
Vlaamse Regering

Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken

en uitbreiding Kolmen' te Alken van de provincie Limburg

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK,
RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van B mei 2009 houdende
de organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid artikel 2.2.11;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997
houdende de definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17 december 1997 wat de
bindende bepalingen betreft, en op de besluiten van de Vlaamse Regering van
12 december 2003 en 17 december 2010 houdende de definitieve vaststelling
van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij
de decreten van 19 maart 2004 respectievelijk 25 februari 201 1 wat de
bindende bepalingen betreft;

Gelet op het decreet van 1B juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende
vaststelling van een gewestelijk stedenbouwkund ige verorden ing i nzake
hemelwaterputten, infiltratievoozieningen, buffervoorzieningen en gescheiden
lozing van afvalwater en hemelwater'

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli.2009 tot bepaling van
de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse Regering van 24juli 2009, 4 december 2009, 6 juli
2010, 7 juli 2010 en 24 september 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1979 houdende de vaststelling van het
gewestplan Hasselt-Genk en latere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2004 houdende goedkeuring
van het ruimtelijk structuurplan van de provincie Limburg;

Gelet op de plenaire vergadering van 6 juli 2006 omtrent het voorontwerp van
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan'Regionale bed rijventerreinen B rouwerij-
Alken en uitbreiding Kolmen'te Alken;

-
-
-
-
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Gelet op het besluit van de provincieraad van Limburg van 14 november 2006
tot voorlopige vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
'Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen'te Alken;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 februari 2007 houdende gunstig advies
over het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionale
bed rijventerreinen B rouwerij-Alken en uitbreid ing Kolmen' te Al ken ;

Gelet op het advies van de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening van de
provincie Limburg, gegeven op 9 mei 2007, en op de behandeling van de
opmerkingen, bezwaren en adviezen door de commissie;

Gelet op het arrest door de Raad van State van 21 oktober 2010 waarbij het
vaststellingsbesluit van de provincieraad van Limburg van 20 juni 2007, de
bijhorende onteigeningsplannen en het besluit van 21 september 2007 van de
Vlaamse minister van Financien, Begroting en Ruimtelijke Ordening houdende
goedkeuring van voormeld provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan en houdende
toekenning aan de gemeente Alken en de provinciale
ontwikkelingsmaatschappij Limburg van een machtiging tot onteigening van de
onroerende goederen aangegeven op de onteigeningsplannen werd vernietigd;

Gelet op het advies van de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening van de
provincie Limburg van 12 januari 2011 waarin tegemoet werd gekomen aan de
opmerkingen van de Raad van State in verband met de motivering van de
weerlegging van sommige bezwaren en opmerkingen geformuleerd tijdens het
openbaar ondezoek;

Gelet op het besluit van de provincieraad van de provincie Limburg van 16
maart 2011 houdende definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan 'Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding
Kolmen'te Alken;

Gelet op de rappelbrief van de provincie Limburg van 15 juni 2011;

Ovenruegende dat Alken in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is
geselecteerd als een specifiek economisch knooppunt buiten de stedelijke
gebieden; dat in het ruimtelijk structuurplan van de provincie Limburg wordt
gewezen op het nagenoeg onuitvoerbaar zijn van de gewestplanbestemming
bedrijventerrein ten gevolge van de nabijheid van een beekvallei en de
overstromingsproblematiek en dat een definitieve schrapping van het niet te
ontwikkelen gedeelte mogelijkheden creëeÍ voor een uitbreiding van het
regionale bedrijventerrein op een andere locatie; dat het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan 'Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding
Kolmen' is opgemaakt in uitvoering van deze bepalingen en meer bepaald van
bindende bepaling 30 van het ruimtelijk structuurplan van de provincie Limburg;

Overwegende dat uit de een onderzoek naar de waterhuishouding van het
reeds bestemde regionale bedrijventerrein 'Brouwerij Alken' blijkt dat een
gedeelte van de betreffende zone niet kan worden ontwikkeld; dat deze zone
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met voorliggend plan wordt herbestemd naar een open ruimtefunctie; dat

volgens hetzelfde onderzoek een gedeelte van het terrein wel kan worden

ontwikkeld;

Overuegende dat van de ontwikkelb arc zone een drietal hectare tijdelijk wordt

voorbehouden voor de uitbreiding van de brouwerijactiviteiten; dat deze

ruimtebehoefte wordt verantwoord in de toelichtingsnota; dat door de

uitbreiding van de brouwerij voornamelijk in noordelijke richting te situeren, de

vallei van de Herk gedeeltelijk wordt gevrijwaard; dat er voozien is in een

bufferzone naar de aanpalende woningen, in een gradatie van toegelaten

bedrijfstypes en in inrichtingsvereisten om de hinder naar de woningen te

beperken;

