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0 LEESWIJZER

Dit document is de toelichtingsnota bij het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het
kleinstedelijk gebied (KSG) Beringen. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘afbakening kleinstedelijk
gebied Beringen’ zal uiteindelijk bestaan uit drie afzonderlijke documenten, met een verschillend statuut. De
grafische plannen en de stedenbouwkundige voorschriften hebben een verordenende waarde. Ze zijn bindend
zowel voor de eigenaars en de gebruikers van de betrokken gronden en gebouwen als voor de overheid. De
toelichtingsnota heeft geen verordenende waarde. Ze geeft enkel toelichting bij de verordenende delen van het
ruimtelijk uitvoeringsplan.

Deze bundel omvat het voorontwerp van de toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften. De
bijhorende plannen zijn apart toegevoegd.

De toelichtingsnota bestaat uit 8 hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 verwijst het richtinggevend en het bindend gedeelte van het provinciaal ruimtelijk structuurplan
Limburg, waaraan het voorliggende provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan uitvoering geeft. Ook de link met het
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het ruimtelijk structuurplan Beringen wordt aangehaald.
In hoofdstuk 2 wordt de relatie gelegd met de verschillende stappen uit de voorbereidende fase, de voorstudie
van het afbakeningsproces.
In hoofdstuk 3 wordt geduid op welke manier dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afgestemd wordt met
andere sectorale planprocessen, m.n. het plan-MER (i.c. de milieutoets), de watertoets, de passende
beoordeling en de veiligheidsrapportage.
In hoofdstuk 4 wordt toegelicht op welke manier de opties uit het afbakeningsproces vertaald zijn naar dit
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Hierin wordt duidelijk waarom bepaalde opties vertaald zijn tot een
verordenend plan en andere niet.
Hoofdstuk 5 bespreekt de afbakeningslijn (deelplan 1) in concreto. Vanuit de hypothese van de gewenste
ruimtelijke structuur en een aantal technische principes die de plaats van de afbakeningslijn preciezer bepalen,
wordt de afbakeningslijn juridisch vertaald tot op perceelsniveau. De afbakeningslijn kan per onderdeel tot op
perceelsniveau worden vastgelegd.
Hoofdstuk 6, 7 en 8 bevatten respectievelijk de toelichting van deelplan 2 t.e.m. deelplan 3. Vanuit de
bestaande ruimtelijke structuur (de ruimtelijke context, de feitelijke en de juridische toestand) is een gewenste
ontwikkeling aangegeven, die vertaald wordt in een aantal ruimtelijke concepten. De gewenste ontwikkeling
van elk deelplan wordt getoetst aan de milieueffecten en milderende maatregelen beschreven in het plan-MER.
De hoofdpunten hieruit én de belangrijkste ruimtelijke randvoorwaarden, die volgen uit de visie en de
ruimtelijke concepten, worden opgelijst onder de paragraaf "Essentiële aspecten te vertalen in
stedenbouwkundige voorschriften". Deze paragraaf vormt de link tussen de toelichtingsnota en het grafisch
plan en de stedenbouwkundige voorschriften. Vervolgens wordt aangegeven welke stedenbouwkundige
voorschriften opgeheven zullen worden. Op het einde van elk hoofdstuk wordt de ruimtebalans weergegeven.

Daarop volgend worden achtereenvolgens de stedenbouwkundige voorschriften weergegeven.
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[ TOELICHTINGSNOTA ]

1 PLANNINGSCONTEXT

1.1 In uitvoering van het RSV

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is in 1997 door de Vlaamse regering definitief goedgekeurd als
kader voor het ruimtelijk beleid van Vlaanderen tot 2007. Op 12 december 2003 heeft de Vlaamse Regering de
eerste herziening van het RSV definitief vastgesteld en op 17 december 2010 een tweede herziening.

Het RSV geeft de gewenste ruimtelijke structuur van Vlaanderen aan als een kader waarin de ruimtelijke
ontwikkelingen plaatsvinden en vormt aldus de voor het ruimtelijk beleid via verordenende plannen en andere
maatregelen.

In het richtingevend deel van het RSV wordt op basis van de ruimtelijke principes voor vier structuurbepalende
componenten de gewenste ruimtelijke structuur van Vlaanderen uitgewerkt. Deze vier structuurbepalende
componenten zijn:

De stedelijke gebieden en de stedelijke netwerken
Het buitengebied
De gebieden voor economische activiteiten
Lijninfrastructuur

De afbakening van het stedelijk gebied Beringen staat in duidelijke relatie met één van de  vier
basisdoelstellingen, met name: de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht verweven en
bundelen van functies en voorzieningen waaronder de economische activiteiten binnen de stedelijke gebieden;
daarbij gaat absolute prioriteit naar een zo goed mogelijk gebruik en beheer van de bestaande stedelijke
structuur.

De grenzen van een stedelijk gebied worden onder meer bepaald door de bestaande bebouwde omgeving, door
de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het betrokken stedelijk gebied en door de bereikbaarheid.

De kleinstedelijke gebieden worden afgebakend door het provinciale bestuursniveau. In overleg met de
betrokken bestuursniveaus wordt op provinciaal niveau een proces van visievorming gevoerd om te komen tot
uitspraken over de grenslijn van de kleinstedelijke gebieden in de provincie Limburg, het stedelijk gebied en het
te voeren stedelijk gebiedbeleid. Eén van de finaliteiten betreft de opmaak van een provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beringen.

De afbakening laat toe om ruimtelijk onderbouwde keuzes te maken ten aanzien van het aanbodbeleid dat
gevoerd moet worden. Het afbakeningsproces onderzoekt hiertoe mogelijke en noodzakelijke
bestemmingswijzigingen en andere acties om dit aanbodbeleid te realiseren.
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1.2 In uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg (RSPL) werd goedgekeurd bij M.B. op 12 februari 2003. De
actualisatie van het RSPL werd goedgekeurd bij M.B. op 23 juli 2012.

1.2.1 GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR – RICHTINGGEVEND GEDEELTE

Evaluatie van het gevoerd ruimtelijk beleid: selectie van Beringen als kleinstedelijk gebied in het
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

In de eerste herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werd de positie van Beringen in de stedelijke
structuur in Limburg herbekeken. Beringen werd opgenomen in de lijst van kleinstedelijke gebieden. Redenen
voor deze selectie zijn dat de provincie Limburg nood heeft aan versterking van de stedelijke structuur en
Beringen duidelijk beschikt over typisch stedelijke voorzieningen. Door het voeren van een stedelijk beleid in
delen van Beringen kunnen de bestaande stedelijke voorzieningen worden versterkt en uitgebreid. Daarnaast
kan Beringen een aandeel opnemen van de bijkomende woningen die in de stedelijke gebieden hun plaats
moeten vinden.

Visie op stedelijkheid
De provincie Limburg gaat voor de uitbouw van een coherent systeem aan stedelijke gebieden en stedelijke
netwerken. Het gebrek aan voldoende stedelijkheid wordt nog altijd als een comparatief nadeel voor Limburg
vermeld. Het stedelijk draagvlak van de provincie moet daarom worden verhoogd. Daartoe is het nodig om
stedelijke functies uit te bouwen in of aansluitend op de kleinstedelijke gebieden.

Nieuwe voorzieningen moeten zich concentreren in de steden. Ook meer kwaliteitsvolle stedelijke en
geconcentreerde woonvormen dragen bij tot kernversterking. Verdere versnippering moet worden
tegengegaan. Zuinig ruimtegebruik is aangewezen. Als ‘contramal’ betekent dat eveneens dat de open ruimte
voldoende moet worden beschermd.

Kleinstedelijke gebieden in de provincie Limburg
De Vlaamse overheid heeft voor de provincie Limburg de steden of gemeenten Bilzen, Bree, Leopoldsburg,
Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Neerpelt-Overpelt, Sint-Truiden, Tongeren en Beringen als kleinstedelijke
gebieden geselecteerd.

Na de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is Beringen eveneens als kleinstedelijk gebied
geselecteerd. Dit leidt tot de aanpassing van de taakstellingen voor de kleinstedelijke gebieden. De modaliteiten
voor de nieuwe berekeningen staan vermeld in het RSPL.

De provincie onderscheidt drie soorten kleinstedelijke gebieden:
de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden Sint-Truiden en Tongeren die een sterke
stedelijke en concentrerende rol in het zuiden van de provincie opnemen. Hun stedelijke functies
moeten maximaal worden versterkt zodat de bebouwingsdruk op het omgevend buitengebied
wordt beheerst.
de stedelijke gebieden Beringen, Lommel, Maasmechelen, en Neerpelt-Overpelt zijn stedelijke
knooppunten van een netwerk. Hier is de hiërarchische relatie tussen de onderlinge delen van het
netwerk veel minder uitgesproken. Daarom moet er een afstemming komen van de ontwikkeling
van de stedelijke gebieden in relatie tot het volledig netwerk.
de autonome stedelijke gebieden Bilzen, Bree, Leopoldsburg en Maaseik hebben een duidelijk
maar beperkt hinterland. De traditionele relatie tussen de kern en het hinterland is nog
herkenbaar. De autonome stedelijke gebieden zijn omringd door aaneengesloten agrarische
gebieden met een soms sterk contrast tussen stad en open ruimte. De ruimtelijke structuur wordt
behouden en versterkt. Het ruimtelijk beleid van de hoofdkern en van de andere gemeenten
moeten op elkaar worden afgestemd.
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Kleinstedelijk gebied Beringen
Beringen is een economisch knooppunt binnen het economisch netwerk Albertkanaal. Daarnaast is Beringen
eveneens geselecteerd als kleinstedelijk gebied en bevindt het zich in het stedelijk netwerk op Vlaams niveau
‘Midden Limburg’.

De visie op het kleinstedelijk gebied van Beringen gaat uit van het streven naar een compacte stedelijke kern die
op stedelijk (en regionaal) vlak sterk wordt ondersteund door de economische ontwikkeling. De ontwikkeling
van beide elementen wordt gestuurd door de aanwezige valleistructuren en de aanwezige
verkeersinfrastructuren. Deze zachte en harde structuren doorkruisen en overlappen elkaar. De kleinstedelijke
ontwikkelingen gericht afstemmen op deze beide onderleggers is dan ook de uitdaging.

Als kleinstedelijk gebied heeft Beringen een belangrijke rol te vervullen op vlak van het versterken van de
woonverdichting. Samen met het uitbreiden van de woonfunctie moeten het handelsapparaat en de
dienstenvoorziening worden versterkt op vlak van de onmiddellijke regio. Bij het versterken van het kerngebied
is het belangrijk om de relaties met zowel de instekende groene valleigebieden als met de aanwezige lokale
economische activiteiten op te waarderen. Buiten het kerngebied en de economische ontwikkelingspolen van
Beringen vormt de voormalige mijnsite met zijn omgeving een belangrijke groeipool binnen de stedelijke ruimte
van Beringen.

KSG Beringen als economisch knooppunt
Alle stedelijke gebieden worden in het RSV geselecteerd als een economisch knooppunt. De kleinstedelijke
gebieden maken als economische knooppunten een belangrijk deel uit van de gewenste ruimtelijk-economische
structuur door het concentreren van economische activiteiten. Kleinhandelsconcentraties kunnen er een
bijkomend aanbod creëren. Per kleinstedelijk gebied gebeurt tijdens het afbakeningsproces een kwalitatief
onderzoek naar de economische mogelijkheden.

Kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau Beringen
Het kleinstedelijk gebied Beringen maakt deel uit van het economisch netwerk Albertkanaal en heeft als
economisch knooppunt van het economisch netwerk Albertkanaal en als kleinstedelijk gebied een sterke rol te
vervullen. Bij deze zoektocht naar bijkomende bedrijventerreinen moet wel een afweging gebeuren in functie
van zijn ligging in de deel ruimte ‘strokengebied’. Ook is het belangrijk om het mobiliteitsgegeven verder te
onderzoeken.
Het bedrijventerrein van strategisch belang is Ravenshout. Het situeert zich op het grondgebied van de
gemeenten Ham, Tessenderlo en Beringen. Naar aanleiding van nadere uitwerking van het economisch netwerk
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Albertkanaal zijn drie uitbreidignen van Ravenshout opgenomen. Twee uitbreidingen, Ravenshout-Noord en
Genenbos, zijn via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd. De uitbreiding op het grondgebied van de
gemeente Beringen, Tervant, wordt momenteel ondrzocht. De infrastructurenbundel, gevormd door E313 en het
Albertkanaal, doorkruist Beringen. Algemeen kent Ravenshout een goede ontsluiting. Wel behoeft Ravenshout-
Noord een verbeterde ontsluiting via N73.

KSG Beringen binnen het stedelijk netwerk Midden-Limburg1

De provincie Limburg wil aan het stedelijk netwerk Limburgs Mijngebied een eigen invulling geven. De provincie
gebruikt daarvoor de term ‘stedelijk netwerk Midden-Limburg’. Het regionaal stedelijk gebied Hasselt-Genk en
het Albertkanaal zijn de voornaamste componenten voor de gewenste ruimtelijke structuur van dat netwerk.
Het zuidelijk Maasland is geselecteerd als stedelijk netwerk op provinciaal niveau. Het gebied heeft een
beperkte internationale betekenis, maar is een essentiële stedelijk-economische stapsteen om Limburg beter te
positioneren in een transnationale context. Het ontwikkelen van een gewenste ruimtelijke structuur voor een
groter geheel moet het gebied beter voorbereiden op de druk van wonen en bedrijvigheid vanuit binnen- en
buitenland.

1.2.2 BINDENDE BEPALINGEN

De volgende bindende bepalingen uit het structuurplan van de provincie Limburg zijn van belang voor het
kleinstedelijk gebied Beringen2:

de selectie van drie natte natuurverbindingen: nr.58 tussen Kleine Beek ten zuidoosten en zuidwesten van
Beverlo; nr. 59 tussen Zwarte Beek ten oosten en Zwarte Beek ten westen van Beringen; nr. 60 tussen
Muizenheide, Helderbeek, en Zwarte beek ten westen van Gestel;
de selectie van één droge natuurverbinding (nr. 33): dwarsverbinding beekvalleien: tussen natuurgebied
ten noorden van terril Beringen (Genemeer) via terril Zwarte Beekvallei dwarsend, Hokselaar, Ubbersel,
Mangelbeekvallei dwarsend, tot vijvers Terlamen;
er zijn vier zuidwest-noordoost georiënteerde open ruimteverbindingen geselecteerd, die (gedeeltelijk)
gelegen zijn op grondgebied van Beringen: de Grote Beekvallei tussen Leopoldsburg en Beverlo (14), tussen
Beverlo/Korpsel en Beringen-Mijn/Stal (15), tussen Beringen-Mijn / Stal en Beringen / Koersel (vallei Zwarte
Beek) (16) en tussen Korspel en Heusden / Berkenbos (17);
de selectie van Beringen als toeristisch-recreatieve gemeente type I en de selectie van de Paalse Plas in
Beringen als toeristisch-recreatief knooppunt type IIa;
de N72 (Beringen-Leopoldsburg) werd in het algemeen gecategoriseerd als secundaire weg maar niet
verder getypeerd.

1 RSP Limburg, richtinggevend gedeelte, p. 190.
2 RSP Limburg, bindend gedeelte, p. 264-272
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1.3 Ruimtelijk structuurplan stad Beringen

Het ruimtelijk structuurplan Beringen werd goedgekeurd door de Deputatie op 23/08/2007.

1.3.1 INFORMATIEF DEEL

In het informatief gedeelte wordt het profiel van Beringen geschetst en worden de planningscontext
weergegeven. Daarnaast wordt de bestaande ruimtelijke structuur op verschillende niveaus geanalyseerd,
namelijk: op macroniveau, op het niveau van Beringen en volgens de bestaande nederzettingenstructuur.
Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de bestaande open ruimte, de economische structuur, de
vervoersinfrastructuur, de militaire structuur en de recreatieve voorzieningen.

