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ART. 1  ZONE VOOR OPENBAAR NUT

De installatie dient volledig ingeplant  te worden

binnen  de  zone  voor  openbaar  nut.  Bij  de  in

planting  van  de  dienstgebouwen  dient  ernaar

gestreefd  te  worden  deze  zo  dicht  mogelijk  bij

de gewestweg in te planten, zodat de impact op

de vrije ruimte minimaal wordt gehouden.  Gelet

op  het  technische  karkater  van  de  installaties,

wordt  de  inplanting  mede  bepaald  door  de

voorwaarden  om  te  komen  tot  een  optimale

werking van de installatie met een zo minimaal

mogelijke  impact  op  de  omgeving.    Verhardin

gen worden tot een minimum beperkt en zoveel

als  mogelijk  uitgevoerd  in  waterdoorlatende

materialen.  Uitzondering  hierop  kan  gemaakt

worden voor verhardingen die  in functie van de

exploitatie  van  de  installatie  gebruikt  worden

door zware voertuigen.

Door  de  bouw  van  de  installatie  ontstaat  een

verlies aan komberging van 3.080 m³.

 zone  bestemd  voor  de  inplanting  van  een

rioolwaterzuiveringsinstallatie

 inplanting van de gebouwen

 bouwlijn op minimaal 19 m  uit  de  as  van  de

weg

 verhardingen,  voorwaarden  naar  afmetingen

en materiaalgebruik

 bij de vergunningsaanvraag dient aangetoond

te worden dat voldaan wordt aan het principe

van zuinig en compact ruimtegebruik

Bestemming
Deze zone is voorbehouden voor de inrichting van een rioolwaterzuive

ringsinstallatie voor het betreffende  zuiveringsgebied.   Alle gebouwen,

constructies en installaties noodzakelijk voor de goede werking van de

zuiveringinstallatie zijn toegelaten.

Inrichting
De inplanting van de gebouwen en verhardingen dient te gebeuren bin

nen de grafisch aangeduide zone op het plan.  De gebouwen dienen zo

kort als mogelijk bij de gewestweg ingeplant te worden. Uitgangspunten

bij de inplanting van de gebouwen zijn de technische randvoorwaarden

en het algemeen principe van compact en zuinig ruimtegebruik.  Uit de

vergunningsaanvraag  dient  te  blijken  dat  aan  deze  voorwaarden  vol

daan wordt.  Bij de oprichting van de installatie wordt gebruik gemaakt

van de best beschikbare technieken.

De maximale bouwhoogte bedraagt 6 m gemeten vanaf de as van de

voorliggende weg, om technische  redenen kunnen hierop beperkte af

wijkingen toegestaan worden.

Voor alle gevels dienen de gebruikte materialen zoals gevelmaterialen,

dakbedekking,  schrijnwerkerij,  beglazing  en  buitenschilderwerk  esthe

tisch verantwoord te zijn en in harmonie met de omgeving.  Het gebruik

van extensieve groendaken is toegelaten.

De verhardingen worden  tot een minimum oppervlakte beperkt, dit wil

zeggen dat enkel die verhardingen toegelaten zijn, die noodzakelijk zijn

voor de goede werking van de installatie.  De verhardingen die niet toe

gankelijk moeten  zijn voor zwaar verkeer worden uitgevoerd  in water
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doorlatende materialen.

Het  plaatsen  van  een  draadafsluiting  is  toegelaten.    Deze  afsluiting

heeft tot doel de toegang tot de zone voor onbevoegden te verhinderen.

Deze afsluiting kan ook in de andere bestemmingszones, uitgezonderd

de zone nonaedificandi ingeplant worden.

Compensatie
De  stedenbouwkundige  vergunning  /  machtiging  kan  slechts  worden

afgeleverd nadat het verlies aan komberging, dat ontstaat door de op

richting  van  de  installatie,  gecompenseerd  is  of  de  nodige  garanties

daartoe werden geboden.
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ART. 2  ZONE NON AEDIFICANDI

Langs de Herkebeek wordt een zone non aedi

ficandi  ingetekend  die  vrij moet  blijven  van  be

bouwing,  constructies  en  hoge  beplantingen,

met  het  oog  op  het  onderhoud  en  de  ruiming

van de beek.

 bouwvrije zone van minimum 7 m

 vrije doorgang van minimum 5 m

 uitzonderingsbepaling  voor  bestaande  con

structies en constructies noodzakelijk voor de

werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie

Dit is een ruimingszone bij de waterloop van de Herkebeek, onbevaar

bare waterloop van 2e categorie.

In gevolge artikel 17 van de wet van 28 december 1967 betreffende  de

onbevaarbare  waterlopen  moeten  de  aangelanden,  gebruikers  en  de

eigenaars van kunstwerken op de waterloop doorgang verlenen aan de

personeelsleden, aan de werklieden of andere met de uitvoering van de

werken belaste personen.  Op hun gronden of eigendom mogen de uit

de  bedding  van  de  waterloop  opgehaalde  voorwerpen  en  de  voor  de

uitvoering van de werken nodige materialen, gereedschappen en werk

tuigen geplaatst worden.   Deze bepalingen hebben  tot gevolg dat een

strook  van  7  meter  langs  de  waterloop  een  zone  is  waar  zonder  de

schriftelijke machtiging geen obstakels voor de ruimingswerken kunnen

worden  opgericht.    Een  minimale  vrije  doorgang  van  5m  moet  overal

gegarandeerd zijn.

In de op het plan aangeduide zone mogen geen nieuwe constructies,

beplantingen of afsluitingen, verhardingen enz opgericht worden behal

ve:

 Nieuwe ondergrondse leidingen parallel met de as van de wa

terloop, indien ze op meer de 5 m van de taludinsteek worden

aangebracht.  Andere ondergrondse leidingen die in de water

loop uitmonden of hem kruisen zijn onderworpen aan de gel

dende wetgeving  ter zake.   Voor alle ondergrondse  leidingen

geldt dat ze afdoende moeten beschermd zijn tegen beschadi

ging  door  ruimingsmachines  van  welke  aard  ook.    Inspectie

putten zijn ook alleen onder die voorwaarde toegelaten.
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 De  lozingsconstructie  van  de  rioolwaterzuiveringsinstallatie  is

uit te voeren volgens de richtlijnen van de bevoegde overheid.

