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1 Inleiding

1.1 Korte beschrijving van voorliggend plan

Het plan dat in het plan-MER zal beoordeeld worden, is het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Lo-
kaal bedrijventerrein Kortenaken’.
De gemeente Kortenaken wenst een lokaal bedrijventerrein te ontwikkelen met een omvang
van ca. 6 ha. De opmaak van het RUP vloeit voort uit de opmaak van een inventaris en een on-
derzoek dat gevoerd is naar de ruimtelijke behoeften van de lokale bedrijven binnen de ge-
meente (zie §4). In het plan-MER zullen 5 locatiealternatieven voor het bedrijventerrein onder-
zocht worden (zie §6).

1.2 Gegevens initiatiefnemer

Gemeente Kortenaken
Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

Contactpersonen:
 Stefke Bellen, Omgevingsambtenaar, stefke.bellen@kortenaken.be
 Niels Willems, Schepen Ruimtelijke Ordening, niels.willems@kortenaken.be

1.3 Voorgesteld team van MER-deskundigen

Volgend team van erkende MER-deskundigen wordt voorgesteld voor de opmaak van het plan-
MER.

Discipline Naam Erkenningsnummer Erkenning
 vervalt op

Coördinator Anne Devivier
Discipline bodem Anne Devivier MB/MER/EDA/MER/2016/00004 Onbeperkt
Discipline water Anne Devivier MB/MER/EDA/MER/2016/00004 Onbeperkt
Discipline biodiversiteit Paul Durinck MB/MER/EDA/579-V1 Onbeperkt
Discipline landschap, bouwkun-
dig erfgoed en archeologie

Soetkin Verryt AMV/ERK/MER/EDA-659 Onbeperkt

Discipline mens - deeldomein
ruimtelijke aspecten

Soetkin Verryt AMV/ERK/MER/EDA-812 Onbeperkt

Discipline mens - deeldomein
mobiliteit

Stijn Van Pee AMV/ERK/MER/EDA-813 Onbeperkt

Verder werkten ook Soetkin Verryt (discipline mobiliteit), Annelies Anthierens (discipline grond-
water), Jos Van Winckel (discipline biodiversiteit) en Charlotte Verlinden (discipline landschap
en mens, ruimtelijke aspecten) mee aan het plan-MER.
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2 M.e.r.-procedure

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de m.e.r.-procedure. Het wil tegelijk ook informatie bieden
aan inwoners van de gemeente waar deze kennisgevingsnota ter inzage ligt, onder andere over
hoe ze concreet kunnen reageren op de kennisgevingsnota.

Milieueffectrapportage (kortweg m.e.r.) is een juridisch-administratieve procedure waarbij, voor-
dat een activiteit of ingreep plaatsvindt, de milieugevolgen worden bestudeerd, besproken en
geëvalueerd.

Via het milieuonderzoek wordt getracht om de voor het milieu mogelijk negatieve effecten in
een vroeg stadium van de besluitvorming te kennen zodat ze kunnen worden voorkomen of ge-
milderd. Op die wijze kan het voorliggend project of plan worden bijgestuurd.

Het milieueffectrapport vormt bijgevolg een belangrijk instrument bij de besluitvorming. Het is
een hulpmiddel voor de overheid om te beslissen of een bepaald project of plan zal toegelaten
of vergund worden en onder welke voorwaarden.

Het gemeentelijk RUP dat in dit plan-MER op mogelijke milieueffecten wordt onderzocht, betreft
het vastleggen van het juridisch-planologisch kader waarin een lokaal bedrijventerrein met een
oppervlakte van ca. 6 ha in Kortenaken kan worden opgericht.

Omdat het plan-MER wordt opgesteld in functie van het op te maken RUP moet het duidelijke
uitspraken bevatten omtrent de elementen die in het RUP moeten worden opgenomen, met
name een gemotiveerde afweging op vlak van milieu van de verschillende redelijke locaties en
een opgave van milderende maatregelen met een ruimtelijke weerslag (bijvoorbeeld eventuele
maatregelen inzake verfijning van de zoekzone, parkeergelegenheid, waterberging, groenbuf-
fer, enz.).

2.1 Toetsing aan de project-m.e.r.-plicht

Om na te gaan of het voorgenomen plan onder de toepassing van de plan-m.e.r.-plicht valt,
moeten drie vragen stapsgewijs beantwoord worden, namelijk:

1) Valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het De-
creet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)?

Ja // Een ruimtelijk uitvoeringsplan betreft een plan dat door een overheidsinstantie wordt
opgesteld om middels een wetgevingsprocedure door de Vlaamse Regering te worden
vastgesteld. Dit maakt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan onder de definitie valt van een plan
of programma zoals gedefinieerd in het DABM.

2) Valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM?

Ja // Het plan vormt het kader voor de latere toekenning van een vergunning (waaronder
minstens een stedenbouwkundige vergunning) aan een project, zodat het plan onder het
toepassingsgebied van het DABM valt.
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3) Valt het plan onder de plan-m.e.r.-plicht?
Ja // Het voorgenomen plan vormt een kader voor projecten zoals die vermeld worden on-
der Bijlage I, II of III van het m.e.r.-decreet, meer bepaald rubriek 10 a van bijlage II en III:
industrieterreinontwikkeling. Het plan is dus van rechtswege plan-m.e.r.-plichtig. In principe
kan voor voorliggend plan gemotiveerd worden dat het een klein gebied op lokaal niveau
betreft, waarvoor een screeningsnota zou volstaan.
Op basis van de kwetsbaarheid in de omgeving en adviezen op het voorontwerp RUP kan
echter geconcludeerd worden dat er toch mogelijk aanzienlijke milieueffecten kunnen optre-
den, waardoor er wordt gekozen om een plan-MER op te maken.

2.2 Overzicht m.e.r.-procedure

Een plan dat door een instantie wordt opgesteld en vastgesteld (in dit geval een Gemeentelijk
Ruimtelijk Uitvoeringsplan – RUP) én dat het kader vormt voor de toekenning van een vergun-
ning voor een project valt binnen het toepassingsgebied van het plan-m.e.r.-decreet.

Het decreet betreffende milieueffect- en veiligheidsrapportage van 18 december 2002 (het zo-
genaamde mer/vr-decreet, hierna “het decreet” genoemd) beschrijft de m.e.r.-procedure (BS 13
februari 2003). Dit decreet is op het vlak van milieueffectrapportage voor plannen en pro-
gramma’s gewijzigd door het decreet van 27 april 2007 (1) (BS 20/06/2007), dat in voege trad
vanaf 1 december 2007.

Hierbij kunnen volgende fasen onderscheiden worden:
 Kennisgevingsnota
 Terinzagelegging en richtlijnen
 Opmaak MER
 Beoordelingsfase

2.2.1 Kennisgevingsnota

Als het voorgenomen plan plan-MER-plichtig is, stelt de initiatiefnemer een team van deskundi-
gen samen. Na het opstellen van de kennisgevingsnota, dient de initiatiefnemer het dossier in
bij de bevoegde overheid, namelijk de dienst Milieueffectrapportage, van het Departement Om-
geving. Na het ontvangen van de kennisgeving onderzoekt de dienst Milieueffectrapportage of
de kennisgeving volledig is en betekent deze beslissing onverwijld na ontvangst van de kennis-
geving.

2.2.2 Terinzagelegging en richtlijnen

De Dienst Mer stelt de volledig verklaarde kennisgeving onverwijld ter beschikking van het pu-
bliek (= terinzagelegging) overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de open-
baarheid van bestuur. De aankondiging wordt gepubliceerd via de website van de dienst Mer.
De aankondiging wordt eveneens gepubliceerd op de internetsite van de gemeente Kortenaken
en via publicatie in de krant (of gemeentelijk infoblad, …).

De dienst Mer bezorgt een afschrift van de kennisgeving aan het betrokken gemeentebestuur,
de provinciale overheid en de door de Vlaamse regering aangewezen administraties.

Op deze kennisgeving kunnen de burgers reageren. Bij de bekendmaking of terinzagelegging
wordt duidelijk aangegeven dat eventuele opmerkingen over de inhoudsafbakening van het
voorgenomen plan-MER binnen de 30 dagen na aanvang van de terinzagelegging aan de
dienst Milieueffectrapportage moeten worden bezorgd.

1 Decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepa-
lingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu (BS. 20 juni 2007).
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Na de terinzagelegging volgt een vergadering met de betrokken instanties, de zogenaamde
‘richtlijnenvergadering’, waarin de opmerkingen op de kennisgevingsnota worden besproken en
wordt nagegaan welke opmerkingen worden meegenomen bij de opmaak van het MER. De re-
sultaten van dit overleg vertaalt de Dienst Mer in de richtlijnen voor de opmaak van het plan-
MER.

2.2.3 Opmaak MER

Tijdens deze fase stelt het team van erkende deskundigen het MER op onder leiding van een
MER-coördinator, rekening houdend met de opgestelde richtlijnen. Er wordt tussentijds een ont-
werp-MER opgesteld dat informeel besproken wordt door de initiatiefnemer, het team van des-
kundigen, de Dienst Mer en aangeschreven administraties en openbare besturen tijdens een
zogenaamde ‘ontwerptekstbespreking’.

2.2.4 Beoordelingsfase

Na eventuele aanpassingen van het ontwerprapport wordt het definitieve plan-MER ingediend
bij de dienst Milieueffectrapportage. De dienst Milieueffectrapportage controleert of het MER be-
antwoordt aan de inhoudelijke vereisten van de richtlijnen, of de aangewende methodologie cor-
rect is en of de opmerkingen verwerkt werden.

Daarna keurt de dienst het MER goed of af en stelt ze een goedkeurings- of afkeuringsverslag
op. Deze goed- of afkeuring wordt binnen een termijn van 50 dagen betekend aan de initiatief-
nemer, de betrokken overheden, administraties, de MER-coördinator en het college van burge-
meester en schepenen van de betrokken gemeentebesturen. Een goedgekeurd plan-MER is -
in het kader van een RUP-procedure - vereist ten behoeve de voorlopige vaststelling van een
RUP.

2.3 Betekenis van de kennisgevingsnota

2.3.1 Relatie tot de m.e.r.-procedure

Zoals hoger aangegeven, is de kennisgevingsnota de eerste procedurele stap in de opmaak
van het milieueffectrapport. In deze nota zijn onder meer de voorgenomen activiteit, de aard, de
ligging, doelstellingen en verantwoording van het plan beschreven en worden de coördinaten
van de initiatiefnemer en namen van de voorgestelde uitvoerders van het milieueffectrapport
vermeld. Ook wordt hierin een overzicht gegeven van de juridische en beleidsmatige context en
onderzochte alternatieven, bestaande en beoogde vergunningen en relevante gegevens uit vo-
rige rapportages en goedgekeurde rapporten. Daarnaast beschrijft deze nota de specifieke mil-
lieuaspecten die onderzocht en beschreven zullen worden in het MER, inclusief de verdere aan-
pak voor de bepaling en de beoordeling van deze aspecten. Ook worden de reeds gekende
moeilijkheden en leemten in de kennis aangegeven.

2.3.2 Doel van de terinzagelegging

Het doel van de terinzagelegging van de kennisgevingsnota is ten eerste om de betrokken in-
woners van de gemeente op de hoogte te stellen van de voorgenomen activiteit en zijn moge-
lijke gevolgen op de omgeving. Ten tweede is het de bedoeling om concrete, zinvolle reacties
uit te lokken (zie verder) waarmee de dienst Milieueffectrapportage rekening kan houden bij de
opmaak van richtlijnen. Door nuttige inspraakreacties van inwoners kan het onderzoek voor het
milieueffectrapport inhoudelijk bijgestuurd worden. Meer informatie is beschikbaar in een folder
die de dienst Milieueffectrapportage daarover heeft opgesteld. Deze folder vindt u op de web-
stek http://www.lne.be/milieueffect-rapportage  of bij de milieuambtenaar van uw gemeente. De
folder kan u ook aanvragen via mer@vlaanderen.be.



M.e.r.-procedure

Revisie 1
Pagina 13 van 75

2.3.3 Termijn van de terinzagelegging

Concreet dient de gemeente waar de kennisgevingsnota ter inzage zal liggen een afschrift van
deze kennisgeving ter inzage te leggen na ontvangst van de kennisgevingsnota. Vanaf het be-
gin van deze terinzagelegging heeft het college van burgemeester en schepenen maximaal 30
dagen de tijd om de opmerkingen van de inwoners toe te sturen naar de dienst Milieueffectrap-
portage (2) . De inwoners kunnen hun opmerkingen ook rechtstreeks doorsturen naar de dienst
Milieueffectrapportage:

Vlaamse overheid
Departement Omgeving
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
mer@vlaanderen.be

Digitaal inspreken op de kennisgevingsnota is ook mogelijk via de website van de dienst Mer
(http://www.mervlaanderen.be ). Inspraakreacties kunnen hier ingegeven worden in de invulvel-
den of er kan een document worden opgeladen. Op de website is ook een folder beschikbaar
met meer informatie over de inspraakprocedure en de manier waarop geldige opmerkingen
kunnen worden ingediend. Deze folder kan ook aangevraagd worden via mer@vlaanderen.be.
Bij de milieuambtenaar van de betrokken gemeenten kan ook meer informatie verkregen wor-
den over de inspraakprocedure.

2.3.4 Wat zijn nuttige inspraakreacties?

De terinzagelegging is geen openbaar onderzoek waarbij bezwaarschriften kunnen ingediend
worden. Bezwaarschriften kunnen enkel ingediend worden tijdens het openbaar onderzoek dat
georganiseerd zal worden naar aanleiding van de RUP-procedure en van de latere vergun-
ningsaanvraag. Dit is dus tijdens de latere besluitvormingsprocedure en niet gedurende de
m.e.r.-procedure. Het milieueffectrapport is bij een dergelijk openbaar onderzoek overigens
bruikbaar als instrument om bezwaarschriften te onderbouwen maar ook een basis om ze te
weerleggen. Het is dus in ieders belang dat het milieueffectrapport van goede kwaliteit is.

Zoals eerder vermeld, kan de dienst Milieueffectrapportage enkel zinvolle reacties gebruiken
voor het opstellen van richtlijnen die de initiatiefnemer en de deskundigen moeten volgen bij het
opstellen van het MER. Dit kunnen opmerkingen zijn over de vorm en presentatie van het MER
maar ook inhoudelijke opmerkingen zoals opmerkingen over het voorgenomen plan zelf, over
de alternatieven, over de beschrijving van de bestaande toestand, milieueffecten en milderende
maatregelen, over de opvolging en evaluatie van de effecten, over de leemten in de kennis, ….

2.3.5 Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

De dienst Milieueffectrapportage bundelt de inspraakreacties samen met de ingekomen advie-
zen van de geraadpleegde adviesinstanties op de kennisgevingsnota en kan deze desgevallend
bespreken op een richtlijnenvergadering waar behalve de initiatiefnemer ook de verschillende
adviesinstanties op worden uitgenodigd.

De dienst Mer neemt een beslissing inzake de richtlijnen voor het opstellen van het milieueffect-
rapport aan de initiatiefnemer en de betrokken instanties binnen 20 dagen na het einde van de
terinzagelegging van de kennisgeving. Deze richtlijnen zijn een openbaar document en elke
burger kan ze bij de milieuambtenaar van zijn gemeente opvragen.

2  De aangehaalde termijnen zijn hier steeds termijnen van orde. Van de gemeente wordt verwacht dat ze na het ver-
strijken van de 30 dagen terinzagelegging de binnengekomen inspraakreacties onverwijld overmaakt aan de dienst Mili-
eueffectrapportage.
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De richtlijnen zijn ook beschikbaar op de website www.mervlaanderen.be .

2.4 Verdere procedures en besluitvorming

2.4.1 Ruimtelijk uitvoeringsplan

De inhoud van het plan-MER, meer specifiek de ruimtelijke consequenties van milderende
maatregelen, zullen worden opgenomen in het RUP. Dit kan gebeuren door een integratie in de
toelichtingsnota of als afzonderlijk document dat als bijlage aan het RUP wordt toegevoegd. Na
de plenaire vergadering (en eventuele bijsturingen) wordt het ontwerp RUP voorlopig vastge-
steld. Dit ontwerp RUP wordt vervolgens onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende
60 dagen. De inspraakreacties worden gebundeld en verwerkt door de GECORO (Gemeente-
lijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) dewelke een gemotiveerd advies uitbrengt. Uitein-
delijk wordt het RUP (na eventuele aanpassingen) definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een termijn van dertig dagen die ingaat
de dag na de betekening om de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te schorsen. Als het besluit van de
gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan niet tijdig
werd geschorst, wordt de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het ge-
meentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Het RUP treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing
houdende de definitieve vaststelling van het plan in het Belgisch Staatsblad.

2.4.2 Passende beoordeling en Verscherpte natuurtoets

Parallel aan het plan-MER worden eveneens een voortoets/passende beoordeling en een ver-
scherpte natuurtoets, respectievelijk conform de bepalingen van de Habitatrichtlijn / VEN-gebie-
den opgesteld. Eénmaal meer projectinformatie (bvb concrete technische uitvoeringsmodalitei-
ten) bekend is, wordt deze ‘toets’ op een meer gedetailleerde wijze opnieuw uitgevoerd in func-
tie van de vergunningsaanvraag.

2.4.3 Watertoets

Samen met het plan-MER worden de nodige elementen voor het opstellen van een Watertoets
conform de bepalingen van het decreet Integraal Waterbeleid aangeleverd. Eénmaal de be-
stemmingswijziging is vastgelegd en meer projectinformatie bekend is, wordt deze ‘toets’ op
een meer gedetailleerde wijze opnieuw uitgevoerd in functie van de vergunningsaanvraag.
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3 Situering

3.1 Ruimtelijke situering

Het plangebied is gelegen in de gemeente Kortenaken. De gemeente Kortenaken situeert zich in
het oosten van de provincie Vlaams-Brabant, tegen de grens met de provincie Limburg. Op het
grondgebied van Vlaams-Brabant leunt de gemeente aan tegen Zoutleeuw, Linter, Tienen, Glab-
beek en Bekkevoort. Daarnaast grenst de gemeente tegen Halen en Geetbets op Limburgs
grondgebied.

De gemeente Kortenaken bestaat uit de deelgemeenten Kortenaken, Ransberg, Hoeleden, Kers-
beek-Miskom en Waanrode. Verder behoort ook het gehucht Stok tot het grondgebied van Kor-
tenaken.

De Tiensesteenweg (N29) is de belangrijkste verkeersader en situeert zich in het uiterste westen
van de gemeente. Via de N29 is een ontsluiting in noordelijke richting naar de E314 mogelijk.

Voor een situering van de verschillende locatiealternatieven wordt verwezen naar §6.2.

Figuur 3-1: Situering Kortenaken

3.2 Juridische en beleidsmatige situering

3.2.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) werd definitief vastgesteld door de Vlaamse Rege-
ring op 23 september 1997. Een herziening van het RSV werd definitief vastgesteld door de
Vlaamse Regering op 12 december 2003 en een gedeeltelijke herziening op 17 december 2011.
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De gemeente Kortenaken behoort tot het buitengebied. In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
worden de volgende doelstellingen geformuleerd voor het buitengebied:

 Het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies;
 Het tegengaan van de versnippering van het buitengebied;
 Het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied;
 Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen;
 Het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied;
 Het afstemmen van het ruimtelijke beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch

systeem;
 Het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied.

Lokale bedrijventerreinen kunnen door middel van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(c.q. B.P.A.) worden ontwikkeld indien herlocalisatie van bestaande lokale bedrijven binnen de
eigen gemeente vanuit ruimtelijk oogpunt onvermijdelijk is, indien nieuwe lokale bedrijven worden
opgericht of indien bedrijven op een bestaand lokaal bedrijventerrein willen uitbreiden tot buiten
het bedrijventerrein. De volgende principes gelden voor de lokalisatie en inrichting van nieuwe
lokale bedrijventerreinen:

 ontwikkeling mogelijk in een hoofddorp en in economische knooppunten;
 verantwoording vanuit een globale ruimtelijke visie op de gemeente en in het bijzonder

op het hoofddorp
 vermits in een gemeente meerdere hoofddorpen kunnen voorkomen zijn meerdere lo-

kale bedrijventerreinen mogelijk mits motivering in het gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan;

 de oppervlakte moet worden beperkt tot 5 ha omdat het een lokale problematiek betreft,
omdat het in veel gevallen een “afwijkend B.P.A.” betreft en omdat het bedrijventerrein
gericht is op lokale bedrijven die beperkt van omvang zijn. Uitdrukkelijk moet worden
gesteld dat de oppervlakte niet beperkt is tot maximaal 5 ha per gemeente maar 5 ha
per hoofddorp. De beperking tot 5 ha is daarbij richtinggevend en kan niet worden op-
gevat als norm;

 de kaveloppervlakte wordt afgestemd op lokale bedrijven;
 geen zuivere kleinhandelsbedrijven op lokale bedrijventerreinen;
 aansluiting bij de kern of een bestaand bedrijventerrein;
 ontsluiting via gemeentelijke verzamelwegen rechtstreeks op primaire wegen of secun-

daire wegen;
 uitwerking van de ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen in gemeentelijke ruimtelijke

uitvoeringsplannen.