1.3.2 RICHTINGGEVEND DEEL

Kaart 39: gewenste ruimtelijke structuur, bron: ruimtelijk structuurplan Beringen

Het richtinggevend gedeelte gaat dieper in op de selectie en taakstelling van Beringen als kleinstedelijk gebied
op provinciaal niveau en geeft de gewenste ruimtelijke structuur weer op gemeentelijk niveau. Dit aan de hand
van een aantal ruimtelijke concepten die werden toegepast op de verschillende deelruimten. De taakstelling
voor wonen binnen het kleinstedelijk gebied voor de periode 1992 – 2007 bedraagt 14943. Voor de invulling van
deze taakstelling worden de deelgebieden 1, 2, 3, 4 en 5 voorgesteld op korte termijn. Het deelgebied 7 wordt
als reservegebied voor wonen voorgesteld. De strategische woonprojecten Mijnterrein site, Kasteletsingel
Noord en het Focusgebied Kanaalzone (wonen aan het waterfront) worden niet in rekening gebracht in het
aanbod.

3 Dit is gelijk aan de taakstelling waarvan vertrokken is in de voorstudie van de afbakening van het kleinstedelijkgebied Beringen.
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Kaart 40: beleidsopties wonen, bron: ruimtelijk structuurplan Beringen

1.3.3 BINDEND DEEL

Binnen het bindend gedeelte wordt het structuurplan als kader vooropgesteld voor het meerjarenbeleidsplan.
Daarnaast worden een aantal specifieke bepalingen opgenomen ten aanzien van wonen, recreatie, open
ruimte, bedrijvigheid, mobiliteit en verkeer en strategische projecten.

1.3.3.1 Wonen

In te vullen woonuitbreidingsgebieden (WU) binnen de planperiode van het structuurplan
Korte termijn: WU6, WU8, WU10, WU11 en WU44.
Korte of middellange termijn: WU53

1.3.3.2 Open ruimte

Stapsteenverbinding corridor tussen Helderbeek en de vallei van de Zwarte Beek over het
woonuitbreidingsgebied 43 en 45 (provinciale droge natuurverbinding n° 33)
Stapsteenverbinding vallei van de Helderbeek en landbouwgebied De Hek (provinciale natte
natuurverbinding n° 60)
Stapsteenverbinding vallei van de boven- en benedenloop Zwarte Beek (provinciale natte
natuurverbinding n° 59)
Stapsteenverbinding vallei van de Zwarte Beek en Genemeer (provinciale droge natuurverbinding n° 33)

1.3.3.3 Mobiliteit

De stad zal op korte termijn overleg starten met de NMBS en De Lijn voor de realisatie van een station en een
algemeen openbaar vervoersknooppunt aansluitend bij het kleinstedelijk gebied Beringen.4

4 Ondertussen is het nieuwe station van Beringen al gerealiseerd.
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1.3.3.4 Strategische projecten

Ondersteuning van strategische projecten: De stad wenst op korte termijn op te starten projecten te
ondersteunen en verder te concretiseren:

Stedelijk verdichtingsproject Kasteletsingel-Noord
Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek met aandacht voor recreatie
Invulling van het woonuitbreidingsgebied WU8 als strategisch woonproject

Geïntegreerd stedelijk strategisch project Beringen-centrum
De stad zal een gedetailleerd onderzoek voeren en een stedenbouwkundige studie opmaken als basis voor de
uitwerking van een strategisch stedelijk project. In dit project zal de verdere ontwikkeling van Beringen Centrum
in detail worden uitgewerkt.

Geïntegreerd strategisch project Beringen-Mijn
De stad zal een gedetailleerd onderzoek voeren en een stedenbouwkundige studie opmaken als basis voor de
uitwerking van een strategisch stedelijk project. In dit project zal de verdere ontwikkeling van Beringen-Mijn in
detail worden uitgewerkt in afstemming met de ontwikkelingen op de mijn-site.
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2 VOORAFGAAND PLANNINGSPROCES

2.1 Concreet verloop van het afbakeningsproces

Het afbakeningsproces van stedelijke gebieden bestaat uit twee fasen de voorbereidende fase en de
uitvoeringsfase.

De voorbereidende fase, het voorstel van afbakening, werd afgerond in juni 2005. In maart 2004 heeft de
bestendige deputatie de opdracht voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden in Limburg toegekend aan
iris consulting in samenwerking met Groep C. De finaliteit van de voorstudie bestaat enerzijds uit het trekken
van een grens rond het gebied waar een stedelijk-gebiedbeleid gevoerd zal worden. Anderzijds wordt een
actieprogramma voor het te voeren stedelijk-gebiedbeleid uitgewerkt. Het resultaat van de voorbereidende fase
vormt de inhoudelijke basis voor de volgende fase in het afbakeningsproces.

In de uitvoeringsfase wordt dit voorstel van afbakening vertaald in een ruimtelijk uitvoeringsplan met
verordenende kracht. Dit RUP bevat tenminste de grenslijn van het betreffende kleinstedelijk gebied met de
bijhorende voorschriften en desgevallend bestemmings-, inrichtings- en beheersmaatregelen voor specifieke
locaties. De opdracht voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Autonoom
Kleinstedelijk Gebied Beringen werd toegekend aan Libost-Groep in juni 2007.

2.2 Voorstudie

2.2.1 ROL EN POSITIE VAN HET AUTONOOM KLEINSTEDELIJK GEBIED BERINGEN BINNEN DE REGIO

Beringen als kleinstedelijk gebied is complementair aan Beringen als economisch knooppunt
Beringen is geselecteerd als economisch knooppunt binnen het economisch netwerk Albertkanaal. Daarnaast is
Beringen eveneens geselecteerd als kleinstedelijk gebied. De ruimtelijke neerslag van beide taken die de
gemeente vervult, zijn niet met elkaar verweven.
Het bedrijventerrein Ravenshout functioneert als regionaal bedrijventerrein binnen het Economisch Netwerk
Albertkanaal (verder afgekort tot ENA). Het strekt zich uit over het grondgebied van drie gemeenten,
waaronder Beringen, heeft socio-economisch en, in mindere mate, ruimtelijk een invloed op de gemeente als
geheel maar functioneert niet in het kader van het kleinstedelijk gebied.
Omgekeerd zijn aan de kern van Beringen een aantal bedrijventerreinen gekoppeld die eveneens bovenlokaal
van aard zijn, maar zich op een lager schaalniveau bevinden dan de zone Ravenshout. Ze zijn ruimtelijk en
functioneel verbonden met de kern van Beringen.

Beringen als verzorgend centrum voor een beperkt hinterland
Ten gevolge van de ruimtelijke structuur met een strakke opdeling tussen heuvelruggen en valleien hebben de
woonkernen zich volledig onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. De impact van Beringen als kleinstedelijk gebied
op de regio is beperkt tot een verzorgende functie voor de aanpalende dorpen (Paal, Beverlo, Koersel, …) op vlak
van handel, onderwijs en diensten. In de onmiddellijke omgeving situeren zich verschillende andere goed
uitgeruste kleine centra (Leopoldsburg, Heusden, …).
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2.2.2 VISIE OP HET AUTONOOM KLEINSTEDELIJK GEBIED BERINGEN

De visie op het kleinstedelijk gebied van Beringen gaat uit van het streven naar een compacte stedelijke kern
die, op stedelijk (en regionaal) vlak sterk ondersteund wordt door de economische ontwikkeling. De
ontwikkeling van beide elementen wordt gestuurd door de aanwezige valleistructuren en de aanwezige
verkeersinfrastructuren.
Deze zachte en harde structuren doorkruisen en overlappen elkaar. De kleinstedelijke ontwikkelingen gericht
afstemmen op deze beide onderleggers is dan ook een van de uitdagingen.

Als kleinstedelijk gebied heeft Beringen een belangrijke rol te vervullen op vlak van het versterken van de
woonverdichting. Samen met het uitbreiden van de woonfunctie dient het handelsapparaat en de
dienstenvoorziening versterkt te worden, dit op vlak van de onmiddellijke regio. Bij het versterken van het
kerngebied is het belangrijk om de relaties met zowel de instekende groene valleigebieden als met de
aanwezige lokale economische activiteiten op te waarderen.

Buiten het kerngebied en de economische ontwikkelingspolen van Beringen vormt de voormalige Mijnsite en
zijn omgeving een belangrijke groeipool binnen de stedelijke ruimte van Beringen.

2.2.3 VOORSTUDIE: RUIMTELIJKE CONCEPTEN

Bovenstaande algemene visie werd verder uitgewerkt in een aantal algemene ruimtelijke concepten voor het
autonoom kleinstedelijk gebied Beringen. Met deze ruimtelijke concepten als referentiekader werd de gewenste
ontwikkeling verder uitgewerkt.

Lineaire structuren als ruimtelijke dragers
 De (infra)structuur elementen, zowel zachte als harde, zorgen voor een
strakke begrenzing van de stedelijke structuur.  Zij omkaderen als het ware
de verschillende aanwezige stedelijke entiteiten.
De stedelijke ontwikkeling zit ruimtelijke begrensd tussen enerzijds de
natuurlijke oost-west gerichte valleistructuur en anderzijds de noord-zuid
gerichte vervoersinfrastructuur.
Deze grenslijnen (elementen) vormen de herkenbaarheid en ruimtelijkheid
van de deelruimten (entiteiten). Zij geven als het ware een richting aan de
entiteiten.

Strakke aflijning van verschillende entiteiten

De ruimtelijke entiteiten binnen het stedelijk ontwikkelingskader van
Beringen zijn strak afgelijnd.
Deze worden verder ontwikkeld binnen hun eigen structuur en begrenzing.
Ten gevolge van de strakke omlijning der entiteiten kunnen de deelgebieden
binnen hun verdere ontwikkeling hun specifieke eigenheid behouden en
verder, in relatie met de andere entiteiten ontwikkelen.
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Infrastructuurkam tussen bovenlokale as en kleinstedelijke hoofddrager
 Het huidige gebruik van de noord-zuid gerichte infrastructuur situeert zich
zowel op lokaal als op bovenlokaal vlak. Het is wenselijk om het lokaal
gebruik van de verbindingsinfrastructuur te beperken.
Hiervoor wordt er een kamstructuur ontwikkeld met een continue noord-
zuid gerichte kleinstedelijke as. Deze kleinstedelijke as wordt via
doorsteken verbonden met de bovenlokale.

Ten gevolge van deze kamstructuur zullen de verschillende stedelijke
entiteiten, ondanks hun strakke begrenzing en eigenheid, op een
natuurlijke wijze met elkaar verbonden, gelinkt worden. Deze
kamstructuur wordt opgebouwd, hoofdzakelijk, aan de hand van
bestaande (lokale) structuren.

Gedifferentieerde invulling van de randstedelijke zones

Aan de rand van het kerngebied, omsloten door de infrastructuur elementen
(ringweg, spoor), bevinden er zich nog een aantal open gebieden. Deze
gebieden zullen gebruikt worden om de nodige versterkingen aan het
kerngebied toe te voegen.
De randzones zullen gebruikt worden om, binnen de strak afgelijnde
functionele entiteiten, de nodige nieuwe invullingen, relaties met de
aanpalende entiteiten en infrastructuur elementen te ontwikkelen.

Stedelijk groen gelinkt aan de beekvalleien

Daar waar de beekvalleien met de verstedelijkte ruimte interfereren, ontstaan
mogelijkheden
voor het koppelen van de natuurlijke structuur met het stedelijk gebied.
Dergelijke stedelijke groengebieden zorgen voor een overgang tussen
stedelijke bebouwde ruimte en open ruimte maar kunnen tevens verschillende
entiteiten van het stedelijk gebied met elkaar linken.
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2.2.4 HYPOTHESE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

De hypothese van gewenste ruimtelijke structuur kan samengevat worden als een stedelijk gebied met
verschillende entiteiten, gedragen door lineaire structuren. De grote entiteiten zijn Beringen-centrum, het
verweven woongebied, Beringen-Mijn, een stedelijk groengebied en de westelijke band tussen Beringen-
centrum en het kanaal.

Figuur 1: Hypothese gewenste ruimtelijke structuur autonoom kleinstedelijk gebied Beringen (iris consulting, februari
2005)
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2.2.5 VOORSTEL VAN AFBAKENINGSLIJN EN ACTIEPROGRAMMA

2.2.5.1 Een voorstel van afbakeningslijn vanuit de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur
Op basis van de hypothese gewenste ruimtelijke structuur is bepaald binnen welk gebied een kleinstedelijk
gebiedbeleid zal gevoerd worden. De hypothese van gewenste ruimtelijke structuur is bijgevolg kaderstellend
voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied. De gewenste ruimtelijke structuur is opgenomen in figuur 1.

2.2.5.2 Een voorstel van afbakeningslijn vanuit grensstellende elementen vanuit het omliggende
buitengebied

In de voorbereidende fase van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beringen werd onderzoek gedaan
naar grensstellende elementen vanuit het buitengebied, nl. de natuurlijke, de landschappelijke en de
landbouwstructuur.

Voor de drie open ruimtestructuren werd telkens een onderscheid gemaakt tussen mogelijke en duidelijke
grenzen. Wanneer een element aangeduid wordt als duidelijk grensstellend betekent dit in de eerste plaats dat
het element grensstellend is voor harde stedelijke ontwikkelingen. Een duidelijk grensstellend element betekent
niet noodzakelijk dat dit element de grens bepaalt voor het kleinstedelijk gebied. Een duidelijk grensstellend
element zal wel zwaarder doorwegen bij de gebiedsgerichte motivatie bij het voorstel van de afbakeningslijn
t.a.v. een mogelijk grensstellend element.

De duidelijke en mogelijke grensstellende elementen vanuit natuur, landschap en landbouw worden
weergegeven op de synthesekaart grensstellende elementen (figuur 3). Met deze kaart worden de drie open
ruimtestructuren met elkaar geconfronteerd. Op locaties waar minstens twee duidelijke grensstellende open
ruimtestructuren overlappen, wordt deze als ‘harde grens voor harde stedelijke ontwikkelingen’ aangeduid met
een tekstkader (vetgedrukt). Het betreft volgend element:

De vallei van de Zwarte Beek ten oosten van het centrum van Beringen vanuit natuur
(vogelrichtlijngebied, MOG-NOG-ROG, natuurinrichtingsgebied,…) en vanuit landschap
(ankerplaats Heide- en Stuifzandcomplex van Hechtel-Helchteren).

Op locaties waar minstens twee mogelijke grensstellende open ruimtestructuren overlappen, worden
‘focusgebieden vanuit de open ruimte’ aangeduid met een tekstkader. Vervolgens wordt voor elk van deze
focusgebieden verantwoord of de overlappende mogelijke grensstellende elementen op te vatten zijn als:

te behouden mogelijke grens voor harde stedelijke ontwikkelingen ofwel als;
op te waarderen als duidelijke grens voor harde stedelijke ontwikkelingen.

Volgende focusgebieden werden aangeduid:
Kleine Beek: Ten noorden van de kern van Beringen-Mijn vallen de mogelijk grensstellende elementen
vanuit natuur (biologisch waardevolle vallei van de Kleine Beek en landbouw (zeer lage waardering)
samen. De grens wordt hier opgewaardeerd tot duidelijke grens voor harde stedelijke ontwikkelingen.
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Figuur 2:Synthesekaart grensstellende elementen (iris consulting, juni 2005)
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2.2.5.3 Een voorstel van actie- en uitvoeringsprogramma
In de voorstudie werd een voorstel van actieprogramma geformuleerd. In dit programma worden acties
aangegeven die nodig zijn om de gewenste ontwikkelingen in het kader van een stedelijk gebiedbeleid te
realiseren. De acties hebben m.a.w. een betekenis op het niveau van het kleinstedelijk gebied.
Voor een aantal van deze acties werd een uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit uitvoeringsprogramma
worden aan de acties instrumenten en actoren gekoppeld die verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering
ervan.