De zone langs de beek dient tevens haar natuurverbindende functie te

behouden en / of te herstellen.

De bouwvrije strook van 7 m breedte dient te voorkomen dat lichte pas

sieve meandering direct tot vaste oeverbescherming aanleiding geeft.

Ruimingen worden eveneens bekeken in het licht van het bermdecreet,

waarbij ook de code voor de goede natuurpraktijk van toepassing is.
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ART. 3  ZONE VOOR BUFFER

Deze zone heeft tot doel de installatie maximaal

te  integreren  in  het  landschap.    De  inrichting

kan variëren naargelang de ligging.

De  volledige  zone  dient  beplant  te worden  ge

bouwen  en  verhardingen  zijn  niet  toegelaten.

Voor alle beplantingen dienen streekeigen soor

ten  gebruikt  te  worden,  om  te  komen  tot  een

duurzame  beplanting  met  een  maximale  inte

gratie in het natuurlijke landschap van de Herk

vallei.

De  buffer  wordt  gelijktijdig  aangelegd  met  de

bouw van de installatie.

Het aanvullen van het  terrein  is  ter hoogte van

de zone voor buffer niet toegelaten, zodat deze

ook  naar  de  toekomst  toe  overstroombaar  blij

ven.

In de bufferzone zijn grachten, afwateringskana

len en overstromingsgebieden toegelaten, in die

mate dat  ze de  functie van de  zone niet hypo

thekeren.  Ondergrondse constructies zijn onder

dezelfde voorwaarde eveneens toegelaten.

 doel = integratie in landschap

 streekeigen soorten

 verplicht opstellen van een landschapsplan bij

elke  stedenbouwkundige  vergunningsaan

vraag

 zone volledig te beplanten

 ondergrondse  constructies  toegelaten,  indien

zo uitgevoerd dat bufferfunctie niet  in het ge

drang komt

Bestemming
De bufferzone heeft een esthetische en afschermende functie en vormt

de overgang tussen het terrein en zijn omgeving.  Teneinde deze func

ties ten volle te vervullen wordt deze zone gekenmerkt door een speci

fieke  inrichting.    Deze  inrichting  verschilt  naargelang  de  aard  van  het

aanpalende gebied.

Inrichting
Algemeen

De  inrichting  van  een  zone  als  buffer  is  verplicht  op  de  aangeduide

plaatsen met de respectievelijke omvang.  Om de afschermende functie

te kunnen vervullen moet de beplanting een dichte structuur hebben, de

buffer is permanent en gelaagd.

De bufferzone  is een aaneengesloten geheel,  doorbreken van de buf

ferzone  is  in enkel  toegelaten  in functie van een  toegang  tot de zone,

deze  is  indicatief  op  het  bestemmingsplan  weergegeven.    Maximaal

één toegang is toegelaten met een maximale breedte van 5 m.

Het  bestaande  maaiveldniveau  mag  niet  gewijzigd  worden,  uitgezon

derd voor de realisatie van de toegang tot de zone.   De zone dient op

termijn maximaal overstroombaar te blijven.

Grachten en afwateringskanalen  in  functie van waterbuffering zijn toe

gelaten.  Ondergrondse leidingen en constructies zijn eveneens toege

staan  op  voorwaarde dat  ze  de  hoofdfunctie  van  de  zone, met  name

buffer, niet gehypothekeerd wordt.   Het plaatsen van een draadafslui

ting is in deze zone toegelaten.

De buffering en inkleding gebeurt door middel van de aanplanting van
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Ten opzichte van de gewestweg

Langs  de  gewestweg  wordt  een  zone  voor

voorgebied voorzien met het oog op de integra

tie  van  de  installatie  in  het  straatbeeld.  Deze

zone  dient  beplant  te worden met  uitzondering

van de toegang tot de zone, deze toegang heeft

een maximale breedte van 5 m.

Ten opzichte van het open landschap

Naast de zone en naar het achterliggende land

schap  toe  wordt  een  zone  voor  hoogstammen

voorzien, met het doel de installatie visueel op

timaal te  integreren in het omliggende, overwe

gend open landschap.  Het  transparante karak

ter  van  het  landschap  dient  gerespecteerd  te

worden.

Ten opzichte van de woningen

Naar  de  woningen  toe  wordt  een  volwaardige

bufferzone  aangelegd  met  maximaal  behoud

van de bestaande beplanting.

 referentiekader is straatbeeld gewestweg

 maximaal  één  toegang  met  een  maximale

breedte van 5 m

 behoud  transparant  karakter  van  het  land

schap

 behoud van de bestaande beplanting

 maximale  beperking  van  mogelijke  hinder

voor omwonenden

streekeigen soorten.  Enkel normale snoeiingen, onderhoud en vervan

ging zijn toegelaten.

Bij  elke  stedenbouwkundige  vergunningsaanvraag  dient  een  beplan

tingsplan  gevoegd  te worden,  waaruit  blijkt  dat  de  geplande  inrichting

voldoet aan de vooropgestelde eisen.

Ten opzichte van de gewestweg

Referentiekader bij  de  inrichting van deze  zone  is het  straatbeeld van

de gewestweg.  Uitgangspunt bij de inrichting van deze zone is de inte

gratie van de installatie  in het straatbeeld dat getypeerd wordt door de

voortuinen bij de naastliggende woningen en de bedrijven aan de over

zijde  van  de  steenweg.    De  beplanting  zal  in  deze  zone  bestaan  uit

hoogstammen in combinatie met struikgewas.

Ten opzichte van het open landschap

Het aansluitende landschap heeft een overwegend transparant karakter

en  wordt  getypeerd  door  de  bomenrijen  op  de  perceelsgrenzen.    De

inrichting van de buffer ten opzichte van het landschap gebeurt in aan

vulling  hierop.    De  beplanting  zal  op  deze  plaatsen  bestaan  uit  hoog

stammen met een lage onderbegroeiing.