Voorgaande principes van lokalisatie en inrichting voor nieuwe lokale bedrijventerreinen, worden
als volgt geoperationaliseerd:

 De oppervlaktemaat dient geïnterpreteerd op basis van de terreinconfiguratie en de
aangetoonde lokale behoefte. Om voor voldoende aanbod te zorgen, kunnen gemeen-
ten in het buitengebied meer dan vijf hectare ontwikkelen.

 De bijkomende bestemming van lokale bedrijventerreinen zal op Vlaams niveau worden
gemonitord om de ruimtebalans te bewaken.

 Er is een goede ontsluiting, bij voorkeur ook ten aanzien van het openbaar vervoer.
 Bij voorkeur sluit de zone aan bij een hoofddorp. Het kan ook aansluiten bij een woon-

kern, zo mogelijk bij een bestaande kmo-zone of bij een bestaande grote harde ontslui-
tingsinfrastructuur in de mate dat dit verzoenbaar is met de zorg voor het behoud van
de open ruimte.

 Om ruimtelijke spreiding tegen te gaan, wordt intergemeentelijke samenwerking gesti-
muleerd om meerdere lokale bedrijventerreinen samen te voegen op één locatie die
voldoet aan de lokalisatieprincipes.
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3.2.2 Witboek BRV

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) verloopt in drie stappen: Groenboek, Witboek en
(Ontwerp) Beleidsplan. De Vlaamse Regering keurde het groenboek BRV goed op 4 mei 2012.
Het Witboek BRV werd op 30 november 2016 goedgekeurd.

De Vlaamse Regering heeft de ambitie om het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) te realise-
ren als opvolger van het RSV. Het Witboek, de tweede mijlpaal na het Groenboek, formuleert
doelstellingen, ruimtelijke ontwikkelingsprincipes en activiteiten die de basis zullen vormen de
ruimte van Vlaanderen te transformeren.

De herlokalisatie van bestaande zonevreemde activiteiten past binnen de doelstellingen die in
het BRV worden vooropgesteld.

3.2.3 Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant en addendum

Het ruimtelijk structuurplan Vlaams Brabant (RSVB) werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit
(MB) van 7 oktober 2004. Vervolgens is het plan in werking getreden op 1 december 2004. Het
RSVB werd later herzien. De aanvullingen en wijzigingen werden gebundeld in een ‘addendum’.
Dit addendum werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 6 november 2012. De herziening
beoogt in eerste plaats een afstemming van het structuurplan Vlaams-Brabant op het hogere en
lagere beleidsniveau zonder de uitgangspunten en kernprincipes van het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen te willen in vraag stellen.

Met betrekking tot lokale bedrijvigheid wordt in het RSVB gesteld:
Bij voorkeur worden terreinen voor lokale bedrijvigheid gebundeld aansluitend bij een hoofddorp.
Indien geen ruimtelijk verantwoorde locatie aan het hoofddorp wordt gevonden, kan een lokale
bedrijvenzone ook aansluiten bij een woonkern, zo mogelijk bij een bestaande kmo-zone of bij
een bestaande grote harde ontsluitingsinfrastructuur in de mate dat dit verzoenbaar is met de
zorg voor het behoud van de open ruimte en de kernenhiërarchie.
Om ruimtelijke spreiding tegen te gaan, wordt intergemeentelijke samenwerking gestimuleerd om
meerdere lokale bedrijventerreinen samen te voegen op één locatie die voldoet aan de lokalisa-
tieprincipes.

3.2.4 Ruimtelijk structuurplan Kortenaken

Het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Kortenaken is definitief vastgesteld door de ge-
meenteraad op 11 december 2012. Op 6 december 2012 werd het ruimtelijk structuurplan Kor-
tenaken gedeeltelijk goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams Bra-
bant.

In het GRS wordt aangetoond dat er een behoefte is aan een lokaal bedrijventerrein met een
oppervlakte van ca. 6 ha, enerzijds door de wens naar uitbreiding van bestaande bedrijven en
anderzijds door de wens tot opstart van nieuwe bedrijven.

Enkele zoekzones, die door de gemeente naar voor werden geschoven voor de realisatie van
bijkomende ruimte voor bedrijvigheid op schaal van Kortenaken zijn:

 Tiensestraat, zone in het verlengde van de Tiensestraat aansluitend aan de bedrijven
Bovin en Pieraerts;

 Heerstraat, zone rechts van de Heerstraat, beginnend aan de Tiensestraat (voormalige
loods Spapen);

 Tiensesteenweg, ter hoogte van het benzinestation en aansluitend aan het landelijk
woongebied Eindestraat ‘t Einde;

 zone aan het rondpunt Tiensestraat – Bauwelstraat – Baaistraat – Donkelstraat, aan-
sluitend aan het waterzuiveringsstation en het slachthuis.
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Ten slotte wordt in het GRS de opmaak van een RUP voor een lokale bedrijvenzone opgeno-
men. Dit RUP behelst het onderzoek naar een geschikte locatie, de afweging en de keuze tus-
sen zoekzones en de uitwerking van een lokale bedrijvenzone. Deze afweging en keuze toetst
de zoekzones op volgende elementen:

algemeen:
 aansluiten bij het hoofddorp of bij een bestaand bedrijventerrein of bij aanwezige ver-

gunde bedrijvigheid of bij een bestaande grote harde ontsluitingsinfrastructuur;
 ligging t.o.v. de herbestemde agrarische gebieden (rekening houdend met ‘Omzend-

brief RO/2010/01 betreffende het ruimtelijk beleid binnen de agrarische gebieden waar-
voor de bestaande plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen herbevestigd
zijn’, d.d. 07.05.2010);

 ligging t.o.v. beschermde gebieden (beschermde monumenten, landschappen en/of
dorpsgezichten, archeologisch patrimonium, Vlaams Ecologisch Netwerk, vogelrichtlijn-
of habitatgebied, waterwinningsgebied);

 ligging t.o.v. biologisch waardevolle gebieden;
 voldoen aan de watertoets;
 voldoen aan de principes van concentratie en bundeling van activiteiten;
 geen versnipperend effect hebben op de open ruimte, doch eerder een afwerking vor-

men van de bebouwde ruimte of een grensstellende functie hebben;
 goede landschappelijke inkleding/buffering;

vanuit de gemeentelijke natuurlijke structuur :
 niet gelegen in de vallei van de Velpe,
 niet aantasten van de valleien van de Moerbeek, Walsbeek, Spoelbeek, Gelbeek, Kat-

tebeek, Winterbeek/Kapellebeek en Paardenbeek,
 niet aantasten van de nog bestaande open corridors rond de diverse bebouwingsker-

nen;

vanuit de gemeentelijke agrarische structuur :
 niet aansnijden van de grote open akkergebieden Kersbeekveld, Liefkesrodeveld –

Borgveld, zone ten oosten van de kern van Hoeleden en ten westen van de kern van
Ransberg,

 niet aansnijden van de nog aaneengesloten grote landbouwzones op de flanken van de
Kalenberg en Ledensevroente, in de band tussen het kasteel Vroenhoven en Gelber-
gen-Ransberg langs de vallei van de Velpe en in het gebied rond het Flierenbeekhof in
de noordoostelijke hoek van Kortenaken,

 niet aansnijden van het nog aaneengesloten landbouwgebied ten zuiden van Ransberg,
deel uitmakend van de Getevallei;

vanuit de gemeentelijke landschappelijke structuur :
 niet aantasten van de beekvalleien (zie ook gemeentelijke agrarische structuur) en van

de parkkernen rond kasteel Vroenhoven, het Kasteeltje, het kasteel van Ransberg, het
kasteel van Waanrode, het kasteel Hoogemeyer, het kasteel van Kersbeek en de hoeve
Van der Velpen,

 niet aantasten van de veldbossen de Begijnenbossen, de boscomplexen op de hellin-
gen van de getuigenheuvels, het Molenbos, het Heidebos, de bossen van Ransberg en
het brongebied van Hoeleden,

 verzorgen van de landschappelijke integratie van de bedrijfsgebouwen;

vanuit het gemeentelijk mobiliteitsplan :
 inzake wegontsluiting, een zo snel mogelijke ontsluiting naar een secundaire weg en dit

via ten minste een lokale weg type I,
 vlot bereik zijn met het openbaar vervoer,
 gelegen langs het lokale of bovenlokale fietsroutenetwerk,
 indien een bedrijventerrein langs de N29, dan bij voorkeur slechts 1 toegang naar de

gewestweg (dus bundeling van de bedrijvenzone langs 1 kant van de weg), bij voorkeur



Situering

Revisie 1
Pagina 19 van 75

ook geen nieuwe aantakking op de gewestweg, maar een aansluiting via een reeds be-
staand kruispunt;

 indien een bedrijventerrein langs de Tiensesteenweg, overleg inzake de ontsluiting met
de buurgemeente Bekkevoort.

Bij de ontwikkeling van de gekozen zoekzone tot lokale bedrijvenzone worden de algemene prin-
cipes voor een goede ruimtelijke ordening gevolgd:

 een zuinig ruimtegebruik (meerdere bouwlagen, gemeenschappelijke voorzieningen,
hogere dichtheden, …);

 fasering van de nog te ontwikkelen gebieden;
 het aansnijden moet gepaard gaan met het vastleggen van de inrichtingsprincipes voor

de gehele zone;
 de grootte van de eigendom van de bedrijven dient in overeenstemming te zijn met de

omvang en realistische ontwikkelingsmogelijkheden en –noden van de bedrijven;
 afstemmen van het bereikbaarheidsprofiel van de locatie op het mobiliteitsprofiel van de

voorziene bedrijven;
 een ruimtelijk en landschappelijk doordachte aansluiting en begrenzing van het bedrijfs-

terrein ten opzichte van de omgeving.

3.2.5 Mobiliteitsplan Kortenaken 2011

Voor de ruimtelijk-economische structuur betekent het behoud en versterken van het landelijk
karakter dat er een alternatieve locatie gezocht moet worden voor zonevreemde bedrijven die
ruimtelijk onaanvaardbaar liggen.

Het GRS stelt daarom voor om een lokaal bedrijventerrein aan te leggen waardoor toch nog
een lokale economische dynamiek mogelijk blijft.

Dit lokaal bedrijventerrein kan dienen als mogelijke herlocalisatie van zonevreemde bedrijven
en staat in het teken van lokale tewerkstelling. Op basis van drie geselecteerde zoekzones
werd in de uitwerkingsfase een voorkeurlocatie geselecteerd. Vanuit mobiliteitsoogpunt is een
locatie langs de Tiensesteenweg (N29) de beste optie. De ontsluiting naar het hogere wegennet
en de bereikbaarheid met openbaar vervoer zijn hier veel beter dan bij de twee andere zones.
Indien de lokale verwevenheid en aansluiting bij het hoofddorp Kortenaken echter zwaarder
doorwegen, dan is de locatie langs de Tiensestraat (nabij betonfabriek Bovin) de beste keuze.
Vooraleer dit bedrijventerrein echter ontwikkeld kan worden, moet de gemeente eerst een dui-
delijke behoeftestudie uitvoeren.

3.2.6 Overzicht juridisch en beleidsmatige context

Bijlage 1 geeft een gedetailleerd overzicht van de relevante juridische en beleidsmatige rand-
voorwaarden.
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4 Verantwoording

Zoals reeds hoger aangehaald wordt in het GRS van Kortenaken de behoefte voor lokale bedrij-
vigheid aangetoond. Deze behoefte komt enerzijds voort uit de wens naar uitbreiding van be-
staande bedrijven, anderzijds is er uiteraard ook steeds de wens tot opstart van nieuwe bedrij-
ven. In eerder gevoerd onderzoek naar ruimtebehoefte binnen het sectoraal BPA zonevreemde
bedrijven wordt de ruimtevraag voor bijkomende bedrijvigheid geraamd op +/- 6 ha. Gezien ter
hoogte van de bestaande bedrijvenzones geen ruimte beschikbaar is voor uitbreiding conclu-
deert het GRS de noodzaak voor de opmaak van een RUP voor een lokale bedrijvenzone. “Ver-
der behoefteonderzoek, in navolging en zoals gebeurd is in het sectoraal BPA zonevreemde
bedrijven, zal als eerste stap van de opmaak van het RUP lokale bedrijvenzone plaatsvinden.”

Het verdere behoefteonderzoek werd uitgevoerd in de vorm van een inventarisatie van de be-
staande zonevreemde bedrijven. Tijdens deze “voorstudie” (fase 01) hebben 27 bedrijven zich
aangemeld om in aanmerking te worden genomen voor een planningsinitiatief. Een selectie van
bedrijven zal na uitvoerig onderzoek opgenomen worden in een RUP Zonevreemde bedrijven,
maar er werd in deze studie tegelijk ook aangetoond dat een aantal van de bedrijven die zich
aangemeld hebben omwille van ruimtelijke, juridische en/of planologische redenen niet op hun
huidige locatie bestendigd kunnen worden. Het gaat hierbij in totaal om 9 bedrijven, die een to-
tale oppervlaktebehoefte hebben van circa 3,25 ha. Behalve deze bestaande bedrijven binnen
Kortenaken hebben er zich ook een aantal bedrijven gemeld die zich op korte termijn wensen te
vestigen in Kortenaken. Van 6 van deze bedrijven komt het profiel in aanmerking voor vestiging
op het lokaal bedrijventerrein. Dit wil zeggen dat er een totale netto behoefte is van circa 5,65
ha. De bruto behoefte bedraagt bij benadering 6,5 ha ruimte voor een lokaal bedrijventerrein in
Kortenaken.
De opmaak van het RUP Lokaal Bedrijventerrein vloeit voort uit de ruimtelijke visie voor de ge-
meente zoals weergeven in het GRS en het onderzoek dat gevoerd is naar de ruimtelijke be-
hoeften van de lokale bedrijven binnen de gemeente.

Er werd reeds een voorontwerp van voorliggend RUP opgemaakt, en de plenaire vergadering
vond plaats op 28 oktober 2016.
In dit voorontwerp werd een afweging gemaakt van de locaties die werden naar voor geschoven
in het GRS (zie §3.2.3) voor de inplanting van een lokaal bedrijventerrein. Als conclusie uit deze
afweging werd de locatie aan de Tiensesteenweg (zoekzone 3.2 zoals beschreven in §6.2.3)
geselecteerd als meest geschikte locatie en verder ook meegenomen in het RUP als locatie
voor de inplanting van een lokaal bedrijventerrein.
Uit de plenaire vergadering blijken een aantal negatieve adviezen op dit voorontwerp. Een aan-
tal adviesinstanties trekt de locatiekeuze in twijfel, waardoor bijkomende motivering naar de lo-
catiekeuze dan ook noodzakelijk blijkt.
Rekening houdende met deze adviezen werd ervoor gekozen een heroverweging te maken van
de locatiealternatieven en dit in de vorm van een plan-MER waarin alle redelijke locatiealterna-
tieven (zie §6) evenwaardig worden onderzocht voor de inplanting van een lokaal bedrijventer-
rein.

Na afronding van het MER zal de RUP-procedure worden heropgestart.



Planbeschrijving

Revisie 1
Pagina 21 van 75

5 Planbeschrijving

5.1 Het plangebied

Het plangebied is de zone die effectief zal worden herbestemd door middel van het gemeente-
lijk RUP. Momenteel is het exacte plangebied nog niet gekend. De afbakening van de locatieal-
ternatieven, zoals aangegeven op de kaarten, betreffen maximale indicatieve afbakeningen. Het
gaat bijgevolg om zoekzones die verder kunnen worden verfijnd. De exacte afbakening, alsook
de inrichting van de planelementen zijn echter onderhevig aan verfijning en aanpassing, en dit
aan de hand van oa. de verkregen inzichten en beoordeling van de planelementen in het lo-
pende planningsproces en voorliggende milieubeoordeling. Dit is eigen aan het evolutieve en
iteratieve karakter van het planningsproces.

5.2 Reikwijdte en detailleringsgraad van het RUP

Het voorgenomen plan omvat de realisatie van ca. 6 ha gebundelde lokale bedrijvigheid te Kor-
tenaken. In het op te maken plan-MER zullen 5 redelijke locatiealternatieven (§6) worden be-
oordeeld op milieueffecten.

Via het gemeentelijk RUP zal het plangebied herbestemd worden tot “Zone voor lokale bedrij-
vigheid”. Mogelijk worden ter hoogte van de grenzen van het bedrijventerrein ook enkele buffers
in overdruk voorzien. Binnen het RUP zijn alle voorzieningen mogelijk, die verband houden met
de geplande inrichting:

 Voorzieningen in functie van waterhuishouding
 Groenvoorzieningen in functie van de landschappelijke inpassing
 Ecologische infrastructuur in functie van barrièrewerking
 Ontsluitingsinfrastructuur
 …

Omdat het plan-MER wordt opgesteld in functie van het op te maken RUP zal het duidelijke uit-
spraken bevatten omtrent de elementen die in het RUP moeten worden opgenomen, met name
een opgave van milderende maatregelen met een ruimtelijke weerslag.

5.3 Beschrijving van het plan

5.3.1 Algemene uitgangspunten

Het gemeentelijk RUP moet het kader creëren voor een lokaal bedrijventerrein met een opper-
vlakte van ca. 6 ha. Volgende uitgangs- en aandachtspunten dienen als leidraad voor de uitwer-
king van dit RUP:

 Enkel ambachtelijke activiteiten en lokale bedrijvigheid wordt toegestaan. Kleinhandel,
dienstverlening, bedrijven louter gericht op transport en opslag en kantoren zijn niet toe-
gestaan. (omschrijven van het type bedrijven, beperken van de perceelsoppervlakte en
de omvang van bedrijfsgebouwen, etc.);
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 Er moet zuinig omgesprongen worden met de beschikbare ruimte (optimaal/zuinig ruim-
tegebruik);

 Het geheel moet op een landschappelijke wijze geïntegreerd worden binnen de gege-
ven context en met de nodige differentiatie.

 Bij voorkeur wordt een collectieve oplossing uitgewerkt voor de opvang, buffering ,
plaatselijke infiltratie en eventueel vertraagde afvoer van het hemelwater dat door de
ontwikkeling niet meer ter plaatse in de bodem kan infiltreren, en deze inrichtingen wor-
den op een kwalitatieve wijze geïntegreerd in de aanleg van de publieke ruimte.

 De ontsluiting dient op een leesbare en verkeersveilige wijze uitgewerkt worden, en dit
voor de verschillende verkeersmodi (gemotoriseerd verkeer en traag verkeer)

 De ontsluiting moet aangepast zijn voor het gebruik door vrachtverkeer (van en naar het
bedrijventerrein) en ook voor landbouwverkeer.

 Er moet een kwalitatieve en duurzame oplossing uitgewerkt worden voor bezoekerspar-
keren en eventueel ook voor werknemers, en bij voorkeur wordt maximaal ingezet op
gemeenschappelijke faciliteiten.

5.3.2 Landschap en groen

In functie van de aard van de randzones (open landschap, woongebied, …) van het bedrijven-
terrein, zal ook de landschapsbuffer in verschillende types ingedeeld worden:

 Geen buffer aangrenzend aan bestaande bedrijvigheid en de straatzijde
 Een dichte (groen)buffer van voldoende breedte naar het aangrenzend woongebied
 Een landschappelijke buffer ten aanzien van de beekvallei
 Een landschappelijke buffer naar het aangrenzend landbouwgebied

Ook intern groen speelt een structurerende en beeldbepalende rol en kan worden ingezet om de
gemeenschappelijke publieke ruimtes te ondersteunen.

5.3.3 Waterhuishouding

Rekening houdend met de gewestelijke verordening hemelwater zal er op het bedrijventerrein
de nodige ruimte voor de opvang en buffering van hemelwater worden voorzien.

Hemelwater kan individueel opgevangen worden per bedrijf, maar er wordt naar gestreefd om
het hemelwater collectief op te vangen en op een kwalitatieve manier te integreren in de pu-
blieke ruimte. Hierbij worden brede buffergrachten voorzien die de buffervolumes in verbinding
brengen met de bestaande grachtensystemen.

Deze collectieve buffers kunnen gekoppeld worden met de gewenste groenstructuren waaraan
ook een sociale functie gekoppeld kan worden. Deze structuren vormen namelijk een belang-
rijke basiskwaliteit en dragen bij aan de belevingswaarde van het gebied. Op die manier wordt
een aantrekkelijk bedrijventerrein bekomen.

5.3.4 Ontsluiting

Er wordt gestreefd naar een vlotte ontsluiting naar het hinterland en het hogere wegennet.

