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1. Inleiding 

 

1.1. Situering en doel van de opdracht 

IGEAN Dienstverlening werd door het college van Burgemeester en Schepenen van Wuustwezel in zitting 

van 18.02.2019 aangesteld als ontwerper van het RUP “Zonevreemde bedrijven – deelplan LV Wouters-

Verbreuken”, gelegen in Heistraat 33.  

De terreinen waarop het landbouwbedrijf haar activiteiten ontplooit zijn deels gesitueerd in bosgebied. 

Op datum van 27 juni 2016 werd aan de LV Wouters-Verbreuken een positief planologisch attest 

afgeleverd. Conform artikel 4.4.26. van de Codex Ruimtelijke Ordening dient een RUP opgemaakt te 

worden in navolging van het planologisch attest.  

1.2. Doelstelling 

Om de inhoud van het planologisch attest juridisch te vertalen maakt de gemeente een ruimtelijk 

uitvoeringsplan op. Hierin wordt een bestemming op maat voorzien, waarin de toegelaten 

bedrijfsactiviteiten, gebouwen en verhardingen omschreven worden, maar even belangrijk zijn de 

randvoorwaarden die opgelegd werden, zoals het behoud van de waardevolle dreven, het clusteren van 

gebouwen, landschappelijke inpassing….  
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2. Situering 

2.1. Situering  

 

Figuur 1: Situering 

 

Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de dorpskern van Wuustwezel, op de rand van het 

grootschalige bosgebied en kasteeldomein Sterbos.  
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2.2. Afbakening plangebied 

 

Figuur 2: afbakening plangebied 

 

Het plangebied komt overeen met de begrenzing van het planologisch attest en omvat een deel van 

de bestaande percelen. De percelen worden niet over de volledige diepte opgenomen om de impact op 

het achterliggende bosgebied te beperken.  
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3. Bestaande ruimtelijke context 

3.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk  

In dit hoofdstuk wordt de ruimtelijke structuur van het plangebied op microniveau geanalyseerd, aan 

de hand van plannen van de bestaande toestand, de luchtfoto en terreinonderzoek.  

3.2. Bestaande structuur 

Het plangebied is gesitueerd in het landelijke gebied tussen de woonkern van Wuustwezel ten zuiden 

en het bosrijke kasteeldomein Sterbos ten noorden. In het landelijke gebied liggen verschillende 

landbouwbedrijven, die vaak in kleine clusters gegroepeerd liggen. Het plangebied maakt deel uit van 

een cluster aan beide zijden van de Heistraat.  

 

Het landbouwbedrijf is op twee locaties gevestigd: Sterbos 3 en Heistraat 33 (ca. 1,85 km van elkaar 

verwijderd). De hoofdactiviteit is het houden van rundvee (melkkoeien), het bewerken van de 

bijhorende cultuurgronden en het uitbaten van een zorgboerderij. Het bedrijf heeft ca. 87,5 ha 

landbouwgrond in gebruik en de veestapel bestaat uit ca. 316 runderen, waarvan 132 melkkoeien. De 

zorgactiviteiten omvatten het systematisch inzetten van 12 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs 

in de dagelijkse werking van het landbouwbedrijf.  

Het bedrijf wil op termijn het landbouwbedrijf herlokaliseren naar de Heistraat. Op de locatie Sterbos 

kan een kleinschalige landbouwactiviteit in combinatie met de zorgboerderij behouden blijven.  

 

 

Figuur 3: oorspronkelijke toestand 
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De locatie aan de Heistraat vormt het onderwerp van het RUP. Aan de straatzijde staan de oudere 

hoevegebouwen, met opschrift ‘Bosrandhoeve’. De oorspronkelijke hoeve is in verschillende fases 

opgebouwd, maar vormt een samenhangende cluster. De totale oppervlakte van de bebouwing bedroeg 

toen 1.811m², maar een aantal gebouwen werden reeds afgebroken. De bestaande toestand wordt 

weergegeven op onderstaande luchtfoto.  

 

 

Figuur 4: luchtfoto – bestaande toestand 

 

Tegen de woning staat een schuur. Aan de oostzijde van de doorsnijdende dreef staat een tweede 

cluster, die een stal, een schuur en twee garages omvat. Ten noordwesten van de oorspronkelijke hoeve 

werd recenter een runderstal opgericht, een eerste fase in de realisatie van het planologisch attest. Het 

moderne landbouwbedrijfsgebouw vormt een contrast met de oorspronkelijke hoeve. Naast de 

runderstal werd een sleufsilo opgericht.  

Aan de achterzijde grenst het landbouwbedrijf aan een open weiland, waarachter de bossen van Sterbos 

zich uitstrekken.  

Kenmerkend voor het plangebied zijn de landschappelijk waardevolle dreven die radiaal uit het 

domein Sterbos het landelijke gebied doorsnijden. De dreven zijn onverhard, maar wel toegankelijk 

voor landbouwvoertuigen, fietsers en wandelaars. De dreven flankeren en doorsnijden het plangebied, 

maar zijn goed bewaard gebleven en hebben daardoor een grote landschappelijke waarde.  
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3.3. Fotoreportage 

 

 

Foto 1: woning met schuur 

 

Foto 2: schuur en garages 

 

Foto 3: stal 

 

Foto 4: runderstal 

 

Foto 5: zuidelijke dreef 

 

Foto 6: westelijke dreef 



 Gemeente Wuustwezel: RUP “ZV bedrijven – deelplan LV Wouters-Verbreuken” 

 Startnota – juni 2020 – dossier WUUZ006 12 

 

Foto 7: noordwestelijke dreef 
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4. Alternatievenonderzoek 

 

Het planologisch attest geeft het bedrijf toelating om ter plaatse verder te ontwikkelen en geeft 

hiervoor de grenzen en randvoorwaarden aan. In het planologisch attest wordt gemotiveerd om de 

landbouwactiviteiten van het bedrijf te centraliseren aan Heistraat 33. De overige percelen van de 

aanvrager zijn niet gelegen langs een uitgeruste weg en de ontwikkeling ervan zou een veel grotere 

impact hebben op het landschap. Het ontwikkelen van een bestaand landbouwbedrijf langs uitgeruste 

weg in een reeds aangetast gebied heeft de voorkeur op een nieuwe locatie in de open ruimte.  

 

Een verdere ontwikkeling van de site Sterbos is niet gewenst omwille van de gebrekkige ontsluiting, de 

geïsoleerde ligging in een groene omgeving en de beperkte ruimte rondom het bestaande bedrijf. Een 

bedrijfseconomisch volwaardige toekomst is hier niet mogelijk.  

 

Het RUP vormt een doorvertaling van het planologisch attest. Locatiealternatieven zijn dan ook niet aan 

de orde. 
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5. Reikwijdte en detailleringsniveau 

 

Het planologisch attest geeft het bedrijf toelating om ter plaatse verder te ontwikkelen en geeft 

hiervoor de grenzen en randvoorwaarden aan. Het RUP vormt een doorvertaling van het planologisch 

attest.  