Ten opzichte van de woningen

Dit deel van de buffer heeft in eerste instantie een afschermende func

tie ten opzichte van de aanpalende woningen, zodat de hinder  tot een

minimum wordt beperkt.   Het bestaande bosje vormt het uitgangspunt

van deze buffer.   De bestaande beplanting wordt maximaal behouden

en daar waar nodig aangevuld zodat de  inrichting voldoet aan de on

derhavige  voorschriften.    De  beplanting  zal  in  deze  zone  bestaan  uit

hoogstammen in combinatie met struikgewas.
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ART. 4  ZONE VOOR OPENBARE WEGEN

Deze  zone  wordt  gereserveerd  om  gevoegd  te

worden bij het openbaar domein van de secun

daire weg type II

Gelet  op  de  zeer  beperkte oppervlakte  van  deze

zone  is  het  niet mogelijk  om  gedetailleerde voor

schriften vast te leggen.  De inrichting zal bepaald

worden door de  inrichting van de gehele gewest

weg.

Bestemming
Deze zone maakt deel uit  van het openbaar domein dat gereserveerd

wordt voor de uitbouw van de N79.

Inrichting
De  inrichting  van  deze  zone  zal  zich  richten  naar  het  globaal  inrich

tingsplan dat zal opgemaakt worden bij de realisatie van de weg.
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INLEIDING

Het betreft in deze een nieuw te bouwen installatie die zich situeert in agrarisch gebied.  De RWZI zuivert de gemeenten Borgloon en een klein deel van Wellen

(205 I.E.). In latere fase zal de gemeente Heers worden aangesloten.

In de aanloop naar de opstelling van een juridisch kader voor de inplanting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie werden in het verleden 7 mogelijke locaties

onderzocht.  Na grondige afweging en overleg met de diensten van ROHM Limburg werd uiteindelijk een definitieve keuze gemaakt voor de inplanting van de

nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Gelet op het feit dat het zuiveringsgebied gemeentegrensoverschrijdend is, werd in overleg met de hogere overheid overeengekomen dat het aangewezen is

om een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen.
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RUIMTELIJKE AFWEGING VAN DE MOGELIJKE LOCATIES

De afbakening van het zuiveringsgebied gebeurde op basis van de afbakening van de aangrenzende zuiveringsgebieden.  Er werd voorgesteld om de hierna

vermelde gemeenten en deelgemeenten, geheel of gedeeltelijk, op te nemen in het zuiveringsgebied Hoepertingen:

Voor de stad Borgloon: Broekom, Voort, Hendrieken, Gotem, Kuttekoven en Hoepertingen

Voor de gemeente Heers: Vechmaal, Heks, Horpmaal, Gutschoven, Veulen (deel),

Voor de gemeente Wellen: Berlingen

Om tot dit zuiveringsgebied te komen is er een afweging geweest tussen 3 scenario’s:

Scenario 1

Er wordt één RWZI te Hoepertingen voorzien.  Alle centralisatiepunten worden aangesloten op de RWZI Hoepertingen. Dit resulteert in een ontwerpcapaciteit

van 5.800 IE.

Scenario 2

In dit scenario worden 2 RWZI’s gebouwd, één te Hoepertingen en één te Heks.  De centralisatiepunten van de woonkernen Horpmaal, Gutschoven (incl. Op

de Bek), Veulen, Broekom, Voort, Hendrieken, Borgloon, Gotem, Kuttekoven, Hoepertingen (excl. Ter Eiken) en Berlingen worden aangesloten op de RWZI

Hoepertingen.  De centralisatiepunten van Vechmaal en Heks worden aangesloten op de RWZI Heks.

De ontwerpcapaciteit van de RWZI’s Hoepertingen en Heks bedragen resp. 4.900 IE en 900 IE.

Scenario 3

In dit scenario worden eveneens 2 RWZI’s gebouwd te Heks en Hoepertingen.

De centralisatiepunten van de woonkernen ten noorden van de Romeinse Kassei worden aangesloten op de RWZI Hoepertingen.

De centralisatiepunten van de woonkernen ten zuiden van de Romeinse Kassei worden aangesloten op de Heks.

De ontwerpcapaciteit van de RWZI’s Hoepertingen en Heks bedragen resp. 3.400 IE en 2.400 IE.
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Keuze van het scenario

Op basis van kostprijs, impact op oppervlaktewater, ecologische impact, maatschappelijke hinder en impact op de waterhuishouding werden de scenario’s ver

geleken.

Hieruit is gebleken dat scenario 1 te verkiezen is boven de scenario’s 2 en 3.

In het kader van de vastlegging van de verschillende scenario’s is er steeds intensief overleg gepleegd met het Demerbekkencomité.  Uit de besprekingen is

gebleken dat alle partijen zich konden vinden in scenario 1.

Voor de inplanting van de RWZI volgens scenario 1 werden door verschillende partijen de volgende zeven inplantingsplaatsen voorgesteld:

Locatie 1

De inplantingsplaats is gelegen ten noorden van de N79, aansluitend bij het woongebied met landelijk karakter, tegenover gebied voor kleine en middelgrote

ondernemingen.  Het perceel zelf situeert zich in agrarisch gebied.

De locatie sluit aan bij bestaande bebouwing in het westen met een bomenrij tussen de percelen, wordt langs zuidelijke zijde begrensd door de gewestweg en

in het oosten door de Herk.  Recht tegenover de locatie van de geplande RWZI, ten zuiden van de steenweg staan bedrijfsgebouwen van het bedrijf Looza.

De locatie bevindt zich ten oosten van de bebouwing, waardoor de kans op geurhinder minimaal is, gelet op de overheersende westenwind.

Het terrein is weliswaar gelegen in het natuurlijk overstromingsgebied van de Herk en de Herkebeek. Het verlies aan buffervolume kan op een andere locatie

gecompenseerd worden.  Er zijn reeds besprekingen met Afdeling Water en de Provincie Limburg lopende om na te gaan waar en op welke manier dit best kan

gerealiseerd worden.  De eventuele visuele hinder waarvoor men vreest, wordt geminimaliseerd door in het uitvoeringsdossier te streven naar een maximale

landschappelijke inkleding van de installatie.