Waar de categorisering van de wegenis dit toelaat, wordt het bedrijventerrein ontsloten via één
ontsluitingslus die op 2 punten aantakt op de bestaande weginfrastructuur (zie bv. Figuur 5-1
Links). Voor de zoekzones die rechtstreeks aantakken op de Tiensesteenweg werd door AWV
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als randvoorwaarde opgelegd dat hiervoor slechts 1 aantakking voorzien mag worden (zie bv.
Figuur 5-1 Rechts).

De ontsluitingsweg ligt zo centraal mogelijk in het bedrijventerrein en vormt de hoofddrager
waar eventuele interne ontsluitingswegen op aansluiten.

5.3.5 Morfologie

Er wordt gestreefd naar relatief kleine percelen (ca. 3.000 m² tot 5.000 m²) om het lokale ka-
rakter en de kleinschaligheid te garanderen. Bovendien wordt gestreefd naar een zuinig ruimte-
gebruik (meerdere bouwlagen, gemeenschappelijke voorzieningen, hogere dichtheden,…).
Niettegenstaande zal er voldoende flexibiliteit gelaten worden zodanig dat er ook verschillende
types van bedrijven gevestigd kunnen worden. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat er één afzon-
derlijk bedrijf op één perceel wordt opgericht, maar er kunnen bijvoorbeeld ook KMO-units gere-
aliseerd worden. Het bedrijventerrein zal dus ruimte bieden voor verschillende types van be-
drijfsgebouwen.

Waar mogelijk wordt een front gerealiseerd aan de straatzijde. Hier kunnen bedrijven zich op
een kwaliteitsvolle wijze naar de straat profileren.

5.3.6 Ontwerp-schetsen

Een bestemmingszone laat meerdere inrichtingsalternatieven toe. Om een goed zicht te krijgen
op de mogelijke inrichting van het plangebied en om de milieueffecten accuraat te kunnen be-
schrijven, werden enkele ontwerp-schetsen gemaakt aan de hand van de eerder beschreven
ontwerpprincipes. Onderstaande inrichtingsvoorstellen zijn niet bindend en louter richtingge-
vend.

Zoekzone 1 Zoekzone 3.2
Figuur 5-1 Mogelijke inrichtingen van het bedrijventerrein
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6 Alternatieven

6.1 Nulalternatief

Het nulalternatief betekent het behouden van de huidige toestand, maar rekening houdend met
de autonome ontwikkeling. Bij dit alternatief wordt er niet voldaan aan de doelstelling van het
plan. Toch wordt het nulalternatief onderzocht bij de verschillende disciplines, onder de vorm
van de referentiesituatie.

6.2 Locatiealternatieven

In het plan-MER zullen 5 mogelijke locaties evenwaardig worden onderzocht voor de inplanting
van het lokale bedrijventerrein. In onderstaand overzicht worden alle locaties kort beschreven
die in het voorontwerp RUP in beschouwing werden genomen, met inbegrip van de niet weer-
houden locaties. Deze zoekzones werden ook al in het richtinggevend deel van het Gemeente-
lijk Ruimtelijk Structuurplan aangeduid als mogelijke locaties voor de vestiging van een lokaal
bedrijventerrein.

Zoals eerder aangegeven, moeten de voorgestelde locaties worden beschouwd als ‘zoekzo-
nes’. De zones zijn steeds ruimer dan het te realiseren bedrijventerrein (ca. 6 ha). Het is ook
mogelijk dat het uiteindelijke plangebied zal bestaan uit een combinatie van 2 zoekzones, bv. in
het geval van zoekzones 1 en 2 of zoekzones 3.3 en 3.4 welke aangrenzend zijn.

6.2.1 Zoekzone 1: Tiensestraat

De zoekzone situeert zich langs de Tiensestraat, aansluitend aan de bedrijven Bovin en Pie-
raerts. Binnen de zoekzone wordt het bedrijf Pieraerts mee opgenomen, evenals de achterlig-
gende gronden die vandaag al bestemd zijn voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s volgens het
gewestplan. Verder zijn de gronden voornamelijk in gebruik voor landbouwdoeleinden conform
de bestemming van het gebied op het gewestplan. De zoekzone is ca. 8,1 ha groot.

Uit onderstaande tabel blijkt dat de zoekzone in lijn is met de bepalingen uit het GRS.

Ruimtelijk - Nabij hoofddorp Kortenaken, maar niet aansluitend
- Aansluitend bij bedrijven NV Bovin en Pieraarts
- Op 250 m van Domein Vroenhoven
- Deels mogelijk overstromingsgevoelig
- Biologisch minder waardevol

Natuurlijk - Aan de rand van de Velpevallei
- Aansluitend bij de Walsbeek
- Te behouden lokale open corridor

Agrarisch - Effectief in gebruik voor landbouw
- Gelegen in HAG
- Aangrenzend aan lokaal landbouwgebied, prioritair voor produc-

tielandbouw
Landschappelijk - Gelegen in vallei van de Walsbeek
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Mobiliteit - Tiensestraat = lokale weg type II
- Ontsluiting via Tiensestraat – Krawatenstraat / Schansstraat –

Tiensesteenweg
- Door tonnagebeperking centrum Kortenaken moet vrachtverkeer

omrijden.
- Bovenlokale fietsverbinding
- Buslijn 24

Figuur 6-1 Situering zoekzone 1

6.2.2 Zoekzone 2: Heerstraat

De zoekzone is gelegen aan het kruispunt van de Tiensestraat met de Heerstraat. De zoekzone
is ca. 10,8 ha groot. Net ten noorden situeert zich zoekzone 1.

De zoekzone is niet geheel onbebouwd gebleven. Op de hoek van de Tiensestraat bevindt zich
de loods Spapen en centraal in het gebied bevindt zich nog een bedrijf. Ook langs de Heer-
straat komt aan de zijde van de zoekzone sporadisch bebouwing voor. Verder worden de gron-
den gebruikt voor landbouwdoeleinden.

Uit onderstaande tabel blijkt dat de zoekzone in lijn is met de bepalingen uit het GRS.

Ruimtelijk - Nabij hoofddorp Kortenaken, maar niet aansluitend
- Nabij bedrijven NV Bovin en Pieraarts
- Gelegen tussen 2 landelijke woonlinten
- Op 550 m van Domein Vroenhoven
- Deels mogelijk overstromingsgevoelig
- Biologisch minder waardevol

Natuurlijk - Aan de rand van de Velpevallei
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Agrarisch - Effectief in gebruik voor landbouw
- Gelegen in HAG
- Aangrenzend aan lokaal landbouwgebied, prioritair voor produc-

tielandbouw
Landschappelijk - Gelegen aan de rand van de Velpevallei
Mobiliteit - Tiensestraat = lokale weg type II

- Ontsluiting via Tiensestraat – Krawatenstraat / Schansstraat –
Tiensesteenweg

- Door tonnagebeperking centrum Kortenaken moet vrachtverkeer
omrijden.

- Bovenlokale fietsverbinding
- Buslijn 24

Figuur 6-2 Situering zoekzone 2

6.2.3 Zoekzone 3: Tiensesteenweg

De zoekzone omvat een aantal gebieden ter hoogte van de Tiensesteenweg. Concreet omvat
de zoekzone 4 deelgebieden:

 3.1: gebied aansluitend aan het tankstation langs de Tiensestraat. Dit gebied is 3,6 ha
groot. Dit gebied is te klein om het bedrijventerrein te kunnen ontwikkelen en wordt
daarom niet weerhouden voor verder onderzoek.

 3.2: gebied ten oosten van de Tiensestraat aansluitend aan het woonlint langs de Ha-
lensebaan ten zuiden van de Klipgaardestraat. Dit gebied is 40 ha groot.

 3.3: gebied dat begrepen zit tussen de Tolkamerstraat in het oosten en de Halensebaan
ten westen, ten noorden van de Klipgaardestraat. Dit gebied is 7,15 ha groot.

 3.4: gebied ten westen van de Halensebaan en gebied 3.3, aansluitend aan het woon-
lint langs de Klipgaardestraat. Dit gebied is 8,52 ha groot.
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De verschillende zoekzones zijn nog vrijwel onbebouwd gebleven en in hoofdzaak in gebruik
voor landbouwdoeleinden. Bebouwing komt slechts verspreid voor in de deelgebieden 3.2 en
3.4.

Uit onderstaande tabel blijkt dat deze zoekzones in lijn zijn met de bepalingen uit het GRS.

Ruimtelijk - Aansluitend bij de woonkern Waanrode
- Aansluitend bij bestaande woongebieden
- 3.1 en 3.2 liggen langs een bestaande grote harde ontsluitingsin-

frastructuur (Tiensesteenweg)
- 3.2, 3.3 en 3.4 worden doorsneden door waterlopen
- 3.3 overlapt met effectief overstromingsgevoelig gebied
- Alle zoekzones bevatten biologisch waardevolle elementen

Natuurlijk - 3.1 en 3.4 liggen in de vallei van de Begijnebeek
- 3.3 ligt in de vallei van de Vijverbeek
- Ten noorden van natuurverbindingsgebied
- 3.3 en 3.4: Te behouden lokale open corridor

Agrarisch - Overwegend in landbouwgebruik
- 3.1 en deels 3.2 liggen binnen HAG

Landschappelijk - Nabij 3.2 liggen enkele erfgoedelementen
Mobiliteit - Tiensesteenweg = secundaire weg type I

- Ontsluiting via (Halensebaan, Kipgaardestraat en) Tiensesteen-
weg

- Bovenlokale fietsverbinding
- Buslijnen 420, 373, 375
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Figuur 6-3 Situering zoekzones 3

6.2.4 Zoekzone 4: Tiensestraat – Bauwelstraat

De zoekzone betreft een gebied aan het rondpunt Tiensestraat-Bauwelstraat-Baaistraat-Don-
kelstraat, aansluitend aan het waterzuiveringsstation en het slachthuis.
De zoekzone omvat drie deelgebieden:

 4.1: gebied net ten zuiden van de site van het slachthuis en de geplande waterzuive-
ringsinstallatie (RUP momenteel in opmaak). Dit gebied is ca. 2,3 ha groot

 4.2: gebied net ten zuiden van gebied 4.1 ten zuiden van de Tiensestraat. Dit gebied is
ca. 8,2 ha groot.

 4.3: gebied in de oksel van de Tiensestraat en de Baaistraat. Dit gebied is ca. 9,2 ha
groot.

De gronden zijn hoofdzakelijk in gebruik voor landbouwdoeleinden. Langs de Baaistraat situe-
ren zich twee landbouwbedrijven. Langs de Tiensestraat bevindt zich één woning (vroeger een
café). Daarnaast zijn er in deelgebied 4.3 langs de Tiensestraat gronden in gebruik voor opslag
in open lucht.

Uit onderstaande tabel blijkt dat zoekzone 4 in strijd is met de bepalingen uit het GRS. Zo sluit
het gebied niet aan bij een hoofddorp, een woonkern, grote harde ontsluitingsinfrastructuur of
een bestaande KMO-zone. Deze zone wordt daarom niet weerhouden voor verder onderzoek.
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Ruimtelijk - Sluit niet aan op hoofddorp of woonkern
- Aansluitend bij site slachthuis
- Grenst aan ankerplaats
- 4.1 en 4.2 zijn volledig en 4.3 is gedeeltelijk mogelijk overstro-

mingsgevoelig
Natuurlijk - Grenzend aan de Veldevallei
Agrarisch - Overwegend in landbouwgebruik

- Gelegen in HAG
- Aangrenzend aan lokaal landbouwgebied, prioritair voor produc-

tielandbouw
Landschappelijk - Gelegen aan de rand van de Velpevallei
Mobiliteit - Tiensestraat = lokale weg type II

- Lokale vrachtroute
- Bovenlokale fietsverbinding
- Buslijnen 24

Figuur 6-4 Situering zoekzones 4
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6.2.5 Conclusie

Er wordt gezocht naar een locatie voor de inplanting van een lokaal bedrijventerrein met een
oppervlakte van ca. 6 ha. Bijgevolg wordt zoekzone 3.1 niet weerhouden. Met een oppervlakte
van 3,6 ha is deze zone niet groot genoeg.

Ook zoekzone 4 wordt niet weerhouden voor verder onderzoek. De site sluit immers niet aan bij
een hoofddorp of een woonkern noch een bestaande grote harde ontsluitingsinfrastructuur of
een bestaande KMO-zone. Bijgevolg voldoet deze locatie niet aan de localisatieprincipes zoals
gesteld in het RSV en het RSVB

Figuur 6-5 Situering weerhouden en niet weerhouden locatiealternatieven
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6.3 Inrichtingsalternatieven

Vanuit het MER zullen mogelijke milderende maatregelen en randvoorwaarden worden geformu-
leerd die kunnen worden vertaald in het RUP. Er zullen in het MER geen verschillende inrich-
tingsalternatieven worden beoordeeld, maar door de wisselwerking tussen het plan-MER en de
opmaak van het RUP wordt een meest optimale inrichting van de site nagestreefd.
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7 Omgevingsanalyse

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste omgevingskenmerken beschreven voor de 5 locatieal-
ternatieven. Voor de situering van de gebieden wordt verwezen naar de Kaartenbundel in Bij-
lage 2.

Zoekzone 1 en 2
Abiotische ken-
merken

Topografie
- Heuvelachtig Hageland
- Rand van de Velpevallei
- Hoogte tussen 30 en 37 m TAW

Bodem en geologie
- Nat en vochtig zandleem
- Grondwaterkwetsbaarheid: grotendeels matig kwetsbaar en be-

perkt weinig kwetsbaar in het noorden
- Matig grondwaterstromingsgevoelig

Hydrografische kenmerken
- Demerbekken; deelbekken Velpe
- Rand Velpevallei
- Waterloop Velpe (1ste categorie) op 300 m ten westen, zijbeek

Walsbeek (3de categorie) op 150 m ten noorden
- Westelijke hoek aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig;

vallei van in het westen aangeduid als effectief overstromingsge-
voelig

Biotische ken-
merken

SBZ, VEN-gebieden en natuurreservaten
- Dichtstbijzijnde VEN-gebied en SBZ-gebied op meer dan 3 km ten

westen, zijnde Habitatrichtlijngebied ‘Bossen en kalkgraslanden
van Haspengouw’ en VEN-gebied ‘Het Klein en Groot Begijnbos’

Natuurlijke structuur
- Rand van de Velpevallei
- In het noorden is in het GRS een te behouden lokale open corri-

dor aangeduid.
Biologische waarderingskaart

- De gronden zijn biologisch minder waardevol (BWK 2). Aaneen-
gesloten biologisch waardevolle gebieden situeren zich ten noor-
den ter hoogte van de Walsbeek en het Domein Vroenhoven en
ten westen-noordwesten in de Velpevallei.

Landschappe-
lijke structuur

Traditionele landschappen
- Traditioneel landschap ‘Zandlemige Hageland’: heuvelruggen en

valleien met geassocieerde wegen en bewoning vormen de
hoofdstructuur. Ten oosten van traditioneel landschap ‘Velpeval-
lei’.

Erfgoedwaarden
- nabij het Domein Vroenhoven (op ca. 250 m afstand). Het domein

is opgenomen in de inventaris van het landschappelijk erfgoed -
historische tuin of park.

- Landschapsatlasrelict ‘Vallei van de Velpe tussen Dalemse molen
en Kortenaken’ grenzend in het westen
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Ruimtelijke
structuur en
functies

Nederzettingsstructuur
- Gelegen nabij het hoofddorp Kortenaken maar sluit er ruimtelijk

niet bij aan
- Langs Tiensestraat en Heerstraat zijn enkele woningen gelegen

grenzend aan zoekzones. Binnen zoekzones liggen enkele land-
bouwbedrijven

Economische structuur
- Sluit in het noorden aan bij het historisch gegroeid bedrijf NV Bo-

vin en het bedrijf Pieraerts
Agrarische structuur

- De gronden binnen de zoekzone zijn bestemd als agrarisch ge-
bied volgens het gewestplan en zijn ook daadwerkelijk in gebruik
in functie van landbouwdoeleinden.

- De zoekzone is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied (gebied
19: land- en tuinbouwgebied van Tienen tot Halen tussen Velpe
en Grote Gete).

Recreatieve structuur
- Zandrodestraat ten noorden, opgenomen in fietsknooppuntennet-

werk
Verkeersstruc-
tuur

- De zoekzone is gelegen langs de Tiensestraat, een lokale weg
type II. In noordelijke richting is een vlotte ontsluiting naar de Kra-
watenstraat/Schansstraat mogelijk (lokale weg type I). Die weg
verleent ontsluiting naar de Tiensesteenweg in westelijke richting.

- Vrachtverkeer moet, wegens een tonnagebeperking in het cen-
trum van Kortenaken, omrijden via de lus Tiensestraat (lokale weg
type II), Heerbaan (lokale weg type II), Hollestraat (lokale weg
type II), Hemelrijkstraat (lokale weg type II), Grote Vreunte (lokale
weg type I), Kipgaardestraat (lokale weg type I) naar de
Tiensesteenweg (secundaire weg type I) (lokale vrachtroute).

- De Tiensestraat is een bovenlokale fietsverbinding.
- De zoekzone situeert zich langs buslijn 24. Er is een halte ter

hoogte van NV Bovin aan de kruising van de Walsbeek met de
Tiensestraat.

Zoekzone 3
Abiotische ken-
merken

Topografie
- Heuvelachtig Hageland
- Vallei van de Begijnenbeek en Vijverbeek
- Hoogte tussen 40 m (vallei) en 68 m TAW

Bodem en geologie
- Voornamelijk nat (en vochtig) zandleem, beperkte zones met

Vochtige zware klei
- Grondwaterkwetsbaarheid: weinig kwetsbaar
- weinig grondwaterstromingsgevoelig

Hydrografische kenmerken
- Demerbekken; deelbekken Begijnebeek
- Zoekzone wordt doorsneden door de Bansbroekbeek (niet geklas-

seerde waterloop), Vijverbeek (3e categorie) en Begijnebeek (2e

categorie)
- Effectief overstromingsgevoelig binnen noordelijk deel zoekzone-

gebied (ter hoogte van Vijverbeek en Begijnebeek)
Biotische ken-
merken

SBZ, VEN-gebieden en natuurreservaten
- Zoekzone grenst in het zuiden aan Habitatrichtlijngebied ‘Bossen

en kalkgraslanden van Haspengouw’
- VEN-gebied ‘Het Klein en Groot Begijnbos’ situeert zich op circa

100 m ten zuiden van zoekzone. Delen hiervan zij n ook opgeno-
men als natuurreservaat ‘Begijnenbos’.

Natuurlijke structuur
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- RSVB: Ten zuiden van de zoekzone situeert zich een natuurver-
bindingsgebied (droge sfeer) als verbinding van de Begijnebeek
met het Begijnebos en de Meenselbeek naar de Velpe.

- GRS: ter hoogte van de zoekzone, worden te vrijwaren lokale
open ruimtecorridors aangeduid.

Biologische waarderingskaart
- Binnen de zoekzone zijn delen aangeduid als biologisch zeer

waardevol (centraal bosgebied) en meer naar het zuiden en aan
de zuidelijke en westelijke rand van de zoekzone zijn er ook aan-
duidingen gebeurd op de biologische waarderingskaart (houtkan-
ten, bomenrijen). Binnen het noordelijke deel zijn enkele gronden
aan de rand aangeduid als zijnde biologisch waardevol (voorna-
melijk grasland). Het merendeel is volgens de biologische waar-
deringskaart weinig waardevol.

Landschappe-
lijke structuur

Traditionele landschappen
- Traditioneel landschap ‘Zandlemige Hageland’: heuvelruggen en

valleien met geassocieerde wegen en bewoning vormen de
hoofdstructuur.

Erfgoedwaarden
- In de omgeving van de zoekzone komen verschillende land-

schapswaarden voor die zijn opgenomen in de inventaris van het
landschappelijk erfgoed:

o Ten oosten van zoekzone: afsluitingshaag van Meidoorn
(ID: 3472) (houtige beplanting met erfgoedwaarde)

o aan de overzijde van de Klipgaardestraat: Eik en Linde
als welkomstboom (ID: 3471) (houtige beplanting met erf-
goedwaarde)

o Verder ten oosten van zoekzone: kasteelpark waanrode
(ID: 195) (historische tuin of park)

Ruimtelijke
structuur en
functies

Nederzettingsstructuur
- De zoekzone sluit aan bij de woonkern Waanrode, met lintbebou-

wing langs Tiensesteenweg, Klipgaardestraat en Halensebaan
grenzend aan zoekzone

Economische structuur
- Geen (grootschalige) bedrijven in de directe omgeving van de

zoekzone
Agrarische structuur

- De gronden zijn deels bestemd als landschappelijk waardevol
agrarisch gebied en agrarisch gebied volgens het gewestplan; en
deels als agrarisch gebied volgens het BPA Waanrode. De gron-
den binnen de zoekzone kennen overwegend een landbouwge-
bruik.

- Het zuidelijke deel van de zoekzone is gelegen binnen het herbe-
vestigd agrarisch gebied.