Tabel 1: Overzicht voorstel van uitvoeringsprogramma (iris consulting, juni 2005)



PRUP KSG BERINGEN

NOT01A-08043.12_def.doc  23

Figuur 3: Uitvoeringskaart (iris consulting, juni 2005)

In de voorstudie werd voorgesteld om minimaal volgende elementen in het provinciaal RUP voor de afbakening
op te nemen:

Actie nr. 1 : Voorstel van afbakeningslijn te verfijnen.
Actie nr. 6 : Woonuitbreidingsgebieden B12, D11, H11, E11 en I4 herbestemmen naar stedelijk woongebied
Actie nr. 7 : Woonuitbreidingsgebied B11 deels herbestemmen naar woongebied, deels herbestemmen naar
open ruimte
Actie nr. 8 : Kasteletsingel Zuid bestemmingswijziging van agrarisch gebied naar woonreservegebied
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2.3 Taakstellingen in het kleindstedelijk gebied

2.3.1 INVULLING TAAKSTELLING WONEN

2.3.1.1 Taakstelling RSV

De taakstellingen voor de kleinstedelijke gebieden werden na de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen herrekend. In het RSV is een prognose gemaakt naar de behoefte aan bijkomende woningen tussen
2007 en 2012 met een doorkijk naar 2022. De provincie moet deze taakstelling verdelen over de gemeenten,
rekening houdend met de prognoses voor de volgende planperiode(n) en de gewenste ruimtelijke
nederzettingsstructuur.
De verdeling tussen de provincies gebeurde op basis van het huidig procentueel aandeel in de woningvoorraad
van Vlaanderen en van een aantal factoren waaronder de bevolkingsevolutie. Voor de provincie Limburg werd
de behoefte aan bijkomende woningen voor 2007-2012 geschat op 16.817 bij een zwakke gezinsverdunning en
20.857 bij een sterke gezinsverdunning.

2.3.1.2 Taakstelling RSPL

De provincie moet de taakstelling van Vlaanderen verdelen over de gemeenten, rekening houdend met de
prognoses voor de volgende planperiode(n) en de gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur. De provincie
hanteert de taakstelling van Vlaanderen bij een sterke gezinsverdunning (20.857 woningen voor de periode
2007-2012) als vertrekpunt voor de verdere verdeling. Voor de periode 2012-2017 geeft het RSV nog geen
taakstelling maar ging de provincie uit van dezelfde prognose van de studiedienst van de Vlaamse regering als
deze die werd gehanteerd voor de taakstelling. Hierin wordt een toename van 17.587 gezinnen voorspeld.

In het PRS Limburg wordt een taakstelling vastgelegd voor de gemeenten van het buitengebied en de
kleinstedelijke gebieden. De weergegeven taakstelling geldt als een minimum voor de stedelijke gebieden en als
een maximum voor de kernen in de gemeenten van het buitengebied.

De taakstelling geeft aan in hoeverre de gemeenten kunnen voorzien in woonmogelijkheden. De benodigde
frictieleegstand zit hierin vervat. De taakstelling wordt gebruikt als toetsingskader om te beoordelen of de
bestaande juridische voorraad aan bouwmogelijkheden in de gemeente kwantitatief voldoende is om de
behoefte aan bijkomende woningen in de toekomst op te vangen.

Voor de (delen van) gemeenten in kleinstedelijke gebieden, is de taakstelling mee richtinggevend voor de
afbakening van het betreffende stedelijk gebied. Binnen het stedelijk gebied moet immers minstens een
juridische voorraad beschikbaar zijn om de vooropgestelde kwantitatieve optie voor het stedelijk gebied te
kunnen realiseren. De kwantitatieve optie voor het stedelijk gebied is een minimum, dat eventueel overschreden
kan worden indien tijdens het afbakeningsproces van de kleinstedelijke gebieden zou blijken dat de ruimtelijke
potenties hiervoor aanwezig zijn.

De taakstelling voor Beringen voor de periode 2012-2017 bedraagt 381 woningen, vermeerderd met de 530
woningen uit de pot van het aanbod beleid voor kleinstedelijke gebieden. De totale kwantitatieve toename
bedraagt bijgevolg 911 woningen.
Voor de planperiode 2017 – 2022 is een natuurlijke aangroei van 1413 woningen voorzien voor Beringen.5

2.3.1.3 Bepaling van de woonbehoefte

De woningbehoefte wordt bepaald op basis van de taakstelling die werd berekend op basis van de gesloten
bevolkingsprognose. De taakstelling wordt niet vermenigvuldigd met de frictieleegstand (conform omzendbrief
RO 2002/03), gezien deze vervat zit in de taakstelling. De bijkomende eenheden uit de pot van het aanbod

5 Op 28 januari 2016 heeft de Deputatie deze taakstelling vastgelegd.



PRUP KSG BERINGEN

NOT01A-08043.12_def.doc  25

beleid (530) worden volledig bijgevoegd bij het stedelijk gebied, gezien dit wordt gebruikt in kader van het
aanbod beleid van de kleinstedelijke gebieden.

Voor de verdeling van de bijkomende woningen worden de verdeelsleutels uit het PRS gehanteerd: voor de
periode 2007-2012 wordt de verdeelsleutel 52,65/47,53 gehanteerd, voor de periode 2012/2017 de
verdeelsleutel 62/38.

De woonbehoefteraming voor Beringen heeft volgende resultaten:

2007 2012 2017
evolutie 2007-

2012
evolutie 2012-

2017
woonbehoefte op basis van
gesloten prognose 15581 16066 16447 + 485 + 381
stedelijk gebied (volgens
verdeling 2007-2012: 52,65%,
bron: PRS, gecoördineerde
versie 2011) + 255,35
stedelijk gebied (volgens
verdeling 2012-2017: 62,00%,
bron: PRS, gecoördineerde
versie 2011) + 236,22

Bijkomende taakstelling + 530

TOTAAL + 255,35 + 766,22

Dit betekent een bijkomend aanbod van 766 woningen in het stedelijk gebied voor de periode 2012-2017
volgens de gesloten bevolkingsprognose en de bijkomende taakstelling.
Voor de planperiode 2017 – 2022 is een natuurlijke aangroei van 1413 woningen voorzien voor Beringen. 6

2.3.2 INVULLING TAAKSTELLING BEDRIJVIGHEID

De confrontatie tussen vraag naar en aanbod aan bedrijventerreinen werd gedaan in functie van de opmaak
van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL). Uit dit onderzoek blijkt dat er geen nood is aan
bijkomende regionale bedrijventerreinen in functie van het kleinstedelijk gebied Beringen. In de hypothese
gewenste ruimtelijke structuur worden dan ook geen bijkomende bedrijventerreinen voorgesteld.

Ook in de actualisatie van het RSPL wordt in het richtinggevend gedeelte geen cijfermatige taakstelling
opgenomen voor de kleinstedelijke gebieden en specifieke knooppunten en ook niet voor de gemeenten in het
buitengebied. Het al dan niet toebedelen van bedrijventerreinen houdt risico dat voorbij wordt gegaan aan de
specifieke potenties en knelpunten op het terrein. Toch is er een inschatting – een soort grootte-orde – gemaakt
voor pakket 3 (provinciale taakstelling) op basis van inschattingen van het pakket 1 en 2.

Voor pakket 3 ‘kleinstedelijke gebieden en specifieke economische knooppunten’ bedraagt de kwantitatieve
inschatting 420ha en 497ha ten gevolgen van de cijfers voor pakket 1 en 2.
Hieruit kan men afleiden dat ieder kleinstedelijk gebied en ieder specifiek economisch knooppunt met een sterke
rol binnen de ruimtelijk-economische structuur in aanmerking komt om bijkomend ongeveer 20 à 25ha te
bestemmen, waarbij dit getal als een minimum te beschouwen is voor de structuurondersteunende
kleinstedelijke gebieden.

2.3.3 BEHOEFTE AAN STEDELIJKE OPEN RUIMTE

Tot de stedelijke natuurelementen behoren enerzijds gebieden van de natuurlijke structuur die doordringen tot
in het stedelijke gebied (natuurgebieden, bosgebieden, parken, valleien) en anderzijds onderdelen van de
ecologische infrastructuur (bvb. tuinen).

6 Op 28 januari 2016 heeft de Deputatie deze taakstelling vastgelegd.
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Om de kwaliteit van de leefomgeving van het KSG Beringen te waarborgen en te versterken is het belangrijk dat
de aanwezige waardevolle open stedelijke ruimten (parken, pleinen, …) behouden blijven en versterkt worden.

2.3.4 WATERBUFFERING

Signaalgebieden zijn onder meer watergevoelige, niet bebouwde gebieden met een harde
gewestplanbestemming die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast doordat ze
kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen fungeren als een natuurlijke
spons. De signaalgebieden werden in de periode 2010-2013 een eerste keer aan een analyse onderworpen door
de bekkenstructuren. Daarop volgend keurde de Vlaamse Regering op 24 januari 2014 voor een eerste reeks
van signaalgebieden (37) de beleidsopties voor de verdere ontwikkeling ervan goed. Voor een tweede reeks van
signaalgebieden (17) keurde de CIW op 8 mei 2014 de voorstellen van startbeslissingen goed. Een derde reeks
van signaalgebieden wordt momenteel voorbereid. Voor deze derde reeks wordt een startbeslissing van de
Vlaamse Regering uitgewerkt in de loop van 2015.

De gevoeligheden van de gebieden Molenveld (deelplan 2A) en Broekhoven (deelplan 2C) op het vlak van
waterhuishouding zjin gekend. Deelplan 2A strekt zich uit tussen de Zwarte Beek en de Kleine Beek en wordt
plaatselijk geconfronteerd met periodieke overstromingen vanuit die beken. Deelplan 2C wordt doorsneden van
oost naar west door de Helderbeek. Uit het plan-MER is voor de beide gebieden gebleken dat maatregelen in
functie van waterberging noodzakelijk zijn.
Delen van de beide gebieden worden aangeduid als signaalgebied. De beide signaalgebieden bevinden zich in
de voorbereidende fase.

Onderstaande kaart toont dat er geen signaalgebieden gelegen zijn in het plangebied en omgeving. (bron:
www.integraalwaterbeleid.be)
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Hoe dan ook zullen voor deelplan 2A en deelplan 2C maatregelen genomen worden inzake
waterbufferingsfuncties:

Deelplan 2A Molenveld: conform de maatregelen uit het plan-MER wordt het noordelijk deel bestemd
als gemengd openruimtegebied en het zuidelijk deel als gecontroleerd overstromings- en
natuurgebied.
Deelplan 2C Broekhoven: conform de maatregelen uit het plan-MER wordt er een zone van 10,00m aan
weerszijden van de Helderbeek aangeduid als zone non aedificandi en wordt in de stedenbouwkundige
voorschriften ingeschreven dat 10% van de bruto vloeroppervlakte binnen deze zone moet ingezet
worden in functie van waterbuffering.
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3 AFSTEMMING MET ANDERE SECTORALE PLANPROCESSEN

3.1 Plan-MER

3.1.1 TOETSING AAN DE PLAN- M.E.R.-PLICHT

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is geregeld in het decreet van 18 december 2002 (BS. 13.02.2003), als titel IV
van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid.  Dit decreet is op het vlak van milieueffectrapportage
voor plannen en programma’s gewijzigd (BS 20/06/2007) en is in voege. Het uitvoeringsbesluit Besluit van de
Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage van plannen en programma's
(B.S. 7/11/2007) en de bijhorende omzendbrief van 3/12/2007 werd gepubliceerd.

De Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dienst MER heeft in haar schrijven van 3
januari 2007 gemeld dat op basis van de acties bij het voorliggend RUP een plan-MER nodig is. Op basis van het
uitvoeringsprogramma van de voorstudie afbakening kleinstedelijk gebied Beringen bevestigt de dienst MER
dat voor actie 6, actie 7 en actie 8 een plan-MER vereist is, omwille van de mogelijk aanzienlijke milieueffecten.
Dit betekent dat voor deelplannen 2, 3 en 4 een plan-MER nodig is. Omwille van de onderlinge samenhang van
deze acties moet het onderzoek naar de milieueffecten niet enkel per individuele actie, maar tevens in de
globaliteit van de drie acties samen bekeken worden.

Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is, vallen eveneens onder het toepassingsgebied van het
plan-MER-decreet. Aangezien er voor bepaalde deelgebieden van voorliggend plan een passende beoordeling
noodzakelijk is, valt minstens een gedeelte van voorliggend plan ook om deze reden onder de plan-MER-plicht

3.1.2 BEOORDELING INTEGREREN IN HET PRUP

Voor de deelplannen 2, 3 en 4 werd een plan-MER opgemaakt. Het plan-MER ging de opmaak van het PRUP
vooraf. Het plan-MER vormt de milieubeoordeling van het PRUP.  De milieu-effecten en de milderende
maatregelen die gevraagd worden in het plan-MER, worden -waar nuttig, noodzakelijke en/of mogelijk- op het
planologisch niveau doorvertaald en ruimtelijk juridisch verankerd.

De nieuwe wetgeving van plan-MER maakt het verplicht om “een verklaring die samenvat hoe de
milieuoverwegingen werden geïntegreerd: hoe rekening gehouden werd met de gegeven adviezen/ de redenen
waarom gekozen is voor het plan of programma zoals het is aangegeven en dit in het licht van andere redelijke
alternatieven die behandeld zijn.” Tevens dienen de monitoringsmaatregelen toegevoegd te worden.

3.1.3 GOEDKEURING PLAN-MER

De dienst MER ontving het definitieve milieurapport op 17 november 2010. Vervolgens werd in verslag van 20
januari 2010 het plan-MER goedgekeurd door de dienst MER. Het goedkeuringsverslag is integraal bijgevoegd
in bijlage 1.

3.2 Watertoets

3.2.1 DECREET IWB

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (decreet IWB) legt in hoofdstuk III, afdeling I,
bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. De watertoets geeft uitvoering aan het
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principe van de integratie van integraal waterbeleid bij de opmaak van plannen7, programma’s en
vergunningen, waarin wordt gesteld dat er bij eender welk nieuw initiatief geen schadelijk effect mag ontstaan
of dat dit schadelijk effect zoveel mogelijk wordt beperkt en indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect
wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van
ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd. Overeenkomstig het Decreet Integraal Waterbeleid dienen de
beslissende overheden te onderzoeken of de betrokken activiteit een schadelijk effect op het watersysteem kan
doen ontstaan dat vermijdbaar is.

De watertoets kan m.a.w. omschreven worden als het proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en
uiteindelijk beoordelen van de mogelijke schadelijke effecten van plannen, programma’s of
vergunningsbesluiten op het watersysteem. Doel is preventief te werk te gaan door reeds in een vroeg stadium
het watersysteem mee te nemen in de afweging.

Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: "ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit
een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door
een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid
van de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden,
op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het
klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze
elementen".

Elk nieuw initiatief waarvoor er een vergunning nodig is (een stedenbouwkundige, een milieuvergunning of een
andere) en elk plan of programma, moet vóór de goedkeuring aan de watertoets onderworpen worden. Alleen
wanneer er in geen geval schadelijke effecten voor water te verwachten zijn, zoals bij een jachtvergunning, dan
zegt het gezond verstand dat de watertoets zonder voorwerp is.

Toont de watertoets aan dat het initiatief significante schade kan veroorzaken, dan moet men op zoek naar
alternatieven of compenserende maatregelen. De beslissende overheid legt in de eerste plaats voorwaarden op
om de schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. Als dat niet kan, zal de beslissende overheid de
maatregelen richten op herstellen van de schade. Voor schade in de categorie "infiltratie van hemelwater" of
"ruimte voor water", bestaat een noodoplossing: waar herstel onmogelijk is, kan compensatie eventueel nog
een oplossing bieden. Is er - in uitzonderlijke gevallen - geen aanvaardbaar alternatief of remedie mogelijk, dan
zit er niets anders op dan de vergunning of de goedkeuring voor het plan of programma te weigeren.

3.2.2 WATERTOETS ALS ONDERDEEL VAN PLAN-MER

De watertoets werd voor elk deelplan geïntegreerd in het plan-MER.

3.3 Passende beoordeling

3.3.1 EUROPESE RICHTLIJN

Conform de Europese wetgeving wordt een passende beoordeling opgemaakt waarin de mogelijke invloed van
een project op de habitat- en vogelrichtlijngebieden worden nagegaan.
De habitatrichtlijn (92/43/EEG) biedt een sterke bescherming voor gebieden met belangrijke natuurwaarde. Op
4 mei 2001 werd door de Federale Regering de selectie van de habitatrichtlijnen goedgekeurd (SBZ-H). De
vogelrichtlijn (79/409/EEG) richt zich op de bescherming van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten en
de gebieden waar ze in de Europese Unie broeden, pleisteren en overwinteren (SBZ-V). Deze richtlijnen stellen
dat de lidstaten passende maatregelen moeten treffen voor de bescherming, de instandhouding en het herstel
van deze leefgebieden. Het gaat hier zowel om beheermaatregelen als om beschermingsmaatregelen.