Locatie 2

De RWZI is hier eveneens gelokaliseerd in agrarisch gebied.  Het perceel wordt in het noorden begrensd door parkgebied (oude spoorlijn) en is voor het overi

ge omringd door agrarisch gebied.  De dichtstbijzijnde woningen, zijn deze gesitueerd naast de inplantingsplaats van locatie 1.  Het perceel grenst niet aan een

openbare weg.  Het parkgebied is bebost.

Voornaamste bezwaar bij deze locatie is er één van maatschappelijke aard, het perceel maakt namelijk deel uit van een leefbaar landbouwbedrijf.
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Kaart 1: Mogelijke locaties voor de inplanting van een nieuwe RWZI
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Locatie 3

Dit is de meest noordelijke locatie, gesitueerd in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. In het noordwesten grenst het perceel aan natuurgebied, voor het

overige is de volledige omgeving ingekleurd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  In het noordoosten wordt het perceel afgebakend door de weg

Nieuwmolen.  In de nabije omgeving is geen bebouwing gelegen.

Locatie 4

De  locatie 4  is gelegen  in en omringd door  landschappelijk waardevol agrarisch gebied, situeert zich  ten zuiden van de N79 en  ten westen van Fonteinhof.

Fonteinhof is de enige bebouwing in de omgeving, de waterzuiveringsinstallatie wordt in het oosten begrensd door een dreef.  In het westen is een lokale weg,

zijstraat van Fonteinhof gelegen.

Ten zuiden van de waterzuiveringsinstallatie van Looza is nog een  beperkte hoeveelheid open ruimte beschikbaar.  De oppervlakte is echter ontoereikend voor

de inplanting van een RWZI.  In het B.P.A. ‘Looza uitbreiding’ zijn de terreinen bestemd als parkgebied. Deze terreinen zijn zeer vochtig en worden gekenmerkt

door een permanent hoge grondwaterstand.  De gronden worden op de biologische waarderingskaart als zeer waardevol aangeduid.  Ter plaatse is een vochtig

wilgenstruweel met riet en lisdodde in de kruidlaag aanwezig.

Vanuit grondmechanisch standpunt kunnen bijgevolg zeer slechte condities verwacht worden voor de bouw van een RWZI.  Dit vermoeden werd bovendien

bevestigd door het grondmechanisch onderzoek dat Looza uitvoerde in het kader van de bouw van hun eigen waterzuiveringsinstallatie.  Teneinde de locatie

een zinvolle invulling te geven heeft Looza in overleg met de Provincie Limburg reeds afspraken gemaakt om de zone aan te wenden voor de buffering van hun

regenwater.

Locatie 5

Locatie 5 is in dezelfde omgeving gelegen als locatie 4, namelijk ten noorden ervan.  In de onmiddellijke omgeving is geen bebouwing gesitueerd, wel aan de

overzijde van de dreef in noordwestelijke richting, langs de N79 en in het oosten, in het verder gelegen woongebied met landelijk karakter.

Deze terreinen zijn eveneens zeer vochtig en worden gekenmerkt door een permanent hoge grondwaterstand.  De gronden worden op de biologische waarde

ringskaart als zeer waardevol aangeduid.

Locatie 6

De locatie 6 situeert zich, volgens het gewestplan in een zone voor kleine en middelgrote ondernemingen dat eveneens aansluit aan een woongebied met

landelijk karakter.  In zuidelijke richting situeert zich een open landschap, ingekleurd als agrarisch gebied.  Wat bestaande constructies betreft, sluit dit per
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ceel,  in noordoostelijke  richting, aan bij de  terreinen van het bedrijf Looza.   Woningen  in het woongebied met  landelijk karakter zijn verder afgelegen.    In

zuidelijke en westelijke richting zijn noch gebouwen, noch infrastructuur aanwezig.  Dit perceel maakt tevens deel uit van een BPA `Looza Uitbreiding'.  In dit

B.P.A. heeft het perceel de bestemming van lokaal bedrijventerrein.

Omwille van topografische randvoorwaarden is en inplanting van de RWZI hier technisch niet haalbaar (zie ook locatie 7).

Locatie 7

Deze locatie situeert zich, volgens het gewestplan deels in een zone voor kleine en middelgrote ondernemingen en deels in agrarisch gebied.  De zone voor

kleine en middelgrote ondernemingen is wat deze percelen betreft door middel vanhet ‘B.P.A. Looza Uitbreiding’ herbestemd naar agrarisch gebied.  Ook

hier situeert zich in zuidelijke richting een open landschap, ingekleurd als agrarisch gebied. In noordoostelijke richting sluit het aan bij woongebied met lan

delijk karakter.  In zuidelijke en westelijke richting zijn noch gebouwen, noch infrastructuur aanwezig.  Het terrein op zich is hellend.

Uit de haalbaarheidsstudie dient geconcludeerd  te worden dat de bouw van een RWZI op deze  locatie vooral omwille van uitvoeringstechnische redenen

niet aangewezen is.  In eerste instantie laat de voorgesteld locatie geen gravitaire verbinding toe tussen het collectorenstelsel (reeds in opbouw) en de ge

plande RWZI.  Om de verbinding te realiseren zou de toevoercollector op een diepte van ongeveer 15m moeten aangelegd worden.  Dit is niet realistisch

aangezien de grondmechanische karakteristieken van de bodem in die omgeving dat niet toelaten.  De grote diepte is een rechtstreeks gevolg van het feit

dat de voorgestelde locatie in een ander stroombekken gelegen is ten opzichte van de voornaamste toevoercollector.  Ten tweede situeert de voorgestelde

locatie zich op een vrij  steil  hellende heuvelrug.   Uit ervaring blijkt dat dergelijke  topografische uitgangssituatie een zeernadelige  randvoorwaarde oplegt

voor de bouw van een RWZI.  Een RWZI wordt bij voorkeur gebouwd op een stabiele ondergrond.  Bij een bouw op dergelijke helling is de kans op instabili

teit heel reëel.  Zettingen zijn vanuit milieuoverwegingen absoluut te vermijden, omwille van het risico van schade aan de ondergrondse procesleidingen en

de ermee gepaard gaande vervuiling van de ondergrond.  Een bouw op dergelijke helling brengt bovendien aanzienlijke bijkomende uitgravingen en grond

verzet met zich mee.