- Volgens het operationeel uitvoeringsprogramma (AGNAS) zal er
voor dit gebied, waar de zoekzone deel van uitmaakt, een gewes-
telijk RUP opgemaakt worden voor het hernemen van de agrari-
sche bestemming voor de landbouwgebieden rond de bosstruc-
turen tussen Waanrode, Miskom, Kortenaken, en Loksbergen en
het versterken van de bosstructuren.

Recreatieve structuur
- De Klipgaardestraat is opgenomen in fietsknooppuntennetwerk

Verkeersstruc-
tuur

- De zoekzone is gelegen langs/nabij de Tiensesteenweg, een se-
cundaire weg type I. Verder ook nog

o Klipgaardestraat, een lokale weg type I,
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o Halensebaan, een lokale weg type II. In zuidelijke richting
staat de Halensebaan in verbinding met de Klipgaarde-
straat, waarlangs ontsluiting verleend kan worden naar de
Tiensesteenweg.

- Gelegen langs langs buslijn 420. De bus halteert verderop ten
noorden ter hoogte van het kruispunt met de Klipgaardestraat.

- Gelegen langs de buslijnen 373 en 375. De bussen halteren in de
Halensebaan net voorbij het kruispunt met de Klipgaardestraat en
in de Tolkamerstraat. Ter hoogte van het kruispunt van de Klip-
gaardestraat met de Boterbergstraat is er een belbushalte.

- De Tiensesteenweg, Klipgaardestraat en Halensebaan maken
deel uit van het bovenlokaal fietsroutenetwerk.
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8 Scoping

In een plan-MER ligt de focus voornamelijk op de functionele invulling van het plangebied en
minder op de uitvoeringstechnische aspecten. Dit betekent dat niet alle milieueffecten in deze
fase van het onderzoek relevant zijn. De manier waarop elke discipline wordt uitgewerkt en de
diepgang van de milieueffectenbespreking wordt in het plan-MER bepaald door:

 het onderzoeksniveau (plan versus project);
 de plankenmerken.

In dit hoofdstuk gebeurt een eerste scoping van de milieueffecten. De manier waarop deze sco-
ping wordt uitgevoerd, wordt beschreven in onderstaande paragrafen. In een volgend hoofd-
stuk, waar dieper wordt ingegaan op de relevante effectgroepen en de aanpak per milieudisci-
pline, wordt deze scoping toegepast en uitgewerkt. Indien tijdens de opmaak van het plan-MER
blijkt dat bepaalde effecten, die momenteel niet worden vermeld, eveneens kunnen optreden,
wordt het onderzoek uitgebreid in het plan-MER.

8.1 Scoping op basis van onderzoeksniveau

Effecten gerelateerd aan de werkzaamheden hebben enerzijds vaak een tijdelijk karakter en
zijn sterk afhankelijk van de uitvoeringstechnische aspecten, inrichting werfzone, gebruikt mate-
rieel, … Deze effecten zijn dan ook typerend voor het onderzoek op projectniveau. Gezien mo-
menteel op planniveau deze gegevens niet gekend zijn en voor zover het tijdelijke effecten be-
treft, worden effecten ten gevolge van de aanlegfase niet meegenomen op planniveau. Uitzon-
dering hierop zijn ingrepen die optreden tijdens de aanlegfase, maar aanleiding geven tot per-
manente effecten (bvb bemaling).

8.2 Scoping op basis van planingrepen

De impact van voorliggend plan op het milieu situeert zich globaal op drie vlakken:
 Direct ruimtebeslag

De realisatie impliceert een direct ruimtebeslag of het fysisch aanwezig zijn van de
vooropgestelde functies. Dit ruimtebeslag brengt een aantal milieueffecten met zich
mee zoals het verlies van functies.

 Ruimtelijke samenhang
De aanwezigheid van nieuwe functies (en mogelijk ook het gebruik ervan) heeft een in-
vloed op de ruimtelijke samenhang van een gebied op diverse vlakken (ecologisch,
landschappelijk, verkeerskundig, …). Hierbij kan enerzijds een barrière ontstaan ten
aanzien van aanwezige structuren, anderzijds kan de realisatie van het plan een ver-
sterking betekenen van bestaande structuren of een nieuwe verbinding realiseren.
Deze effecten worden ook wel netwerkeffecten genoemd.

 Verstoring
Het gewijzigde gebruik brengt een wijziging met zich mee voor het omgevingsklimaat.
Deze verstoring is in belangrijke mate afhankelijk van de intensiteit waarmee de infra-
structuur wordt gebruikt (verkeersgeneratie, watergebruik, …).
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8.3 Scoping relevante disciplines

Op basis van de planbeschrijving kan worden nagegaan welke ingrepen relevant zijn en welke
mogelijke directe en indirecte effecten deze ingrepen met zich meebrengen. Dit resulteert in on-
derstaand ingreepeffectenschema.

Tabel 8-1 Ingreepeffecten analyse
Ingreep Directe effecten Indirecte effecten Relevante milieudiscipli-

nes
Uitvoering werken = ontwikkeling bedrijventerrein
Bemaling - Wijziging grondwaterta-

fel: verdroging
- Ecotoopwijziging

door verdroging/ver-
natting

- Bodemzetting tgv
ontwatering samen-
drukbare laag met
impact op wonin-
gen, infrastructuur,
monumenten, ar-
cheologie, …

- Biodiversiteit
- Water, bodem, mens,

LBA

Vergraving  - Wijziging bodemprofiel
- Bodemerosie thv vergra-

ven gronden
- Mogelijke aantasting ar-

cheologie

- Bodem

- LBA

Ruimtebeslag
Ruimte-in-
name

- Wijziging bodemprofiel
door wijziging in verhar-
ding

- Gewijzigde afwate-
ring, impact op zo-
wel grond- als op-
pervlaktewater

- Water, bodem,

- Ecotoopinname en -crea-
tie

- Versnippering en
barrièrewerking

- Biodiversiteit

- Wijziging perceptie en
belevingswaarde;

- Wijziging context en/of in-
name (beschermd) erf-
goed;

- Wijziging landschaps-
structuur

- LBA

- Wijziging ruimtelijke
structuur

- Wijziging bereik-
baarheid van func-
ties

- Mens

- Winst/verlies aan functies - Mens
Functioneren bedrijventerrein
Verkeersge-
neratie tgv
bedrijvig-
heid

- Impact op verkeersdoor-
stroming, -veiligheid en –
leefbaarheid

- Mens - mobiliteit

- Gewijzigd geluids- en
luchtklimaat tgv verkeers-
emissies

- Wijziging belevings-
waarde, leefkwali-
teit, verstoring, hin-
der

- Geluid, Lucht, Biodiver-
siteit, mens

LBA = Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
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8.4 Te beschouwen disciplines

Op basis van de uitgevoerde ingreep-effectenanalyse wordt voorgesteld om volgende discipli-
nes in het plan-MER uit te werken:

 Mens – Mobiliteit
 Bodem en grondwater
 Oppervlaktewater

Biodiversiteit
 Landschap, Bouwkundig erfgoed & Archeologie
 Mens – Ruimtelijke aspecten, inclusief hinder en gezondheid

Rekening houdende met de inhoud van het plan, zijnde de inrichting van een lokaal bedrijven-
terrein van beperkte omvang (6 ha) bedoeld voor kleinschalige lokale bedrijven, waarbij geen
milieubelastende bedrijven of bedrijven louter gericht op transport worden toegelaten, kan er in
eerste instantie vanuit gegaan worden dat mogelijke effecten ten gevolge van geluid- of lucht-
emissies niet aanzienlijk zullen zijn. De disciplines Lucht en Geluid & Trillingen worden bijgevolg
(kwalitatief) behandeld binnen de discipline Mens – Ruimtelijke aspecten, evenals de aspecten
rond gezondheid.

De coördinator zal erover waken dat ook de aspecten licht en klimaat in voldoende mate aan
bod komen. Het aspect licht wordt behandeld binnen de discipline Mens – Ruimtelijke aspecten
Het aspect klimaat wordt geïntegreerd binnen de verschillende relevante disciplines (water,
mens, …) onder de vorm van een klimaatreflex.
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9 Algemene methodologie

9.1 Opbouw per discipline

De bespreking per milieudiscipline verloopt volgens een vaste indeling per discipline, meer be-
paald:

 Afbakening studiegebied
 Beschrijving referentiesituatie
 Beschrijving en beoordeling milieueffecten
 Milderende maatregelen
 Synthese
 Leemten in de kennis en voorstellen inzake monitoring en postevaluatie

Hierna worden de diverse onderdelen nader toegelicht

9.1.1 Afbakening studiegebied

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het plangebied en het studiegebied. Het plangebied
is het gebied waarvan de bestemming zal wijzigen. Het studiegebied is ruimer en omvat het vol-
ledige gebied tot waar de milieueffecten van het geplande bedrijventerrein zich (kunnen) voor-
doen. Het studiegebied is afhankelijk van de beschouwde discipline en wordt voor elke disci-
pline afzonderlijk bepaald.

9.1.2 Beschrijving referentiesituatie

De toestand die in het plan-MER als referentiesituatie zal worden beschreven is het zoge-
naamde nulalternatief. Deze situatie zal grotendeels overeenkomen met de huidige toestand,
weliswaar met inbegrip van de autonome ontwikkeling. Er zijn geen ontwikkelingsscenario’s re-
levant om mee te onderzoeken in het plan-MER.

In het volgende hoofdstuk wordt per discipline de methodiek beschreven die zal worden gehan-
teerd bij de beschrijving van de referentiesituatie.

9.1.3 Beschrijving en beoordeling milieueffecten

De beoordeling van de milieueffecten gebeurt systematisch (aan elk effect wordt een significan-
tieoordeel toegekend), onderbouwd en op een uniforme wijze. Volgende terminologie en code-
ring wordt gebruikt in de significantiebepaling:

 aanzienlijk negatief (---);
 negatief (--);
 beperkt negatief (-);
 verwaarloosbaar of geen effect (0);
 beperkt positief (+);
 positief (++);
 aanzienlijk positief (+++);
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Per discipline worden de beoordelingscriteria aangegeven en wordt telkens zo goed mogelijk de
significantie gemotiveerd. Deze motivering is waar mogelijk kwantitatief onderbouwd.

9.1.4 Milderende maatregelen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen milderende maatregelen en aanbevelingen:

 Milderende maatregelen omvatten alle relevante maatregelen ter voorkoming of ter ver-
mindering van negatieve effecten (negatieve en aanzienlijk negatieve effecten).

 Aanbevelingen zijn maatregelen om beperkt negatieve effecten te milderen, om moge-
lijke positieve effecten te versterken of aanbevelingen inzake inrichting (bijvoorbeeld lo-
catie van zone voor waterbuffering, landschappelijke inkleding, …).

Een aantal milderende maatregelen en aanbevelingen zullen vertaald worden in het RUP (ste-
denbouwkundige voorschriften). Het MER zal in de mate van het mogelijke aangeven welke
elementen dienen vertaald te worden in het RUP en welke milderende maatregelen en aanbe-
velingen op een andere manier dienen te worden geconcretiseerd. Voor de formulering van mil-
derende maatregelen zal onder meer gesteund worden op de methodiek zoals weergegeven in
de ‘Handleiding milderende maatregelen binnen het MER, met het oog op een verduidelijking
en betere doorwerking ervan’ (2012).

Figuur 9-1: Onderscheiden types van maatregelen (in functie van het doorwerkingsniveau)
(Bron: Handleiding milderende maatregelen binnen het MER, met het oog op een verduidelijking en betere
doorwerking ervan (2012), Antea iof LNE, afd. MNE, dienst MER.)

9.1.5 Synthese

In de synthese per discipline worden de effecten samengevat met aanduiding van de significan-
tie van de effecten en de mogelijke impact van milderende maatregelen. Bijzondere aandacht
gaat hierbij uit naar significant negatieve effecten en mogelijke milderende maatregelen.

9.1.6 Leemten in kennis en voorstellen inzake monitoring en postevaluatie

Per discipline wordt aangegeven welke de leemten in de kennis zijn waarmee de deskundigen
worden geconfronteerd. Deze leemten worden ingedeeld volgens:
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 Leemten met betrekking tot het plan (bijvoorbeeld onduidelijke of onvoldoende gege-
vens over de plankenmerken).

 Leemten met betrekking tot de inventaris (bijvoorbeeld ontbrekende informatie van om-
gevingskenmerken).

 Leemten met betrekking tot de methode en het inzicht (bijvoorbeeld onvoldoende ken-
nis in dosis-effectrelaties).

Elke discipline geeft aan of er specifieke aspecten zijn die een verdere opvolging vragen onder
de vorm van monitoring en/of postevaluatie. Indien dit nodig blijkt, worden concrete voorstellen
geformuleerd.

9.1.7 Discipline-overschrijdende elementen

Na de bespreking per discipline worden volgende elementen discipline-overschrijdend bespro-
ken:

 Grensoverschrijdende effecten
Met het begrip ‘grensoverschrijdende effecten’ worden de mogelijke milieueffecten be-
doeld die een gewest- of landgrens overschrijden. Het plangebied is volledig gelegen
op het grondgebied van Kortenaken. De dichtstbij gelegen gewestgrens is deze met
Wallonië op ca. 13 km ten zuiden van het plangebied. In het kader van voorliggend plan
worden geen grensoverschrijdende milieueffecten verwacht.

 Integratie en eindsynthese van de milieubeoordeling
De resultaten van de effectbespreking per discipline worden geïntegreerd in een glo-
bale afweging en eindbeoordeling. Hieruit wordt een geïntegreerd pakket van milde-
rende maatregelen gedestilleerd. Uit het pakket van milderende maatregelen selecteren
we ten slotte deze maatregelen die een doorvertaling kunnen krijgen in het RUP en de
uitvoering van het project. Hierbij wordt aangegeven onder welke vorm deze doorverta-
ling kan gebeuren.
Hier zal hier ook een discipline-overschrijdende, gemotiveerde afweging van de locatie-
alternatieven gegeven worden.
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10 Methodologie per discipline

10.1 Discipline Mobiliteit

10.1.1 Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied omvat alle wegsegmenten en kruispunten waarvoor verwacht wordt dat het
plan een niet te verwaarlozen impact kan hebben. Dit omvat voornamelijk een impact gerela-
teerd aan een verhoging van de verkeersintensiteiten en wijziging van verkeersstromen, zowel
op het lokale wegennet als het bovenlokale wegennet.

10.1.2 Bespreking referentiesituatie

De huidige verkeerssituatie wordt beschreven op volgende vlakken:
 verkeers- en vervoersinfrastructuur (inclusief geplande infrastructuur),
 beschrijving en categorisering mobiliteitsnetwerken (wegen, zwaar verkeer, fietsen,

openbaar vervoer, …)
 verkeersstromen (verkeersintensiteit, doorstroming, wegcapaciteit, ..)
 verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

De beschrijving van de huidige verkeerssituatie gebeurt op basis van orthofoto’s, kaartmateri-
aal, tellingen ontvangen van MOW en (kwalitatieve) informatie uit het mobiliteitsplan en struc-
tuurplannen. Voor de beschrijving van de referentiesituatie gaat aandacht uit naar de verschil-
lende vervoersmodi.

10.1.3 Effectvoorspelling en –beoordeling

De effecten van het bedrijventerrein worden geanalyseerd vanuit de mogelijke toekomstige ver-
keersgeneratie. De effecten worden besproken op basis van volgende groepen van criteria en
parameters.

Tabel 10-1: Effectgroepen, criteria en parameters gehanteerd bij de effectbeschrijving van de discipline
mobiliteit

Effectgroep Criterium Parameters
Doorstroming en
duurzame moda-
liteit

Verkeersintensi-
teit, modal split

Verkeersgeneratie in relatie tot de huidige capaciteit en inten-
siteit volgens vervoerswijze (wegvakken en knooppunten) en
volgens categorisering en functie van de weg)

Verkeersveilig-
heid

Risico op onge-
vallen op de
weg, woonom-
geving, …

Potentiële conflictpunten (in relatie tot de categorie van de
weg)
Conflictpunten met recreatief fietsverkeer (langs bijvoorbeeld
het kanaal)

Verkeersleefbaar-
heid

Hinder Sluikverkeer
Verkeersdruk
Oversteekbaarheid van de weg
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10.1.3.1 Effectgroep ‘Doorstroming‘

De I/C-verhouding, ook wel de verzadigingsgraad genoemd, is de verhouding tussen de intensi-
teit (in pae/uur) en de capaciteit. Waar mogelijk wordt deze verhouding bepaald op kruispuntni-
veau. Echter indien geen gegevens beschikbaar zijn omtrent kruispunten wordt dit op wegvakni-
veau toegepast, waarbij de wegvakcapaciteit in relatie gesteld wordt tot de infrastructurele en
omgevingskenmerken van het betreffende wegvak.
Zolang de I/C-verhouding kleiner is dan 80%, wordt een vlotte doorstroming gegarandeerd. Ver-
der wordt een I/C-verhouding van 100% als een structureel doorstromingsprobleem be-
schouwd.
De waarden die worden gehanteerd om de capaciteit van een wegvak in te schatten, zijn weer-
gegeven in onderstaande tabel.

Tabel 10-2: Capaciteit op wegvakniveau
Wegcategorie Omschrijving Theoretische capaciteit

(pae/u) per richting
Primair 2x2

zonder kruispunten
3.600

Primair 2 x 2
Beperkt aantal kruispunten

3.000

Secundair
(hoofdinvalsweg)

2x2 met groot aantal kruispunten 2.200

2x1 met weinig tot geen kruispunten en schei-
ding van verkeerdeelnemers

1.000

Stedelijke hoofdstraat 2x1 groot aantal kruispunten en scheiding ver-
keersdeelnemers

900

Lokale verbindingsweg
Interne ontsluitingsweg

2x1 groot aantal kruispunten 600

Wijkverzamelweg 1x2 in bebouwde kom groot aantal kruispunten 600

Woonstraat 2x1 geen scheiding verkeersdeelnemers 600

Tabel 10-3 Beoordelingskader voor de effectgroep ‘Doorstroming’
Verzadigings-
graad
toekomstige si-
tuatie

Evolutie t.o.v. verzadigingsgraad referentiesituatie (in procentpunt)

Toename verzadigingsgraad Verschil
< 5%-
punt

Afname verzadigingsgraad

> 50%-
punt

20 à
50%-
punt

10 à
20%-
punt

5 à
10%-
punt

5 à
10%-
punt

10 à
20%-
punt

20 à
50%-
punt

> 50%-
punt

>100% --- --- --- -- 0 0 0 + +

90-100% --- --- -- - 0 0 + ++ ++

80-90% -- -- - - 0 + ++ +++ +++

<80% - - 0 0 0 + +++ +++ +++

10.1.3.2 Effectgroep ‘Verkeersveiligheid’

Om het effect van de toename van de verkeersintensiteiten op de verkeersveiligheid te kennen,
zijn een aantal aspecten van belang.

 Een eerste aspect is of de routing al dan niet door woonkernen / langs woonlinten gaat,
en dit los van het gegeven of de maximale intensiteiten in functie van de verkeersleef-
baarheid worden overschreden.

 Een tweede aspect is de interactie tussen vrachtverkeer en fietsers. Deze interactie is
in het bijzonder negatief wanneer het een route uit het fietsroutenetwerk betreft en er
geen optimale fietsvoorzieningen zijn.
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 Als laatste aspect is er de verhouding van het aantal vrachtwagens ten overstaan van
het totale aantal voertuigen. Het aandeel vrachtverkeer blijft bij voorkeur onder de 10 à
15 %.

Op basis van de voorgaande elementen wordt een kwalitatieve beoordeling toegevoegd.

Tabel 10-4 Beoordelingskader voor de effectgroep ‘Verkeersveiligheid’
Effect ten opzichte van referentie Beoordeling
Aanzienlijk positief effect +++
Positief effect ++
Beperkt positief effect +
Geen of verwaarloosbaar effect 0
Beperkt negatief effect -
Negatief effect --
Aanzienlijk negatief effect ---

10.1.3.3 Effectgroep ‘Verkeersleefbaarheid’

Om de verkeersleefbaarheid te beoordelen wordt een onderscheid gemaakt in gebruik of be-
lasting (druktebeeld).
De wijziging in gebruik en belasting wordt gehanteerd om de effecten t.a.v. verkeersleefbaar-
heid te beoordelen.

 Verkeersintensiteiten tussen 300 pae/uur en 600 pae/uur in beide richtingen worden als
normale intensiteiten in de spits beschouwd voor dit type van wegen.

 Wegen met een lagere intensiteit, onder de 300 pae/uur, hebben een rustig karakter.
 Wegen met een belasting van meer dan 600 pae/uur worden als druk beschouwd.
 Wegen met een belasting van meer dan 900 pae/uur als zeer druk.