Het RUP streeft dan ook een hoog detailleringsniveau na, waarbij de voorwaarden in het planologisch 

attest gedetailleerd vertaald kunnen worden in stedenbouwkundige voorschriften.  

Het RUP zal enerzijds de mogelijkheden voor het oprichten van gebouwen en verhardingen bepalen. 

Anderzijds worden randvoorwaarden gesteld, zoals de landschappelijke inpassing en het behoud van de 

dreven.  
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6. Inrichtingsvoorstel 

 

Het RUP geeft uitvoering aan een positief planologisch attest d.d. 27.06.2016. De motivering en de 

beoordeling hebben dan ook reeds plaatsgevonden in dit besluitvormingsproces.  

Het planologisch attest voorziet in de vernieuwing van de verouderde infrastructuur van een 

hoofdzakelijk vergund landbouwbedrijf. De huidige infrastructuur voldoet niet meer aan de noden van 

een hedendaagse en moderne bedrijfsvoering, in een sector die gericht is op schaalvergroting en 

strenger wordende wetgeving rond milieu en dierenwelzijn. De vernieuwing gaat gepaard met een 

uitbreiding. De nieuwe gebouwen sluiten aan bij de bestaande gebouwen van de gebouwencluster 

waartoe het bedrijf behoort. 

 

 

Figuur 5: Inrichtingsvoorstel korte termijn 

 

Op korte termijn beoogt het bedrijf de afbraak van een aantal bestaande gebouwen en de nieuwbouw 

van een melkveestal (3.117m²), een loods (800m²), een mestopslagbassin (707m²), een sleufsilo 

(1.000m²) en het aanleggen van verharding.  

De melkveestal en een sleufsilo werden reeds gerealiseerd.  



 Gemeente Wuustwezel: RUP “ZV bedrijven – deelplan LV Wouters-Verbreuken” 

 Startnota – juni 2020 – dossier WUUZ006 16 

 

Figuur 6: Inrichtingsvoorstel lange termijn 

 

Op langere termijn beoogt het bedrijf verdere afbraak van bestaande gebouwen en de nieuwbouw van 

een bedrijfswoning (180m²), een woningbijgebouw (160m²), uitbreiden van de  melkveestal (tot 

3.877m²), een jongveestal (1.000m²) en het aanleggen van verhardingen.  

 

De totale oppervlakte van de bebouwing zoals voorzien in het planologisch attest bedraagt 7.724m², 

wat overeenkomt met ca. 18% van de oppervlakte van het plangebied. In het RUP wordt geopteerd 

om enige marge te voorzien in de toegelaten bebouwing en een maximale terreinbezetting van 25% 

toe te laten. Redenen hiervoor zijn: 

- levensvatbaarheid van het landbouwbedrijf op de lange termijn, in een sector die gekenmerkt wordt 

door schaalvergroting 

- in te kunnen spelen op een gewijzigde ruimtebehoefte zonder meteen het RUP in herziening te 

moeten stellen (lange procedure) 

- in te kunnen spelen op wijzigende wetgeving, milieunormen of andere externe factoren 

 

De percelen waarop uitbreiding voorzien wordt zijn gedeeltelijk bestemd als bosgebied volgens het 

gewestplan, maar deze kennen sinds de jaren 1960-1970 een landbouwgebruik en zijn niet effectief 

bebost.  

 

Het planologisch attest werd afgeleverd onder volgende voorwaarden: 
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1. De bouw van een groot losstaand woningbijgebouw, zoals voorzien op de lange termijn, kan niet 

worden aanvaard. Er dient onderzocht te worden of deze berging niet kan geïntegreerd worden in 

de te bouwen bedrijfswoning of dat er ruimte kan voorzien worden in de beoogde bedrijfsgebouwen.  

2. De landschappelijke inpassing dient zeer oordeelkundig te worden uitgewerkt. Er dient een 

erfbeplantingsplan te worden opgesteld dat bijzondere aandacht besteedt aan de landschappelijke 

integratie in de omgeving, met name het drevenlandschap van Sterbos.  

3. De bestaande hoogstammige bomen in het deel van de dreef tussen de nieuw te bouwen 

melkveestal en de loods en sleufsilo’s dienen te worden beschermd. Aan elke zijde van de dreef 

mag slechts één doorgang voorzien worden.  

4. Voor de ontwikkeling van de site Sterbos dient een ‘stand-still’ te worden afgedwongen. Om die 

reden dient deze site worden opgenomen in een RUP, bij voorkeur voor bouwvrij agrarisch gebied, 

waarbij slechts de aanwezige vergunde of vergund geachte gebouwen in aanmerking komen voor 

instandhouding. Uitbreidingen op deze site kunnen niet meer worden aanvaard.  

5. Er dient steeds conformiteit te zijn aan de wettelijke bepalingen inzake handelingen nabij de 

aardgasvervoersinstallaties van Fluxys.  

 

Deze voorwaarden worden als volgt in het RUP vertaald: 

1. Clustering van gebouwen wordt opgelegd in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP 

2. In het RUP wordt opgenomen dat de landschappelijke inpassing een belangrijk 

beoordelingscriterium is voor de vergunningverlenende overheid. Een erfbeplantingsplan kan niet 

opgelegd worden, aangezien de gemeente niet bevoegd om bijkomende voorwaarden voor de 

dossiersamenstelling van een vergunningsaanvraag op te leggen. Door het te omschrijven als een 

belangrijk beoordelingscriterium wordt van de aanvrager een uitgewerkte motivering verwacht, 

waarvan een erfbeplantingsplan een onderdeel van kan uitmaken. 

3. De hoogstammige bomen worden beschermd in het RUP en het aantal doorgangen wordt beperkt 

tot één aan elke zijde van de dreef. 

4. Door de ingesloten ligging van de site Sterbos in een groot natuurlijk geheel lijkt de opmaak van 

een gewestelijk of provinciaal RUP het meest geschikte instrument, bijvoorbeeld in het kader van 

de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS). 

5. Het betreft externe wetgeving en richtlijnen die op ieder moment van toepassing zijn, ongeacht de 

voorschriften van het RUP. In het RUP kan wel gewezen worden op de aanwezigheid van leidingen, 

zodat dit bij vergunningsaanvragen onder de aandacht gebracht worden.  
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7. Beleidskader 

 

7.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke beleidsdoelstellingen op het plangebied van toepassing zijn. 

Deze doelstellingen zijn te vinden in de verschillende ruimtelijke structuurplannen op Vlaams, 

provinciaal en gemeentelijk niveau. Hiervan worden de belangrijkste relevante elementen toegelicht.  

 

7.2. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

Buitengebied  

De gemeente Wuustwezel behoort volgens het RSV tot het buitengebied. De doelstellingen voor het 

buitengebied zijn: 

- vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies (landbouw, natuur, bos en wonen en 

werken); 

- tegengaan van de versnippering van het buitengebied; 

- bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied; 

- inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen; 

- bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit; 

- afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch systeem; 

- bufferen van de natuurfunctie. 