7 Voor  de  opmaak  van  de  watertoets  voor  plannen  zijn  er  nog  geen  richtlijnen  ter  beschikking,  zoals  dit  wel  het  geval  is  voor
stedenbouwkundige vergunningen.
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De Europese Richtlijnen werden omgezet naar art. 36 ter van het decreet Natuurbehoud zoals gewijzigd op 19
juli 2002. Deze bepalingen gelden voor een vergunningsplichtige activiteit die, of een plan of programma dat,
een betekenisvolle aantasting kan veroorzaken van de natuurlijke kenmerken van de natuurlijke kenmerken van
een Speciale Beschermingszone (SBZ). Deze bepalingen vormen eveneens een afwegingskader voor de
ontwikkeling van dergelijke activiteiten, plannen of programma’s en omschrijven de voorwaarden waaronder
deze al of niet kunnen toegestaan worden.

3.3.2 ADVIESVRAAG PASSENDE BEOORDELING

Op vraag van het provinciebestuur formuleerde het MVG – Agentschap Natuur en Bos (dd. 04.12.2006) volgend
specifiek advies m.b.t. de opmaak van een passende beoordeling (PBO) voor het PRUP Afbakening Beringen.
Hierin wordt het volgende vermeld:

Voor het studiegebied zijn volgende beschermingszones van toepassing:
- SBZ-H nr. 29 Vallei- en Brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en

vengebieden
- SBZ-V 3.11 Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek

Bij de toetsing van de voorstudie afbakening kleinstedelijk gebied Beringen, met name acties en
uitvoeringsprogramma, aan Europese Richtlijnen en natuurbeleid, inzonderheid VEN komt Afdeling
Natuur-Limburg tot de volgende conclusie m.b.t. een passende beoordeling

- Een passende beoordeling is noodzakelijk voor de herbestemming van woonuitbreidingsgebied E11,
gezien de waarschijnlijk negatieve effecten op de Zwarte Beek (soorten en indirect habitats door
wijziging waterhuishouding naar oppervlakte water en grondwater)

- Er wordt bijzondere aandacht gevraagd in woonuitbreidingsgebied B12 voor de ecologische
connectiviteit van de Helderbeek.

- Het woonuitbreidingsgebied I4 grenst nagenoeg aan de terril (VEN, N-gebied, eigendom Vlaams
Gewest). Het PRUP dient randvoorwaarden aan te geven, waaruit blijkt dat de invulling van het
woonuitbreidingsgebied compatibel is met de aangrenzende natuurfuncties.

De passende beoordeling gebeurde binnen het plan-MER. De belangrijkste elementen worden hernomen bij de
bespreking van de deelplannen.

3.4 Ruimtelijke Veiligheidsrapportage

Op 29 juni werd het besluit houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage (RVR) van
kracht (BS 19/06/2007). Dit besluit legt in de vorm van een schema de criteria vast die de dienst
Veiligheidsrapportering hanteert om te beslissen of bij een gemeentelijk, een provinciaal of een gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan  (RUP) al dan niet een ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt.
Tegelijkertijd traden ook de bepalingen in het decreet Ruimtelijke Ordening met betrekking tot de procedure
voor adviesvraag voor het opstellen van een ruimtelijk veiligheidsrapport bij een ruimtelijk uitvoeringsplan, in
werking. Concreet betekent dit dat alle voorontwerpen van ruimtelijke plannen sindsdien ter advies aan de
dienst Veiligheidsrapportering dienen voorgelegd te worden, en dit ten laatste 21 dagen voor de plenaire
vergadering.

Wanneer een ruimtelijk uitvoeringsplan een bestemmingswijziging beoogt, ziet de ruimtelijke
veiligheidsrapportage erop toe dat door de nieuwe bestemming de preventie of de beperking van de gevolgen
van zware ongevallen niet in het gedrang komt. Het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) onderzoekt, wanneer
nodig de risico’s.

In het decreet Ruimtelijke Ordening werden bepalingen ingevoegd die de ruimtelijke planner verplicht om
rekening te houden met de aspecten van risico’s van zware ongevallen van Seveso inrichtingen. Het Besluit RVR-
criteria bevat de criteria om te beslissen of bij een ruimtelijk uitvoeringsplan effectief een ruimtelijk
veiligheidsrapport vereist is. Om erop toe te zien dat bij ruimtelijke ontwikkelingen het risico van zware
ongevallen niet vergroot of de gevolgen van zware ongevallen niet ernstiger kunnen worden, definieerde de
Vlaamse overheid zogenaamde aandachtsgebieden. Dit zijn gebieden die bij het opmaken van ruimtelijke
uitvoeringsplannen bijzondere aandacht vragen:
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ofwel vanwege de aanwezigheid van grote groepen van personen: woongebieden, druk bezochte
gebouwen, belangrijke transportassen,…. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de gevolgen van een zwaar
ongeval ernstiger kunnen maken door een hoger aantal menselijke slachtoffers;
ofwel vanwege hun milieu- en/of natuurwaarde: waardevolle of bijzonder kwetsbare natuurgebieden,….
Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de milieuschade mogelijk verhogen;
ofwel vanwege de intrinsieke mogelijkheid om zware ongevallen te veroorzaken: externe gevarenbronnen.
Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de kans op een zwaar ongeval, en aldus ook het risico van een zwaar
ongeval, vergroten.

De Vlaamse overheid ontwikkelde een procedure die de wisselwerking tussen bestaande en/of geplande Seveso-
inrichtingen enerzijds en bestaande en/of geplande aandachtsgebieden anderzijds moet bestuderen teneinde
mogelijke onverenigbaarheden reeds tijdens de planningsfase op te sporen en er op gepaste wijze op te
reageren. Het moet voorkomen dat in de toekomst aandachtsgebieden te dicht bij Seveso-inrichtingen
ingeplant worden (maar ook omgekeerd) waardoor mens of milieu aan te hoge risico's van zware ongevallen
zouden blootgesteld worden. De ruimtelijke veiligheidsrapportage verbindt aldus het beleid ruimtelijke ordening
met het industriële veiligheidsbeleid inzake risico's van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken
zijn. In het ruimtelijke planningsproces moet rekening gehouden worden met de resultaten van het ruimtelijk
veiligheidsrapport. Hierbij is het mogelijk dat (ontwerpen van) ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten
bijgestuurd of aangepast worden.

Wat betreft de ruimtelijke veiligheidsrapportage8 (RVR) bevinden zich binnen de perimeter van het
projectgebied (en een 2-km zone errond) drie hogedrempel Seveso-bedrijven BOREALIS POLYMERS,
FORTUM OIL (nu Chevron Philips Chemical International) en HERCULES BERINGEN (nu Solenis), allen
gelegen op het industriegebied van Tessenderlo-Paal. Deze drie bedrijven kunnen hier als één cluster van
bedrijven worden beschouwd. Ze beschikken allemaal over een conform verklaard of goedgekeurd
omgevingsveiligheidsrapport.
o De externe mensrisico’s van Fortum Oil en Hercules Beringen zijn beperkt tot de onmiddellijke

omgeving van het respectievelijke terrein. De afstand van deze terreinen tot het voorgestelde
kleinstedelijk gebied en de daarin bevatte actiegebieden is voldoende groot.

o Het externe risico van de cluster wordt overheerst door Borealis Polymers, meer bepaald door de
opslag van vloeibaar gemaakt propeen in sferen.

o Uit het omgevingsveiligheidsrapport van Borealis Polymers kan afgeleid worden dat voor wat de
externe risico’s betreft, er voldoende afstand bestaat in de voorgestelde afbakening en er dus geen
verder onderzoek in de vorm van een ruimtelijk veiligheidsrapport nodig is.

Naast de 3 hoge drempel Seveso-bedrijven bevinden zich binnen een perimeter van 2km nog 2 lage drempel
Seveso-bedrijven, zijnde DEMAROL en VERBOVEN PETROLEUMPRODUCTEN,
Binnen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Beringen is ook nog een lage drempel Seveso-
inrichting gelegen, zijnde LIMBURGSE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ.

3.5 Woonbeleidsvisie 2014-2019

3.5.1 DEMOGRAFISCHE TENDENSEN

De provincie Limburg en het Vlaamse Gewest hanteren de verdeelsleutel voor nieuwbouw: 57% van de
bevolkingsgroei wordt opgevangen in stedelijk gebied (Beringen-Mijn en Beringen-centrum). Voor de periode
2012-2017 is dit zelfs 62/38 (als correctie op een te hoge toename in buitengebied in de periode 2007-2012). Dit
is een richtgetal en een kapstok om het ruimtelijk woonbeleid aan op te hangen.

Rekening houdend met de bevolkingsprognose van het SVR, dient de bevolking binnen het kleinstedelijk gebied
jaarlijks met 1,65 % te groeien. Indien de prognoses naar beneden worden bijgesteld, betekent dat de groeivoet
minder groot is. Wat van belang is, is dat de netto groei aan huishoudens (geschat op 2830 tot 2030) voor 57%
wordt opgevangen in het kleinstedelijk gebied.

8 Het advies van de dienst VR dateert van 12 november 2014.
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Voor het centrum van Beringen werd een masterplan opgemaakt. In het masterplan staan woonprojecten
beschreven in een planningsperiode tot 2030. Qua uitvoering en vermarkting zal het duren tot 2040 vooraleer
alle projecten gerealiseerd zijn en/of op de markt gekomen zijn. Voor een stuk zal de markt sturen wanneer
bepaalde projecten in ontwikkeling gaan, voor een stuk zullen de overheden sturende partij zijn.

De groei van 1531 huishoudens geldt voor het hele KSG, dus ook Beringen-Mijn. Als het woongedeelte van
Be-Mine en Woonhof in ontwikkeling gaan, zal er mogelijk een overaanbod ontstaan, waardoor sommige
Masterplanprojecten later in uitvoering zullen komen. De markt zal dit voor een stuk corrigeren. Het is ook
vrij onzeker of het woongedeelte van Be-mine volledig zal uitgevoerd worden.
Een aantal projecten die meegeteld zijn, zijn niet stuurbaar door de overheid (Dekenij en rijkswachtkazerne)
samen goed voor max 100 wooneenheden. Wonen aan het water zal zeker na 2030 nog verder ontwikkeld
worden, zoals vb ook Broekhoven. De eerste fasen zullen voor 2030 in ontwikkeling gaan. Het gaat om een
lange planningsperiode.
Het woonpotentieel in juridische reserve in Beringen-Mijn en Beringen-centrum is vrij beperkt (in
tegenstelling tot dat buiten het KSG). Particuliere bouw in KSG zal slechts sporadisch voorkomen. Men dient
wel op te passen voor een overaanbod aan invulbouw of vervangbouw door appartementen in het KSG
(buiten de centrumprojecten). Voor appartementen van omvang moeten we kritisch zijn en een
locatiebeleid voeren.
Veel projecten richten zich op appartementen. De interne migratie in Beringen moet daarom zeker
gestimuleerd worden (medioren stimuleren om te verhuizen naar een appartement in de stad). Projecten
voor gezinnen situeren zich eerder in Broekhoven, maar dat is pas in latere fase. Gezinnen aantrekken lukt
maar als er voldoende omgevingskwaliteit is, in combinatie met kwalitatieve buitenruimte. De randen van
Beringen eigenen zich hier toe, zoals Broekhoven, maar mogelijk ook de stationsomgeving of Wonen aan
het water.
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V/T-index: Vloer-terreinindex: de netto-vloeroppervlakte van de wooneenheden / de totale terreinoppervlakte.
Hoe hoger de index, hoe hoger de densiteit.
B/T-index: De oppervlakte van een terrein dat bebouwd wordt / de totale terreinoppervlakte. Kan nooit meer
zijn dan 1 of 100%. Wordt ook wel de footprint van een gebouw genoemd.
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3.5.2 BERINGEN ALS REGISSEUR VAN HET LOKALE WOONBELEID

De rol van de gemeente in de vastgoedmarkt is reëel maar beperkt. Zij bepaalt voor een stuk welke gronden
worden aangesneden, wat de bouwdichtheden zijn en waar er bepaalde typologieën mogelijk zijn. Haar
administratieve functie op vlak van vergunningen, handhaving en planologie biedt hiertoe uitstekende
mogelijkheden. Ook haar eigen patrimonium aan gronden en gebouwen is strategisch inzetbaar, waardoor ze
correcties kan aanbrengen in de private woningmarkt. Tot slot is haar vertegenwoordiging in de raden van
bestuur van sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren en intercommunales nuttig om de
gemeentelijke beleidsdoelstellingen in het beleid aldaar te verdedigen. Door deze drie pistes in
overeenstemming met elkaar te combineren kan ze een reële invloed uitoefenen op de lokale woningmarkt. Op
deze manier kan zij een beheersgerichte regisseur van het woonbeleid zijn, door zowel visie aan uitvoerings- en
sturingskracht te koppelen. De marktwerking is echter een gegeven dat zich moeilijk laat sturen en gemeenten
hebben beperkte financiële middelen om te wegen op die marktwerking. Bovendien zijn een aantal hefbomen
om betaalbaar wonen te realiseren gelegen buiten de reikwijdte van de gemeenten, zoals fiscaliteit, subsidies,
premies en rentevoeten. Tot slot is het onvoldoende duidelijk wat de gewestelijke beleidsvisie is op een aantal
kernthema’s van het wonen, zoals duurzaamheid of woningkwaliteit en hoe de instrumenten van het
woonbeleid daartoe moeten worden aangewend. Het gewestelijke woonbeleidsplan moet hiervoor een aantal
duidelijke handvaten aanreiken, maar het plan zal pas na 2014 worden gefinaliseerd. Sommige thema’s, zoals
migratie en huisvesting van nieuwe EU-burgers of suburbanisatie spelen zich op regionaal niveau af, waardoor
de gemeente misschien niet het meest geschikte niveau is om hier aan te werken. Op bestuursniveau is
bovenlokale samenwerking zeker voor deze thema’s een grote meerwaarde.

1. Woningvoorraad stelselmatig laten aanpassen aan wijzigende woningbehoefte:
meer kleinere en compactere entiteiten realiseren oa via planologie en vergunningen,
voldoende duurzame en bescheiden woningen integreren in sociale en private woonprojecten via overleg,
last bescheiden wonen, bestekken en gunningen,…
woonbehoeftestudie uitvoeren om kwalitatieve behoefte in te schatten en dit te vertalen naar realiseren
van woonprojecten
toestaan via verordening om in bepaalde zones denser te bouwen, te verkavelen, woningen en kavels op te
splitsen: creëren van stedenbouwkundig kader
kader scheppen voor zorgwonen en woningopsplitsing
verduurzaming van oude (verkavelings)woningen op secundaire markt ondersteunen, vb door collectieve
renovatieprogramma op te starten.
aanpasbaar wonen stimuleren + ouderen ondersteunen om aangepaste woning te zoeken

2. Randvoorwaarden voorzien voor een voldoende groot woonaanbod:
aansnijden van binnengebieden
activeren leegstaande gebouwen: stelplaatsen De Lijn in Koersel, oud schooltje Tervant, oude scholensites,
gebouw De Step, …
aansnijden wug mogelijk maken door een RUP: kleine inbreidingsgerichte WUG’en in Paal (na
planningsperiode GRS), PRUP Kleinstedelijk gebied met provincie finaliseren voor aansnijden wug Motstraat
en wug Broekhoven
eigen gronden strategisch inbrengen in sociale of private projecten: voormalige schoolsites, aankoop De
Step, gronden Broekhoven, ….