Tabel 10-5: Beoordeling verkeersleefbaarheid (bron : expert judgement MER-deskundige gehanteerd in tal
van plan-MER’s)

Lokale weg Verkeersintensiteit tijdens de spits (beide richtingen samen)
Zeer druk Meer dan 900 pae/uur
Druk Tussen 600 en 900 pae/uur
Normaal Tussen 300 en 600 pae/uur
rustig Minder dan 300 pae/uur

Het beoordelingskader houdt rekening met :
 Het huidig gebruik van de weg : rustig, normaal, druk of zeer druk
 De relatieve stijging of daling van de verkeersintensiteiten op deze wegen als gevolg

van het plan
 Het overschrijden van de leefbaarheidsdrempel van 1.200 pae/uur (beide richtingen sa-

men)

De beoordeling van positieve en negatieve effecten is verder gebaseerd op het volgende :
 Bij een daling van de verkeersintensiteit op de lokale wegen, speelt de huidige ver-

keersdruk een rol. Hoe hoger de verkeersdruk, hoe hoger dat het procentuele verschil
in belasting doorweegt in het beoordelingskader. Met andere woorden : een beperkte
daling van verkeer op een drukke of zeer drukke weg, weegt meer door dan op een rus-
tige weg.

 Bij een stijging van de verkeersintensiteiten wordt eveneens rekening gehouden met de
huidige belasting. Anderzijds dient de toename van verkeer ook in perspectief te wor-
den gezien : lokale wegen I of II zijn wegen die een belangrijke rol vervullen in de ont-
sluiting op lokaal vlak. Wanneer het verkeer op deze wegen toeneemt, betekent dit dat
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ze hun rol beter kunnen vervullen. De drempelwaarden voor de indeling van de ver-
schillende categorieën zijn hierbij maatgevend. Zoals de intensiteiten beneden de 600
pae/uur blijven, wordt dit als normaal beschouwd voor dit type van weg (neutraal effect).
Bij intensiteiten hoger dan 600 pae/uur is er een matig effect (druk verkeer), bij meer
dan 900 pae/uur een negatief effect (zeer druk verkeer). Overschrijding van de leef-
baarheidsdrempel, 1200 pae/uur, betekent in alle gevallen een zeer negatief effect.

Tabel 10-6: Beoordelingskader voor de effectgroep ‘Verkeersleefbaarheid’
Rustig Normaal Druk Zeer druk Beoordeling
Nvt Daling van meer dan

50%
Daling van meer dan
40%

Daling van meer dan
30%

+++

Daling van meer dan
40%

Daling tussen 30 en
50%

Daling tussen 25 en
40%

Daling tussen 20 en
30%

++

Daling tussen 20 en
40%

Daling tussen 15 en
30%

Daling tussen 10 en
25%

Daling tussen 10 en
20%

+

Daling of stijging van
minder dan 20% of
stijging tot 300
pae/uur (normaal)

Daling of stijging van
minder dan 15% of
stijging tot 600
pae/uur (normaal)

Daling of stijging van
minder dan 10%.

Daling of stijging van
minder dan 10%

0

Stijging tot 900
pae/uur (druk)  of
stijging tussen 20 en
40%

Stijging tot 900
pae/uur (druk)  of
stijging tussen 15 en
30%

Stijging tot 900 pae
/uur (zelfde catego-
rie) of stijging tussen
10 en 25%

Stijging van 10% tot
30%

-

Stijging tot boven
900 pae/uur (zeer
druk) , geen over-
schrijding van leef-
baarheidsdrempel
(1200 pae/uur)  of
stijging van meer
dan 40%

Stijging tot boven
900 pae/uur (zeer
druk) , geen over-
schrijding van leef-
baarheidsdrempel
(1200 pae/uur) of
stijging tussen 30 en
50%

Stijging tot boven
900 pae/uur (zeer
druk) , geen over-
schrijding van leef-
baarheidsdrempel
(1200 pae/uur) of
stijging tussen 25 en
40%

Stijging van meer
dan 30%), geen
overschrijding van
leefbaarheidsdrem-
pel (1200 pae/uur)

--

Overschrijding van

leefbaarheidsdrem-
pel (1200 pae/uur)

Overschrijding van
leefbaarheidsdrem-
pel (1200 pae/uur)
of stijging van meer
dan 50%

Overschrijding van
leefbaarheidsdrem-
pel (1200 pae/uur)
of stijging van meer
dan 40%

Overschrijding van
leefbaarheidsdrem-
pel (1200 pae/uur)

---

10.1.4 Milderende maatregelen

De mogelijke milderende maatregelen zijn als volgt te situeren:

 Aanpassing kruispunten (bv. lengte opstelstroken, kruispunttypologie)
 Voorzien van veilige en adequate ontsluiting voor langzaam verkeer
 Verplaatsing buslijnen en/of –haltes
 Verkeerscirculatie (bv. enkelrichting)
 …

10.2 Discipline Bodem en Grondwater

10.2.1 Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied wordt voor de discipline Bodem en Grondwater gelijkgesteld aan het plange-
bied, uitgebreid met de invloedzone van een mogelijke bemaling.
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10.2.2 Bespreking referentiesituatie

Er kan aangenomen worden dat de referentiesituatie van de bodem en het grondwater in het
plangebied weinig zal verschillen van de huidige toestand. Voor een eerste beknopte beschrij-
ving van de huidige situatie wordt verwezen naar hoofdstuk 7 Omgevingsanalyse. In het plan-
MER zal een meer uitgebreide beschrijving worden opgenomen, waarbij aandacht zal uitgaan
naar:

 Geologische karakteristieken
 Bodemgebruik (natuurlijk / verstoord) en historiek van het bodemgebruik
 Bodemkundige kenmerken (textuur, profiel, vochttrap)
 Bodem- en grondwaterkwaliteit met een overzicht van mogelijk verontreinigde sites, uit-

gevoerde bodemonderzoeken en saneringsprojecten in en in de nabijheid van het plan-
gebied

 Hydrogeologie, grondwatertafel en grondwaterstroming
 Grondwaterkwetsbaarheid

De beschrijving van de referentiesituatie wordt gebaseerd op bestaande kaarten, databanken,
rapporten en studies:

 Topografische kaart
 Geologische kaart van België
 Bodemkaart en verklarende tekst bij de bodemkaart
 Bodemgebruikskaart
 Databank Ondergrond Vlaanderen: geologische boringen, grondwatermeetnet, grond-

waterkwetsbaarheidskaart
 Geoloket OVAM
 Watertoetskaarten
 Waarnemingen tijdens het terreinbezoek

10.2.3 Effectvoorspelling en –beoordeling

10.2.3.1 Structuurwijziging en profielwijziging

Vergravingen van de bodem gaan onlosmakelijk gepaard met profielwijziging. Structuurwijziging
daarentegen zal vooral plaatsvinden ter hoogte van de toekomstige werfzones. Gezien deze ef-
fecten gerelateerd zijn aan de effectieve uitvoering van de werken, zijn ze niet relevant op plan-
niveau en zullen zij niet verder onderzocht worden in het plan-MER.

10.2.3.2 Wijziging bodemgebruik

Het bodemgebruik in het plangebied zal wijzigingen door de aanleg van het bedrijventerrein. De
bebouwingsgraad kan hierdoor sterk toenemen. Voor de beoordeling van dit effect zal gekeken
worden naar het minder of meer natuurlijk worden van het bodemgebruik.
Onderstaand significantiekader wordt voorgesteld voor deze effectgroep.

Categorie Bodemgebruik Voorbeelden
1. Verhard Infrastructuur: Weg, spoorweg, vliegveld

Bebouwing: Woongebied, handel, horeca, bedrijventer-
rein

2. Half-verhard en kunstmatig onverhard Stortplaats, begraafplaats, ontginningsgebied, semi ver-
harde overige terreinen
Park, sportterrein, volkstuin, verblijfsrecreatie

3. Natuurlijk (landbouw of natuur) Verschillende vormen van agrarisch gebruik
Bos, natuurlijke terreinen
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Beoordeling Score Betekenis
Aanzienlijk positief effect +3 Stijging met 2 categorieën, bovendien blijven in het

plangebied nauwelijks nog onnatuurlijke elementen
aanwezig.

Positief effect +2 Stijging met 2 categorieën
Beperkt positief effect +1 Stijging met 1 categorie
Geen effect 0 Geen wijziging in bodemgebruik
Beperkt negatief effect -1 Daling met 1 categorie
Negatief effect -2 Daling met 2 categorieën, mits behoud van natuurlijke

elementen
Aanzienlijk negatief effect -3 Daling met 2 categorieën, bovendien blijven in het

plangebied nauwelijks nog natuurlijke elementen aan-
wezig

10.2.3.3 Bodemzetting

Bodemzetting kan plaatsvinden door belasting van de bodem of als gevolg van bemaling van
een zettingsgevoelige laag. Aangezien ook dit effect gerelateerd is aan de uitvoering van de
werken, is dit niet relevant op plan-niveau en wordt het niet verder onderzocht in het plan-MER.

10.2.3.4 Wijziging grondwaterkwantiteit

De wijziging van de grondwaterkwantiteit is meestal het gevolg van een bemaling van het
grondwater, wanneer constructies tot onder de grondwatertafel worden aangelegd. De impact
van een bemaling is sterk afhankelijk van uitvoeringstechnische aspecten, welke op planniveau
niet altijd gekend zijn. In het plan-MER zal daarom indicatief de mogelijke invloedsstraal worden
berekend aan de hand van de formule van Sichardt. De beoordeling van het effect hangt op
plan-niveau samen met het optreden van mogelijk permanente effecten:

Beoordeling Score Betekenis
Geen effect 0 Geen permanente wijziging in de grondwaterstand
Beperkt negatief effect -1 Permanente grondwaterstandsverandering < 10 cm

Geen secundaire effecten
Negatief effect -2 Permanente grondwaterstandsverandering > 10 cm

Tijdelijke secundaire effecten
Aanzienlijk negatief effect -3 Permanente grondwaterstandsverandering > 25 cm

Permanente secundaire effecten

De verminderde voeding (infiltratie) van de grondwatertafel door het aanbrengen van verhardin-
gen of minder doorlatende oppervlakten wordt beknopt en op een kwalitatieve manier bespro-
ken.

10.2.3.5 Bodem- en grondwaterkwaliteit

De kwaliteit van de bodem of het grondwater kan tijdens verschillende fasen van het plan of
project op verschillende manieren beïnvloed worden: ontstaan van accidentele situaties, ver-
spreiding van mogelijke bestaande verontreinigingen (door grondverzet of bemaling), diffuse
verontreiniging (vb. wegverkeer). Onderstaand algemeen significantiekader wordt voorgesteld:
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Beoordeling Score Betekenis
Aanzienlijk positief effect +3 Sanering van bestaande verontreiniging
Positief effect +2 Wegvallen van een diffuse verontreinigingsbron
Beperkt positief effect +1 Isoleren van een bestaande verontreiniging
Geen effect 0 Geen kans op verspreiding van bestaande verontreini-

gingen of het ontstaan van nieuwe verontreinigingen
Beperkt negatief effect -1 Kans op het verspreiden van bestaande verontreini-

gingen binnen het plangebied.
Risico op accidentele situaties (mits snel optreden).
Nieuwe diffuse verontreiniging over een beperkte op-
pervlakte van het plangebied.

Negatief effect -2 Kans op het verspreiden van bestaande verontreini-
gingen tot buiten het plangebied.
Nieuwe diffuse verontreiniging over het volledige plan-
gebied.

Aanzienlijk negatief effect -3 Reële kans op het ontstaan van nieuwe verontreinigin-
gen

10.2.3.6 Klimaatreflex

Vanuit deze discipline is de wijziging van het bodemgebruik relevant voor de klimaatreflex.
De verharde oppervlakte is gerelateerd aan het zogenaamde “hitte-eilandeffect”, wat inhoudt
dat temperaturen in een stedelijk gebied hoger zijn dan in een landelijke omgeving. Anderzijds
zorgen verharde oppervlakten voor een versnelde waterafvoer en een verminderde infiltratie
wat gelinkt kan worden aan problemen als wateroverlast en verdroging.

10.2.4 Milderende maatregelen

Wanneer aanzienlijk negatieve effecten worden vastgesteld, zullen milderende maatregelen
worden voorgesteld die de vastgestelde effecten op de bodem en/of het grondwater in het stu-
diegebied kunnen vermijden of beperken. Mogelijke milderende maatregelen zullen voorname-
lijk aanbevelingen zijn op het vlak van de uitvoeringstechniek.

10.3 Discipline Oppervlaktewater

10.3.1 Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied omvat het plangebied zelf, uitgebreid met de waterlopen waarnaar deze ge-
bieden afvoeren.

10.3.2 Bespreking referentiesituatie

Voor een beknopte beschrijving van de referentiesituatie wordt verwezen naar hoofdstuk 7 met
de omgevingsanalyse. In het plan-MER zal een meer uitgebreide beschrijving van de referentie-
situatie worden opgenomen. Hierbij zal aandacht uitgaan naar:

 Hydrografie
 Waterkwantiteit (peilen, debieten, overstromingsrisico)
 Ecologische kwaliteit

 Fysico-chemische kwaliteit
 Biologische waterkwaliteit

 Structuurkwaliteit

Hiervoor worden volgende bronnen geraadpleegd:
 Hydrografie
 Waterlopenkaart (VHA)
 Disciplines bodem en grondwater
 www.vmm.be
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 www.hydronet.be en www.hydranet.be
 NOG-kaarten en ROG-kaarten
 Stroomgebiedbeheerplannen, bekken- en deelbekkenbeheerplannen
 Watertoetskaarten
 Terreinwaarnemingen

10.3.3 Effectvoorspelling en –beoordeling

10.3.3.1 Wijziging waterkwantiteit

Een wijziging in het aandeel verharding resulteert in een gewijzigde afvoer van hemelwater,
waardoor ook het piekdebiet in de ontvangende waterlopen verandert. Het plan beoogt ener-
zijds een grotere onverharde oppervlakte, anderzijds wordt ook voorzien in de nodige ruimte
voor water. T.a.v. deze effectgroep zullen in het MER voornamelijk randvoorwaarden, aanbeve-
lingen en suggesties gedaan worden. Het algemene principe ‘vasthouden, bergen en vertraagd
afvoeren’ zal hierbij naar voor geschoven worden.

Zoals blijkt uit het hoofdstuk 7 Omgevingsanalyse overlappen de verschillende gebieden in ze-
ker mate met mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied. Voor het aspect wijziging van
overstromingsgevoeligheid wordt een beoordelingskader opgesteld rekening houdend met de
overstromingsgevoeligheid van de plangebieden zelf, de afwaartse gebieden en de opwaartse
gebieden.

Overstromingsgevoelig-
heid

Aandachtspunten Beoordeling

N
ie

t In principe geen bijzondere aandachtspunten
Maatregelen op niveau van volledig gebied wenselijk
bij realisatie van grote gebieden.

0 tot -

M
og

el
ijk

Stroomafwaarts Vertraagde afvoer vormt aandachtspunt - tot --
Ter hoogte van deel-
gebied
(verlies potentiële
berging)

Voorzien van voldoende bergingscapaciteit vormt aan-
dachtspunt -/-- tot --

Stroomopwaarts Voorzien van een voldoende vlotte afwatering en vol-
doende bergingscapaciteit vormt aandachtspunt - tot -/--

Ef
fe

ct
ie

f

Stroomafwaarts Maatregelen tav vertraagde afvoer noodzakelijk -/-- tot --/---
Ter hoogte van deel-
gebied

Reeds verhard:
Oorzaak knelpunt op te lossen vooraleer realisatie
nieuwe functie

-- tot ---

Te verharden:
Verlies aan komberging moet gecompenseerd worden -- tot ---

Stroomopwaarts
(verlies komberging)

Maatregelen nodig tav vlotte afwatering en voldoende
bergingscapaciteit -/-- tot --

10.3.3.2 Wijziging waterkwaliteit

De oppervlaktewaterkwaliteit kan wijzigen ten gevolge van instroming van vervuild run-off water
en calamiteiten. Rekening houdend met de vigerende wetgeving wordt de impact op de opper-
vlaktewaterkwaliteit tot een minimum beperkt. Bijgevolg wordt de effectgroep wijziging opper-
vlaktewaterkwaliteit beperkt tot een kwalitatieve bespreking waarin vooral zal gefocust worden
op aanbevelingen voor de concretisering van het plan.

Gezien er in het plangebieden waterlopen gelegen zijn, wordt ook aandacht geschonken aan
het aspect structuurkwaliteit. Onderstaand beoordelingskader wordt voorgesteld voor dit effect.
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Beoordeling Score Betekenis
Geen effect 0 De natuurlijkheid van de oevers wordt niet beïnvloed
Beperkt negatief effect -1 Een waterloop met een zwakke structuur wordt over een beperkte

lengte aangetast door verharde oevers of inbuizing. De lengte van
de aangetaste oevers is kleiner of gelijk aan 10 x breedte van de
waterloop.

Negatief effect -2 Een waterloop met een waardevolle structuur wordt over een be-
perkte lengte aangetast door verharde oevers of inbuizing. De
lengte van de aangetaste oevers is kleiner of gelijk aan de breedte
van de waterloop.
Een waterloop met een zwakke structuur wordt over een grote
lengte aangetast door verharde oevers of inbuizing. De lengte van
de aangetaste oevers is groter dan 10 x de breedte van de water-
loop.

Aanzienlijk negatief effect -3 Een waterloop met een zeer waardevolle structuur wordt kunstma-
tig: verharde oevers of inbuizing, zonder mogelijkheid tot fauna-
passage.

10.3.3.3 Klimaatreflex

De discipline oppervlaktewater zal aan een klimaatreflex onderworpen worden. Elementen die
hier in deze context aan bod komen, zijn de verwachte toename van neerslag tijdens de winter,
de verwachte afname van de gemiddelde neerslag in de zomer (verdroging) maar met meer ex-
treme onweders in de zomer, eventuele ruimere waterbergingsgebieden/effectief overstroomde
gebieden dan momenteel het geval is, aspecten van duurzaam watergebruik, de prioriteitenlad-
der van het integraal waterbeheer…

10.3.4 Milderende maatregelen

Mogelijke maatregelen en aanbevelingen kunnen zijn:
 Vertaling van lozings- en bufferingsvoorwaarden
 Aanbevelingen inzake inrichting van het afwateringsysteem, materiaalgebruik om ver-

harding te beperken, …

10.4 Discipline Biodiversiteit

10.4.1 Afbakening van het studiegebied

Hoewel de effectbeoordeling zich toespitst op het plangebied, is het belangrijk om ook de rui-
mere context te beschouwen. Op macroniveau worden de natuurwaarden van het gebied op
hoofdlijnen beschreven wat toelaat om eventuele ecologische en ruimtelijke verbanden te dui-
den.

Het mesoniveau vormt de invloedssfeer rondom het plangebied die een meer diepgaande be-
spreking vereist. Dit omvat het volledige gebied waarbinnen zich mogelijke effecten voordoen
ten gevolge van de exploitatie van het bedrijventerrein. Het omvat bijgevolg, naast het plange-
bied, ook de gehele zone die onderhevig is aan een visuele of auditieve verstoring, de zone tot
waar zich mogelijks verdrogingseffecten voordoen, de zone waar ecotoopverlies optreedt en de
zone die eventueel beïnvloed wordt door barrière-effecten.

Het microniveau betreft het eigenlijke plangebied zelf.
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10.4.2 Bespreking referentiesituatie

De biologische waarde, voorkomende fauna en flora en ecologisch belangrijke structuren bin-
nen het studiegebied worden op de drie schaalniveaus besproken. Hierbij wordt per zoekzone
rekening gehouden met natuurwaarden binnen en buiten het plangebied, waaronder:

 Ligging ten opzichte van Speciale beschermingszones (natura 2000) en VEN-gebieden
aangevuld met de beheerde natuur- en bosgebieden (= gebieden die momenteel een
beheer kennen gericht op de natuurfunctie);

 Het voorkomen van vegetatie en fauna met bijzondere aandacht voor waardevolle na-
tuurtypes of soorten. Dit zijn natuurtypes of soorten die zeldzaam, achteruitgaand of be-
dreigd zijn, een beschermde status hebben, van (inter)nationaal belang zijn of een sleu-
telsoort zijn;

 Potenties - en dit voor zover dit relevant is in relatie tot de te verwachten effecten. Het
onderzoeksgebied waarbinnen de referentiesituatie beschreven wordt, kan afwijken
naargelang vegetaties dan wel fauna besproken worden. Het in kaart brengen van be-
langrijke migratieroutes is in functie van versnippering en barrièrewerking van groot be-
lang.