 

Natuurlijke structuur 

Voor de natuurlijke structuur wordt een gebiedsgericht beleid gevoerd dat streeft naar de aanduiding 

van een samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden waar het behoud, het herstel en de 

ontwikkeling van de natuur gestimuleerd wordt. 

Voor de ecologische infrastructuur wordt gestreefd naar een ruimtelijk-ecologische basiskwaliteit. Dit 

betekent dat kleine landschapselementen (KLE’s: taluds, graften, houtkanten, bomenrijen, poelen, 

rietkragen,…) en natuur (natuur-, bos- en parkgebieden, wegbermen, beken,…) dienen versterkt en 

behouden te worden tot in de kernen van het buitengebied en in de bebouwde omgeving. Bossen 

dienen te worden geherwaardeerd en uitgebreid. 

Agrarische structuur 

Op Vlaams niveau worden concentratie- en specialisatiegebieden in de agrarische macrostructuur 

vastgelegd. Wuustwezel situeert zich binnen een regio met gemengde landbouw, waar zowel 

“grondgebonden” als “grondloze” agrarische bedrijven voorkomen. Het grenst tevens aan een regio 

met een concentratie en specialisatie van tuinbouw onder glas of plastic (Hoogstraten). 

7.3. Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische 

structuur 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2008 een 

ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Noorderkempen, waarin Wuustwezel 

gelegen is. 

Op 12 december 2008 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige 

herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 31.300 ha agrarisch gebied én een 

operationeel uitvoeringsprogramma goed. 
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Figuur 7: overzichtskaart operationeel uitvoeringsprogramma 

Bron: www.vlaanderen.be/ruimtelijk 

 

Het plangebied behoort tot het gebied nr. 44 “De Maatjes – Sterbos – Wuustwezelse Heide”. Het 

operationeel uitvoeringsprogramma omvat de volgende visie voor dit gebied: 

 

nr. op 

overzicht

skaart 

naam prioriteit omschrijving en motivering prioriteit 

44 De Maatjes-

Sterbos-

Wuustwezelse 

Heide 

Gebied 

waarvoor 

geen acties 

op korte 

termijn 

opgestart 

worden 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan voor: 

Hernemen van de agrarische bestemming in het gebied 

tussen de Maatjes, Wolfsheuvel en Sterbos en in de 

Wuustwezelse heide. 

Versterking van de natuurwaarden in de kern van de 

Maatjes en in de omgeving van de Maatjes in samenhang 

met behoud van landbouwgebruik en in functie van de 

Europese speciale beschermingszone. 

Differentiatie van Wolfsheuvel en Sterbos als 

natuurverwevingsgebied, versterken van de bosstructuur 

(ca. 20 ha) en behoud van delen van het gebied in 

landbouwgebruik in relatie tot de actie van de gordel van 

de Pastoorsbossen en Bosduin. 
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Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. de bestemming 

en inrichting van het gebied in functie van het behoud en 

de instandhouding van de soorten en habitats van de 

speciale beschermingszones (incl. opmaak voortoets en 

indien nodig passende beoordeling), waarbij als 

uitgangspunt geldt dat (1) in het gebied De Maatjes-

Sterbos acties inzake natuurontwikkeling genomen 

worden en (2) in het gebied Wuustwezelse Heide het 

behoud van de agrarische bestemming voorop staat. 

 

7.4. Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen (RSPA) 

Het RUP is gelegen in de hoofdruimte Noorderkempen. Voor de Noorderkempen wordt geopteerd voor 

een open ruimte beleid, in tegenstelling met een meer stedelijk beleid in de hoofdruimte Antwerpse 

fragmenten. Het beleid is gericht op de gelijktijdige aanwezigheid van de drie basisfuncties van de 

open ruimte: 

- de productiefunctie 

- de voorraadfunctie 

- de leef- en woonfunctie 

 

Het RUP is gelegen in de deelruimte ‘Open Kempen’. De provincie ziet deze deelruimte als een open 

gebied met grootschalige landbouw en verspreide natuurlijke gebieden. Nederzettingen in het gebied 

zijn geconcentreerde kernen.  

 

7.5. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Wuustwezel 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van de gemeente Wuustwezel werd goedgekeurd door 

de deputatie op 12 april 2007.  

Het RUP is gesitueerd in open ruimtegebied B rondom Sterbos en Wolfsheuvel. De kern van dit gebied 

bestaat uit de bossen en dreven van Sterbos. In het westelijke en zuidelijke deel ervan is de landbouw 

hoofdzakelijk grondgebonden. Dit gebied is merendeels beschermd als vogelrichtlijngebied en deels 

als VEN-gebied. 

Buiten enkele boerderijen is er nauwelijks bebouwing. De gemeente opteert om dit karakter zo te 

houden.  

 

In de bindende bepalingen van dit GRS wordt bepaald dat de gemeente een RUP opmaakt voor de 

zonevreemde bedrijven.   
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8. Bestaande juridische toestand 

8.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 

In dit hoofdstuk komen juridische plannen aan bod, die ofwel geheel of gedeeltelijk in het plangebied 

liggen ofwel in de nabije omgeving ervan liggen en door hun eigenheid van belang kunnen zijn bij de 

verdere uitwerking van het RUP. Eerst wordt een overzichtstabel getoond, waarna er een korte 

toelichting per relevant plan volgt. Verder komen ook een aantal plannen, waarvan de juridische 

draagkracht nog onduidelijk is, in dit hoofdstuk aan bod. 

8.2. Synthesetabel bestaande juridische toestand 

Tabel 1: synthese bestaande juridische toestand 

Plan Kenmerken 

Gewestplan Zie 8.2.1 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Algemene plannen van aanleg Geen 

Bijzondere plannen van aanleg Geen 

Gemeentelijke stedenbouwkundige 

verordeningen 

Geen 

Verkavelingsvergunningen Geen 

Gewestelijke rooilijnplannen Geen 

Provinciale rooilijnplannen Geen 

Gemeentelijke rooilijnplannen Geen 

Atlas der buurt- en voetwegen Zie 8.2.2 

Habitatrichtlijngebieden Geen 

Vogelrichtlijngebieden Zie 8.2.3 

VEN-gebieden (natuurdecreet) Geen 

Erfdienstbaarheden Geen 

Ruilverkavelingen Geen 

Gebieden met recht van voorkoop Zie 8.2.4 

Erfgoedlandschappen (Landschapsatlas) Geen 

Beschermde monumenten Geen 

Beschermde landschappen Geen 

Beschermde stads- en dorpsgezichten Geen 

Atlas der waterlopen Zie 8.2.6 

Beschermingszones grondwaterwinningen Geen 

Erkende natuurreservaten Geen 

Centrale Archeologische Inventaris Geen 

Provinciale landschapskaart Zie 8.2.7 

Vergunningen Zie 8.2.8 
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8.2.1. Gewestplan 

 

Figuur 8: gewestplan 

Het plangebied is deels gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en deels gelegen in 

bosgebied. Het bosgebied kent reeds jarenlang een landbouwgebruik en is dan ook niet effectief bebost.  
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8.2.2. Buurtwegen 

 

Figuur 9: Buurtwegen 

De noordelijke dreef valt samen met Buurtweg nr. 92. Op 1 februari 1863 werd een wijzigingsplan 

goedgekeurd waarbij na een verkoop de ligging van buurtweg 92 werd vastgelegd en de meest 

zuidelijke dreef werd opgenomen als nieuwe buurtweg.  
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8.2.3. Speciale beschermingszones 

 

Figuur 10: vogelrichtlijngebied 

Het plangebied is gelegen in het vogelrichtlijngebied “De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot 

Schietveld” (BE2101437).  