Conclusie

Planologisch krijgen locaties 1, 6 en 7 de voorkeur aangezien deze locaties het beste aansluiten bij de bestaande bebouwing.  Locatie 1 sluit eveneens aan

bij de bestaande infrastructuur van de N79 en de bedrijfsgebouwen van Looza liggen aan de overzijde van de N79.  Rekening houdend met eventuele geur

hinder kan gesteld worden dat de bebouwing zich situeert langs de zijde van de overheersende windrichting (westen) zodat deze hinder ook minimaal wordt

beschouwd.
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Rekening houdend met de technische aspecten gaat de voorkeur naar locatie 1.  Voor locaties 6 en 7 is het namelijk niet mogelijk de collector gravitair op

de RWZI aan te sluiten.

Op beleidsmatig en conceptueel vlak is de locatie 6 en 7 minder aanvaardbaar aangezien ze voor de saneren vuilvracht een verschuiving van stroombekken

noodzaakt.  De RWZI zal voornamelijk instaan voor de waterzuivering van het stroombekken van de Herkebeek, terwijl het effluent in de Herk zal geloosd

moeten worden.  Dit is strijdig met de meest recente visie op integraal waterbeleid (cfr art 6 van het “Decreet betreffende integraal waterbeleid 18/07/2003

BS 14/11/2003).   Ook  in het kader van het huidig rioleringsbeleid (Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid  in Vlaanderen: Code van de goede

praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelinginstallaties) ligt deze werkwijze niet voor de hand.

Locatie 6 wordt in het recent goedgekeurd B.P.A. Looza Uitbreiding gereserveerd voor de uitbouw van de bestaande bedrijven ter plaatse.  Locatie 7 wordt

in hetzelfde B.P.A. herbestemd naar agrarisch gebied in ruil voor de inname van agrarisch gebied aan de oostzijde.  Ook de werkzaamheden van de ruilver

kaveling in de regio onderstrepen het primair belang van de landbouwfunctie in dit gebied.

Gelet op deze bijkomende aspecten gaat de voorkeur uiteindelijk naar locatie 1.  Door de aanleg van een bufferzone zal de RWZI geïntegreerd worden in

het landschap, aansluitend aan de percelen in noordelijke en oostelijke richting.

Op basis van bovenstaande overwegingen een ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld voor locatie 1.
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Kaart 2: Topografische kaart

Kaart 3: Luchtfoto
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BESTAANDE FEITELIJKE EN JURIDISCHE TOESTAND

Bestaande ruimtelijke structuur

De voorgestelde inplantingsplaats is gelegen ten zuidoosten van de deelkern Hoepertingen.  Het betrokken terrein, kadastraal gekend sectie C, nr 200b, grenst

in zuidelijke richting aan de gewestweg N79 St.Truiden – Borgloon, in oostelijke richting aan de Herkebeek, in westelijke richting aan een woonlint en in noor

delijke richting aan agrarisch gebied, met weiland, akker en boomgaarden.

Het terrein zelf is momenteel grotendeels in gebruik als weiland.  Het westelijke deel is begroeid met populier en eik.

Aan de overzijde van de gewestweg is het bedrijf Looza gelegen.  Het beeld van de gewestweg wordt voor het overige vooral bepaald door de typische lintbe

bouwing.

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12
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Kaart 4: Gewestplan

Kaart 5:  Bestemmingsplan
B.P.A. Looza uitbreiding en herziening
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Juridische toestand

Gewestplan

Het terrein is op het gewestplan volledig gelegen in agrarisch gebied.  In westelijke richting grenst het aan landelijk woongebied en in zuidelijke richting aan ge

bied voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Bijzondere plannen van aanleg

Aan de overzijde van de SintTruidersteenweg situeert zich het B.P.A. “Looza uitbreiding en herziening”, dat opgesteld werd als onderdeel van het bijzonder

plan van aanleg zonevreemde bedrijven fase 1.

Andere juridische plannen

Het perceel is noch gelegen in habitat of vogelrichtlijngebied of in de 700perimeter van één van deze gebieden.

De voorgestelde inplantingsplaats ligt ook niet in VENgebied.
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Planningscontext

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Borgloon is volgens het RSV een kern van het buitengebied, gelegen in een groot aaneengesloten gebied van het buitengebied.  Het buitengebied is op het

niveau van Vlaanderen bekeken, het gebied waarin de open (onbebouwde ruimte) overweegt en waar een buitengebiedbeleid wordt gevoerd.  Elementen van

bebouwing en infrastructuur dienen in functionele samenhang te zijn met de nietbebouwde ruimte maken er onderdeel van uit en kunnen plaatselijk overwe

gen.  Buitengebied is aldus een beleidsmatig begrip.

Ontwikkelingsperspectieven voor gemeenschaps en nutsvoorzieningen in het buitengebied

De aan het wonen gekoppelde gemeenschaps en nutsvoorzieningen worden geconcentreerd in de kernen van het buitengebied.  Het niveau en de reikwijdte

van de voorzieningen wordt in overeenstemming gebracht met het belang van de kern. Er wordt gestreefd naar de verweving van de verschillende activiteiten

(onderwijs, huisvesting, cultuur, welzijnszorg).  De bereikbaarheid van de mobiliteitsgenererende activiteiten (scholen, ziekenhuizen, culturele infrastructuur, ...)

wordt door een locatie en mobiliteitsbeleid gegarandeerd en versterkt.

De niet aan het wonen gekoppelde gemeenschaps en nutsvoorzieningen moeten voldoen aan de volgende ruimtelijke voorwaarden:

 de schaal van de voorziening sluit aan bij de schaal van het landschap;

 de omvang van de voorziening tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies van het buitengebied niet aan.