3. Actieve samenwerking met SHM en SVK opzetten:
zelf participeren in projecten via oa. grondinbreng, in samenwerking met SHM
opstellen van gezamenlijke beleidsdoelstellingen vb via een convenant
samen afspraken maken voor grondaankopen
lokaal woonoverleg houden

4. Mobiliteit op de woonmarkt stimuleren: aangepast woonaanbod + voorzieningen voorzien in KSG zodat
residentiële mobiliteit bij ouderen maximaal gestimuleerd wordt

basistoegankelijke flats voorzien in KSG en, op beperkte schaal, in kernen van hoofddorpen Paal, Koersel en
Beverlo.
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lokaal dienstencentrum voorzien in KSG
RVT-rusthuis en assistentiewoningen voorzien in KSG

5. Kwalitatieve inrichting van het openbaar domein om een aantrekkelijke woonomgeving te creëren.
herinrichting Stationsstraat
inrichting Kolenspoor en aanpalende parkzones
aanleg Sporenpark
motbemden als groene zone voor Beringen-centrum ontwikkelen
zachte verbinding Beringen-Mijn en Beringen-centrum creëren
denser bouwen om meer groene publieke ruimte te creëren

3.5.2.1 Stadsontwikkeling – ontwikkeling van Beringen-centrum en Beringen-Mijn tot 1 kleinstedelijk
gebied (beleidsprioriteit)

Visie ontwikkeling kleinstedelijk gebied

De selectie van Beringen als kleinstedelijk gebied (KSG) is fundamenteel: deze verstedelijkte zone dient
uitgebouwd te worden als een volwaardig kleinstedelijk gebied door functies te bundelen en de
bevolkingsaangroei te stimuleren. Duurzame woonvormen creëren met oog voor aanpasbaarheid en
toegankelijkheid, integreren van autoluwe straten, het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer en het
voorzien van een geconcentreerd aanbod aan lokale economie, cultuur en ontspanning kunnen van het KSG een
leefbare en bruisende stad maken. Een stad waarin men graag wil wonen, waar kinderen kunnen spelen,
mensen elkaar ontmoeten en waar men tot rust kan komen. Daarom is ook een kwalitatieve en toegankelijke
publieke ruimte met de nodige groenaccenten belangrijk voor het KSG. Op die manier krijgt de stad haar eigen
imago en identiteit.

Beringen-Mijn is een unieke plek, maar met een beladen naam. De sterke etnische diversiteit zorgt voor een
pejoratieve bijklank in de rest van Beringen. Nochtans heeft de wijk potenties: de inplanting is uniek, er wordt
gewoond rond pleinen en kwalitatief groen, er zijn handelszaken in de buurt, een rusthuis,…. Die potenties
moeten benut worden binnen het nieuwe stedelijke concept. Op vlak van wonen moet er hard gewerkt worden
aan woningkwaliteit op de oude cité, de integratie met het project be-Mine, het mogelijk maken van nieuwe
gezinswoningen die voldoende groot zijn, en de herwaardering van de Koolmijnlaan als drager van functies ter
hoogte van Beringen-Mijn. Op middenlange termijn moet er getracht worden om een herwaardering van de
wijk te realiseren, hand in hand met ontwikkeling op be-Mine en ondersteund vanuit diverse diensten.

Beringen-Mijn en Beringen-centrum dienen samen in één stedelijk concept opgenomen te worden + te clusteren
binnen één stedelijk overkoepelend ontwikkelingsverhaal.

Uitgangspunten

De woon- en leefdruk weghalen bij de hoofddorpen en woonkernen elders in Beringen door de
woonbehoefte prioritair op te vangen in het KSG (volgens de verdeelsleutel van het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen 57/43).
Gedifferentieerde verdichting: gradiënten creëren bij overgang kernstad, perifere wijken en open ruimte
gebied.
Zachte verbindingen creëren tussen kernstad en perifere wijken (De Kraaienboswijk, Broekhoven, Kolmen,
Molenveld en Motstraat)
Grote groene en multifunctionele ruimte voor Beringen-centrum voorzien (vb in Motbemden)
In oudste wijken de woonkwaliteit en duurzaamheid van wonen collectief ondersteunen. Herinrichting
oudere wijken bekijken
Open ruimten (pleinen, parken, brede lanen,…) als verbindingen tussen wijken en kernstad
Alternatieve woonvormen gebruiken om densiteiten te halen zonder te grote appartementsblokken te
creëren in de meer residentiële gebieden: gestapeld wonen, duplexen, wonen in gesloten bebouwing, open
ruimte creëren rond appartementsgebouwen,…
Graduele overgang creëren tussen publiek en privaat domein door vb bermen, voortuintjes, banken,
stoepen, bloembakken,… met behoud van sociale en stedenbouwkundige eenheid.
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Streven naar een coherent en consequent materialengebruik in de ontwikkeling van het stedelijk gebied
(voor aanleg van pleinen, groenvoorzieningen langs wegen, straatmeubilair, straatlantaarns,….)
Voorzien van diverse woningtypologieën voor diverse doelgroepen: koop/huur, sociaal/privaat,
alleenstaande / gezinnen, ééngezinswoningen / flats, implementeren van bescheiden en sociale
woningen,…. Ook een mix van verschillende prijsklassen in een project is nodig om tot een sociale mix te
komen.
Voorzien van publieke functies rond diensten, handel, administratie en recreatie in kernstad en
verbindingswegen van het centrum.
Aanbod voor gezinnen dicht bij de stad creëren, door aandacht te hebben voor woonkwaliteit,
parkeermogelijkheden, voldoende buitenruimte, instapklare woningtypes en betaalbare prijsklasse (180
000€ - 250 000 € all-in).
Woonprojecten moeten ingebed zijn in de omgeving (de context), diverse functies bevatten en samen met
een gebruiksvriendelijke en kwalitatieve publieke ruimte de leefbaarheid in het KSG stimuleren (vb wonen
rond pleinen, eenduidige materialisatie, leesbare lijnstructuren, boeiende randen,…).

Concrete doelstellingen

Concentratie van woonuitbreiding in KSG
Aansturing stadsontwikkeling opentrekken en ondersteunen vanuit diverse hoeken (Gecoro, diensten,…)
Visie per deelzone / wijk / ruimtelijk geheel + 1 totaal visie
Publiek domein versterken + centraal stellen in projectuitwerking: herinrichting markt, ontwikkeling
Kolenspoor, ontwikkeling site Zwembad en VTI.
Publieke ruimte creëren die aangename verblijfs- en ontmoetingsruimte is: Kolenspoor, Motbemden,
Scholencampus,…
Stedenbouwkundig kader opmaken voor gedifferentieerde verdichting en woningkwaliteit in KSG (en
daarbuiten).
Mix van woningtypes en prijsklassen creëren in centrumprojecten.
Voorzieningenniveau en lokale handel versterken: centrummanagement opstarten, wonen boven winkels
stimuleren, herbestemming structureel leegstaande handelspanden,…
Publieke functies uitbouwen in centrum.
Gezinsvriendelijke en leefbare omgeving creëren om gezinnen te motiveren om in KSG te wonen.
Sociale mix van kleine en grotere huishoudens trachten te creëren.
Bevolkingsgroei prioritair opvangen in KSG.
Herinrichting van straten en verbindingswegen plannen vanuit het oogpunt van fietsers en voetgangers.
Het openbaar vervoer verder uitbouwen vanuit één of meerdere verkeersknooppunten zodat alle bewoners
(ook zij die bv. geen wagen hebben) zich makkelijk doorheen de gemeente kunnen verplaatsen.

Concrete acties 2014-2019

Landschapsproject “Kolpenspoor”
Realisatie woonwagenpark
Verordening histrosiche gebouwen
Verordening verdichting en woonkwaliteit
Stimuli creëren voor wnen boven winkels + herbestemmen langdurig leegstaande handelspanden
Herinrichting Stationsstraat
Evaluatie verordening mijnwoningen
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3.5.3 SOCIAAL OBJECTIEF

Voor Beringen werden volgende doelstellingen vooropgesteld:

Hierop volgend wordt de stand van zaken weergegeven anno oktober 2013

3.5.3.1 Sociale Huur

Beringen heeft een stevig BSO te realiseren (271 wooneenheden), maar heeft momenteel al 1/3de van het BSO
gerealiseerd. Als we verder kijken naar de projecten die nog op het Investeringsprogramma staan (IP) en de
woningen die in huur zijn genomen door het SVK, dan zal Beringen tegen eind 2014 57% van het BSO sociale
huur gerealiseerd hebben. De resterende 43% moeten tegen 2023 kunnen gerealiseerd worden vanwege 3
redenen:

1. Groot potentieel aan extra sociale huurwoningen door SHM (144)
Steenveld: fase 1 + uitbreiding Vooruitzien
Wijerdijk: ontwikkeling resterende opp van WUG
Pleintje Lodewijk Heyligenplein
Project vooruitzien Stal - Valentijnsstraat
Mogelijke aankoop serviceflats Klitsberg en Graaf van Loonstraat

2. Extra potentieel door het meerekenen van woningen Vlaams Woningfonds (82)
Deze woningen werden niet meegeteld tijdens de nulmeting (01/01/2008), maar dit verandert
waarschijnlijk. Dit betekent een surplus van +82 woningen.

3. Uitbreiding SVK patrimonium (23)
doelstelling voor het bestuur is om het SVK patrimonium tot zeker 50 woningen tegen 2019, ter versterking van
de private huurmarkt. Momenteel zijn er 27 woningen in huur door het SVK, tegen 2019 moeten dat er 23 meer
zijn.

In totaal is er dus een theoretisch potentieel van 144 + 82 + 23 sociale huurwoningen  249 sociale
huurwoningen tegen 2020 / 2023..

3.5.3.2 Sociale koop

Als de projecten op het huidige IP zijn afgewerkt en opgeleverd, zal circa 80% van het BSO gerealiseerd zijn.
Voor 2023 wordt het BSO zeker gehaald

Mogelijke projecten:

Herbestemming School Tervant: xx WE
WUG Valentijnsstraat Stal: 17 WE
Steenveld: fase 1 en 2 (oostzijde) + 40 WE
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Wijerdijk ism KBM

3.6 Masterplan Beringen Centrum 2014

In de komende jaren wordt Beringen geconfronteerd met een aantal belangrijke uitdagingen op het vlak van
stadsontwikkeling. Op de Mijnsite is een sterke ontwikkelingsdynamiek ontstaan rond ‘Mijnwonen’ en
‘Mijnbeleven’. In het stadscentrum staan een aantal belangrijke ontwikkelingen op stapel die het aanzicht en
het profiel van het centrum grondig zullen wijzigen. Hiertoe werd voor het centrum van Beringen een
masterplan opgemaakt door Geotec. Het masterplan moet leiden tot een goede aansturing van al deze
stadsprojecten en laat het stadsbestuur toe om in het ontwikkelingsproces de rol van regisseur op te nemen.

Structuurschets, bron: www.beringen.be

De kern van het masterplan is het ontwerpend
onderzoek van 11 strategische projecten. Het betreft
een concreet stedenbouwkundig onderzoek naar
structuur, verankering in de context, programma en
ontwikkelingsstrategie binnen de krijtlijnen van de
ruimtelijke basisdragers. Het betreft de volgende
strategische projecten:

1. Scholencampus Bogaersveld
2. Sint Lutgart
3. Sint Jozefcollege
4. VTI
5. Zwembadsite
6. Stationsomgeving
7. Woonontwikkelingsgebied Broekhoven
8. Voormalige rijkswachtkazerne
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9. Dekenij & Trefpunt
10. De Step
11. Kanaalzone Wonen aan het water

Mogelijk eindbeeld, bron: www.beringen.be
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3.7 Mobiliteitsplan Beringen
Het mobiliteitsplan is opgemaakt in 2011 (Mobiliteitsplan Beringen, Tritel, maart 2011). Beringen heeft sinds 27
oktober 2015 een nieuw mobiliteitsplan (actualisatie – spoor 3, Arcadis, 2015).

In het mobiliteitsplan worden de volgende ambities geformuleerd:

Beringen op termijn door te laten groeien naar een kleinstedelijk gebied.
Een commerciële versterking van Beringen-centrum.
De inrichting van een multimodaal openbaar vervoersknooppunt.
Bevordering van de verkeersleefbaarheid en –veiligheid.

Meer algemeen wordt gesteld dat Beringen de ambitie heeft om de objecten en functies binnen Beringen
multimodaal bereikbaar te maken. Dit betekent dat niet alleen de bereikbaarheid per auto wordt bekeken, doch
de bereikbaarheid met alle vervoerswijzen.

3.7.1 WEGENCATEGORISERING

In de categorisering van de wegen wordt zoveel mogelijk het hoger kader en het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan gevolgd.
Voor wat betreft het centrum betekent dit de aanduiding van de N29 en N72 als primaire wegen (II). Als lokale
hoofdwegen worden (binnen de afbakening van het stedelijk kleinstedelijk gebied) de Koerselsesteenweg,
Koolmijnlaan, Hasseltsesteenweg, Everselsestraat en Posthoornstraat aangeduid. Verder, als resultaat van het
parkeeronderzoek, is aangegeven om een parkeerroute te creëren rond Beringen-centrum om enerzijds de
bereikbaarheid naar de parkeerterreinen te garanderen en anderzijds om het parkeerzoekverkeer in het
centrum in te dijken. Voor Beringen-centrum wordt dan ook voorgesteld om enkele bijkomende routes te
selecteren als lokale weg (II): Paalsesteenweg – Rozenlaan – Scheigoorstraat – Harmoniestraat –
Koerselsesteenweg en Ward Schoutendenstraat – Geiteling – August Cuppensstraat – Nijverheidsstraat.
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3.7.2 PARKEREN

In het kader van de ambitie tot verdichting van het centrum met bijkomende commerciële activiteiten en
woonuitbreidingen zal het aantal activiteiten, bezoekers en bewoners toenemen. Daarmee gepaard gaand zal
ook de parkeerbehoefte stijgen. Daarentegen zullen de randparkings (parking evenementenhal, terrein tussen
Kasteletsingel-zuid en Everselstraat, parking onder de brug aan de Kasteletsingel en stationsomgeving)
stelselmatig verdwijnen. Het steeds schaarser en bijgevolg waardevoller worden van de ruimte impliceert dat
het invoeren van betalend parkeren noodzakelijk wordt, wil men de leefbaarheid en attractiviteit van het
centrum behouden. Daarnaast creeërt de verdichting van het centrum de mogelijkheid tot het bouwen van
ondergrondse parkeergarages.

Visie op parkeren – korte termijn

Visie op parkeren – lange termijn

3.7.3 ACTUALISATIE

De actualisatie van het mobiliteitsplan omvat een uitgebreide actietabel die de stad Beringen zich
vooropgesteld. Enkele van deze acties hebben betrekking op één of meerdere plangebieden van dit PRUP:

Herinrichting N72 Kasteletsingel
Verhogen brug N29 en herinrichten kruispunten met N72 Kasteletsingel
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3.8 Spartacus plan – De Lijn

In het kader van het Mobiliteitsplan Vlaanderen heeft De Lijn het Spartacus plan uitgewerkt. Dit plan heeft als
doelstellingen om:

Het percentage verplaatsingen met openbaar vervoer verhogen door het aanbieden van een
aantrekkelijk alternatief;
De efficiëntie van het openbaar vervoer verhogen;
Een bijdrage leveren aan duurzame mobiliteit.

Hiertoe wil de Lijn een regionaal netwerk van snelle verbindingen tussen de steden uitbouwen. Als basis wordt
de NMBS-dienstregeling genomen: vanuit de centrumknoop (Hasselt) wil men een netwerk van bijkomende
openbaar vervoerknooppunten uitbouwen. Nieuwe regionale sneltramlijnen vullen deze basis aan en op locaties
die minder in aanmerking komen voor spoorbediening zullen bijkomende snelbuslijnen het netwerk verdichten.
Daarnaast worden ontsluitende streekbussen en lokale busbedieningen op elkaar afgestemd. Dit om een vlotte
aan- en afvoer op het regionaal net te verzekeren. Hierbij worden tariefsystemen voorzien die zijn aangepast
aan een geïntegreerd aanbod van spoor- en busvervoer. Om de betrouwbaarheid en de regelmaat van de
verbindingen te optimaliseren worden vrije busbanen en verkeerslichtenbeïnvloeding voorzien.