 

Bij de aanvraag van het planologisch attest werd een passende beoordeling opgemaakt, waarin de 

mogelijke effecten op de natuurwaarden in de omgeving onderzocht worden. Deze wordt als bijlage bij 

het RUP gevoegd.  
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8.2.4. Voorkooprecht 

 

Figuur 11: Voorkooprecht 

De Vlaamse Landmaatschappij heeft een recht van voorkoop in functie van natuurontwikkeling. De 

begrenzing valt samen met de grens van het bosgebied volgens het gewestplan. 

 

8.2.5. Erfgoed 

Er zijn geen beschermde of geïnventariseerde erfgoedelementen aanwezig in of nabij het plangebied. 

Het Kasteel Sterbos, op meer dan 1km ten zuidwesten van het plangebied, is opgenomen op de 

inventaris bouwkundig erfgoed.  

 

Binnen het projectgebied of in de nabijheid komen geen archeologische sites voor en werd geen 

archeologisch onderzoek uitgevoerd.  
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8.2.6. Waterlopen 

 

Figuur 12: Atlas der waterlopen 

Er liggen geen officiële waterlopen in het plangebied. Op de oostelijke grens ligt een gracht.  

 

Ten oosten ligt de Schrobbersloop, een waterloop van 2e categorie die beheerd wordt door de 

provincie Antwerpen.  
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8.2.7. Provinciale landschapskaart 

 

Figuur 13: provinciale landschapskaart 

Op de landschapskaart zijn de twee westelijke dreven opgenomen, beide ontstaan na 1850. Ook het 

achterliggende bosgebied is opgenomen, zonder bijkomende gegevens.  
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8.2.8. Vergunningen 

 

Figuur 14: vergunningstoestand 

 

Het originele woongebouw met aangebouwde schuur en de verderop gelegen schuur met 

aangebouwde stal werden opgericht voor 22 april 1962 en zijn dus geacht vergund.  

De overige gebouwen werden opgericht tussen 22 april 1962 en de inwerkingtreding van het 

gewestplan (30 september 1977). Ook deze gebouwen worden geacht vergund te zijn.  

Op 9 juni 1986 werd een vergunning verleend voor het bouwen van een melkveestal.  

Eén kleine uitbouw aan de woning, een kleine loods centraal op het terrein en twee sleufsilo’s aan de 

linkerzijde van het terrein zijn gebouwd zonder vergunning.  

Voor de recentere melkveestal werd een vergunning verleend op 18 april 2017. 

 

Het bedrijf beschikt over een exploitatievergunning, geldig tot 24 augustus 2029, voor het houden van 

runderen, het stallen van landbouwvoertuigen, het houden van een melkkoeltank en een 

propaangastank en de opslag van dierlijke mest. 
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9. Watertoets 

 

9.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 

2003) legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. 

 

Deze watertoets houdt in dat moet nagegaan worden of het voorliggende plan (en de realisatie ervan) 

geen schadelijke effecten heeft op de waterhuishouding in het gebied. Indien dit wel het geval is dan 

moeten deze effecten, indien mogelijk, zoveel mogelijk beperkt of gecompenseerd worden. 

 

9.2. Resultaten watertoets 

9.2.1. Overstromingsgevoelige gebieden 

 

Figuur 15: overstromingsgevoelige gebieden 

Het plangebied is niet aangeduid als mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied. Ten zuiden 

van het plangebied ligt een overstromingsgevoelig gebied rond de Buisloop. 
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9.2.2. Infiltratiegevoelige gebieden 

 

Figuur 16: Watertoets - Infiltratiegevoeligheid 

Het plangebied wordt aangeduid als 

infiltratiegevoelig gebied.  

 

 

9.2.3. Grondwaterstromingsgevoeligheid 

 

Figuur 17: Watertoets - 

Grondwaterstromingsgevoeligheid 

Het plangebied wordt aangeduid als matig 

gevoelig voor grondwaterstromingen. 

 

9.2.4. Zonering 

 

Figuur 18: Watertoets - Zonering 

Het plangebied is gelegen in individueel te 

optimaliseren buitengebied. Het afvalwater moet 

individueel gezuiverd worden en hiervoor is 

reeds een IBA geplaatst.  

 

9.3. Conclusie 

Het plangebied is niet gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied.  
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In het planologisch attest wordt een verlegging van een niet-geklasseerde waterloop en de 

aanplanting van een nieuwe bomenrij voorzien. De nieuwe verharde oppervlakte bedraagt ca. 

6.706m².  

Er wordt een oppervlakte van ca. 20.000m² herbestemd van bosgebied naar agrarisch gebied. In 

werkelijkheid zijn deze gronden reeds jarenlang in gebruik voor de landbouw.  

 

Met betrekking tot het aspect grondwaterstroming worden geen significante negatieve effecten 

verwacht. Voor de toegelaten werken is er vermoedelijk geen bronbemaling nodig.  

 

Er worden geen significante schadelijke effecten met betrekking tot de grondwaterkwaliteit verwacht. 

De stallen worden niet van mestkelders voorzien, alles wordt opgevangen in mestsilo’s.  

 

De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn onverminderd van kracht. 
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10. Onderzoek naar de plan-MER-plicht 

 

Op datum van 27 juni 2016 werd aan LV Wouters - Verbreuken een positief planologisch attest 

afgeleverd voor de vernieuwing en uitbreiding van een landbouwbedrijf, gelegen Heistraat 33 in 

Wuustwezel. Bij de aanvraag voor het planologisch attest werd een plan-MER-screening toegevoegd 

(opgemaakt door Eco-scan, 19/05/2016).  

De Dienst Milieueffectrapportgebeheer heeft op 9 juni 2016 beslist dat de het voorgenomen plan geen 

aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet 

nodig is. De screening en de beslissing zijn opgenomen in bijlage bij het voorliggende RUP.  

 

Het voorliggende RUP wordt opgemaakt in navolging van het planologisch attest, conform artikel 4.4.26. 

van de Codex Ruimtelijke Ordening. Er worden geen bijkomende mogelijkheden voorzien en de 

randvoorwaarden opgelegd in het planologisch attest worden overgenomen in het RUP. Het RUP vormt 

een voortzetting van het planologisch attest. 