Overuegende dat een gedeelte van de gewestplanbestemming industriegebied

herbestemd wordt naar (bouwvrij) valleigebied; dat vanuit de optie om een
gebiedsgericht plan te maken, het natuurgebied van de beekvallei mee is
ópgenomen binnen het plangebied en eveneens herbestemd wordt naar

valleigebied; dat deze zone is opgenomen als agrarisch gebied met overdruk

natuulnren¡vevingsgebied in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Vallei van

de Herk en Mombeek van Alken tot Herk-de-Stad' dat definitief is vastgesteld

door de Vlaamse Regering op 30 april 2009, het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan kan worden beschouwd als een verfijning in functie van

inrichting en beheer van de bestemming in het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan;

Ovenruegende dat de kwalitatieve inrichting en het beschikbaar maken van een
gedeelte van het bestaande bedrijventerrein past in de ruimtelijke
kwaliteitsobjectieven voor de ruimtelijk-economische structuur volgens het

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;

Ovenruegende dat aan het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan twee

onteigeningsplannen zijn gekoppeld, zowel voor het gedeelte 'Brouwerij Alken'

als vóor het gedeelte 'Uitbreiding Kolmen'; dat de onteigeningsplannen gelet op

de versnipperde eigendomsstructuur dan ook noodzakelijk worden geacht ten

behoeve van de realisatie van de regionale bedrijventerreinen, de ontsluiting en

de buffering ervan; dat de gemeente Alken en de provinciale

ontwi kkel i ngsmaatschappij Limbu rg worden aanged uid als de onteigenende
instanties;

Ovenruegende dat de deputatie heeft besloten het ontwerp van provinciaal

ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en

uitbreiding Kolmen'te Alken van 5 januari 2007 tot en met 5 maart 2007 aan
een open-b aar onderzoek te onderwerpen; dat 3 adviezen en 713 ontvankelijke

bezwaren werden ingediend; dat deze voornamelijk betrekking hadden op de

onteigeningsplannen, het al dan niet aanwezig zijn van een behoefte voor
bijkomende (regionale) bedrijventerreinen in Alken en het in gevaar komen van

het landelijke karakter van Alken, op de waterhuishouding van de zone
,Brouwerij-Alken' en de impact van de bestemmingswijziging op de

natuunruaarden van de vallei van de Herk, op de impact op de aanpalende
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woonl¡nten (buffezone, verkeersoverlast, geluids- en andere hinder), op de
locatiekeuze van de zone 'Uitbreiding Kolmen' (verdwijnen goede
landbouwgrond, kostprijs realisatie ontsluiting) en op het tijdelijk voorbehouden
van een zone voor de uitbreiding van de Brouwerij en van het betonbedrijf Max
Pels; dat deze bezwaren gemotiveerdzijn behandeld en weerlegd in het advies
van de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening van 12 januari 2011; dat in
bepaalde gevallen aanpassingen zijn doorgevoerd op basis van de
uitgebrachte adviezen en bezwaren;

Ovenr,uegende dat de Raad van State het definitieve vaststellingsbesluit van de
provincieraad van 20 juni 2007 met betrekking tot het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan'Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding
Kolmen' te Alken vernietigd heeft bij arrest van 21 oktober 2010; dat de Raad
het plan heeft vernietigd omwille van de niet afdoende weerlegging door de
Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening in haar advies (en door de
provincieraad die zichtezake in zijn vaststellingsbesluit had aangesloten bij dit
advies) van één bezwaar ingediend tijdens het openbaar onderzoek; dat dit
bezwaar de verplichte compensatie betrof tussen de te schrappen 'definitief
niet-realiseerbare' gronden op bedrijventerrein 'Brouwerij-uitbreiding' en het
creëren van bijkomend bedrijventerrein elders (in casu aan het bedrijventerrein
Kolmen); dat de commissie op basis van de resultaten van het openbaar
onderzoek van 5 januari 2007 tot en met 5 maart 2007 opnieuw gemotiveerd
advies heeft uitgebracht aan de provincieraad op l2januari 2011; dat het
advies van de commissie van 9 mei 2007 integraal werd hernomen, behoudens
de verduidelijking en aanvulling van dit advies op het vlak van de bespreking
van het bezwaar van de omwonende dat tot het arrest van de Raad van State
heeft geleid; dat de provincieraad zich heeft aangesloten bij het advies van de
commissie van 12 januari 2011 en het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
'Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen'te Alken
opnieuw definitíef heeft vastgesteld ter zitting van 16 maart 2011;
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BESLUIT

Artikel l. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionale
bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen'te Alken bestaande
uit twee verordenende grafische plannen met bijhorende stedenbouwkundige
voorschriften, twee plannen van de bestaande toestand en twee
onteigen ingsplannen met bijhorende onteigeningstabel wordt goedgekeu rd.

Artikel 2. Het algemeen nut vordert de onteigening van de onroerende
goederen aangegeven op de onteigeningsplannen.

Artikel 3. Aan de gemeente Alken en de provinciale ontwikkelingsmaatschappij
Limburg wordt machtiging tot onteigening verleend.

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
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Voor sluidend afschrlft

Philippe MUYTERS Leus Marleen
assistent