Met betrekking tot de afvalproblematiek wordt preventie (voorkomen en beperken) als de meest duurzame oplossing onderschreven.  Technologische verbete

ringen kunnen slechts worden waargemaakt door een geleidelijke en voortdurende aanpassing van het consumptiegedrag en van de productiemethoden.  Op

de tweede plaats wordt gekozen voor hergebruik en op de derde plaats voor recyclage van afvalstoffen.

Afvalstoffen die niet kunnen worden hergebruikt of gerecycleerd zullen, indien mogelijk, moeten worden verbrand.  Verbrandingsassen en afvalstoffen die niet

kunnen worden verbrand zullen moeten worden gestort.

Strikte voorwaarden voor de ontwikkeling en uitbreiding van afvalwaterzuiveringsinfrastructuur

Nieuwe infrastructuur voor de zuivering van industrieel afvalwater moet worden gelokaliseerd op het bedrijventerrein, gekoppeld aan het bedrijf of gegroepeerd.

De zuivering van huishoudelijk afvalwater is ruimtelijk gebonden aan de kernen.  De overheidssector maakt een ruimtelijk afgewogen gebiedsgerichte visie op

per hydrografisch bekken, waarin de reële behoefte aan bijkomende rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) wordt aangetoond en waarin de locaties in overleg

met alle betrokken overheidssectoren worden gekaderd in het ruimtelijk beleid voor het gebied.

Vanuit technisch oogpunt is de locatiekeuze voor een RWZI afhankelijk van gravitatieprincipes en van de nabijheid van een waterloop voor de lozing van het

effluent. Daarnaast kunnen een aantal ruimtelijke voorwaarden worden gesteld aan de locatiekeuze van nieuwe en de uitbreiding van bestaande RWZI's.
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 de locatie van een RWZI gaat uit van het principe van de gedeconcentreerde bundeling waarbij de verenigbaarheid qua reuk, lawaai en visuele

hinder met de woonfunctie maximaal is ;

 de schaal van het RWZI sluit aan bij de schaal van het landschap ;

 de omvang van het RWZI tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies van het buitengebied niet aan.

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg

Het volledige zuiveringsgebied maakt deel uit van het buitengebied.  Volgens het provinciaal ruimtelijk structuurplan maakt Borgloon deel uit van de hoofdruimte

Haspengouw en Voeren en de deelruimte droog Haspengouw.  Borgloon wordt aangeduid als een structuurondersteunend hoofddorp.

Droog Haspengouw heeft een te versterken openruimterol voor de provincie. Landbouw, landschap, natuur en laagdynamisch toerisme en recreatie moeten

worden ondersteund. De agrarische activiteit is de belangrijkste economische drager en ook het meest bepalend voor het ruimtelijk beeld. De ruimtelijke struc

tuur van deze deelruimte is vergelijkbaar met die van het zuidoosten van de provincie VlaamsBrabant (Hageland). Visie en concept worden bij voorkeur grens

overschrijdend uitgewerkt.

Tot deze deelruimte behoren (delen van) de gemeenten SintTruiden, Borgloon, Halen, Hoeselt, Gingelom, Heers, Tongeren en Riemst.

Volgende ruimtelijke principes worden voorgesteld:

 bovenlopen van beekvalleien van het Demer en Herkbekken als groene linten in het landschap

 Tongeren en SintTruiden als regionale centra met een breed uitrustingsniveau en draagvlak

 een evenwichtig hiërarchisch patroon van kernen

 herkenbare en afzonderlijke kernen van elkaar gescheiden door beekvalleien en natuurlijke buffers

 heuvelruggen en beekvalleien als dragers van een waardevol landschap

 open landbouwgebieden scherp gescheiden van stedelijke gebieden en kernen.

Grondgebonden landbouw is een voor die deelruimte zeer belangrijke ruimtegebruiker. Het vrijwaren van de bestaande open ruimten is daarvoor essentieel.

Daartoe kunnen bouwvrije agrarische zones worden afgebakend. Bij de afbakening van deze zones wordt rekening gehouden met de uitbreiding van bestaande

exploitaties.

De landschappelijke kwaliteiten kunnen worden uitgebouwd uitgaande van het reliëf, met plateaus en beekvalleien, de kastelen als bakens, het GalloRomeins

verleden, motten en mergelgroeven, hoogstamboomgaarden enz.  Versterking van een verspreide bosstructuur is mogelijk.
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Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan1

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad van 22 februari 2005.  Het openbaar onderzoek werd gevoerd van 15

maart tot 15 juni 2005.

Het studiegebied situeert  zich  in het voorontwerp van GRS  in de deelruimte “Westplateau van de Herk/Herkebeek”.   Deze deelruimte omvat het hoofddorp

Hoepertingen en de woonkern Rijkel.  De woonkernen zijn verbonden met en gericht op de N79. De (deels verborgen) vallei van de Golmeerzouwbeek en een

deel van de vallei van de Herk bevinden zich in deze deelruimte. Het landschap is een open, vlak tot zacht glooiend landschap met een overwegend agrarisch

gebruik.

Het ruimtelijk beleid in deze deelruimte is gericht op het behoud van de gave landschapsstructuur en de herkenbare nederzettingen. Dynamische ruimtelijke

ontwikkelingen worden geweerd. Landbouw  bepaalt het bodemgebruik maar de beekvalleien blijven structurerend. De kleine  landschapselementen worden

hersteld en beschermd.

De hoge beeld en omgevingskwaliteit van Hoepertingen met de Golmeerzouwbeek wordt versterkt door het nastreven van een hogere kwaliteit van het open

baar domein.

De lokale bedrijven in de dorpskernen kunnen behouden blijven wanneer zij de woonkwaliteit niet bedreigen.

Dit houdt in dat ze naar schaal en activiteit inpasbaar moeten zijn. Nieuwe bedrijven, handel en diensten richten zich op de kern en niet op de ganse gemeente.

Door duurzaam waterbeheer na te streven wordt erosie en overstromingsgevaar bestreden en ontstaan er kansen voor ruimtelijke initiatieven met een ecologi

sche en recreatieve meerwaarde.