 

In dit hoofdstuk worden de mogelijke milieueffecten van het plan op de verschillende te beoordelen 

disciplines beschreven. Hierbij wordt steeds een vergelijking gemaakt tussen de huidige (juridische) 

toestand en de toestand na de realisatie van de ontwikkelingen die dit RUP beoogt. De screening binnen 

deze startnota gaat uit van de gewenste ontwikkelingen zoals deze op dit moment gekend zijn. Bij de 

effectieve milieueffectenbeoordeling later in het RUP-traject zullen eventuele nieuwe ontwikkelingen 

worden meegenomen en worden, vanuit de verschillende milieudisciplines, de nodige randvoorwaarde 

geformuleerd. Deze zullen bepalend zijn voor het uiteindelijke RUP. 

 

 

Te screenen disciplines 

In het hiernavolgende onderzoek naar milieueffecten worden achtereenvolgens volgende disciplines 

gescreend: 

 

1. bodem; 

2. water; 

3. mobiliteit; 

4. geluid; 

5. licht; 

6. luchtkwaliteit; 

7. biodiversiteit, fauna en flora; 

8. onroerend erfgoed; 

9. ruimtelijke ordening; 

10. energie- en grondstoffenvoorraden; 

11. gezondheid en veiligheid van de mens; 

12. samenhang tussen de genoemde factoren; 

 

Werkwijze 

Bij deze screening wordt steeds vergeleken met de referentiesituatie; dit is in principe de juridische 

toestand volgens het geldende gewestplan, zoals beschreven in paragraaf 8.2.1. Deze juridische 

toestand wordt echter aangevuld door de beschrijving van de bestaande toestand die eerst in beeld 

wordt gebracht, voor zover dat nog niet is gebeurd in hoofdstuk 3. Indien wel, wordt hierop niet meer 

teruggekomen, maar wordt naar deze paragraaf verwezen. 
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Vervolgens worden de ingrepen op deze referentiesituatie besproken, samen met de mogelijke effecten 

ervan. Daarbij wordt niet alleen de aard, maar ook de omvang van de ingreep in beschouwing genomen. 

De mogelijke effecten worden eventueel gevolgd door milderende maatregelen. Indien er leemten in de 

kennis zijn, worden deze vermeld.  

 

Tot slot wordt in dit hoofdstuk ook nagegaan of het voorgenomen plan grensoverschrijdende of 

gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten kan hebben. 

10.1. Ingrepen ten gevolge van de uitvoering van het plan 

De referentiesituatie vormt de vergunde situatie zoals weergegeven onder 8.2.8. Het betreft een 

bestaand landbouwbedrijf. 

 

Ten opzichte van de referentiesituatie kan na de goedkeuring van het RUP een uitbreiding van het 

landbouwbedrijf op de locatie Heistraat 33 gerealiseerd worden, conform het afgeleverde planologisch 

attest.  

 

Dit heeft tot gevolg dat de activiteiten op de site Sterbos afgebouwd worden. Het betreft dus 

voornamelijk een verplaatsing van de activiteiten, met een beperkte uitbreiding.  

10.2. Effecten inzake bodem 

Bestaande toestand 

 

Figuur 19: bodemkaart 

De bodem wordt ter hoogte van de site aangeduid als een matig natte zandbodem met duidelijke ijzer 

en/of humus B horizont (Zdgb), ten zuiden van gaat dit bodemtype over in een natte zandbodem (Zeg), 

en meer naar het noorden bevinden er zich natte lemige zandbodems (Seg/Sfg). 
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Mogelijke effecten  

De uitbreiding van het landbouwbedrijf zal een bijkomende impact op de bodem tot gevolg hebben door 

het oprichten van gebouwen en het aanleggen van verhardingen. Zoals zichtbaar op Figuur 3 met de 

oorspronkelijke toestand is er ook bebouwing afgebroken en is de netto oppervlakte aan bijkomende 

bebouwing en verharding beperkt.  

Het verplicht clusteren van de gebouwen beperkt de impact op de bodem.  

Een deel van de percelen behoudt de bestemming als bosgebied en blijft zo gevrijwaard van bebouwing, 

verharding en landbouwexploitatie.  

Het afbouwen van de activiteiten op de site Sterbos kan een positief effect op de bodem tot gevolg 

hebben.  

 

Conclusie 

Er worden geen significant negatieve effecten met betrekking tot de bodem verwacht.  

 

10.3. Effecten inzake water 

Bestaande toestand 

Voor de referentiesituatie inzake overstromingsgevoeligheid, grondwaterstromingsgevoeligheid en 

infiltratiegevoeligheid wordt verwezen naar hoofdstuk 9.  

Voor de referentiesituatie inzake waterzuivering wordt verwezen naar het zoneringsplan in hoofdstuk 

9.2.4. 

 

Mogelijke effecten 

De uitbreiding van het landbouwbedrijf heeft een verminderde infiltratie van hemelwater tot gevolg door 

het oprichten van gebouwen en het aanleggen van verhardingen. Zoals zichtbaar op Figuur 3 met de 

oorspronkelijke toestand is er ook bebouwing afgebroken en is de netto oppervlakte aan bijkomende 

bebouwing en verharding beperkt. 

Het verplicht clusteren van de gebouwen beperkt de impact op de waterhuishouding.  

Een deel van de percelen behoudt de bestemming als bosgebied en blijft zo gevrijwaard van bebouwing, 

verharding en landbouwexploitatie.  

 

In het planologisch attest wordt een reorganisatie van de grachten voorzien, met bomenrijen langs de 

randen. De afwateringsgracht op het weiland achter de stallen werd reeds verlegd naar de nieuwe grens 

tussen het landbouwgebied en het bosgebied. Het RUP laat ook in de toekomst werken in functie van 

de waterhuishouding toe.  

 

De behandeling van afvalwater dient te voldoen aan bestaande wetgeving, waarin de nodige 

maatregelen opgelegd worden om een impact op het oppervlakte- en grondwater uit te sluiten. De 

vernieuwing van het landbouwbedrijf heeft tot gevolg dat oudere technische installaties zullen 

vervangen worden door modernere beschikbare technieken.  

 

Aangezien er geen riolering voorzien wordt zal het bedrijf het afvalwater zuiveren in een IBA.  

 

De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn onverminderd van kracht. 

 

Conclusie 

Er worden geen significant negatieve effecten met betrekking tot water verwacht.  
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10.4. Effecten inzake verkeer en mobiliteit 

Bestaande toestand 

De ontsluiting van het landbouwbedrijf gebeurt in eerste instantie door smalle landbouwwegels naar de 

grotere lokale wegen en de gewestweg N1 (Bredabaan). 

 

Mogelijke effecten 

In de plan-MER-screening van het planologisch attest wordt een inschatting gemaakt van de 

mobiliteitseffecten.  

