
Vlaamse Regeríng

MINISTERTEEL BESLUIT HOUDENDE GOEDKEURTNG VATT PROVINCTAAL
RUIMTELI\TK UITVOERINGSPLAI\T "RVVZI HOEPERTINGENU VAIV DE pROVINCIE

LIMBURG

DE VLAAMSE MTNISTER VA}T FTNAT\TCIË:N EN BEGRoTING EN RUTMTELI.fKE
ORDENTNG

Gelet op het decreet van 1-8 mei 1,999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening, inzonderheid artikel 46 ss L en 2;

Gelet op het besluit van de vlaamse Regering van 23 septemberL997 houdende definítieve vaststelling van het nuimtelijkstructuurplan vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van L7
december 1,997, hrat de bindend.e bepalingen betreft, êrr op hetbesluit van de Vlaamse Regering van t2 december 2OO3 ho.uãend.edefinitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijkstructuurplan vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 19
maarÈ 2004, wat de bindende bepalingen betreft;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 april rg77 houdende
vaststelling van het gewesÈp1an sint-Truid.en - Tongeren;

Gelet op het besluit van de vlaamse Regering van 27 juli 2oo4tot bepaling van de bevoegdheden van de 1ed.en van de vlaamse
Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 1,2 februari 2OO3 houdendegoedkeuring van het ruimtelijk structuurylan van de provincie
Limburg;

GeleÈ op het ministerieel besluit van 3 juni 2oo5 houdende
advies over het ontwerp van provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan "RWZÏ Hoepertingen" ;
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Gelet op het besluit van de provincieraad van Limburg van 1gmaart 2005 houdende voorlopige vaststellíng van het ontwerp vanprovinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "RüIzr Hoeperting.erl.,,,.

Gelet op het onÈwerp van provínciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
"RIVZT Hoepertitlglen,,,.

Gelet op de begin- en einddatum van het openbaar ond.erzoek, met
name respectievelijk L2 april 2oo5 tot en met j_o juni 2oo5;

Gelet op het advies
Ruimtelijke Ordening
juli 2005 ¡

de Provinciale Commissie voor de
de provincie Limburg, gegeven op 6

provinci-aa1 ruimtelijk
voldoet aan de decret,ale

van
voor

Gelet op het besluit van de províncieraad van d.e provincj_e
Limburg van 19 oktober 2OO5 houdende d.efinitíeve vaststelling
van het provinciaal ruimt.elijk uitvoeringsplan "Rvüzr
Hoepertirrgen" ,.

Overwegende dat het ontwerp van
uitvoeringsplan "RV\IZf Hoepertingen,,
vormvereisten van artikel 3g 51;

Ove:raregende dat het overeenkomstig het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen de provinciale overheid Èoekomt een ruimtetij:<uitvoeringsplan op te maken voor een RWzr !üaarvan deafvalstromen afkomstig zíjn van twee of meerdere gemeenten níetbehorende tot een regionaal of grootstedelijk gebied of eenpoort van Vlaams niveau; dat de in dit bestemmingsplan nieuw te
bouwen RWzr in eerste instantie zat. instaan voor de zuíverj-ngvan het huishoudelijk afvalwater van de gemeente Borgloon eñeen klein deel van we1Ien, dat bovendien in een latere fase degemeente Heers zal worden aangesloÈen,. dat deze werkwijze inovereenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel zoals
omschreven in het Ruimtelijk structuurplan vlaanderen,.

ovenvegende dat inzake de inplanting van derioolwaterzuiveringsinstallatie díverse alternatieven
onderzocht werden, waarbij vanuit ruimtelijke ove::raregingen vooreen alternatieve ínplantingsplaats wordt geopteerd,. ãat omwillevan uitvoeringstechnische redenen dit alternãtíef niet haalbaarb1eek, gezien de sterke reliëfverschillen van het omliggende
landschap;

overwegende dat bi jgevolg de thans voorliggend.einplanEingsplaats kan worden verantwoord vanuit de stiiLterandvoorwaarden voor de ontwikkeling en uitbreidíng vaninfrastructuur voor afvalwaÈerzuivering zoals omschreven 1n hetRuimteli jk structuurplan vlaanderen,. dat de locatie tevenswordt, gekaderd bir:nen de overíge relevante bepalingen in hetRuimtelijk Structuurplan Vlaanderen r/üaaronder de relãtie met denederzettingsstructuur waarvan het afvalwater in de installatiewordt gezuiverd, de relatie met de natuurlijke en agrarische
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structuur en de verkeers- en vervoersstructuur; dat voor wat d.e
relatie met het provinciaal structuurplan Limburg word.t
ingegaan op de elementen van toepassing bij de afwegring van de
locatie; dat deze veranÈwoording vorm geeft aan d.e visie en het
ruimtelijk concept die a1s uitgangspunÈen worden gehanteerd.
voor de opmaak van dit bestemmingsplan; dat hiermee t.egemoeÈ
wordt gekomen aan de bepalingen van artikel 38 van vermeld.
decreet houdende de ruj-mtelijke ordening;

Overwegende dat het bestemmingsplan niet in conflict komt met
bepalingen uit bestaande of in opmaak zijnde ruimtelijke
uj-tvoeringsplannen van gewestelijke niveau; dat voorliggend
bestemmingsplan de bestaande bestemmingen van het gewestplan
opheft en vervaflgt,.

overwegende dat gelet op de specifieke situatie van de
inplantingsplaats, - a1s onderdeel van een open ruimte corridor
langsheen de waterloop, het specifieke reliëfverloop van de
omgeving en de inplanting bir':nen een Recent Overstroomd Gebied

de stedenbouwkundige voorschriften bepalingen omvatten die
aan deze elementen tegemoet komen; dat met name t,en aanzien van
de ligging in recent overstroomd gebied een compensatiegarantie
voor het verlies aan komberging is opg:enomen als vereiste voor
het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunnirg; dat, verder
uit de toelichti-ngsnota bli jkt dat de voorzíene
infrasÈructuurwerken bínnen de globale \^/aterproblematiek van
dit stroombekken worden ingepast verwijzend naar de bouw van
een wachtbekken stroomopwaarts op de Herk in Hoenshoven; dat
bovendien in de stedenbouwkundige voorschriften maatregelen
zíjn opgenomen ten aanzien van de beperkíng van verhardingren,
maximaal gebruik hierbij van doorlaatbare materiaien,
groendaken en compact en zuinig ruj-mÈegebruík; dat hiermee
voldaan werd aan vroegere bemerkingen hieromtrent,.
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BESLUIT:

tnig arÈiker. Het provincj-aal ruimÈeIijk uitvoeringsplan *RWzr
e Limburg, bestaand.e uit eenbehorende sted.enbouwkundige
van de bestaande en juridiscñe

Brussel,
21 oEC ?005

De vlaamse minister van Finan-ciën en Begroting en Ruimtelijke
Ordenj_ng

Voor nsluidend

DiTK VA¡ü MECHELEN
Leus MarleeR

assistent
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