Het Fruitspoor en de Romeinse Kassei verbinden deze deelruimte met Borgloon. Omwille van het overwegend agrarisch bodemgebruik zijn beide lijninfrastruc

turen visueel minder duidelijk.

Herinrichting N79

In de huidige situatie is de N79 zowel een barrière tussen de twee dorpen en als magneet voor het aantrekken van handel en diensten. Een herinrichting van

de N 79 moet bijdragen tot het verhogen van de verkeersveiligheid, het beperken van de verkeerssnelheid en het verminderen van het barrièrewerking. Om de

vestiging van bijkomende handel en diensten langs de N 79 te ontmoedigen wordt de omgeving niet ingericht met oog op het creëren van een verblijfsruimte.

Het aantal parkeerplaatsen wordt bij voorkeur verminderd.  Hierdoor ontstaat ook meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De bouwdichtheid langs de weg

wordt zoveel mogelijk beperkt.

1 Voorontwerp GRS, richtinggevend deel, Iris Consulting, januari 2005
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Bedrijvigheid gekaderd

Het hoofddorp Hoepertingen komt in aanmerking voor de vestiging van een lokaal bedrijventerrein. Een mogelijke locatie kan gesitueerd worden langs de N79.

Een locatie kan slechts aangeduid worden na grondig onderzoek. Een ontwikkeling zal onderworpen worden aan een reeks landschappelijke randvoorwaarden.

Een locatie voor een bijkomend lokaal bedrijventerrein te Hoepertingen (hoofddorp) is ruimtelijk minder eenduidig aan te duiden:

Een locatie in de kern van het hoofddorp kan enkel ontsloten worden via de N777 naar de N79. Dit is ruimtelijk en verkeerstechnisch niet wenselijk. Het

centrum van Hoepertingen zou op deze manier meer zwaar verkeer te verwerken krijgen.

De optie om het bestaande bedrijventerrein rond de bedrijven TropicanaLooza en NV Lux uit te breiden is ruimtelijk beter verdedigbaar. De bedrijvig

heid wordt gebundeld omheen het regionaal bedrijventerrein Looza. Het nieuwe bedrijventerrein mag de verlinting langs de gewestweg echter niet ver

sterken.  Voorafgaand aan een mogelijke ontwikkeling moet de concrete ontsluiting, de ruimtelijke randvoorwaarden en de landschappelijke inpassing

onderzocht en bepaald worden.

Dit bedrijventerrein kan maximaal een oppervlakte van 1ha krijgen, gelet op de reeds ingenomen oppervlakte in het hoofddorp Borgloon. Ook hier is ruimte voor

herlocatie van bestaande zonevreemde bedrijven.

Hoogwaardige landbouw tussen beekvalleien

In de open ruimte wordt gestreefd naar het structureren van het bodemgebruik. Fruitteelt en akkerbouw bepalen de agrarische activiteit. Het is wenselijk dat de

akkergebieden op de plateaus als akkergebied behouden blijven.

De natuurwaarde in de beekvalleien van Golmeerzouwbeek en Herk moet versterkt worden. Dit houdt in dat er grenzen gesteld worden aan het bodemgebruik

en dat de beken meer ruimte krijgen (bredere kruin, bufferbekkens, retentiebekkens, natte weilanden,....).

Het behoud en het herstel van bestaande kleine landschapselementen in deze omgeving is gewenst. Waar mogelijk en wenselijk kunnen nieuwe kleine land

schapselementen toegevoegd worden.

Watertoets

In art.8 van het decreet Integraal Waterbeheer wordt gesteld: “De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, draagt er zorg

voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden

of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schade

lijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecom

penseerd”. Het volledige plangebied is gelegen in door de waterloop overstroombaar gebied (NOG) en grotendeels gesitueerd in recent overstroomd gebied

(ROG).
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1.  Oppervlaktewaterkwantiteit: verhoging debiet / verhoging concentratietijd:

 De invloed van verharde oppervlakte door versnelde afstroming zal voorkomen wor

den op het terrein zelf:

o  door het maximaal gebruik van doorlatende materialen,

o  buffering van het oppervlaktewater conform de machtigingsvoorwaarden van de

Bestendige Deputatie,

o  opvang van dakwater conform de stedenbouwkundige verordening

 De realisatie van de RWZI zal een verlies aan komberging  tot gevolg hebben.   De

regel  is dat er een compensatie dient voorzien  te worden  ter vervanging van  inge

nomen berging.   Op de Herk wordt  in Hoenshoven opwaarts van de  installatie een

wachtbekken gepland.  De timing hiervan ligt nog niet vast.  Door de provincie werd

reeds  vroeger  een  wachtbekken  gebouwd  met  een  werkingscapaciteit  (peil  73,50)

van 31.546 m³.  Alhoewel dit verder afgelegen is kan de momenteel daar nog aan

wezige reserve als tijdelijke compensatie gebruikt worden door het debiet meer af te

knijpen.

NOGgebieden
Overstroombaar door afspoelend exces hemelwater
Overstroombaar vanuit de waterloop of door afstromend water
Overstroombaar vanuit de waterloop

ROGgebieden
Recent overstroomde gebieden

Kaart 6: NOG – ROGgebieden

De bouwheer van de RWZI, met name Aquafin, wordt ertoe gehouden deel te nemen in de kostprijs van het aan te leggen bekken te Hoenshoven à ra

to van de door zijn installatie verloren gegane berging, die vastgesteld wordt op 3.080 m³.  Hierbij wordt enkel rekening gehouden met de zone voor

openbaar nut.  De groen ingekleurde zones op het bestemmingsplan mogen niet opgehoogd worden zodat ze overstroombaar blijven, uitgezonderd de

technisch noodzakelijke toegang tot de St.Truidersteenweg.  Aquafin zal het bedrag bij de provincie storten, onder deze voorwaarde zal de provincie er

zich toe engageren op zijn kosten het wachtbekken van Hoenshoven zo te dimensioneren dat de 3.080 m³ hierin bijkomend kunnen geborgen worden.

2.  Oppervlaktewater

Er wordt geen overstort voorzien op de installatie, de zuivering van het eigen afvalwater van de installatie wordt geregeld in de milieuvergunning.