In de huidige situatie vormt de site aan Sterbos de uitvalsbasis voor het bewerken van de gronden. De 

vervoersbewegingen aan de Heistraat beperken zich momenteel dan ook tot het vervoeren van voeders, 

mest en vaarzen. Met de geplande herlokalisatie zullen de hoofdactiviteiten verschuiven van Sterbos 

naar de site aan de Heistraat. Door het voorzien van een landbouwloods voor het stallen van voertuigen 

en het bijhorende materieel aan de Heistraat, zal het bewerken van de landbouwgronden van deze site 

uit gecoördineerd worden. Door het voorzien van silo’s voor de opslag van groenvoerder aan de Heistraat 

komt het transport van voeders vanuit Sterbos wel te vervallen. Nieuwe transporten hebben verder 

betrekking op de afvoer van melk en verkochte dieren, alsook op bezoeken door controle-instanties, de 

veearts en leveranciers. In de gewenste situatie op lange termijn worden nagenoeg geen bijkomende 

transporten voorzien, doordat alle dieren nu op de Heistraat gehouden worden, dienen er geen dieren 

meer aangevoerd te worden vanuit de site Sterbos. Ook de afvoer van droge koeien (d.i. koeien die 

geen melk meer geven) komt te vervallen aangezien alle dieren op de site aan de Heistraat gehuisvest 

zullen zijn. 

 

Zoals af te leiden is uit onderstaande tabel zullen de continue transportbewegingen doorheen het jaar 

(ophalen melk, leveringen,…) beperkt zijn. In het najaar en in het voorjaar zullen er wel een aantal 

piekdagen zijn waarop het aantal transportbewegingen een stuk hoger ligt. Met voorliggend plan zullen 

er op termijn meer dieren op de site gehouden worden, toch zal het aantal transportbewegingen in 

vergelijking met de huidige situatie afnemen. Dit kan verklaard worden doordat de transporten voor het 

voeder, dat momenteel vooral opgeslagen wordt op Sterbos, zullen wegvallen. Ook verplaatsingen van 

het vee van Sterbos naar Heistraat en omgekeerd zullen in de toekomstige situatie verminderen (korte 

termijn) of volledig wegvallen (lange termijn). Daartegenover staat wel dat het aantal transporten van 

externen (klanten en leveranciers) zal toenemen op de site aan de Heistraat, de frequentie hiervan is 

doorgaans laag in vergelijking met transporten voor het aanvoeren van voeders of de verplaatsing van 

de runderen tussen beide sites. 
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De omliggende wegen zijn geschikt om het verwachte verkeer te verwerken. De site is gelegen langs 

de Heistraat, die verhard is tot aan het bedrijf. Vanaf het bedrijf en verder naar het westen gaat de 

Heistraat over in twee aangeharde zandwegen, die beiden een van de vele dreven vormen die 

uitwaaieren vanuit het domein Sterbos. Het verkeer op deze wegen beperkt zich tot zeer locatiegericht 

landbouwverkeer. 

Alle landbouwverkeer tussen de site aan het Sterbos en deze aan de Heistraat verlopen momenteel via 

dit netwerk van dreven. Naar de toekomst toe, indien de site aan het Sterbos volledig wegvalt, dan zal 

nog steeds 2/3 van het landbouwverkeer via deze dreven verlopen aangezien het gros van de 

cultuurgronden van de initiatiefnemer in die regio gelegen zijn. Het overige aandeel van de transporten 

zal via de openbare weg gebeuren. 

De site bevindt zich in een typisch ruraal gebied waardoor de mobiliteit zeer landbouwgericht is en in 

het algemeen beperkt. Enkel op een aantal dagen in het najaar (en in beperktere mate het voorjaar) is 

er sprake van een duidelijke piek in transportbewegingen. Deze zijn gerelateerd aan seizoenale af- en 

aanvoer van landbouwproducten. Gezien de ligging in agrarisch gebied, met weinig directe buren kunnen 

deze transporten niet als hinderlijk aanzien worden. 

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten met betrekking tot mobiliteit verwacht.  

Het betreft voornamelijk een verplaatsing van verkeersstromen ten gevolge van de reorganisatie van 

het landbouwbedrijf.  

 

10.5. Effecten inzake geluid 

Bestaande toestand 

In de directe omgeving van het plangebied komen geen geluidsbelastende activiteiten voor die niet 

eigen zijn aan een agrarische omgeving. 

 

Mogelijke effecten 

Inzake geluidsemissie kan (intern) transport als grootste bron aanzien worden. Er wordt een beperkte 

stijging van het aantal transporten verwacht, maar het totaal aantal transporten zal globaal gezien 

beperkt blijven.  

Door de eerder afgelegen ligging van het bedrijf en de aanwezigheid van bedrijven met gelijkaardige 

activiteiten in de omgeving zal het transport niet als hinderlijk ervaren worden. Er worden dan ook geen 

significante effecten inzake geluid verwacht. 

 

Conclusie 

Er zijn geen significant negatieve effecten inzake geluid te verwachten. 

 

10.6. Effecten inzake licht 

Bestaande toestand 

Er zijn geen specifieke gegevens inzake licht aanwezig.  

De terreinen worden verlicht in functie van een veilige landbouwexploitatie en bewoning.  

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

De verlichting zal beperkt worden tot het strikt noodzakelijke om een veilige landbouwexploitatie en 

bewoning mogelijk te maken.  

De dreven worden door vleermuizen gebruikt als vliegroute en/of foerageergebied en ook voor 

vogelpopulaties hebben de dreven een waarde. In de passende beoordeling worden maatregelen 

voorgesteld om overmatige verlichting te beperken: 
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- buitenverlichting moet gebruik maken van sensoren en timers, zodat deze uitvalt wanneer deze 

niet meer nodig is 

- buitenverlichting zal enkel gebruikt zal worden indien nodig (om bv. ’s morgens vroeg of ’s 

avonds laat naar de stallen te gaan) 

- er wordt gebruik gemaakt van neerwaartse verlichting, zonder lichtverstrooiing naar de 

buitenomgeving (verlichting niet hoger dan de gebouwen). 

 

Mits het voorzien van deze maatregelen worden er dan ook geen bijkomende effecten inzake lichthinder 

verwacht door voorliggend plan. 

 

Conclusie 

Er zijn geen significant negatieve effecten inzake licht te verwachten. 

 

10.7. Effecten inzake luchtkwaliteit 

Bestaande toestand 

Volgens het geoloket van de VMM zijn er in het gebied geen belangrijke knelpunten inzake luchtkwaliteit. 

Het jaargemiddelde voor fijn stof PM10 bedraagt 16-20 µmg/m³ en voor NO2 bedraagt dit 11-15µg/m³. 

Vanaf een jaargemiddelde concentratie van 40 µg/m³ is de norm voor PM10 en NO2 overschreden.  

 

De luchtkwaliteit ter hoogte van de site werd op basis van de periode 2010 tot 2012 aangeduid als ‘vrij 

goed’ (bron: geoloket RUP lucht). 