Ter beschrijving van deze referentiesituatie worden volgende informatiebronnen gebruikt

 Biologische Waarderingskaart
 Instandhoudingsdoelstellingen SBZ-gebieden
 Databanken (o.a. Vogelatlas, inventaris autochtone bomen en struiken,…)
 Disciplines bodem, grondwater en oppervlaktewater
 Beschikbare studies
 Terreinbezoek

10.4.3 Effectvoorspelling en –beoordeling

De effecten op de biodiversiteit worden beschreven en beoordeeld volgens volgende effecten-
groepen:

 Ecotoop/habitatwijziging: verlies en creatie
 Versnippering en barrière-werking
 Verstoring
 Verdroging/vernatting
 Verontreiniging

Specifiek voor zoekzone 3 wordt gezien de ligging aangrenzend aan Habitatrichtlijngebied ‘Bos-
sen en kalkgraslanden van Haspengouw’ (BE2200038), en VEN-gebied ‘Klein en groot Begijn-
bos’ een voortoets / soortentoets / verscherpte natuurtoets opgemaakt. Hierin wordt onderzocht
wat het effect van het bedrijventerrein op de instandhoudingsdoelstellingen van de beschermde
natuur is en op de soorten binnen het VEN-gebied. De soortentoets gaat specifiek na of het ont-
wikkelen van zoekzone 3 een invloed heeft op (habitatten van) beschermde soorten in en rond
het Habitatrichtlijngebied. Hierbij is ook aandacht voor de biologische waarden buiten het habi-
tatrichtlijngebied zelf. Voor het effect ten gevolge van de verschuiving van de verkeersstromen
kan op basis van de verkeersintensiteiten wel een eerste inschatting gebeuren van de grootte-
orde van de impact-bijdrage aan de huidige lucht- en geluidkwaliteit. Indien hieruit een niet ver-
waarloosbare impactbijdrage niet kan worden uitgesloten, zal nog een modellering worden uit-
gevoerd, dit om de mogelijke bijdrage van voorliggend plan op stikstofdepositie ter hoogte van
eutrofiëringsgevoelige habitatten te kunnen inschatten. De resultaten van de voortoets/soorten-
toets worden voor zoekzone 3 in de relevante effectengroepen geïntegreerd.

10.4.3.1 Ecotoop/habitatwijziging: verlies en creatie

Het verlies aan oppervlakte wordt per zoekzone kwantitatief beoordeeld. De aanzienlijkheid van
de effecten hangt af van de ingenomen oppervlakte (relatief en absoluut), de ecologische
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waarde en zeldzaamheid van de ingenomen ecotopen. Voor de verschillende planelementen
worden de oppervlaktes aan ecotoopverlies gekwantificeerd, rekening houdende met de waar-
dering volgens de Biologische Waarderingskaart. Het verlies aan habitats leidt indirect tot ver-
lies voor fauna. De beoordeling gebeurt op basis van het relatief belang (in waarde en opper-
vlakte) van het te verdwijnen biotoop. De potenties van de nieuwe invulling in het creëren van
nieuwe ecotopen wordt eveneens besproken. Deze effectengroep wordt beoordeeld op basis
van onderstaand significantiekader:

Effectbeschrijving Significantie
Inname van een belangrijke oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle
ecotopen/habitats die deel uitmaken van een groter geheel met belangrijke
natuurwaarde en/of inname van een belangrijke oppervlakte beschermde na-
tuur; belangrijk areaalverlies

---

Inname van een belangrijke oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle
ecotopen/habitats die geen deel uitmaken van een groter geheel met belang-
rijke natuurwaarde; weinig impact op het globale areaal van dit ecotoop/habi-
tat

--

Inname van een beperkte oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle eco-
topen/habitats die geen deel uitmaken van een groter geheel met belangrijke
natuurwaarde; weinig impact op het areaal van dit ecotoop/habitat

-

Inname van minder waardevolle ecotopen/habitats 0
Beperkte areaaltoename van een waardevol ecotoop in verhouding tot het to-
tale areaal binnen het studiegebied of beperkte toename van de habitat voor
een waardevolle soort

+

Belangrijke areaaltoename van een waardevol ecotoop in verhouding tot het
totale areaal binnen het studiegebied of belangrijke toename van een habitat
voor een belangrijke soort

++

Een belangrijk areaal van een waardevol ecotoop ontstaat of optimale habitat-
condities voor een waardevolle soort +++

10.4.3.2 Versnippering en barrière-werking

De realisatie en exploitatie van nieuwe lokale bedrijvigheid brengt versnippering en barrièrewer-
king met zich mee. De impact varieert naargelang de ligging van het bedrijventerrein t.o.v.
waardevolle gebieden (indicatief: aandachtsgebieden) en migratieroutes en open-ruimte corri-
dors, geleidende kleine landschapselementen, waterlopen,.. Deze effectgroep zal dan ook per
zoekzone besproken en beoordeeld worden in het plan-MER, en wel volgens onderstaand sig-
nificantiekader:

Effectbeschrijving Significantie
De ecologische infrastructuur wordt doorsneden, harde barrière voor belang-
rijke soorten, samenhang wordt op grote schaal aanzienlijk verstoord, perma-
nente barrière of randeffecten; grote impact op waardevolle soorten/ecotopen

---

De ecologische infrastructuur wordt op 1 of diverse locaties doorsneden;
harde barrière, samenhang wordt lokaal aanzienlijk verstoord, permanente
barrière of randeffecten; impact op waardevolle soorten/ecotopen

--

De ecologische samenhang wordt beperkt verstoord, beperkte impact op mi-
gratie, zachte barrière of barrièrewerking reeds aanwezig, tijdelijke barrière of
negatieve randeffecten

-

Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of samenhang 0
Samenhang wordt beperkt verbeterd, beperkte mitigerende maatregelen ten
aanzien van migratieknelpunten en/of randeffecten

+

Een aantal migratiebarrières worden opgeheven; samenhang wordt lokaal aan-
zienlijk verbeterd, lokaal ontstaan nieuwe migratiemogelijkheden, negatieve
randeffecten worden in belangrijke mate gemilderd

++
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De ecologische infrastructuur wordt op diverse locaties verbonden, migratiebar-
rières worden opgeheven, samenhang wordt op grote schaal aanzienlijk verbe-
terd, negatieve randeffecten worden opgeheven

+++

10.4.3.3 Verstoring

De exploitatie en de verkeersgeneratie kan verstoring met zich meebrengen. Hierbij is vooral
geluidsverstoring van belang. Dit aspect zal dan ook in het plan-MER aan bod komen.

 Geluidsverstoring is afhankelijk van de aard, het tijdstip en de duur van de verstoring,
van de afstand tot de verstoringsbron en de gevoeligheid van de fauna en flora. Het as-
pect verstoring wordt kwalitatief besproken, rekening houdend met de aanwezigheid
van kwetsbare gebieden nabij de plangebieden.

 De mate waarin lichtverstoring kan optreden, is sterk afhankelijk van de gevoelige soor-
ten die in het gebied voorkomen. Het aspect wordt meegenomen op planniveau. Wat
betreft lichtverstoring zullen voornamelijk randvoorwaarden worden aangereikt en mo-
gelijke maatregelen om hinder te beperken door een aangepaste inrichting van het be-
drijventerrein.

Effectbeschrijving Significantie
Permanente of langdurige tijdelijke verstoring van verstoringgevoelige, waar-
devolle gebieden of soorten, belangrijk effect op populatieniveau ---

Zeer omvangrijke tijdelijke verstoring in een gebied waar zeer verstoringge-
voelige receptoren aanwezig zijn OF Permanente of langdurige tijdelijke ver-
storing van verstoringgevoelige, waardevolle gebieden of soorten, lokaal ef-
fect

--

Tijdelijke verstoring met beperkte tot matige invloedsfeer; Permanente be-
perkte verstoring van reeds verstoorde gebieden -

Geen of verwaarloosbare wijziging in de verstoring of matige verstoringsim-
pact zich in een gebied waar geen gevoelige receptoren (fauna) aanwezig zijn 0

10.4.3.4 Verdroging/vernatting

Inzake verdroging zal – op basis van informatie uit de disciplines bodem, grond- en oppervlakte-
water – een kwalitatieve bespreking plaatsvinden, rekening houdend met aanwezige waarde-
volle vegetatie en de invloedstraal van een mogelijke bemaling. Een vernatting van het gebied
wordt niet verwacht als direct effect van de geplande ingrepen.

Effectbeschrijving Significantie
Permanente wijziging van de hydrologie van een standplaats/habitat van een
waardevol, gevoelig natuurtype of soort ---

Tijdelijke wijziging van de hydrologie van een standplaats/habitat van een
waardevol, gevoelig natuurtype of soort of permanente beperkte wijziging van
de standplaats van een gevoelig waardevol natuurtype of soortpotentiële of
actuele natuurwaarde

--

Beperkte wijziging van de hydrologie op 1 locatie, nadelig voor de beperkte
natuurwaarde van de locatie -

Geen of verwaarloosbare wijziging van de hydrologie of kortdurende, lokale
wijziging van de standplaats van een weinig gevoelig natuurtype of soort 0

Beperkt herstel van de standplaatskenmerken in overeenstemming met de
ecologische potentie van de locatie +

Aanzienlijk lokaal herstel van de standplaatskenmerken in overeenstemming
met de ecologische potentie van de locatie ++

Globaal aanzienlijk herstel van standplaatskenmerken in overeenstemming
met de ecologische potentie van de locatie +++
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10.4.3.5 Verontreiniging

Verontreiniging is sterk afhankelijk van uitvoeringstechnische aspecten (type verontreiniging,
diepte verontreiniging, …). Informatie met betrekking tot verontreinigingen wordt aangeleverd
door de disciplines lucht, bodem, grondwater en oppervlaktewater. Zoals reeds aangehaald in
deze disciplines kan verontreiniging voornamelijk beperkt worden als de vigerende wetgeving
correct wordt nageleefd.

Gezien de ligging van enkele zoekzones ter hoogte van beekvalleien waarlangs zich waarde-
volle natuur bevindt, is vooral een mogelijke grond/oppervlaktewaterverontreiniging relevant
voor biodiversiteit. Deze effectengroep wordt in het plan-MER kwalitatief besproken op basis
van de input van de disciplines bodem, grondwater en oppervlaktewater. Hierbij wordt onder
meer rekening gehouden met de ligging van de verschillende zoekzones stroomop- of afwaarts
van waardevolle natuur.

10.4.4 Milderende maatregelen

Binnen de discipline biodiversiteit worden in geval van (aanzienlijk) negatieve effecten milde-
rende maatregelen voorgesteld. Deze kunnen onder meer omvatten:

 Specifiëring locatie bedrijventerrein binnen de zoekzone
 Compensatiemaatregelen inzake ingenomen habitat
 Ontsnipperingsmaatregelen (bufferzones, faunapassages, migratieroutes, corridors, …)
 Aanbevelingen zuinig ruimtegebruik
 Aanbevelingen mbt ecotoopcreatie
 Aanbevelingen mbt beperken verstoring (bvb verlichting)
 Maatregelen om verdroging te voorkomen (zie discipline water)

10.5 Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed & Archeologie

10.5.1 Afbakening van het studiegebied

De impact van de realisatie van voorgenomen plan waarbij voornamelijk landbouwgebied wordt
omgezet naar lokale bedrijvigheid beperkt zich niet enkel tot het plangebied zelf. Het studiege-
bied wordt gedefinieerd als het gebied waarbinnen de geplande ingrepen en de effecten van die
ingrepen zich manifesteren op het landschap als erfgoed, dynamisch relatiestelsel en als zin-
tuiglijk waarneembaar verschijnsel.

In het kader van de behandeling van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeolo-
gie wordt het studiegebied vooral bepaald door de reikwijdte van de visuele invloedsfeer van de
herbestemming van het plangebied. Indien een landschap deel uitmaakt van een grotere entiteit
of de contextwaarde van het landschap of het bouwkundig erfgoed wijzigt als gevolg van de re-
alisatie van het plan, dan maken de gehele landschappelijke entiteiten en/of de gehele context
deel uit van het studiegebied.

10.5.2 Bespreking referentiesituatie

Voor een beknopte beschrijving van de referentiesituatie wordt verwezen naar hoofdstuk 7 met
de omgevingskenmerken. In het plan-MER zal een meer uitgebreide beschrijving van de refe-
rentiesituatie worden opgenomen. Hierbij zal aandacht uitgaan naar:

 Landschapskenmerken en landschapsbeeld in de directe omgeving van het plangebied
 Erfgoedwaarden in en in de directe omgeving van het plangebied
 Archeologische potentie

Hierbij worden volgende bronnen geraadpleegd:
 Luchtfoto’s en historische kaarten (o.a. Ferrariskaart, …)
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 Geoportaal onroerend erfgoed
 Centrale archeologische inventaris (CAI)
 Terreinwaarnemingen

10.5.3 Effectvoorspelling en –beoordeling

De effecten op het landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden beschreven en be-
oordeeld volgens volgende effectengroepen:

 Wijzigingen landschappelijke structuren en relaties
 Wijziging erfgoedwaarde
 Wijziging perceptieve kenmerken (en belevingswaarde)

De milieueffecten worden beoordeeld per effectgroep volgens onderstaande significantiekaders.
Of een effect al dan niet significant is, wordt nagegaan aan de hand van diverse criteria. Deze
criteria verschillen naargelang de effectgroep en worden hierna beschreven. De volgorde van
opsomming geeft geen indicatie van het belang van de criteria. Voor elke effectgroep wordt
steeds rekening gehouden met volgende algemene criteria:

 grootte van de impact van het effect (‘werkingsgebied’);
 duur van het effect.

10.5.3.1 Wijziging landschappelijke structuren en relaties

Het effect op de landschappelijke structuren en relaties betreft de impact op de samenhang/ver-
snippering van waardevolle structuren en relaties en verstoring van geomorfologische proces-
sen. Hierbij gaat zowel aandacht uit naar de horizontale relaties als de verticale relaties.
Door het inbrengen van nieuwe elementen en het verwijderen van bestaande, wordt de struc-
tuur van het landschap gewijzigd en gaat landschappelijke samenhang verloren.
De significantie van de effecten wordt o.a. bepaald door:

 graad van verandering;
 mate van samenhang;
 mate van versnippering.

Voor de beoordeling van de effectengroep landschappelijke structuur en relaties wordt volgend
significantiekader vooropgesteld:

Landschappelijke structuur en relaties Significantie
Globaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties +++
Lokaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties of globaal her-
stel of opwaardering minder waardevolle structuren of relaties

++

Lokaal herstel of opwaardering van landschapsstructuur en –relaties +
Geen impact op samenhang of verstoring van processen 0
Beperkte, lokale verstoring of versnippering van landschapsstructuur en –relaties of
beperkte verstoring van reeds aangetaste structuren of relaties

-

Vrij beperkte verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties of een
sterke, globale verstoring van reeds aangetaste structuren of relaties

--

Verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties ---

10.5.3.2 Wijziging erfgoedwaarde

Binnen de effectengroep wijziging erfgoedwaarde wordt aandacht geschonken aan de effecten
op de beschermde monumenten, landschappen, dorps- en stadsgezichten, het archeologisch
patrimonium, het bouwkundig erfgoed, (vastgestelde) landschapsatlasrelicten, wenselijkheden
ten aanzien van het traditionele landschap, cultuurhistorisch belangrijke zones, historisch-geo-
grafische elementen en structuren,… Dit kan zowel aantasting of vernieling zijn als het wijzigen
van erfgoedwaarde. Om de significantie van de effecten op het erfgoed te bepalen, wordt eerst
de waarde van het erfgoed in de mate van het mogelijke ingeschat. Belangrijke criteria daarvoor
zijn:
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 Graad van bescherming
 Beschermd
 Vastgestelde inventaris
 Landschapsatlasrelict
 Bouwkundig erfgoed

 Ouderdom
 Gaafheid/staat (gaaf/gerestaureerd beperkt te restaureren, grondig te restaureren, ver-

vallen en af te breken)
 Zeldzaamheid (kenmerkend en uniek in de streek, sporadisch voorkomend, algemeen

voorkomend in Vlaanderen)
 Ensemblewaarde/context (gave en waardevolle ensembles/context, ensembles/context

met waardevolle elementen, volledig geïsoleerd geen ensemblewaarde/contextwaarde)

Er gaat niet enkel aandacht uit naar de effectieve waarde van het erfgoed op zich maar even-
eens naar de mogelijke aantasting van de context of de ensemblewaarde van het erfgoed. De
waardering van het erfgoed wordt als volgt bepaald.

Waardering van het erfgoed
Beschermd erfgoed; opgenomen als te beschermen erfgoed
Landschapsatlasrelict, erfgoedlandschap
Gaaf, zeer kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap
Beschermd archeologische zone

Zeer waardevol

Site met hoge archeologische potentie
Beperkt aangetast, kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder land-
schap
Inventaris bouwkundig erfgoed en andere vastgestelde inventarissen

Waardevol

beperkt aangetast, matig kenmerkend/streekeigen landschapselement of land-
schap
site met gemiddelde tot lage archeologische potentie

Matig waardevol

overige
structureel aangetast
nieuw landschap

Weinig waardevol

Daarnaast kunnen ouderdom, gaafheid, zeldzaamheid of een combinatie van de hierboven ge-
formuleerde criteria er toe leiden dat een element een klasse kan stijgen.
Naast de waarde van het erfgoed is eveneens de aard van de ingreep bepalend voor het bepa-
len van de significantie. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden: vernielen (af-
braak), aantasting, beïnvloeding ensemblewaarde, beïnvloeding contextwaarde, restauratie/re-
novatie.

Door de ingrepen te combineren met de waarde van het erfgoed kan een significatiekader aan-
gereikt worden die de beoordeling van de effecten als gevolg van voorliggend plan kan objecti-
veren. Het significantiekader is niet absoluut en vormt louter een leidraad.

Wijziging
erfgoedwaarde

Weinig
erfgoedwaarde

Matige
erfgoedwaarde

Hoge
erfgoedwaarde

Zeer hoge
erfgoedwaarde

Vernielen (afbraak) - -- --/--- ---

Aantasting 0 - -- ---

Beïnvloeding ensem-
blewaarde

0 -/-- --/--- ---

Beïnvloeding con-
textwaarde

0 -/-- --/--- ---

Restauratie/renovatie + + ++ +++

Naast aandacht voor het bovengrondse erfgoed gaat eveneens aandacht uit naar archeologie.
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De effecten ten aanzien van het archeologisch erfgoed kunnen beoordeeld worden aan de hand
van het al dan niet aanwezig zijn van gekend archeologisch materiaal, de graad van verstoring
van de oppervlakkige bodem en de bodemkenmerken zelf. De aanwezigheid van gekend arche-
ologisch materiaal is echter een dubieuze factor. Het gekende archeologische erfgoed is im-
mers slechts fractie van het gehele archeologische erfgoed. De hoeveelheid ongekend erfgoed
is vele malen groter.

Verharde, bebouwde, opgehoogde, geërodeerde of vergraven bodems zijn verstoorde bodems.
Echter verstoorde bodems kunnen ook een oudere antropogene en dus archeologisch belang-
rijke oorsprong hebben. De effecten zijn dus ook afhankelijk van het type verstoring.

Onder onverstoorde bodems worden niet opgehoogde bodems in landbouw of natuurlijk gebruik
beschouwd. Bij onverstoorde bodems worden de grootste effecten t.a.v. archeologisch erfgoed
verwacht. De impact is uiteraard ook afhankelijk van het type (bodemcompactie, bemaling, ver-
gravingen, …), duur en omvang van de ingreep en van de bodemkenmerken zelf. Algemeen
gesteld zal de impact groter zijn bij effectieve vergraving in de bodem, gezien het potentiële ar-
cheologische erfgoed hierbij direct en fysiek wordt aangetast. Bij bodemcompactie en bemaling
is de impact eerder indirect met mogelijke degradatie of deformatie tot gevolg.

Ten aanzien van archeologisch erfgoed wordt volgend significatiekader als leidraad gehanteerd.

Archeologie Significantie

Geen ingreep (compactie, vergraving, bemaling) in de bodem. Of ingrepen in bo-
dem zonder potentie voor archeologische en historische waarden

0

Mogelijke fysieke aantasting (door vergraving, bodemtechnische ingrepen of ver-
andering van de grondwaterstand). Beperkte grondwerkzaamheden of andere in-
grepen (compactie of bemaling) in verstoorde en vergraven bodem. Lage tot
matige potentie voor archeologische en historische waarden.

-

Grondwerkzaamheden in beperkt verstoorde en/of vergraven bodem. Matig tot
hoge potentie voor archeologische en historische waarden.

--

Grondwerkzaamheden in onverstoorde bodem. Hoge potentie voor archeolo-
gische en historische waarden.

---

10.5.3.3 Wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde

Verstoring van de perceptieve kwaliteiten en belevingswaarde van het landschap ontstaan
enerzijds door auditieve en visuele verstoring en het minder toegankelijk worden van het land-
schap. Deze effecten kunnen een verandering van de aard van het landschapstype veroorza-
ken. Anderzijds kunnen nieuwe beelddragers bijdragen aan een opwaardering van het land-
schap, waar op vandaag het landschap verstoord.