3.  Grondwater

Het effect op het grondwater wordt op dit ogenblik als verwaarloosbaar ingeschat, maar zal opnieuw beoordeeld worden tijdens de vergunningsaanvraag /

machtiging aangezien het technisch plan van de RWZI onvoldoende bekend is.

4.  Natuurlijke ecologische structuur: meandering van de waterloop wordt beperkt

Een zone van 7m langs de waterloop zal vrij gehouden worden om te voorkomen dat licht passieve meandering direct tot vaste oeverbescherming moet
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aanleiding geven.  Een vrije doorgang van 5 m, zonder beplantingen, noch afsluitingen zal gegarandeerd blijven.  Ondergronds parallelleidingen worden

enkel aangelegd in de buitenste 2 m van de zone aansluitend bij de bufferzone, hier zijn eveneens beplantingen en afsluitingen toegelaten.

Toetsing van de locatie aan de planologische context

Het RSV stelt dat de schaal van de voorzieningen moet aansluiten bij de schaal van het landschap.  De ruimtebehoefte van de installatie is van die aard dat de

schaal van het omliggende landschap niet wordt geschaad.  De perceelsgrootte is van hetzelfde schaalniveau als de omgeving.  De omvang van de voorzie

ning tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functie landbouw van het buitengebied, in dit geval de landbouw, niet aan.

Ook het PRSL gaat ervan uit dat de open ruimte optimaal dient bewaard te worden en dat de structuurondersteunende functies van het buitengebied dienen

gerespecteerd te worden.  De voorgestelde locatie voldoet hieraan.

In het GRS wordt gesteld dat bedrijvigheid kan gebundeld worden aan de site Looza, zonder de verlinting in de hand te werken.  Door de inplanting aan de

overzijde van bedrijfsgebouwen van Looza.  Deze gebouwen vormen samen met de nieuw in te planten installatie het begin van de bebouwing, zonder daarbij

de open ruimte structureel aan te tasten.

De inplanting van de verschillende onderdelen van de installatie werd bepaald met het oog op een zuinig ruimtegebruik.  Bestaande beplantingen worden ge

respecteerd en geïntegreerd in de aanleg van het perceel.  Dit past in de visie van de gemeente tot het bewaren en herstellen van kleine landschapselementen.

Het terrein zal de beekvallei als groen lint in het landschap ondersteunen door een aangepaste inrichting van de buffer langs de Herkebeek.

Gave landschapstructuur wordt door deze inplantingsplaats optimaal bewaard, de oppervlakte wordt tot een minimum beperkt en sluiting perfect aan bij de be

staande bebouwing en de gewestweg.  Door gepaste buffering wordt de scheiding tussen bebouwd en onbebouwd verder ondersteund.
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Kaart 7: Zuiveringsgebied Hoepertingen

Kaart 8: Preliminair inplantingsplan
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TOEKOMSTIGE INRICHTING EN ONTWIKKELING VAN HET TERREIN

Er wordt een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie gebouwd voor het zuiveringsgebied Hoepertingen.  Het zuiveringsgebied omvat de gemeente Borgloon en

een deel van de gemeente Wellen.  Eventueel zal in latere fase de gemeente Heers worden aangesloten.

RWZI Hoepertingen wordt dadelijk uitgebouwd voor 3.800 IE.  Er wordt uitsluitend huishoudelijk afvalwater gezuiverd.  Het afvalwater zal gravitair toekomen op

de installatie en zal na zuivering geloosd worden in de Herk.

Volgende onderdelen worden in de mechanische en biologische zuivering voorzien:

 influentgemaal onder de vorm van vijzels: (2 + 1) x 34 l/s

 spiraalzeef. 1 zeef met 5mm maaswijdte

 rondzandvanger: ruimte wordt voorzien

 regenbezinktank: ruimte wordt voorzien voor een tank van 275 m³

 bergingsbekken: ruimte wordt voorzien voor een bekken van 1.557 m³

 selectortank (25 0) met 2 compartimenten

 beluchtingstank onder de vorm van een oxydatiesloot (1026 m3) met centrale nabezinktank

 ronde nabezinktank (756 m3) met rakelbrug

 slibrecirculatie d.m.v. dompelpompen: 2+l opstelling, nl. 1xI4l/s en (1+1)x271/s

 spuislibpomp: tijdsgestuurde wormpomp met handvariator

 tertiaire zuivering: oppervlakte wordt voorzien (100m²)

Het spuislib wordt vanuit de pompput voor retourslib opgepompt. Voor de slibbehandeling worden volgende onderdelen voorzien:

 gravitaire indikker (50 m3) met roerwerk

 buffertank (150 m3) met mixer

Accommodatie

Er is een dienstgebouw voorzien met controlekamer, sanitair, berging en lokaal voor laagspanningskasten en/of hoogspanningscabine.
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BEGRENZING VAN DE ZONES IN HET BESTEMMINGSPLAN

De begrenzing van de zone voor openbaar nut is volledig afgestemd op de specifieke noden en behoeften van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De zones voor buffer zijn afgebakend met het oog op het optimaal vervullen van hun rol, met name de visuele inpassing van de installatie in het landschap.

Daarbij werd ook rekening gehouden met het bestaande loofhoutbosje, dat geheel in de zone voor buffer wordt geïntegreerd.

Het PRUP heeft een totale oppervlakte van 11.848 m², als volgt over de verschillende bestemmingen verdeeld:

 Zone voor openbaar nut  5.599 m²

 Zone nonaedificandi  629 m²

 Zone voor buffer  5.339 m²

 Zone voor openbare weg 281 m²

OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN

De voorschriften van het van toepassing zijnde gewestplan, met name agrarisch gebied en landelijk woongebied, worden opgeheven.

RUIMTEBOEKHOUDING

De totale oppervlakte van het PRUP bedraagt 11.854m².

Bestemming Gewestplan m² Bestemming PRUP m²

Zone voor buffer  4.961

Zone nonaedificandi  629

Zone voor openbaar nut  5.599

Agrarisch gebied 11.470

Zone voor openbare weg 281

Landelijk woongebied 378 Zone voor buffer 378