 

Mogelijke effecten 

In de plan-MER-screening van het planologisch attest werd een inschatting van de impact op lucht 

gemaakt. Er worden voornamelijk emissies door het verkeer en de dieren verwacht. Gezien het aantal 

dieren met voorliggend plan zal stijgen van in totaal 131 runderen (huidige situatie) naar 440 runderen 

(gewenst op lange termijn), zal dit een invloed hebben op de geur-, fijn stof en ammoniakemissies. Op 

basis van de emissiekengetallen opgenomen in het richtlijnenboek landbouwdieren (Willems et al., 

2011) kan de ammoniak- en fijnstofemissie ingeschat worden. Gezien het ontbreken van 

geuremissiekengetallen voor rundvee kan de geuremissie niet cijfermatig weergegeven worden. De 

emissies van PM10-stof zullen toenemen van 11 kg/j naar 38 kg/j, deze van PM2,5-stof wijzigen van 3 

kg/j naar 10 kg/j. Deze stofemissies kunnen als beperkt aanzien worden en zullen geen significante 

impact hebben. De ammoniakemissie zal toenemen van 830 kg/j naar 3.172 kg/j, de mogelijke effecten 

hiervan op de natuurwaarden in de omgeving worden besproken in de passende beoordeling (in bijlage). 

Het aantal transporten ter hoogte van de site zal op termijn afnemen (zie discipline mobiliteit), waardoor 

geen significante effecten op de luchtkwaliteit verwacht worden. 

 

Het landbouwbedrijf blijft kleinschalig. Het houden van melkvee vormt een normale activiteit in deze 

regio, met verschillende landbouwbedrijven in de directe omgeving.  

 

Conclusie 

Er worden geen significant negatieve effecten inzake luchtkwaliteit verwacht. 
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10.8. Effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora 

Bestaande toestand 

 

Figuur 20: Biologische waarderingskaart 

 

Een groot deel van het plangebied wordt aangeduid als complex van biologisch minder waardevolle en 

waardevolle elementen. Het betreft een combinatie van soortenarm permanent cultuurgrasland (hp), 

met bomenrijen van Zomereik en Robinia.  

De percelen in de omgeving van het bedrijf die een agrarisch landgebruik kennen, worden op basis van 

de biologische waarderingskaart als biologisch minder waardevol aangeduid.  

Een naaldhoutaanplant ten NW van de site wordt als biologisch waardevol aanzien. 

 

Mogelijke effecten 

Een deel van het plangebied heeft de bestemming bosgebied, maar op het terrein is er geen bos 

aanwezig. Aangezien de dreven gevrijwaard blijven worden er geen bomen geveld voor de uitbreiding 

van het landbouwbedrijf. De achterste delen van de percelen behouden hun bestemming bosgebied. 

 

De aanvraag bevindt zich binnen de perimeter van het vogelrichtlijngebied “De Maatjes, 

Wuustwezelheide en Groot Schietveld” (BE2101437). Mogelijke effecten van het bedrijf op deze 

gebieden zijn: 

- ruimtebeslag 

- verdroging; 

- verzuring en vermesting (door ammoniakemissie); 

- verontreiniging/vergiftiging via oppervlaktewater/bodem of grondwater; 

- lichthinder. 

 

Gezien de ligging binnen het vogelrichtlijngebied werd er bij de aanvraag van het planologisch attest 

een passende beoordeling opgemaakt, die de mogelijke effecten van het voorliggende plan op dit gebied 

bespreekt. Deze passende beoordeling is opgenomen als bijlage. Op basis hiervan kan gesteld worden 

dat, mits het nemen van een aantal maatregelen, er geen significante effecten verwacht worden ter 

hoogte van het vogelrichtlijngebied. 
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Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten verwacht met betrekking tot fauna, flora en 

biodiversiteit. 

 

10.9. Effecten inzake onroerend erfgoed 

Bestaande toestand 

Voor de referentiesituatie wordt verwezen naar 8.2.5 en 8.2.7.  

Landschappelijk wordt het gebied gekenmerkt door de dreefstructuur die uitwaaiert vanuit het domein 

“Sterbos”, met tussenliggende landbouw. De site bevindt zich op de kruising van drie dreven.  

 

Mogelijke effecten 

In het RUP worden de bestaande dreven beschermd, conform de voorwaarden opgelegd in het 

planologisch attest. De inplanting van de gebouwen moet zodanig bepaald worden dat de impact op de 

dreven minimaal is. Tijdens de werken moeten de nodige maatregelen genomen worden om 

beschadiging van de bomen te voorkomen.  

 

Door een clustering van de gebouwen blijft de bebouwing compact en wordt slechts een deel van de 

percelen herbestemd naar landbouwgebied. De achterliggende delen van de percelen behouden de 

bestemming als bosgebied.  

 

Conclusie 

Er worden geen significant negatieve effecten inzake onroerend erfgoed verwacht. 

 

10.10. Effecten inzake ruimtelijke ordening 

Bestaande toestand 

De referentiesituatie in verband met ruimtelijke ordening is het gewestplan. 

 

Mogelijke effecten 

Door de opmaak van het RUP wordt ca. 2ha bosgebied herbestemd naar agrarisch gebied. Dit maakt 

het mogelijk om de activiteiten van het landbouwbedrijf van Sterbos grotendeels te herlokaliseren naar 

de site Heistraat. Op dei manier wordt de meer waardevolle omgeving van Sterbos gevrijwaard van 

deze landbouwexploitatie. De locatie aan de Heistraat is beter geschikt om deze activiteiten te clusteren. 

Het bosgebied dat herbestemd wordt is reeds zeer lang niet bebost geweest, waardoor er dus geen 

concreet verlies aan bosareaal is. Ook de vervoersbewegingen tussen beide sites zullen verminderen.  

 

Conclusie 

De opmaak van het RUP heeft een positief effect op de ruimtelijke ordening. 

 

10.10.1. Effecten inzake energie- en grondstoffenvoorraad 

Bestaande toestand 

Er zijn geen knelpunten gekend inzake energie- en grondstoffenvoorraad. 

 

Mogelijke effecten 

De realisatie van dit RUP zal geen toename van het energie- en grondstoffenverbruik met zich 

meebrengen. 

 

Conclusie 
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Er zijn geen significante negatieve effecten inzake energie en grondstoffen te verwachten zijn. 

 

10.11. Effecten inzake gezondheid en veiligheid van de mens 

Bestaande toestand 

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen SEVESO-bedrijven terug te vinden.  

 

Mogelijke effecten 

Er kunnen geen SEVESO activiteiten plaatsvinden binnen het plangebied. Het dichtstbijzijnde SEVESO-

bedrijf is Fluxys Belgium, op ongeveer 10km van het plangebied. 

 

Gezien het ontbreken van gevoelige locaties in de omgeving (rusthuizen, ziekenhuizen, scholen…) wordt 

geen extra hinder verwacht door het voorliggend plan. 

 

Conclusie 

Er zijn geen significant negatieve effecten inzake gezondheid en veiligheid van de mens te verwachten. 

De resultaten van de RVR-toets zijn terug te vinden onder hoofdstuk 1. 
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10.12. Effecten door de samenhang tussen de disciplines of door 

interactie met de omgeving 

10.12.1. Cumulatieve effecten 

Hierna wordt onderzocht in hoeverre er cumulatieve effecten optreden door ofwel de combinatie van 

verschillende planonderdelen, ofwel door het samengaan van het RUP met andere plannen of 

ontwikkelingen in de omgeving. Hierbij werden voorgaande analyses geëvalueerd, rekening houdend 

met de voorgestelde milderende maatregelen. 