Effecten hangen onder meer af van schaalvergroting of –verkleining, toevoegen en verwijderen
van elementen, inpasbaarheid, de mate van openheid, zichtbaarheid van de ingrepen, … De
landschappelijke inpassing en inkleding van nieuwe infrastructuur is in dit opzicht van bijzonder
belang (relatie met de context (samenhang), variatie en contrast herkenbaarheid (oriëntatie,
identiteit), gaafheid, zorg, netheid, gebruiksmogelijkheden en algemene sfeer).

Perceptieve kenmerken en belevingswaarde Significantie

Belangrijke en globale meerwaarde voor perceptieve kenmerken, waardevolle po-
sitieve beelddragers

+++

Belangrijke lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken ++

Zeer lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken +

Geen impact op perceptieve kenmerken of zeer beperkte impact op reeds sterk
aangetaste kenmerken

0
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Perceptieve kenmerken en belevingswaarde Significantie

Beperkte aantasting van perceptieve kenmerken -

Belangrijke lokale aantasting van perceptieve kenmerken --

Belangrijke en globale aantasting van perceptieve kenmerken ---

10.5.4 Milderende maatregelen

 Landschappelijke inkleding van het nieuwe bedrijventerrein en bijhorende infrastructuur
en bufferzones;

 Buffering naar waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
 Landschappelijke buffering naar open ruimte
 Herstel en/of versterken van landschapsstructuren door gebruik van streekeigen ele-

menten (vb. vegetatie), groenschermen, vermijden van barrièrevorming, bewaken van
‘doorlaatbaarheid’ van het landschap voor zwakke weggebruikers, …

 …

10.6 Discipline Mens – Ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid

10.6.1 Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied wordt gedefinieerd als het gebied waarbinnen de geplande ingrepen en de ef-
fecten van die ingrepen op vlak van ruimtelijke functies merkbaar zijn. Dit gebied betreft voorna-
melijk de nabijgelegen woonstructuur (Kortenaken en Waanrode), de bedrijvigheid in de omge-
ving, de landbouw en recreatie.

10.6.2 Bespreking referentiesituatie

Voor een beknopte beschrijving van de referentiesituatie wordt verwezen naar hoofdstuk §7
(omgevingskenmerken). In het plan-MER zal een meer uitgebreide beschrijving van de referen-
tiesituatie worden opgenomen. Hierbij zal aandacht uitgaan naar:

 Functioneren van de gebruiksgroepen/functies: wonen en kwetsbare locaties, bedrijvig-
heid, recreatie, landbouw …

 Bestaande interacties, zoals ontsluiting van functies, barrièrewerking, hinder, …
 Gezondheidsaspecten;

Aanvullend op deze beschrijving wordt in functie van het aspect gezondheid een eerste analyse
van het ruimtegebruik in het studiegebied beschreven (bij wijze van scoping).

Naar aanleiding van het nieuwe MER-richtlijnenboek Mens-gezondheid zal een kaart ter be-
schikking gesteld worden waarop gegevens m.b.t. de in het studiegebied betrokken populaties
raadpleegbaar zijn. Deze kaart was bij het opstellen van deze kennisgeving evenwel nog niet
beschikbaar. In deze kennisgeving wordt voor de beschrijving van het ruimtegebruik in het stu-
diegebied zodoende gebruik gemaakt van informatie beschikbaar op www.geopunt.be. Indien
bij opmaak van het MER de kaart beschikbaar is, dan zal onderstaande beschrijving op basis
van de beschikbare gegevens worden aangevuld.

Woonzones en woonfunctie Het plangebied is gelegen in de gemeente Kortenaken.
Zoekzones 1 en 2 zijn gelegen nabij (ten zuiden van) het
hoofddorp Kortenaken, maar sluiten hier ruimtelijk niet op
aan. Dit hoofddorp is bestemd als ‘woongebied met landelijk
karakter’ volgens het gewestplan. Zoekzone 2 grenst wel
aan zones langs de Tiensestraat en Heerstraat die ook be-
stemd zijn als ‘woongebied met landelijk karakter’ volgens
het gewestplan. Hier zijn effectief ook een aantal woningen
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gelegen. Binnen de zoekzones zelf komen enkele landbouw-
bedrijven voor.
De zoekzones 3 sluit aan bij de woonkern Waanrode, be-
stemd als ‘woongebied met landelijk karakter’ volgens het
gewestplan, met lintbebouwing langs Tiensesteenweg, Klip-
gaardestraat en Halensebaan grenzend aan zoekzones. Bij-
gevolg grenzen er verschillende woningen aan de zoekzo-
nes.

Kinderdagverblijven

Zoekzone 1 en 2

Zoekzone 3

In de omgeving van de zoekzones 1 en 2 zijn een 3-tal kin-
derdagverblijven en/of buitenschoolse opvang gelegen. Deze
bevinden zich echter op een afstand van meer dan 600 m
van de zoekzones.

In de omgeving van de zoekzones 3 zijn een 2-tal kinderdag-
verblijven en/of buitenschoolse opvang gelegen. De dichtst-
bijzijnde ligt op ca. 100 m van zoekzone 3.2.

Scholen

Zoekzone 1 en 2

Zoekzone 3

In de omgeving van de zoekzones 1 en 2 zijn een 3-tal scho-
len gelegen. Deze bevinden zich echter in de kern van Kor-
tenaken op een afstand van 500 m en meer van de zoekzo-
nes (kleuteronderwijs in de Schoolstraat 14; lager onderwijs
in de Schoolstraat 1 en deeltijds kunstonderwijs in Dorps-
plein 33).

In de omgeving van de zoekzones 3 situeert de dichtstbij-
zijnde school zich op een afstand van ca. 850 m in de Oude
Diestsestraat (lager- en kleuteronderwijs).
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Ziekenhuizen Er bevindt zich geen ziekenhuis in het studiegebied of in de
ruimte omgeving.

Woonzorgcentra/ouderenzorg Er bevinden zich geen ouderenvoorzieningen binnen het stu-
diegebied. De dichtst bijgelegen ouderenvoorziening bevindt
zich op ca. 1 km ten noorden van zoekzone 1.

Sport- en speelterreinen

Zoekzone 1 en 2

Zoekzone 3

Aan de overzijde van de Tienstestraat ter hoogte van zoek-
zone 1 bevindt zich een manège. In het centrum van Kor-
tenaken, op ca. 500 m, bevindt zich het sportlokaal beho-
rende bij de lagere en kleuterschool.

De voetbalvelden van SK Waanrode liggen op een afstand
van ca. 350 m ten oosten van zoekzone 3.

Groenzone/natuur De zoekzone zijn gelegen in open ruimte gebied, voorname-
lijk gekenmerkt door landbouw.

Zoekzone 3 grenst in het zuiden aan het Begijnenbos (deels
natuurreservaat, VEN-gebied en habitatrichtlijngebied).

10.6.2.1 Identificatie van potentieel relevante stressoren

Chemische stressoren

De WHO beschouwt PM2,5 als de belangrijkste indicator voor gezondheidsimpact in health im-
pact assessment studies (HIA) voor luchtverontreiniging in het algemeen. De grootste gezond-
heidsimpact wordt veroorzaakt door de relatie tussen PM2,5 en vroegtijdige sterfte (= sterfte vóór
levensverwachting).

Stikstofdioxide (NO2) gold lange tijd als indicatorstof voor verkeersemissies. De heersende opi-
nie onder gezondheidsdeskundigen is evenwel dat gezondheidseffecten als gevolg van langdu-
rige blootstelling aan verkeersemissies in grotere mate veroorzaakt worden door roet (elemen-
tair koolstof met daaraan gebonden organische koolstoffen) dan door NO2 (Voogt and Eijk,
2014 – bron RL-boek Mens-gezondheid).
Er bestaat evenwel nog geen grenswaarde (noch wettelijke, noch een advieswaarde) voor roet,
maar er zijn wel dosis-responsrelaties beschreven in de literatuur.

De analyse van de gezondheidsimpact van het plan via verkeer zal gebaseerd worden op bloot-
stelling en effecten van elementair koolstof, zeer fijn stof (PM2,5) en stikstofdioxide als de be-
langrijkste indicatoren voor gezondheidseffecten van verkeer. Indien er geen informatie be-
schikbaar is over de blootstelling aan EC zal getracht worden deze bij benadering af te leiden
uit de gemodelleerde NO2-concentraties.
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Fysische stressoren

In het kader van voorliggend plan is voornamelijk geluid een fysische stressor van belang, vnl.
dan via verkeer. Verkeersgeluid kan immers hinder en slaapverstoring veroorzaken maar ook
stress met als gevolg een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

10.6.2.2 Scoping noodzaak verder onderzoek van potentieel relevante stressoren

Welke stressoren in het aspect gezondheid daadwerkelijk moeten onderzocht worden, zal blij-
ken uit de resultaten van de discipline mobiliteit en de doorvertaling binnen de aspecten geluid
en lucht. Rekening houdende met het plan, zijnde de inrichting van een lokaal bedrijventerrein
van beperkte omvang (6 ha) bedoeld voor kleinschalige lokale bedrijven, worden in eerste in-
stantie geen aanzienlijke verkeersintensiteiten verwacht, waardoor er geen aanzienlijk effecten
op de lucht- en geluidkwaliteit en bijgevolg ook op gezondheid wordt verwacht. In eerste instan-
tie zal dan ook geen modellering gebeuren van de aspecten lucht en geluid en worden deze as-
pecten en het aspect gezondheid voornamelijk kwalitatief beschreven.

10.6.3 Effectvoorspelling en –beoordeling

Bij de beoordeling van de planelementen voor de discipline mens – ruimtelijke aspecten worden
volgende effectgroepen onderscheiden:

 Wijziging in ruimtegebruik/bestemming;
 Wijziging ruimtelijke structuur en samenhang;
 Wijziging ruimtelijke kwaliteit;
 Gezondheid, veiligheid en hinderaspecten.

10.6.3.1 Wijziging ruimtegebruik

Het realiseren van het vooropgestelde plan leidt enerzijds tot winst aan functies en anderzijds
mogelijk tot verlies aan een functie. Het MER beschrijft en begroot de functionele verschuiving
waarin het plan zal/kan resulteren. De impact op het verlies aan landbouwpercelen wordt voor
de verschillende zoekzones besproken aan de hand van Landbouw Impact Studies die worden
opgevraagd bij het Departement Landbouw en Visserij.

10.6.3.2 Wijziging ruimtelijke structuur en samenhang

Deze effectgroep gaat na in welke mate het plan de ruimtelijke structuur van een gebied wijzigt
en in welke mate het plan de ruimtelijke samenhang beïnvloedt. Er wordt ook nagegaan waar
barrièrewerking optreedt en of waar eventueel nieuwe verbindingen ontstaan. Ook de versnip-
pering van ruimtelijke gehelen (zoals woonwijken, structurele dragers en aaneengesloten land-
bouwgebieden,…), hetzij door het tijdelijk onderbreken van verbindingen, hetzij door versnippe-
ring van ruimtelijke gehelen wordt onderzocht.

De aspecten van de interne en externe ontsluiting en bereikbaarheid worden besproken binnen
de discipline mobiliteit. Wel wordt hier gekeken naar de impact op de recreatieve structuur en
trage verbindingen (Atlas der buurtwegen).
De discipline mens bekijkt de ruimtelijke samenhang met de aanpalende omgeving.

Onderstaande tabel geeft het significantiekader weer dat wordt gehanteerd bij de beoordeling
van deze effectgroep.

Ruimtelijke structuur en samenhang Significantie

Ruimtelijke samenhang wordt op grote schaal significant verbeterd. +++

Ruimtelijke samenhang wordt op lokaal significant verbeterd. ++

Ruimtelijke samenhang wordt beperkt verbeterd. +
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Ruimtelijke structuur en samenhang Significantie

Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of ruimtelijke samenhang. 0

Ruimtelijke samenhang wordt beperkt verstoord. -

Ruimtelijke samenhang wordt lokaal significant verstoord. --

Ruimtelijke samenhang wordt op grote schaal significant verstoord. ---

10.6.3.3 Wijziging ruimtelijke kwaliteit

De ruimtelijke kwaliteit wordt louter kwalitatief besproken. De visueel-ruimtelijke aspecten die
beïnvloed worden door het plan worden beschreven en beoordeeld. Voor het plangebied wor-
den volgende parameters in beschouwing genomen: nabijheid voorzieningen, nabijheid- groen,
omgevingskwaliteit (rust, omgevingslawaai, hinder, belevingswaarde, …). De ruimtelijke kwali-
teit wordt vooral bepaald door de integratie in de omgeving.

Effecten op de ruimtelijke kwaliteit kunnen als volgt beoordeeld worden:

Ruimtelijke kwaliteit Significantie

de geplande ontwikkelingen zullen nieuwe kwaliteiten toevoegen aan de leef-
omgeving

+++

de geplande ontwikkelingen zullen een belangrijke verhoging van de bestaande
kwaliteit van de leefomgeving betekenen

++

de geplande ontwikkelingen zullen een beperkte verhoging van de bestaande
kwaliteit van de leefomgeving betekenen

+

geen impact op vlak van ruimtelijke kwaliteit 0

de geplande ontwikkelingen zullen een beperkte achteruitgang betekenen van de
kwaliteit van de leefomgeving

-

de geplande ontwikkelingen zullen een aanzienlijke achteruitgang betekenen van
de kwaliteit van de leefomgeving

--

de geplande ontwikkelingen zullen de leefomgeving onleefbaar maken ---

10.6.3.4 Gezondheid, veiligheid en hinderaspecten

Evaluatie van mogelijke hinder- en gezondheidsaspecten richt zich voornamelijk naar omwo-
nenden in en nabij het plangebied. Hierbij worden volgende hinderaspecten behandeld:

 wijziging in geluids- en luchtklimaat door verschuiving in verkeersstromen (zowel posi-
tief als negatieve effecten) en exploitatie van de bedrijvensite en het effect hiervan op
de gezondheid

 lichthinder
 wijziging veiligheidsrisico’s

Rekening houdende met het plan, zijnde de inrichting van een lokaal bedrijventerrein van be-
perkte omvang (6 ha) bedoeld voor kleinschalige lokale bedrijven, worden in eerste instantie
geen grote verkeersintensiteiten verwacht, waardoor er geen negatieve effecten op de lucht- en
geluidkwaliteit en bijgevolg ook op gezondheid wordt verwacht. In eerste instantie zal dan ook
geen modellering gebeuren van de aspecten lucht en geluid gebeuren en worden deze aspec-
ten en het aspect gezondheid voornamelijk kwalitatief beschreven.

Voor het effect ten gevolge van de verschuiving van de verkeersstromen kan op basis van de
verkeersintensiteiten wel een eerste inschatting gebeuren van de grootteorde van de impactbij-
drage aan de huidige lucht- en geluidkwaliteit. Indien hieruit een niet verwaarloosbare impactbij-
drage niet kan worden uitgesloten, zal toch nog een modellering worden uitgevoerd.
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10.6.3.5 Klimaatreflex

De discipline zal aan een klimaatreflex onderworpen worden. Een element dat in verband hier-
mee onder de discipline mens-gezondheid aan bod kan komen is hittestress.

10.6.4 Milderende maatregelen

 Behoud, herstel of creatie van ruimtelijke structuren en samenhang – maatregelen ter
beperking van barrièrewerking en ter versterking van bestaande relaties

 Formuleren van aandachtspunten mbt inrichting en beheer van het gebied en beperken
van hinderaspecten

 Vergoeden van verlies aan functie
 …
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11 Bijlagen

11.1 Bijlage 1: Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

In onderstaande tabel worden de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden opgelijst met de
bespreking van de relevantie ( een ‘X’ duidt op geen relevantie). Hierbij wordt aangegeven of
het element juridisch (J), dan wel beleidsmatig (B) is. De bespreking van deze randvoorwaar-
den komt bij de uitwerking van het ontheffingsdossier verder aan bod bij de disciplines waar
deze op van toepassing zijn.

Opmerking:
Verwijzing naar een decreet of besluit houdt impliciet een verwijzing in naar eventuele latere wij-
zigingen hieraan.
Verwijzing naar een decreet houdt impliciet en voor zover niet reeds vermeld een verwijzing in
naar de onderliggende uitvoeringsbesluiten.



Principe Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie
Algemeen

m.e.r.-decreet en
uitvoeringsbesluit

Decreet:
18 december 2002
Uitvoeringsbesluit:
10 december 2004

Regelt de m.e.r.-procedure en geeft de categorieën van
ingrepen waarvoor een milieueffectrapport moet worden
opgemaakt.

J Een plan-MER is nodig voor de RUP-proce-
dure. Mogelijk project-m.e.r.-plichtig in functie
van de vergunningsaanvraag.

plan-m.e.r.-decreet en
uitvoeringsbesluit

Decreet: 27 april
2007 Uitvoeringsbe-
sluit:
12 oktober 2007

Dit decreet (BS 20/06/07) vormt een wijziging op het
m.e.r.-decreet en is sinds 01 december 2007 in voege ge-
treden. Het regelt het toepassingsgebied, de inhoud en de
procedure voor de opmaak van een plan-MER.

J Een plan dat wordt opgesteld om middels een
wetgevingsprocedure (hier: RUP) door de
Vlaamse Regering te worden vastgesteld én
dat het kader vormt voor de toekenning van een
vergunning voor een project valt binnen het toe-
passingsgebied van het plan-m.e.r.-decreet.

Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening

Decreet: 8 mei 2009 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (een coördinatie
van het decreet ruimtelijke ordening) voert vernieuwingen
in op drie belangrijke punten: vergunningen, planologie en
handhaving. Deze codex regelt de organisatie van de
ruimtelijke ordening in Vlaanderen en vervangt hierbij het
Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke orde-
ning en het Decreet betreffende de ruimtelijke ordening,
gecoördineerd op 22 oktober 1996.

J Basis voor het ruimtelijk planningsstelsel op die
bestuursniveaus, regelt de ruimtelijke structuur-
plannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ste-
denbouwkundige verordeningen, stedenbouw-
kundige vergunningen, …  Een stedenbouw-
kundige vergunning is onder andere vereist
voor het aanleggen van verhardingen, reliëfwij-
zigingen (ophogingen) en voor het gebruik van
grond om een vaste inrichting op te plaatsen.

Gewestplan Koninklijk besluit:
28 december 1972

Geeft de bestemming en het gebruik van de gronden in
Vlaanderen weer. Gewestplanwijzigingen worden niet
meer doorgevoerd. In het decreet van 18 mei 1999 is im-
mers vastgelegd dat in de toekomst bestemmingen vast-
gelegd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).

J De planelementen zijn volgens het gewestplan
24. Tienen-Landen (KB 7/11/1978), bestemd
als agrarisch gebied, en deels landschappelijk
waardevolle agrarische gebieden (zoekzone
3.2).

Vlaamse bouwmeester Besluit Vlaamse Re-
gering: 1 december
1998

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt de Vlaamse overheid
in haar streven naar een goede en kwaliteitsvolle open-
bare architectuur. Openbare projecten moeten dan ook re-
kening houden met kwaliteitsbeleid zoals opgesteld door
de Vlaamse Bouwmeester.

B Het advies van de Vlaamse Bouwmeester
wordt gevraagd.

Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen

Decreet:
23 september 1997

Geeft een toekomstvisie over hoe we in Vlaanderen met
onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot
mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen (planhorizon loopt
tot 2007); Het RSV behandelt de structuurbepalende ele-
menten op Vlaams niveau.

B Gewenste Ruimtelijke Structuur is richtingge-
vend op gewestelijk niveau. Zie §3.2.1
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Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan Vlaams-
Brabant

7 oktober 2004
Addendum: 6 no-
vember 2012

Het PRS behandelt de structuurbepalende elementen op
provinciaal niveau. De gewenste ruimtelijke structuur is
richtinggevend op Provinciaal niveau. Bindende bepa-
lingen leveren het kader voor uitvoerende maatregelen op
Provinciaal niveau.

B Zie § 3.2.2

Gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan
Kortenaken

11 december 2012 Het GRS behandelt de structuurbepalende elementen op
gemeentelijk niveau.

B Zie § 3.2.3

Afbakening van de gebie-
den van de natuurlijke en
de agrarische structuur

31 maart 2006 Afbakening in uitvoering van het RSV. In 2003 werd een
tweede fase opgestart.

B De zoekzones zijn gelegen in Herbevestigd
agrarisch gebied

Decreet houdende alge-
mene bepalingen in ver-
band met milieubeleid
(DABM)

Decreet: 5 april
1995

Creëert een algemeen juridisch kader voor het milieube-
leid ter overkoepeling van de bestaande sectorale regelin-
gen en omvat dus de doelstellingen en de beginselen voor
het milieubeleid in Vlaanderen. Het plan-mer decreet (zie
hoger) is onderdeel van het DABM.

J Deze regelgeving is vertaald op provinciaal en
gemeentelijk niveau en zal meegenomen wor-
den als algemeen beleidskader bij de effectbe-
oordeling binnen de diverse disciplines.

