gemeenteraadslid Fons Jacobs stelt zich vooraf toch de vraag of IOK hier bij de opmaak van dit 
RUP zijn taak wel naar behoren heeft uitgevoerd? De auditeur heeft drie zwaarwegende 
argumenten om een negatief advies voor te stellen aan de Raad van State, waar een viertal 
juridische procedures werden ingeleid. Samengevat komt het er op neer dat de MER-screening 
niet matcht met andere planinitiatieven; dat de negatieve gevolgen op de waterkwaliteit niet verder 
worden onderzocht; en dat het RUP onvoldoende met cijfergegevens werd onderbouwd. 
En dus nu terug naar af, concludeert raadslid Fons Jacobs. Het raadslid wil weten of er in de  
periode tussen de goedkeuring van dit RUP en nu bepaalde vergunningen werden geweigerd op 
basis van dit RUP? Wat gebeurt daar nu mee? Welke gevolgen heeft deze beslissing op de 
ontwikkeling van Treeport? Hoe ver staat het daar mee? Aangezien het RUP onwettelijk is, kan de 
fractie Anders niet anders dan deze intrekking mee goed te keuren. Maar raadslid Fons Jacobs 
spreekt wel de hoop uit dat dit soort fratsen in de toekomst kunnen vermeden worden. Het is 
volgens hem mogelijk ook een wake-up call om de samenwerking met IOK in zijn geheel nog eens 
te bekijken. 
 
Schepen Michel Jansen ontkent dat we hiermee terug naar af gaan. Integendeel, hier ligt een 
goede basis om en een doorstart te maken met een nieuw RUP.  
 
Gemeenteraadslid Tinne Rombouts bedankt voor de uitgebreide toelichting. Het verslag van de 
auditeur waar opmerkingen in staan, dwingt de stad tot een keuze. Ofwel wordt dit juridisch 
aangevochten, ofwel wordt er een nieuw RUP opgemaakt dat een antwoord biedt op de 
opmerkingen die geformuleerd werden. Raadslid Tinne Rombouts kan akkoord gaan met de keuze 
die hier gemaakt wordt, als er ook een engagement is om de oorspronkelijke uitgangspunten 
blijvend voorop te stellen. Volgens het raadslid mogen we fier zijn als we dit goed kunnen 
afronden, het gaat hier om pionierswerk waarbij ingezet wordt op de revitalisering van een 
bedrijventerrein met daarbij een herorganisatie van bestaande bedrijven. Dit is een moeilijke 
oefening waarbij we als overheid niet de juiste instrumenten in handen hebben. Ook het aspect 
van de mobiliteit, de sanitaire voorzieningen en de organisatie van de tankstations moet bekeken 
worden zodat de beeldkwaliteit en beleving op het terrein kunnen verhogen. Dit bestuur blijft achter 
het masterplan staan en daar is gemeenteraadslid Tinne Rombouts blij mee. Ze begrijpt dat er een 
kleine uitbreiding voor de overdrukzone wordt voorzien, maar dat de andere aspecten gaan 
behouden blijven. Ze roept op om de huidige vergunningsaanvragen ook af te handelen aan de 
hand van het masterplan. 
 
Schepen Michel Jansen bevestigt dat de vergunningen inderdaad zullen afgehandeld worden op 
basis van het masterplan. 
 
Schepen Katrien Brosens vult aan dat ze vindt dat er niet met de vinger moet gewezen worden 
naar IOK. Ze zijn ook volop mee betrokken in de zoektocht naar oplossingen en hebben al heel 
wat hulp geboden. Aan alle betrokken partijen die interesse hebben om vergunningen in te dienen 
is ook duidelijk meegegeven dat die in de geest van het masterplan zullen beoordeeld worden. De 
ontwikkeling van Treeport op Nederlands grondgebied is goed bezig. Ze willen ook graag in België 
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starten maar daarvoor moeten ze eerst grond verwerven van IOK die hier door de aangespannen 
rechtszaken eerst wat terughoudend in was. 
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, 
Katrien Brosens, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, 
Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann 
Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert 
Van den Bogaert, Ans Lochten, Ilse Verachtert en Koen Van Leuven). 
 
Enig artikel: 
Het besluit van 27 augustus 2018 tot definitieve vaststelling van het RUP “Transportzone Meer” 
wordt ingetrokken. 
 
 
Joke Verschueren 
algemeen directeur 

Jef Vissers 
voorzitter 

Voor éénsluidend uittreksel, 
Hoogstraten, 01/12/2020. 
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