 

Discipline Site Heistraat Site Sterbos Cumulatieve 

effecten 

bodem 0 + 0 

water 0 + 0 

verkeer en mobiliteit 0 0 0 

geluid 0 + 0 

licht 0 0 0 

luchtkwaliteit - + 0 

biodiversiteit, fauna en flora 0 + + 

onroerend erfgoed 0 + + 

ruimtelijke ordening 0 + + 

energie- en grondstoffenvoorraden 0 0 0 

gezondheid en veiligheid van de 

mens 

0 0 0 

Samenhang tussen de 

disciplines 

0 + + 

 

Legende:  

/ Het plan houdt geen wijziging in t.o.v. het geldend plan en de bestaande toestand 

0 Er is geen effect of een zeer minimaal effect voor deze discipline 

+, ++ Er is een positief of een significant positief effect voor deze discipline 

-, -- Er is een negatief of een significant negatief effect voor deze discipline 

 

Conclusie 

Op basis van voorgaande screening kan besloten worden dat de ingrepen geen cumulatieve negatieve 

effecten veroorzaken.  

 

10.12.2. Beoordeling van grensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten 

Volgende overwegingen leiden tot het besluit dat er vermoedelijk geen grensoverschrijdende effecten 

zullen voorkomen:  

- Het plangebied ligt op ca. 2km van de grens met Nederland;  

- De dichtstbijzijnde gemeentegrens bevindt zich op circa 2km (Nederland) en vervolgens op ca. 

3 km (Essen);  

- Het betreft een herlokalisatie van landbouwactiviteiten met een beperkte uitbreiding, gelegen 

in een landelijke omgeving waarin meerdere landbouwbedrijven actief zijn.. 
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10.12.3. Conclusie  

Vermits:  

 

 Dit gemeentelijk RUP niet van rechtswege plan-MER-plichtig is volgens het besluit van de 

Vlaamse regering van 10.12.2004;  

 Dit gemeentelijk RUP gelegen is in een speciale beschermingszone, maar uit de passende 

beoordeling blijkt dat er geen significante negatieve effecten verwacht worden (overeenkomstig 

art. 4.2.1 van DABM);  

 Er in alle redelijkheid geoordeeld kan worden dat de effecten van het voorliggende plan op de 

verschillende ontvangende milieusystemen en op de gezondheid van de mens niet negatief 

zullen zijn;  

 

voldoet dit RUP meerdere malen niet aan de voorwaarden voor plan-MER-plicht. De opmaak van een 

plan-MER is dus niet noodzakelijk. 
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11. RVR-toets 

 

Bij het opstellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan dient via de RVR-toets nagegaan te worden of de 

geplande ruimtelijke ontwikkelingen een invloed hebben op de risico's en mogelijke gevolgen van een 

zwaar ongeval in een Seveso-inrichting. Dit enerzijds omwille van de ligging van het plangebied, 

anderzijds omwille van de geplande ontwikkelingen in het plangebied. 

 

Indien uit de RVR-toets blijkt dat de geplande ruimtelijke ontwikkelingen geen invloed hebben op de 

risico’s of de gevolgen van een zwaar ongeval, dan kan de noodzaak voor de opmaak van een ruimtelijk 

veiligheidsrapport (RVR) worden uitgesloten. Indien uit de RVR-toets blijkt dat de geplande 

ontwikkelingen mogelijks een invloed hebben op de risico’s of de gevolgen van een zwaar ongeval, dan 

dient het (voor)ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voorgelegd te worden aan de dienst 

Veiligheidsrapportering van het departement Omgeving die beslist of er voor het plan al dan niet een 

ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) dient opgemaakt te worden. 

 

 

Resultaat RVR-Toets 

 

Uitgaande van de verkregen informatie (ingevoerd in de RVR-toets op 27.05.2019, met ref. RVR-AV-

1048), kan worden geconcludeerd dat: 

 

- Er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het plangebied; 

- Het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van een bestaande Seveso-inrichting; 

- Het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied niet mogelijk is, aangezien er 

geen bedrijvigheid aanwezig of gepland is binnen het plangebied. 

 

Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het RUP 

dient niet verder voorgelegd aan het Team Externe Veiligheid en er dient geen ruimtelijk 

veiligheidsrapport te worden opgemaakt. 





uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
27/05/2019 RVR-AV-1048 Gegevens RVR-toets

Betreft: Beslissing RVR-toets inzake RUP "RUP Zonevreemde bedrijven - deelplan LV Wouters-
Verbreuken"

Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn  dient in het beleid inzake ruimtelijk ordening rekening
gehouden te worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan
tussen Seveso-inrichtingen  enerzijds en aandachtsgebieden  anderzijds. Deze doelstelling wordt
verwezenlijkt door het houden van toezicht op de vestiging van nieuwe Seveso-inrichtingen, op
wijzigingen van bestaande Seveso-inrichtingen, en op nieuwe ontwikkelingen rond bestaande
Seveso-inrichtingen.

Onderstaande aftoetsing heeft specifiek betrekking op het aspect externe mensveiligheid zoals
bedoeld in de Seveso-richtlijn, of, m.a.w. op de risico’s waaraan mensen in de omgeving van
Seveso-inrichtingen (kunnen) blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van
gevaarlijke stoffen in die inrichtingen.

Uitgaande van de verkregen informatie (ingevoerd in de RVR-toets op 27/05/2019, met ref. RVR-
AV-1048), kan worden geconcludeerd dat:

Er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het plangebied;
Het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van een bestaande Seveso-
inrichting;
Het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied niet mogelijk is, aangezien er
geen bedrijvigheid aanwezig of gepland is binnen het plangebied.

Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het
RUP dient niet verder voorgelegd aan het Team Externe Veiligheid en er dient geen ruimtelijk
veiligheidsrapport  te worden opgemaakt.

Voor verdere informatie kan u terecht bij het Team Externe Veiligheid van het departement
Omgeving via seveso@vlaanderen.be

Europese Richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen betrokken zijn
Inrichtingen met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het
toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn
Gebieden zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende nadere
regels inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage

RVR-toets
Aan de gemeente Wuustwezel

1

2 3

1

2

3
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Bijlage: Gegevens van de RVR-toets
RUP ID nummer
RUP titel RUP Zonevreemde bedrijven - deelplan LV Wouters-Verbreuken
Initiatiefnemer gemeente Wuustwezel
Plangebied

Toets uitgevoerd op 27/05/2019
Nabijheid bestaande
Seveso-inrichtingen

Voor zover op het moment van de toets bekend, liggen er GEEN
bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het hierboven weergegeven
plangebied

Daarnaast werden nog de volgende vragen beantwoord:

Vraag Is er binnen het plangebied bedrijvigheid aanwezig of gepland?
Antwoord Nee, er is geen bedrijvigheid aanwezig noch gepland.
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12. Bijlage: Planologisch attest: onderzoek naar plan-MER-

plicht, incl. passende beoordeling 
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