Decreet milieuvergunnin-
gen Vlarem I en II

Decreet:28 juni
1985   Besluit
Vlaamse
Regering:
 - 01 september
1991 (Vlarem I)
 - 01 juni 1995
(Vlarem II)

Omvat het Vlaamse reglement betreffende de milieuver-
gunning. Vlarem I behandelt de procedures voor meldin-
gen en milieuvergunningsaanvragen. De hinderlijke inrich-
tingen worden in Vlarem I ingedeeld in een aantal ‘rubrie-
ken’.
In Vlarem II worden de algemene en sectorale voorwaar-
den beschreven, gekoppeld aan de vergunning tot exploi-
tatie van een hinderlijke inrichting. Daarnaast bevat dit be-
sluit milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, grond-
water, lucht, geluid en bodem.

J Maatregelen ter bescherming van het milieu
Vlarem I: Waterkwaliteitsdoelstellingen zijn van
toepassing bij de evaluatie van de ingrepen en
de milieuvoorwaarden zijn van belang bij het
voorstellen van milderende maatregelen.
Vlarem II: Van toepassing bij evaluatie en mil-
dering van de ingrepen (grondverzet). Daar-
naast zijn de algemene milieukwaliteitsnormen
voor water, bodem en geluid van toepassing.
Het gebruik van grondwater valt eveneens on-
der de regelgeving van Vlarem.

Provinciaal milieube-
leidsplan Provincie
Vlaams-Brabant 2009-
2013

/ Het provinciaal milieubeleid heeft de bescherming en het
beheer van het milieu tot doel.

B Het document zal als algemeen beleidskader
meegenomen worden bij de beoordeling van de
effecten van de verschillende disciplines.

Gemeentelijk milieube-
leidsplan Kortenaken

/ Omvat een vertaling van de visie en doelstellingen van het
milieubeleid op gemeentelijk niveau in concrete acties en
maatregelen.

B Het document zal als algemeen beleidskader
meegenomen worden bij de beoordeling van de
effecten van de verschillende disciplines.
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Mobiliteit

Ontwerp Mobiliteitsplan
Vlaanderen

17 oktober 2003
2011 verdieping en
verbreding

Bepaalt het Vlaamse mobiliteitsbeleid voor de komende
jaren. Dit plan vormt een algemeen kader voor het mobili-
teitsbeleid en duurzame mobiliteit in Vlaanderen. Hierbij
worden doelstellingen en beleidsvoornemens inzake ver-
keersveiligheid geformuleerd. Het plan tracht de bereik-
baarheid van steden en dorpen te garanderen, iedereen
gelijkwaardig toegang tot mobiliteit te geven, de verkeers-
veiligheid te vergroten, een leefbare mobiliteit te realiseren
en de milieuvervuiling terug te dringen.

B Dit wordt meegenomen binnen de discipline
mobiliteit.

Mobiliteitsplan
Kortenaken

26 april 2011 In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle ruimtelijke
en verkeersontwikkelingen in kaart gebracht en worden
samenhangende verkeersmaatregelen en ruimtelijke en
ondersteunende maatregelen voorgesteld, die nadien in
concrete acties worden omgezet.

B Deze regelgeving wordt meegenomen in de dis-
cipline mobiliteit.

Geluid

Besluit van de Vlaamse
Regering inzake de eva-
luatie en beheersing van
omgevingslawaai

Besluit Vlaamse
Regering: 22 juli
2005

In dit besluit worden de factoren Lden en Lnight als ge-
luidsbelastingindicatoren naar voor geschoven en wordt
een methodiek mbt beheersing van het omgevingsgeluid
vastgelegd.

J Deze regelgeving wordt indien relevant meege-
nomen in de discipline mens.

Ontwerptekst verkeers-
geluid

Ontwerp: 1998 Ontwerptekst voor wegverkeerslawaai. De bepalingen in
de ontwerptekst zijn enkel van toepassing op het geluid
voortgebracht door het wegverkeer op openbare wegen
(gewestwegen, provinciale wegen) met een jaargemid-
delde verkeersintensiteit (Iv) van minstens 20.000 voertui-
gen pae (16 uurswaarde: 6 tot 22 h).

B Dit wordt indien relevant meegenomen binnen
de discipline mens.

Lucht

Europese richtlijn lucht
(2008/50/EG)

Europese richtlijn:
21 mei 2008

Deze nieuwe richtlijn bundelt alle vorige richtlijnen in ver-
band met de kwaliteit van de omgevingslucht, stroomlijnt
de wetgeving en stelt nieuwe normen voor met betrekking
tot fijn stof (PM2,5). Ten laatste 2 jaar nadien moet de
richtlijn naar nationale en/of regionale wetgeving zijn om-

J Dit wordt indien relevant meegenomen binnen
de discipline mens
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gezet. De uiterste termijn voor naleving van de grenswaar-
den die in de richtlijn staan, kan worden uitgesteld op voor-
waarde dat de EU-wetgeving volledig wordt gevolgd en de
nodige beleidsmaatregelen zijn genomen om tegen de
nieuwe uiterste datum de grenswaarden wel na te leven.
Voor PM10 bedraagt de termijn van mogelijk uitstel 3 jaar
na de publicatie van de richtlijn.

Europese richtlijn
2001/81/EG het NEC-re-
ductieprogramma

Europese richtlijn:
27 november 2001

De in 2010 te bereiken emissieplafonds (National Emis-
sion Ceilings, NEC), worden vermeld in Bijlage 1 van de
NEC-richtlijn. Naast het voldoen aan deze emissiepla-
fonds legt de richtlijn op dat de lidstaten een programma
opstellen voor een geleidelijke vermindering van de natio-
nale emissies van de betrokken stoffen (NOx, SO2, VOS
en NH3). Op 12 december 2003 keurde de Vlaamse rege-
ring het reductieprogramma goed. Het programma legt de
grote lijnen van het emissiereductiebeleid voor deze stof-
fen tot 2010 vast.

J Dit wordt indien relevant meegenomen binnen
de discipline mens.

Kyoto protocol Verdrag: 1997 Protocol waarbij waarin verschillende industrielanden de
verbintenis aangaan de uitstoot van broeikasgassen tus-
sen 2008 en 2012 met gemiddeld 5 % te verminderen ten
opzichte van 1990. De broeikasgassen die in het Protocol
van Kyoto beschouwd worden, zijn koolstofdioxide, me-
thaan, lachgas, HFK’s, PFK’s en SF6. Het Protocol van
Kyoto is in werking getreden sinds 23/10/04.

B Dit wordt indien relevant meegenomen binnen
de discipline mens.

Bodem

Decreet betreffende de
 bodemsanering en
bodembescherming
Vlaams reglement
betreffende de
bodemsanering en
 bodembescherming
 (Vlarebo 2008)

Decreet:
27 oktober 2006

Besluit Vlaamse
Regering:
14 december 2007

Het nieuw bodemdecreet is in werking sinds 01 juni 2008
en vervangt het vroegere bodemsaneringsdecreet. In het
nieuwe decreet zijn de fundamentele principes uit het oor-
spronkelijke bodemsaneringsdecreet behouden. Een aan-
tal wijzigingen situeren zich op het gebied van:
- saneringsplicht en overdracht van gronden: er wordt een
definitie gegeven van de saneringsplichtige, het begrip
overdracht van gronden werd gewijzigd;
- bodemonderzoek- en sanering: de procedures werden

J Voor grondverzet van meer dan 250 m³, ook
van niet-verdachte gronden, moet een tech-
nisch verslag en bodembeheerrapport worden
opgemaakt, zelfs indien de uitgegraven grond
wordt toegepast binnen dezelfde kadastrale
werkzone of op de eigendom van de eigenaars
van de uitgegraven grond. In het nieuwe de-
creet zijn de fundamentele principes uit het
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gewijzigd ifv een efficiënter proces en afstemming met het
(her)ontwikkelen van een grond.

oorspronkelijke bodemsaneringsdecreet be-
houden. Een aantal wijzigingen situeren zich
op het gebied van
 saneringsplicht en overdracht van gron-

den: er wordt een duidelijke definitie gege-
ven van de saneringsplichtige, het begrip
overdracht van gronden werd gewijzigd

 bodemonderzoek- en sanering: de proce-
dures werden gewijzigd ifv een efficiënter
proces en afstemming met het (her)ontwik-
kelen van een grond.

Afvalstoffendecreet en
Vlarea en Vlarema

Decreet:
02/07/1981  en wijzi-
gingen Vlarea:
17/12/2004
Vlarema: goedkeu-
ring 17/02/2012

Regelgeving met betrekking tot het achterlaten, opslaan,
verwijderen en beheren van afval.
Vlarema: vervangt het Vlarea. Regelgeving voor het duur-
zaam  beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

J Indien bij de werkzaamheden grond vrijkomt,
dient deze als afvalstof te worden beschouwd
en kan deze enkel gebruikt worden als secun-
daire grondstof (hergebruik als bodem) als aan
de voorwaarden van Vlarema is voldaan. Bij
aanvoer moet de aangevoerde bodem voldoen
aan de specifieke voorschriften (attest) (zie ook
Vlarebo).

Mestdecreet Decreet:
22 december 2006

Het mestdecreet of het decreet houdende de bescherming
van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agra-
rische bronnen heeft tot doel het beschermen van het leef-
milieu tegen verontreinigingen van meststoffen.

J Dit wordt indien relevant meegenomen binnen
de discipline mens.

Water

Grondwaterdecreet Decreet: 24 januari
1984 (en wijzigin-
gen), gewijzigd bij
decreten van
12/12/1990 en
20/12/1996

Regelt de bescherming van het grondwater. Het omvat on-
der meer de reglementering betreffende de grondwater-
winning, alsook bepaalt het de afbakening van waterwin-
gebieden en beschermingszones rond drinkwaterwin-
ningen. Wijzigingen met de decreten van 12 december
1990 en 20 december 1996.

J Binnen de discipline grondwater gaat aandacht
uit naar mogelijke invloed op de grondwater-
kwaliteit.

Wet op de onbevaarbare
waterlopen

Koninklijk Besluit:
28 december 1967

Onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld in drie ver-
schillende categorieën:
- categorie 1 (bevoegdheid Vlaams Gewest)

J Waterlopen die gekruist worden, komen aan
bod in de discipline water.
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- categorie 2 (bevoegdheid provincie)
- categorie 3 (bevoegdheid gemeente)
- de niet geklasseerde waterlopen vallen onder de be-
voegdheid van de eigenaars van de percelen.
Onder de bevoegdheid valt het beheer alsook de bepa-
lingen voor beheer en onderhoud.

Wet op de bevaarbare
waterlopen

Koninklijk Besluit:
05 oktober 1992

Duidt onder meer aan welke waterlopen als bevaarbare
waterlopen worden beschouwd. Ze vallen onder de be-
voegdheid van het Vlaams Gewest.

X Het plan dwarst geen bevaarbare waterlopen

Decreet integraal water-
beleid

Decreet:
18 juli 2003 (en aan-
vullingen) gewijzigd
bij decreet 19 juli
2013

Legt de principes, doelstellingen en structuren vast voor
een duurzaam waterbeleid conform de bindende bepa-
lingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Via dit de-
creet worden een aantal nieuwe instrumenten ingevoerd
die de overheid in staat moeten stellen een effectief beleid
inzake integraal waterbeheer te voeren. Het waterbeheer
wordt beschouwd per deelbekken.

J Het plan is onderhevig aan de verplichting tot
opmaak van een watertoets. Het MER zal hier-
toe de nodige elementen aanleveren.

Wet betreffende Waterin-
gen

Wet: 05 juli 1956 Regelt de bevoegdheid van de wateringen met als doel in
te staan voor de permanente afwatering van lagergelegen
gronden. Oorspronkelijk was dit voornamelijk in functie
van landbouw, maar sinds het decreet integraal waterbe-
leid is de taak van de wateringen meer multifunctioneel.

J Zoekzones 1 en 2 zijn gelegen binnen de Wa-
tering Het Velpedal.

Besluit houdende vast-
stelling van een geweste-
lijke steden- bouwkun-
dige verordening inzake
hemelwaterputten, infil-
tratie- voorzieningen,
buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van af-
valwater en hemelwater.

05 juli 2013 Stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterput-
ten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en ge-
scheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Dit besluit
gaat uit van het principe dat hemelwater in eerste instantie
dient hergebruikt te worden, in tweede instantie in de bo-
dem infiltreert en in laatste instantie vertraagd wordt afge-
voerd. Het besluit is ondermeer van toepassing op het
bouwen of herbouwen van gebouwen vanaf 75 m² dakop-
pervlakte, uitbreidingen vanaf 50 m² dakoppervlakte en
aanleg van verharde grondoppervlaktes vanaf 200 m².

J Dit wordt meegenomen binnen de disciplines
grond-  en oppervlaktewater.

Krachtlijnen voor een
geïntegreerd riolerings-
beleid

23 maart 1999 Dit besluit regelt de voorwaarden en de verhoudingen
waarin het Gewest bijdraagt bij de bouw en verbetering
van openbare riolen. Tevens werden een aantal codes van

J Algemeen van toepassing
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goede praktijk (herwaardering van grachtenstelsels en he-
melwaterputten en infiltratievoorzieningen) toegevoegd
aan de bestaande codes

Waterkwaliteitsdoelstel-
lingen

Besluit Vlaamse
Regering: 24 mei
1983 (en aanvullin-
gen)

De oppervlaktewateren worden hierbij opgedeeld vol-
gends de bestemming: aangeduid die bestemd zijn voor
de productie van drinkwater, zwemwater, schelpdierwater
en viswater. Voor deze oppervlaktewateren gelden de
overeenkomstige milieudoelstellingen zoals bepaald in
hoofdstuk 2.3 van titel II van Vlarem.

J De relevante waterlopen hebben de basiskwa-
liteitsdoelstelling. De Velpe heeft viswater als
kwaliteitsdoelstelling.

Fauna en flora

Regelgeving betreffende
vrije vismigratie

26 april 1996 en
18 juli 2003

In de Beschikking van de Benelux Economische Unie (26
april 1996) en in het Decreet Integraal Waterbeleid wordt
vooropgesteld dat in alle waterlopen van de hydrografi-
sche stroomgebieden van de Benelux vrije migratie van
alle vissoorten mogelijk gemaakt wordt tegen begin 2010.

J Dit komt aan bod bij de discipline fauna en flora

NATURA 2000:
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn

Europese richtlij-
nen:
- april 1979
- 21 mei 1992

NATURA 2000 is het streven van Europa om een samen-
hangend Europees netwerk te vormen van gebieden en
beschermingszones. Omvat speciale beschermingszones
aangewezen in toepassing van de Europese Vogelrichtlijn
en Habitatrichtlijn. De Europese richtlijnen zitten vervat in
de verschillende decreten op Vlaams niveau (natuurde-
creet, kaderrichtlijn water, ….)

J Zoekzone 3 grenst aan habitatrichtlijngebied
‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’
(BE2200038)

Decreet betreffende
het natuurbehoud en
het natuurlijke milieu

Decreet:
21 oktober 1997

Dit decreet heeft tot doel een bescherming, ontwikkeling
en herstel van het natuurlijk milieu te verwezenlijken. Be-
langrijk hierbij zijn het standstill principe en de zorgplicht
(Art. 14). Tevens voorziet het in de afbakening van het
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Ver-
wevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON).  Art. 16, art.
26 bis en art. 36 ter leggen de opmaak van respectievelijk
een natuurtoets, VEN-toets en passende beoordeling
vast. Art. 32 en 33 bieden het kader voor de erkenning van
natuurreservaten. Het betreft natuurgebieden die van be-
lang zijn voor het behoud en ontwikkeling van de natuur of
het natuurlijk milieu.

J Zoekzone 3 ligt nabij VEN-gebied ‘Het Klein en
Groot Begijnbos’
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Bosdecreet Decreet: 13 juni
1990

Regelt het behoud, bescherming, aanleg en beheer van
bossen in Vlaanderen.

J De relevantie wordt nagegaan bij de discipline
fauna en flora.

Bermbesluit Besluit Vlaamse
Regering: 27 juni
1984

Doet aanbevelingen naar bermbeheer in functie van de
bescherming van fauna en flora.

J Dit komt aan bod binnen de bespreking van de
discipline Fauna en flora.

Ramsargebieden Conventie:
2 februari 1971

De Conventie van Ramsar heeft tot doel ‘het behoud en
het oordeelkundig gebruik van alle watergebieden door
middel van plaatselijke, regionale en nationale acties en
internationale samenwerking, als bijdrage tot het tot stand
komen van een duurzame ontwikkeling in de gehele we-
reld’.

X Er zijn geen Ramsargebieden gelegen binnen
of in de ruimte omgeving van de planelementen

Besluit van de Vlaamse
Regering met betrekking
tot soortenbescherming
en
soortenbeheer

Besluit Vlaamse
Regering: 15 mei
2009

Regelgeving die bescherming regelt van dieren en planten
in Vlaanderen. Het besluit beoogt een meer systematische
omzetting van de rechtstreekse soortenbescherming uit
de Vogel- en Habitatrichtlijn in de Vlaamse regelgeving.  Er
wordt aangegeven welke soorten bescherming genieten,
welke verbodsbepalingen gelden en welke actieve be-
schermingsmaatregelen genomen kunnen worden.

J Dit komt aan bod binnen de bespreking van de
discipline Fauna en flora.

Overeenkomst voor
de bescherming van
vleermuizen als uitvloei-
sel van de Conventie van
Bonn

Ondertekening con-
ventie: 1 oktober
1990 (België ) en 3
mei 2002 (Vlaande-
ren);
bekrachtigd: (in wer-
king): 2 juni 2003

Deze conventie handelt over de bescherming van migre-
rende wilde diersoorten, dus bescherming over de gren-
zen heen. Bepaalt dat het opzettelijk vangen, houden of
doden van vleermuizen verboden is. Tevens dienen sites
te worden aangeduid en beschermd die belangrijk zijn
voor instandhouding van deze die- ren (zoals ook voorzien
in de Europese Habitatrichtlijn 92/43/EEG (21 mei 1992).

J Dit komt aan bod binnen de bespreking van de
discipline Fauna en flora.

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Decreet onroerend erf-
goed

12 juli 2013, gewij-
zigd bij het decreet
van 4 april 2014
(BS 17/10/2013 en
15/04/2014)

Het onroerend erfgoed decreet betreft één overkoepe-
lende regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsge-
zichten, landschappen en archeologie. Het decreet be-
treffende bescherming van monumenten, stads- en
dorpsgezichten (03/03/76 en aanvullingen), decreet be-
treffende landschapszorg (16/04/96 en aanvullingen), De-

J In de nabijheid van de planelementen zijn en-
kele beschermde en vastgestelde erf-
goedwaarden gesitueerd. Deze komen aan
bod binnen de discipline landschap, bouwkun-
dig erfgoed en archeologie.
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creet houdende maatregelen tot behoud van erf-
goedlandschappen (13/02/2004) en het decreet op het
archeologisch patrimonium (30/06/1993 en 28/02/2003)
zitten vervat in één onroerend erfgoeddecreet en –be-
sluit.
Het decreet voorziet de vaststelling van inventarissen die
de Vlaamse overheid kan inzetten om onroerend erfgoed
te behouden. De vaststelling van een inventaris verbindt
een aantal rechtsgevolgen aan erfgoedobjecten die
waardevol, maar niet beschermd zijn. Het nieuwe decreet
voorziet in de vaststelling van minstens vijf inventarissen:
- Inventaris bouwkundig erfgoed
- Landschapsatlas
- Inventaris van archeologische zones
- Inventaris van houtige beplantingen met erf-

goedwaarde
- Inventaris van historische tuinen en parken

Regionaal landschap Een regionaal landschap is een duurzaam samenwer-
kingsverband ter bevordering van ondermeer streekeigen
karakter, natuur en beheer van kleine landschapselemen-
ten (Art. 54 van het decreet op natuurbehoud).

B Het plangebied valt binnen het werkingsgebied
van het Regionaal Landschap ‘Zuid Hageland’

Conventie van Malta Conventie:
16 januari 1992

Art. 5.3 van dit verdrag stelt dat milieueffectrapportages en
de daaruit voortvloeiende beslissingen ten volle rekening
houden met archeologische vindplaatsen en hun con-
text.Art. 5.4 legt op om zorg te dragen, wanneer bestand-
delen van het archeologische erfgoed zijn gevonden ge-
durende bouwwerkzaamheden. In artikel 6.2. wordt be-
paald passende maatregelen te treffen om ervoor te zor-
gen dat bij grote particuliere of openbare ontwikkelingspro-
jecten de totale kosten van eventuele noodzakelijk daar-
mee verband houdende archeologische verrichtingen wor-
den gedekt door gelden afkomstig uit de overheid- of pri-

B Maatregelen dienen te worden genomen om
het archeologisch bodemarchief te beschermen
of te onderzoeken. Hierop zal verder ingegaan
worden bij de discipline landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie.
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vésector, al naargelang. Op de begroting voor deze pro-
jecten dient eveneens een post opgenomen te worden
voor het vereiste onderzoek.
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11.2 Bijlage 2: Kaartenbundel


















