In het kader van Spartacus wordt de treinhalte in Beverlo behouden en wordt een nieuw openbaar
vervoersknooppunt in Beringen uitgebouwd. Dit knooppunt wordt voorzien ter hoogte van het knooppunt van
de Koerselsesteenweg en de Motstraat. In dit knooppunt moeten daarnaast ook de nodige voorzieningen
komen voor gebruikers van het openbaar vervoer zoals onder meer wachtruimte, openbare toiletten,
fietsenstallingen en een voldoende grote parking.
Voor het aanleggen van een stationsplein en een busstation werd op 11.12.2012 reeds een vergunning
verleend. Deze werken zijn intussen voltooid.
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3.9 Bruggen Albertkanaal

Het project voor het verhogen van de bruggen te  Beringen kan worden gekaderd in een groter project voor het
wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal. De huidige beperking in
doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een bottleneck voor de binnenscheepvaart op het
Albertkanaal. Gezien de verwachte sterke groei van het containervervoer is het wegwerken van deze
bottlenecks van groot belang, ook in het licht van de evolutie in het containervervoer naar het gebruik van hi-
cube containers. De verhoging van de bruggen zal bijdragen aan een oplossing voor de mobiliteitsproblematiek
op de wegen door co-modaliteit en interoperabiliteit te stimuleren, door tegemoet te komen aan een groeiende
vraag naar transportmogelijkheden voor containertrafiek via de binnenwateren, en door nieuwe mogelijkheden
te bieden voor Short Sea Shipping en het vervoer van ondeelbare stukken. Verder draagt dit Project bij aan een
veilig en vlot scheepvaartverkeer op het Albertkanaal.

Het project kadert binnen de Verklaring van Tallinn, die op 17 oktober 2013 werd ondertekend door de
Europese Commissie, Frankrijk, Nederland, het Waalse Gewest en het Vlaams Gewest. Door de ondertekening
van de verklaring hebben de partners zich ertoe verbonden alle passende maatregelen te nemen om de
binnenvaart op de Corridor North Sea - Mediterranean (verder) te ontwikkelen tegen 2030. De Verklaring van
Tallinn bevat een lijst van specifieke projecten, met inbegrip van de verhoging van de bruggen over het
Albertkanaal.

De Vlaamse overheid heeft dit engagement bevestigd in haar beleid, zoals beschreven in de "Beleidsnota
Mobiliteit en Openbare Werken 2014-2019". Het "Masterplan voor de binnenvaart op de Vlaamse waterwegen
- Horizon 2020" benoemt het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal als een prioritaire actie. Het doel
is om deze acties tegen 2020 te finaliseren en als dusdanig ook het Project af te ronden.
In de beheersovereenkomst 2011-2015 van nv De Scheepvaart zijn een aantal strategische
infrastructuurprojecten opgenomen, die ervoor moeten zorgen dat de doelstellingen kunnen worden bereikt. De
verhoging van de bruggen over het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10m is één van deze
projecten, waarbij 2020 als streefdatum voor de realisatie van de verhoging voor alle bruggen wordt gesteld.

Er worden in Beringen 2 bruggen verhoogd; namelijk de brug in Tervant en de brug op de N29. Voor de brug op
de N29 is de projectnota afgerond en op 7 februari 2017 voorgelegd aan de Gemeentelijke
Begeleidingscommissie.
Naar aanleiding van dit overleg is gebleken dat de oorspronkelijke terreininname kon beperkt worden hetgeen
geleid heeft tot een verkleining van de zone voor infrastructuur.
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4 TOELICHTING BIJ DE AFBAKENINGSLIJN EN DE VERSCHILLENDE DEELPLANNEN

De opdracht betreft het opstellen van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het
kleinstedelijk gebied Beringen conform het decreet van 18/5/1999.

De afbakening van de kleinstedelijke gebieden heeft tot doel aan te duiden in welke gebieden een beleid van
groei, concentratie en verdichting van toepassing is. In de kleinstedelijke gebieden dient immers een bijkomende
ruimtebehoefte voor woningbouw, economische activiteiten en andere kleinstedelijke activiteiten te worden
opgevangen.

In opdracht van de provincie Limburg werd reeds een voorstel tot afbakening van het kleinstedelijk gebied
Beringen opgemaakt (Afbakening autonoom kleinstedelijk gebied Beringen - Eindrapport door Iris Consulting /
Groep C). Het resultaat van deze voorstudie is een voorstel van een grenslijn voor het kleinstedelijk gebied en
een actieprogramma met concrete voorstellen voor de uitvoering van de ruimtelijke aspecten van het stedelijk
beleid op provinciaal niveau.

In het voorstel tot afbakening werd geconcludeerd dat in het PRUP voor de afbakening minimaal volgende
elementen uit het uitvoeringsprogramma dienen te worden opgenomen:

Actie nr. 1 : Voorstel van afbakeningslijn te verfijnen.
Actie nr. 6 : Woonuitbreidingsgebieden B12, D11 en E11 herbestemmen naar stedelijk woongebied. De
woonuitbreidingsgebieden H11 en I4 worden niet verder opgenomen aangezien voor deze gebieden
reeds een verkavelingsvergunning werd verleend door de stad Beringen. De verkavelingsvergunning
voor het deelgebied I4, beter bekend onder de naam “be-MINE”, werd verleend in zitting van
07.10.2010. De verkavelingsvergunning voor het deelgebied H11 werd verleend in zitting van
15.10.2009.
Actie nr. 7 : Woonuitbreidingsgebied B11 deels herbestemmen naar woongebied, deels herbestemmen
naar open ruimte

Voorgaande programma elementen werden in het PRUP opgenomen als respectievelijk deelplan 1, 2 en 3. Deze
deelplannen zijn concreet als volgt opgevat:

Deelplan 1: in dit deelplan moet de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Beringen, zoals
voorgesteld in de voorstudie, vastgelegd worden op perceelsniveau (Actie nr. 1);
Deelplan 2: woonuitbreidingsgebieden B12, D11 en E11 herbestemmen naar stedelijk
woongebied (Actie nr. 6);
Deelplan 3: woonuitbreidingsgebied B11 deels herbestemmen naar stedelijk woongebied, deels
herbestemmen naar open ruimte (Actie nr. 7);
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5 DEELPLAN 1: AFBAKENINGSLIJN

Het aangeven van de grenslijn is één van de finaliteiten van het afbakeningsproces. De doelstellingen om die lijn
in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te nemen zijn de volgende:

uitvoering geven aan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg;
voeren van een gecoördineerd gebiedsgericht beheer en kleinstedelijk gebiedbeleid in een duidelijk
afgebakend gebied;
geven van een juridisch statuut aan de afbakening zodat ze ook doorwerkt in specifieke
overheidsinitiatieven en uitvoeringsplannen van de verschillende overheden binnen dit kleinstedelijk
gebied.

5.1 Bestaande ruimtelijke structuur

5.1.1 BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND

De bestaande feitelijke toestand van het KSG Beringen wordt weergegeven op volgende kaarten:

Kaart 1: Deelplan 1 - Bestaande feitelijke toestand: topografische kaart

Kaart 2: Deelplan 1 - Bestaande feitelijke toestand: orthofoto

5.1.2 BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND

De bestaande juridische planningscontext geeft een overzicht van belangrijke randvoorwaarden bij het
afbakeningsproces. De bestaande juridische toestand van het KSG Beringen wordt weergegeven op volgende
kaarten:

Kaart 3: Deelplan 1 - Bestaande juridische toestand: gewestplan

Kaart 4: Deelplan 1 - Bestaande juridische toestand: BPA- en RUP-contouren,

Kaart 5: Deelplan 1 - Bestaande juridische toestand: beschermde dorps- en stadsgezichten en landschappen en andere
beschermingen vanuit het leefmilieu

Gewestplan

Beringen is gelegen in het gewestplan Hasselt - Genk (KB 3 april 1979). Het gewestplan Hasselt - Genk vormt het
belangrijkste juridische kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van het autonoom kleinstedelijk gebied Beringen,
aangezien het de bestemmingen van het gemeentelijk grondgebied vastlegt. De voorbije jaren zijn een aantal
wijzigingen doorgevoerd: (alleen deze van toepassing  voor  het afbakeningsgebied:
- herbestemming van de voormalige mijnterreinen als stedelijk ontwikkelingsgebied (besluit Vlaamse

Regering 06/10/2000 (BS 02/12/2000));
- KMO-zone van Vurten wordt omgevormd tot natuurgebied (geen compensatie voorzien binnen het

plangebied van de huidige gewestplanwijziging, bij het herbestemmen van het mijnterrein is echter wel een
beperkt lokaal bedrijventerrein voorzien;

- de reservatiestrook langsheen de Kasteletsingel ten zuiden van het centrum van Beringen werd bij de
gewestplanwijziging definitief ingekleurd met de bestemming zoals in oorsprong vastgelegd op het
gewestplan Hasselt-Genk.

Gewestelijk RUP

Er zijn voor het kleinstedelijk gebied Beringen geen relevante gewestelijke RUP’s.

BPA’s en gemeentelijke RUP’s

Op grondgebied van de gemeente Beringen zijn er geen gemeentelijke RUP’s van kracht.
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Op grondgebied van de gemeente Beringen zijn er in totaal 13 BPA’s van toepassing en twee RUP’s. Drie van de
BPA’s zijn in herziening gesteld. De BPA’s en RUP’s geven een verdere detaillering van het gewestplan. Volgende
relevante BPA’s en RUP’s zijn te vermelden:

BPA’s Goedkeuring Beschrijving
BPA ‘De posthoorn’ KB 15.03.1989 Woonwijk langs de Koolmijnlaan.
BPA ‘Mijnterrein Beringen’ MB 22.06.01 Voorziet een zone voor stedelijke

ontwikkeling op de terreinen van
de oude mijnsite.
Hoofdbestemmingen zijn toerisme,
recreatie en cultuur.
Nevenbestemmingen zijn
kleinhandel, wonen,
dienstverlening, kantoor, openbaar
nut, gemeenschapsvoorzieningen
en verkeer en vervoer. De
voormalige terril en de tuin van de
voormalige directeurswoning zijn
bestemd als parkzone. Langs de
westelijke zijde van de
Koolmijnlaan en rond het
Kioskplein wordt de
woonbestemming verfijnd.

BPA Nijverheidspark Nr. 5A MB 29.11.85 Bedrijvenzone
BPA Nijverheidspark Noord KB 19.01.88
RUP’s
RUP Bogaersveld Met het RUP Bogaersveld wenst de

stad een juridisch kader te creëren
voor de ontwikkeling van de site
Bogaersveld met in hoofdzaak een
schalencampus en aanverwante
functies, sport, diensten, openbaar
groen en een jeugd- en
evenementencentrum.

Andere juridische plannen met ruimtelijke relevantie
- Beschermde stads-, dorpsgezichten en landschappen

Verspreid op het grondgebied van Beringen zijn twee landschappen en vijf dorpsgezichten wettelijk
beschermd. Zij zullen bij de afbakening van KSG Beringen een belangrijk element vormen voor het
vaststellen van grensstellende waarden vanuit het buitengebied.
Binnen het kleinstedelijk gebied zijn er nog een aantal monumenten aanwezig. Deze monumenten
maken nagenoeg allen deel uit van het mijnpatrimonium.

-  Habitat- en vogelrichtlijngebieden
Binnen Vlaanderen zijn een aantal speciale beschermingszones (SBZ) aangeduid in opvolging van de
Europese richtlijnen i.v.m. de vogelstand en de instandhouding van natuurlijke habitats van flora en
fauna. De habitat- en vogelrichtlijngebieden (SBZ-H en SBZ-V) maken deel uit van het Europees
ecologisch ‘Natura 2000-netwerk’ en werden geïmplementeerd in het Besluit van de Vlaamse Regering
dd. 24.04.2002 (BS 17.08.2002). De habitatrichtlijn (92/43/EEG – dd. 21.05.1992) heeft tot doel de
biodiversiteit in de lidstaten te behouden en streeft naar de instandhouding en het herstel van de
natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora die hier deel van uit maken. De vogelrichtlijn
(79/409/EEG – dd. 02.05.1979) heeft tot doel de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende
vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten te bevorderen.
In Beringen is het vallei- en brongebied van de Zwarte Beek als een deel van een habitatrichtlijngebied
geselecteerd. Binnen het grondgebied van Beringen vinden we het vogelrichtlijngebied nr. 18 terug.
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Het vogelrichtlijngebied Militair Domein en Vallei van de Zwarte Beek sluit aan bij het overgangsgebied
tussen Beringen en Beringen-Mijn.
Deze Europees geïmplementeerde regelgeving zal een belangrijk element zijn bij de afbakening van
KSG Beringen voor het vaststellen van grensstellende waarden vanuit het buitengebied.

-  Vlaams Ecologisch Netwerk
Het Natuurdecreet bepaalt de krachtlijnen voor het natuurbeleid dat de Vlaamse overheid wil voeren.
Het VEN is de ruggengraat van de natuurlijke structuur en bestaat uit gebieden met een hoge
natuurkwaliteit. Natuurbehoud en –ontwikkeling komen er op de eerste plaats. Het VEN zal
opgebouwd zijn uit ‘Grote Eenheden Natuur’ (GEN’s) en ‘Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling’
(GENO’s).
In Beringen zijn 7 clusters of gedeelten van clusters van VEN-gebieden gesitueerd. Hiervan ligt er één
binnen het kleinstedelijk gebied.
Het VEN nr. 439: boven- en middenloop Zwarte Beek (GEN-gebied): deze cluster situeert zich volledig
op het Berings grondgebied en de vallei vormt nog een goed gestructureerd geheel.
Aansluitend aan het afbakeningsgebied bevindt zich in het oosten nog het VENgebied nr. 446: Terril
Beringen en Genemeer (GEN-gebied): dit gebied omvat de oostelijke mijnterril en zijn omgeving. Deze
terril ligt ten noorden van de Zwarte Beek.
De VEN-gebieden vormen een belangrijk element bij de afbakening van KSG Beringen voor het
vaststellen van grensstellende waarden vanuit het buitengebied.

- Herbevestigde agrarische gebieden en agrarische structuren (Afbakening van de gebieden van de
natuurlijke en agrarische structuur)
In 2001 besliste de Vlaamse Regering de afbakening van de landbouw-, natuur- en bosgebieden aan te
pakken in twee fasen. De afbakening van de landbouw-, natuur- en bosgebieden startte met de
afbakening van 86.500 ha natuurgebieden als onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). De
afbakening van de landbouwgebieden en de rest van de natuurgebieden schoof door naar een tweede
fase die in 2004 op gang kwam.
De tweede fase van de afbakening verloopt via een meer geïntegreerde benadering waarbij landbouw,
natuur en bos gelijktijdig ten opzichte van elkaar worden afgewogen. In overleg met gemeenten,
provincies en belangengroepen wordt een ruimtelijke visie opgesteld die op hoofdlijnen aangeeft wat
de belangrijke structuren zijn: welke aaneengesloten gebieden blijven gevrijwaard voor landbouw, in
welke beekvalleien is er ruimte voor natuurontwikkeling, enz… Het resultaat van het overlegproces is
een ruimtelijke visie en een actieprogramma. Op basis van dit actieprogramma kan de Vlaamse
Regering dan initiatieven nemen om bepaalde gebieden van bestemming te veranderen, om zo het
realiseren van de ruimtelijke visie mogelijk te maken.
De herbevestigde agrarische structuur voor Beringen valt binnen de regio Limburgse Kempen en
Maasland.' Op 24 september 2007 stelde het Departement RWO het programma voor overleg voor. Dit
programma voor overleg vormt de basis voor een overlegronde met gemeenten, provincies en
belangengroepen, die tot het einde van het jaar zal duren. Op basis van dit overleg maakt het
Departement RWO vervolgens een eindrapport Gewenste Ruimtelijke Structuur met een programma
van uitvoering.
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5.2 Juridische vertaling van het voorstel van afbakeningslijn naar een plan op kadastraal perceelsniveau

5.2.1 INHOUDELIJKE UITGANGSPUNTEN

In het voorstel afbakening werd een voorstel van afbakeningslijn uitgewerkt. De motiveringen voor het voorstel
van de afbakeningslijn zijn sterk verschillend van plaats tot plaats. Het voorstel voor afbakeningslijn volgt
infrastructuren, gewestplanbestemmingen, morfologische grenzen,…
Om de afbakeningslijn te kunnen bepalen in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is vertrokken van de lijn
zoals deze werd aangegeven op het einde van de voorstudie van het afbakeningsproces.
Het vastleggen van de afbakeningslijn betekent helemaal niet dat elke lokale ontwikkeling onmogelijk is buiten
de grens. Over deze lokale elementen (bv. lokaal bedrijventerrein, lokaal sportterrein, individuele bedrijven,
perceelsgebonden stedenbouwkundige vergunningsaanvragen,…) wordt in het afbakeningsproces geen
uitspraak gedaan. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om daar uitspraken over te doen.

5.2.2 TECHNISCHE UITGANGSPUNTEN

De lijn zoals aangegeven in het voorstel van afbakening (op kleine schaal) wordt beperkt bijgesteld i.f.v. de
juridische vertaling tot op kadastraal perceelsniveau (op grote schaal). Voor de aanpassing van de lijn werden
de volgende principes gehanteerd:

1. In principe wordt de afbakeningslijn bepaald door de perceelsgrenzen. Dit betekent dat de lijn zo wordt
bepaald dat over elk perceel een éénduidige uitspraak kan worden gedaan: in het kleinstedelijk gebied
of erbuiten. Van dit uitgangspunt wordt enkel afgeweken in de volgende gevallen:

a. wanneer de afbakeningslijn bepaald wordt door een woonlint waarin één of een aantal
percelen zijn gelegen die veel dieper zijn dan de omliggende percelen, dan wordt de
afbakeningslijn bepaald door de logica van de algemene tendens van de meerderheid van de
gevolgde perceelsgrenzen.

b. wanneer de afbakeningslijn een stedelijke uitloper volgt waarbij de percelen doorsneden
worden door twee bestemmingszones én waarbij de perceelsstructuur in die mate grillig
verloopt dat het onduidelijk is welke bestemming overheerst, wordt geopteerd de grenzen van
de bepaalde gewestplan bestemmingszones doorheen het perceel te volgen omwille van de
rechtszekerheid.

2. Infrastructuren vormen op verschillende plaatsen een duidelijke fysieke grens van het kleinstedelijk
gebied. De aanliggende ‘verharde’ lijninfrastructuren (steenwegen, spoorwegen) aan het stedelijk
gebied worden in het stedelijk gebied opgenomen als ze een verbindende, verzamelende of
ontsluitende functie hebben op niveau van het stedelijk gebied.

3. Bij het doorsnijden van nagenoeg continue bebouwing langs een uitloper van de stedelijke
ontwikkeling (bvb. aan een verbindings-/steenweg) wordt gezocht naar logische, ruimtelijke
herkenbare terreinkenmerken als aanknopingspunt zodat de afbakeningslijn visueel maximaal
herkenbaar is op het terrein. Bij voorbeeld: bebouwing doorsnijden ter hoogte van een dwarsweg, een
beekvallei,...

4. Vertrekkend vanuit het uitgangspunt dat de afbakeningslijn van het stedelijk gebied ook maximaal
herkenbaar moet zijn op het terrein, is het ook mogelijk een element in het landschap (bomenrij, beek,
voetweg, …) of een uitgebouwd fietspad als grens te stellen.
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5.2.3 ONDERDELEN VAN HET VOORSTEL VAN AFBAKENINGSLIJN

De afbakeningslijn wordt op basis van de bestaande ruimtelijke structuur opgedeeld in segmenten. Per segment
wordt gemotiveerd welke visie-elementen aan de basis liggen voor het voorstel tot afbakening, hoe dit concreet
vertaald wordt naar een definitieve vastlegging van de lijn en welke bouwstenen van het kleinstedelijk gebied
binnen de lijn liggen.

We beschrijven de verschillende segmenten van de afbakeningslijn van het KSG Beringen in wijzerszin,
beginnende in het westen.

1. Albertkanaal: infrastructuur als duidelijke grens

De grens ligt op de oostelijke kanaaloever. Ze wordt gevormd door het focusgebied kanaalzone en het lokaal
bedrijventerrein Beringen-Noord.

2. Beringen-Mijn West

Het segment Beringen-Mijn West heeft een grillige lijn. De afbakening wordt hoofdzakelijk bepaald door een
aantal belangrijke openbare functies, diensten en het bedrijventerrein Beringen-Noord. De belangrijkste
aanwezige functies zijn gelegen in de directe omgeving van het stedelijk administratief centrum. De afbakening
sluit enerzijds al deze aanpalende stedelijke functies binnen het kleinstedelijk gebied. Anderzijds sluit de lijn de
aanwezige monofunctionele en dun bebouwde gebieden uit. Deze woongebieden hebben een sterk residentieel
en groen karakter waarbij stedelijke dichtheden niet gewenst zijn, behalve voor het woonuitbreidingsgebied
H11. dit laatste is gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de belangrijkste dienstenzones en sluit aan bij zowel
de KMO-zone, bij Beringen-Mijn als bij de Koolmijnlaan.

3. Kleine Beek

De morfologische grens tussen de aaneengesloten rand van de bebouwing en de openruimte van de beekvallei
is de grens van het kleinstedelijk gebied. Binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied worden de 2
tuinwijken met recreatieve voorzieningen mee opgenomen. Deze tuinwijken hebben de nodige dichtheden en
maken effectief deel uit van het mijnverleden. De aanwezige zones voor gemeenschapsvoorzieningen worden
eveneens binnen de afbakening opgenomen.

4. Beringen-Mijn Oost

De grens wordt bepaald door de overgang tussen het bebouwd gebied en de open ruimte, ten noorden van de
tuinwijk. Voor het overige vormt de infrastructuur van de Mijn de grens van het kleinstedelijk gebied. De
bufferzone tussen de tuinwijk en de spoorweg valt buiten de lijn. Verder zuidwaarts wordt aangesloten met de
spoorweg als infrastructurele begrenzing van het kleinstedelijk gebied. Het parkgebied met de westelijke terril
wordt mee opgenomen in het kleinstedelijk gebied vanwege de recreatieve functies.

5. Zwarte Beek

Ter hoogte van het valleigebied van de Zwarte Beek wordt de afbakeningslijn bepaald door spoorlijn als
infrastructurele grens. Het gebied tussen spoorlijn en de Koolmijnlaan valt als stedelijk groengebied binnen het
kleinstedelijk gebied.



PRUP KSG BERINGEN

NOT01A-08043.12_def.doc  50

6. Beringen centrum

Ter hoogte van het centrumgebied Beringen vormt de spoorweginfrastructuur de overgang tussen de dichte
bebouwingsstructuur en de open lintbebouwing. Het volledige gebied ten westen van de spoorweg wordt
opgenomen binnen het kleinstedelijk gebied.

7. Muizenheide

Ten zuidoosten van het centrumgebied van Beringen wordt de grens bepaald door de stedelijke functies, het
gebied voor dagrecreatie (Motbemden). Het invullen van het woonuitbreidingsgebied ten noorden van de
Heidebloemstraat biedt een bijkomende potentie voor het kleinstedelijk gebied. De oostelijke rand wordt echter
uitgewerkt als een overgang naar de open ruimte.

8. Kasteletsingel - Zuid

De Heidebloemstraat vormt vandaag een onduidelijke overgang tussen het noordelijke stedelijk centrum en de
zuidelijke open bebouwingsstructuur. Verder zuidelijk is de Kasteletsingel echter een duidelijke infrastructurele
grens. Vanuit de Heidebloemstraat wordt via de Hasseltsesteenweg de grens naar het zuiden toe doorgetrokken
tot aan de Kasteletsingel . Hierdoor wordt het agrarisch gebied gelegen tussen de Heidebloemstraat en
Kasteletsingel mee opgenomen binnen de lijn. In deze zone wordt een bebouwingsrand ontwikkeld langsheen
de Kasteletsingel als duidelijke zuidelijke grens van het kleinstedelijk gebied. De Kasteletsingel vormt de
zuidelijke grens tot aan de rotonde met de Everselstraat waar men aansluit op het bestaande industriegebied
Beringen Zuid.

9. Industriezone Beringen Zuid

Als zuidelijke begrenzing van het kleinstedelijk gebied worden de grenzen van het huidige industriegebied
Beringen Zuid genomen aansluitend tot op de oostelijke oever van het Albertkanaal.
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5.3 Milieutoets

Omwille van het feit dat de afbakeningslijn een planologische grens is die het resultaat is van een analyse op
basis van natuurlijke, economische en fysische structuren en in mindere mate een grensstelling vanuit
beleidsbeslissingen, is het afwegen van alternatieven niet van toepassing.

We verwijzen hier naar § 2.4.2. waar de grensstellende elementen vanuit het buitengebied (natuur, landbouw
en landschap) onderzocht werden.

5.4 Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften

De afbakeningslijn geeft het gebied aan waarbinnen een specifiek stedelijk beleid gevoerd wordt. Deze lijn
is bepaald vanuit de globale gewenste ruimtelijke structuur. Ze omvat alle gebieden die tot het stedelijk
gebied behoren. Dat zijn zowel de afzonderlijke deelgebieden waarvoor specifieke voorschriften zijn
uitgewerkt, als de overige gebieden waarvoor de bepalingen van het gewestplan, blijven gelden.
De inhoudelijke invulling van dit verordenend element steunt op de visie en de krachtlijnen die voor de
ruimtelijke ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied is uitgewerkt.

5.5 Op te heffen stedenbouwkundige voorschriften

De afbakeningslijn is een beleidslijn. De aanduiding van de afbakeningslijn op een grafisch plan houdt op zich
geen bestemmingswijzigingen in. Dit betekent dat er geen voorschriften worden opgeheven. De bestaande
voorschriften van geldend gewestplan, BPA en/of RUP blijven van toepassing.
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6 DEELPLAN 2: STEDELIJKE WOONGEBIEDEN

Deelplan 2 omvatte aanvankelijk 5 woonuitbreidingsgebieden. Voor twee van de woonuitbreidingsgebieden (I4
en H11) werd in het verleden al een verkavelingsvergunning afgeleverd en zijn de woonuitbreidingsgebieden
volledig ingevuld. Deze twee deelplannen worden daarom ook niet verder meegenomen in het
afbakeningsproces.
Ten gevolge van deze wijziging wordt een hernummering doorgevoerd van de nog resterende deelplannen:

1. Deelplan 2A – Stedelijk woongebied Stationsstraat 1. Deelplan 2A – Stedelijk woongebied Stationsstraat
2. Deelplan 2B – Randstedelijk woongebied Kruisbaan 2. Deelplan 2B – Randstedelijk woongebied Kruisbaan
3. Deelplan 2C – Stedelijk woongebied Molenveld 3. Deelplan 2A – Stedelijk woongebied Molenveld
4. Deelplan 2D – Stedelijk woongebied Kolmen 4. Deelplan 2B – Stedelijk woongebied Kolmen
5. Deelplan 2E – Stedelijk woongebied Broekhoven 5. Deelplan 2C – Stedelijk woongebied Broekhoven

Deelplan 2 omvat concreet nog 3 woonuitbreidingsgebieden die middels dit RUP herbestemd zullen worden
naar stedelijk woongebied.

6.1 Deelplan 2A – Stedelijk woongebied Molenveld (WUG E11)

6.1.1 BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

6.1.1.1 Situering
Het deelplan 2A is vrij centraal gelegen in het KSG Beringen, tegen de oostelijke grens. Het deelplan 2A omvat
het woonuitbreidingsgebied E11. Het ca. 11 ha grote gebied is gelegen tussen de N72-Koolmijnlaan (westen) en
de spoorlijn (oosten), de Geiteling-Verbindingsstraat (zuiden) en de Kleine Beek (noorden).

6.1.1.2 Ruimtelijke context
Deelplan 2A sluit in het zuidoosten aan op de bestaande kernbebouwing van Beringen-centrum. In het noorden
en het oosten sluit het deelplan aan op de ecologisch waardevolle valleigebieden van de Zwarte Beek en de
Kleine Beek. Beide beekvalleien worden gekenmerkt door talrijke waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen.
De vallei van de Kleine beek tot aan de grens van het deelgebied maakt deel uit van het VENgebied ‘Boven- en
middenloop Zwarte Beek’.

6.1.1.3 Bestaande feitelijke toestand

Kaart 6: Deelplan 2A - Bestaande feitelijke toestand: topografische kaart

Kaart 7: Deelplan 2A - Bestaande feitelijke toestand: orthofoto

Dit deelplan is een overgangsgebied tussen de bebouwing ten zuiden en zuidwesten en de open ruimte ten
noorden en noordoosten. Het deelplan is gelegen tussen de Kleine Beek in het noorden en de Zwarte Beek in het
zuiden. Het maakt aldus deel uit van het interfluvium tussen beide beken. De gronden in het zuiden zijn vochtig
en laag gelegen (1 à 1,5 m lager dan de omgevende verkaveling). Het valleigebied wordt gekenmerkt door
waterzieke gronden. Het zuidelijk gedeelte van het deelplan is aangeduid als natuurlijk overstroombaar gebied
vanuit de waterloop. Daarnaast is het deelplan grotendeels aangeduid als mogelijks overstromingsgevoelig
gebied. De aanwezigheid van een dijk aan de zuidelijke grens van het deelplan zorgt momenteel voor het
uitblijven van overstromingen.
Centraal wordt het deelplan gekenmerkt door een sterke glooiing. Het gebied is gelegen op een oost-west
gerichte heuvelrug en ligt in een droge lemig zandbodem.
De Zwarte Beek is gelegen binnen het deelplan, tegen de zuidelijke grens. De Zwarte Beek heeft een matige tot
slechte structuurkwaliteit. De oevers zijn verstevigd en rechtgetrokken. Stroomafwaarts neemt de
structuurkwaliteit verder af.
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Momenteel is het deelplan hoofdzakelijk in gebruik als weiland, loofbos en braakliggende percelen op (zeer)
natte (lemig) zand(leem)gronden. Het betreft een aantal waardevolle ecotopen, m.n. bos- en heidevegetaties.
In het noorden zijn de gronden hoger gelegen en deels in gebruik als akkerland. Delen van het
woonuitbreidingsgebied zijn reeds ingenomen door tuinen en bewoning. Een gedeelte van het resterende
woonuitbreidingsgebied is reeds vrijgegeven voor bewoning, namelijk als gegroepeerde woningbouw (sociale
huisvesting).

Het deelplan is gelegen ter hoogte van de N72a Koolmijnlaan (lokale weg type II), ten zuidoosten van de
aansluiting met N72 Kasteletsingel-Noord. Het deelgebied kan naar de N72a Koolmijnlaan ontsloten worden via
de woonstraten Molenveld en Voetbalstraat.

In het oosten van het deelplan zijn er een bovengrondse hoogspanningleiding (70kV), een ondergrondse
stikstof- en zuurstofleiding en de spoorlijn Hasselt-Antwerpen gelegen. In het gebied heerst er rust en stilte.
Enkel het passeren van een dieseltrein zorgt voor omgevingslawaai. Het verkeer op de Koolmijnlaan genereert
in het noordelijk deel van het gebied eveneens voor omgevingslawaai.

Binnen het deelplan ligt een uitgewerkte breuklijn van de mijn.
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N72a Koolmijnlaan ter hoogte van deelplan Zwarte Beek ter hoogte van deelplan

Vochtig hooiland in het zuiden met op de achtergrond de dijk van de Zwarte Beek, in het oosten de hoogspanningsmast (70kV)

Akkers in het noorden
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6.1.1.4 Bestaande juridische toestand
De bestaande juridische toestand wordt weergegeven in onderstaande tabel en op volgende kaarten:

Kaart 8: Deelplan 2A - Bestaande juridische toestand: gewestplan

Kaart 9: Deelplan 2A - Bestaande juridische toestand: verkavelingsvergunningen, BPA- en RUP-contouren

Kaart 10: Deelplan 2A - Bestaande juridische toestand: beschermde dorps- en stadsgezichten en landschappen en andere
beschermingen vanuit het leefmilieu

Type In of grenzend aan het projectgebied
Gewestplan Gewestplan Hasselt - Genk (KB 3 april 1979). Gelegen in de volgende bestemmingszone:

- woonuitbreidingsgebied
Gewestelijk RUP Geen

Provinciaal RUP Geen

BPA Ten westen van de Koolmijnlaan ligt BPA Industriepark-Noord  (19/01/1988)

Gemeentelijk RUP Geen

Beschermd monument Geen

Beschermd landschap Geen

Beschermd dorpsgezicht Geen

Beschermd stadsgezicht Geen

Vogelrichtlijngebied Aangrenzend (oosten): BE2218311 ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’

Habitatrichtlijngebied Aangrenzend (oosten): BE2200029 ‘Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en
Dommel met heide en vengebieden’

Gebieden van het VEN/IVON Aangrenzend (noorden): Gen 439 ‘De Boven- en middenloop Zwarte Beek’ (31-10-2003)

Natuurreservaten Aangrenzend (noorden en oosten): Erkend natuurreservaat  E-019 Vallei van de Zwarte Beek

Beschermingszone
waterwingebied

Geen

Voorkooprecht Geen

Verkavelingsvergunningen Deel van VK1025776, deel van VK1077869, deel van VK1390803, deel van VK1092710 en deel
van VK1375738
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6.1.2 GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

6.1.2.1 Randvoorwaarden vanuit bestaande ruimtelijke en fysische structuur

In functie van de waterproblematiek, met onder meer de aanduiding als signaalgebied, en rekening houdend
met het voorzorgsprincipe betreffende de hoogspanningsleiding die het deelplan doorsnijdt en de ligging
aansluitend bij de spoorweg moeten een aantal randvoorwaarden in rekening gebracht worden:

- Voldoende ruimte vrijwaren tot de bestaande bebouwing;
- Voldoende ruimte vrijwaren tot de beken in functie van de waterproblematiek;
- Vrijwaren van een ruimte van 25m aan weerszijden van de hoogspanningsleiding voor woonfuncties;
- Behouden van voldoende afstand tot de spoorweg in functie van geluid, met een minimum van 60m;
- Vrijwaren van het van nature overstroombaar gebied van bebouwing: dit blijken bij nader inzicht zeer natte

gronden te zijn;

Er zijn een aantal randvoorwaarden die sterk bepalend zijn voor de ontwikkeling van het deelplan. De
ontwikkeling binnen het deelplan wordt namelijk sterk ingeperkt door de ligging nabij de Zwarte en de Kleine
beek, de ligging aangrenzend aan de spoorlijn en door de hoogspanningsleiding die het plangebied doorkruist.
- Door de ligging van het deelplan tussen de valleigebieden van de Zwarte beek en de Kleine beek wordt de

ontwikkeling binnen het deelplan sterk beperkt in functie van het behoud en het versterken van de
natuurwaarden van de beek en het verzekeren van het waterbergend vermogen. Vanuit de Plan-MER wordt
voorgesteld geen bebouwing te organiseren in een zone van bijvoorbeeld 150m tot de beek.

- Het deelplan is voor een groot stuk van nature overstroombaar. De gronden die als van nature
overstroombaar aangeduid worden blijken ook zeer natte gronden te zijn en liggen lager dan het centraal
deel van het deelplan. Bebouwing in overstromingsgebieden is niet wenselijk waardoor deze gebieden van
bebouwing worden gevrijwaard.

- Het deelplan wordt in noord-zuid richting doorsneden door een hoogspanningsleiding. In het kader van het
voorzorgsprincipe worden beperkende voorwaarden opgelegd met betrekking tot bebouwing. Zo mogen er
geen woonfuncties worden georganiseerd in het gebied van 25m langs weerszijden van de
hoogspanningsleiding.

- Het deelplan grenst in oostelijke richting aan de spoorweg. In functie van geluid wordt voorgesteld geen
woningen in te planten op minder dan 60m gemeten vanaf de spoorweg.

hoogtelijnenkaart
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Een samenvatting van de voornoemde randvoorwaarden levert een nieuwe contour op voor het plangebied
(zwarte lijn op de figuur op de voorgaande pagina). Het plangebied wordt meer bepaald beperkt tot het
centraal gedeelte van het oorspronkelijk plangebied aansluitend bij de weg Molenveld.

6.1.2.2 Milderende maatregelen en randvoorwaarden uit het plan-MER

Milderende maatregelen en randvoorwaarden Doorwerking in het PRUP
Mobiliteit:
- Onsluiting enkel via Molenveld.

- Beveiliging oversteek Molenveld - N72a Koolmijnlaan.

- De ontsluiting van het deelplan richting Molenveld wordt
opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften.

- Ligt buiten de contour van het deelplan; opgenomen in de
toelichtingsnota.

Water:
- Behoud van de Zwarte Beek in open tracé + voldoende
afstand houden t.o.v. beek (bvb. 150 m) wat mogelijkheden
biedt om ruimte te geven aan de nu ingesnoerde waterloop
door bvb. de aanleg van een bufferbekken.
- Het deelplan wordt slechts gedeeltelijk ontwikkeld en dit
ter hoogte van de droge en vochtige zandgronden (centraal
gedeelte).
- Hierbij dienen de infiltratiemogelijkheden maximaal benut
te worden en moet er bijkomende ruimte voor de
vertraagde afvoer van hemelwater voorzien worden. Het
zuidelijk deel van dit deelgebied kan hierbij als
bergingsgebied worden ingericht om zo de bestaande druk
op de Zwarte Beek deels te verlichten.
Om het zuidelijk deel van het deelgebied in te richten als
overstromingsgebied, zijn aanpassingen aan de bestaande
dijk op de rechteroever van de Zwarte beek nodig. Gezien de
huidige bewoning ter hoogte van Molenveld gelegen zijn op

- Op het grafisch plan is de waterloop aangeduid en in de
stedenbouwkundige voorschriften is opgenomen dat deze
in een open tracé dient behouden te blijven. Het gebied
aansluitend bij de Zwarte beek dat als van nature
overstroombaar aangeduid wordt, wordt aangeduid als
gecontroleerd overstromings- en natuurgebied. In deze
zone wordt de nodige ruimte gegeven aan de beek én voor
de buffering en infiltratie van het hemelwater. Hierbij
wordt rekening gehouden met een gebied dat ten aanzien
van de Zwarte Beek een 150m diep is.
- In de stedenbouwkundige voorschriften is opgenomen dat
het waterbergend vermogen maximaal dient behouden te
blijven en dat er verplicht waterbergingsmaatregelen zoals
onder meer met de aanleg van bufferbekkens, wadi’s of
grachten genomen moeten worden. Deze maatregelen
kunnen ook gerealiseerd worden in de aangrenzende zone
voor gecontroleerd overstromings- en natuurgebied.
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Milderende maatregelen en randvoorwaarden Doorwerking in het PRUP
opgehoogde percelen, wordt hiervoor geen wateroverlast
verwacht.

Geluid:
- Voldoende afstand aan te houden t.o.v. de Koolmijnlaan
en de spoorweg, of aanleg van geluidscherm of berm.
- aangepaste oriëntatie van de woningen,
- extra isolatie van de woning (enkel effect binnen, niet in
tuin)

- Slechts het centrale deel van het deelplan kan nog
ontwikkeld worden in functie van wonen. Verder worden
enkel de achterliggende delen van percelen langs de
Koolmijnlaan, Molenveld en de Verbindingsstraat
opgenomen met de bedoeling om de aldaar voorkomende
functies te bestendigen. Het RUP doet geen uitspraken over
de gebouwen langsheen de Koolmijnlaan zelf aangezien
deze niet binnen de grenzen van het deelplan liggen.
- Milderende maatregelen zijn opgenomen in de
stedenbouwkundige voorschriften en/of het grafisch plan.
De aangepaste oriëntatie en isolatie van de woningen
wordt best bekeken bij de vergunningsaanvraag.

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie:
- Voldoende afstand aanhouden t.o.v. de beek (bvb. 150 m)
wat mogelijkheden biedt om ruimte te geven aan de nu
ingesnoerde waterloop door bvb. de aanleg van een
bufferbekken.

- De overgang naar het noordelijk open ruimte gebied (met
de vallei van de Kleine Beek) behouden door aangepaste
typologie en/of bebouwingsdichtheid, bufferruimte, groen,
…
- Aangepaste bouwtechnieken wegens het verhoogd risico
op verzakkingen/zetting wegens de ligging in
mijnverzakkingsgebied.

- De zone rondom de Zwarte Beek die als van nature
overstroombaar wordt aangeduid en bestaat uit zeer natte
gronden, wordt bestemd als gecontroleerd overstromings-
en natuurgebied (grafisch plan en stedenbouwkundige
voorschriften).
- De overgangszone naar de vallei van de Kleine Beek toe is
bestemd als Gemengd Openruimtegebied  (grafisch plan en
stedenbouwkundige voorschriften).

- Opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften.

Fauna en flora:
- Slechts gedeeltelijke ontwikkeling

- Vrijwaren Zwarte Beek + buffer

- Slechts een beperkt deel van het deelplan zal bestemd
worden als randstedelijk woongebied.
- De beek wordt aangeduid op het grafisch plan, inclusief
een zone non aedificandi aan weerszijden van de beek.
- De zone aansluitend aan de Zwarte Beek wordt bestemd
als gecontroleerd overstromings- en natuurgebied.

Mens:
- Omwille van het geluid vanaf de spoorlijn en de
Koolmijnlaan wordt aanbevolen om een afstand van
ongeveer 60m aan te houden vanaf deze infrastructuur.
- Ten aanzien van de aanwezige hoogspanning wordt
preventief aanbevolen de zone van 50m à 60m rond de
hoogspanningsleidingen als bouwvrij te beschouwen (geen
woningen en/of tuinen te bouwen. Bij iedere
bouwaanvraag/verkavelingsaanvraag dient in deze zone
ook steeds vooraf een advies aangevraagd te worden bij
Elia (beperkte bouwhoogte, beperkte hoogte van bomen,
struiken,…).

- Slechts een beperkt deel wordt ontwikkeld i.f.v. wonen. Er
is ruim afstand gehouden tot deze lijninfrastructuren. Het
RUP doet geen uitspraken over de gebouwen langsheen de
Koolmijnlaan zelf aangezien deze niet binnen de grenzen
van het deelplan liggen.
- De veiligheidsnorm t.a.v. hoogspanningsleidingen wordt
gerespecteerd.  Op het grafisch plan en in de
stedenbouwkundige voorschriften worden beperkende
voorwaarden opgenomen in functie van bebouwing in de
zone van 25 m aan weerszijden van de
hoogspanningsleiding overeenkomstig andere provinciale
afbakeningsprocessen.
- De instanties die advies verlenen in het kader van een
aanvaag tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige
vergunning zijn aangeduid in het overeenkomstig BVR. Het
vragen van een advies is om die reden niet ingeschreven in
de stedenbouwkundige voorschriften, temeer gezien ook de
beheerder kan wijzigen.
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SAMENVATTING PASSENDE BEOORDELING – VERSCHERPTE NATUURTOETS

Aangezien deelplan 2A nabij VEN-gebied gelegen is en grenst aan Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied
(gescheiden door een spoorweg) is een verscherpte natuurtoets en een passende beoordeling opgemaakt.
Het deelplan leidt niet tot een directe inname van beschermde gebieden. Binnen het deelplan zijn eveneens
geen aangemelde habitats aanwezig. De ontwikkeling ervan kan zowel tijdens de werken als erna leiden tot
verstoring in de beschermde gebieden. De eventuele verstoring na de werken kan wegens het meer continue
karakter ervan, wel leiden tot een zekere vorm van gewenning.
Tijdens de realisatie van de woningen kan eveneens bemaling noodzakelijk zijn. Voor bemalingen tot -3 m blijft
de invloedssfeer buiten de beschermingszones. Indien bemaling tot -6 m nodig is dan reikt de invloedssfeer voor
het deelplan 2A tot in de beschermingszones.
Volgende milderende maatregelen worden voorgesteld om mogelijke effecten te beperken:

oeverzone van minstens 10m tav de Zwarte Beek met ecologische en natuurgerichte inrichting;
dwarsen van waterloop beperken, indien toch noodzakelijk dan voldoende (>50 cm) vrije ruimte tussen constructie
en wateroppervlak behouden met aandacht voor vrije vismigratie;
vermijden van werken tijdens de broedperiode (maart – augustus) of indien dit absoluut niet mogelijk is, werken
starten voor begin maart;
buffering t.a.v. beschermingszone door middel van dense beplanting met streekeigen groen;
beperken verlichting en gebruik van aangepaste armaturen
bij bemaling werken met gesloten bouwput om verzakking tegen te gaan wegens aanwezigheid van veen;
slechts gedeeltelijk ontwikkelen om effecten op hydrologisch systeem van de Zwarte Beek te beperken.

6.1.2.3 Visie

Vanuit de taakstelling bestaat er op korte termijn noodzaak tot het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden.
Met het oog op de differentiatie van het woningaanbod in het kleinstedelijk gebied wordt de ontwikkeling van
randstedelijke woonuitbreidingsgebieden voorgesteld, waaronder het woonuitbreidingsgebied E11.

Het gebied is geschikt voor een verdere invulling in functie van wonen omwille van de ligging aansluitend bij het
kerngebied van Beringen-centrum. Omwille van de specifieke ligging aan de rand van het kleinstedelijk gebied
en in het ecologisch waardevolle valleigebied van de Zwarte Beek wordt een woongebied met een sterke groene
identiteit ontwikkeld. Er wordt gestreefd naar een woondichtheid van 15 à 20 woningen per hectare.

In functie van de woon- en leefkwaliteit wordt een ruime afstand tot de hoogspanningsleiding, de stikstof- en
zuurstofleidingen en de spoorlijn gerespecteerd.

De heersende waterproblematiek is bepalend voor de ontwikkeling van deelplan 2A.  Elk project moet de nodige
garanties bieden dat de woningen niet met wateroverlast geconfronteerd zullen worden of bijkomende
wateroverlast zullen veroorzaken in de omgeving. Een deel van het woonuitbreidingsgebied kan zelfs niet
ontwikkeld worden in functie van wonen omwille van de waterproblemen. Enkel het gebied dat aansluit aan
Molenveld (droge zandgrond) kan deels ontwikkeld worden in functie van wonen. De waterzieke gronden
blijven van bebouwing gevrijwaard en krijgen een groene bestemming. Aansluitend op de woonontwikkeling
kunnen binnen deze groene zones publieke ontmoetingsplaatsen of recreatiezones gerealiseerd worden.

Een groot gedeelte van het gebied is reeds vrijgegeven voor bewoning, namelijk als gegroepeerde woningbouw
(sociale huisvesting).
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6.1.2.4 Concepten

Ontsluiting gericht op Molenveld
Ter ontsluiting van het plangebied biedt Molenveld een aantal
aanknopingspunten waarlangs de nieuwe woonontwikkeling
kan worden ontsloten. Er kan een lus gevormd worden
vertrekkende van de wachtopening in het westen van het
plangebied en aansluitend op de doodlopende straat die het
plangebied binnendringt. Via Molenveld wordt aangesloten op
de Koolmijnlaan en kan aangesloten worden op het hogere
wegennet.

Het is wenselijk de oversteek Molenveld - N72a Koolmijnlaan te
beveiligen. Dit valt echter buiten de contouren van het plan

Afbouwen van achterkanten

Het plangebied leunt aan bij de bebouwing
langsheen Molenveld. Het gebied wordt met andere
woorden gekarakteriseerd door de achterkanten
van de bebouwde percelen. Hieromtrent wordt
voorgesteld te werken met een tuin-tegen-tuin
principe ten einde de achterkanten af te bouwen en
opnieuw voorkanten te creëren.

Een woongebied georiënteerd op het landschap

De nieuwe woonontwikkeling wordt ingekaderd door het
omliggende landschap. Dit biedt potenties voor de
ontwikkeling van het woongebied. Zo wordt geen gesloten
wand gecreëerd vanaf het plangebied naar het landschap
maar wordt gestreefd naar een bepaalde openheid waarbij
een verweving van het landschap en de bebouwde
omgeving wordt mogelijk gemaakt.
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Diversifiëren van het landschap

Het plangebied wordt doorsneden door de Zwarte Beek en is
gelegen in de nabijheid van de Kleine Beek. Ook wordt het
plangebied doorsneden door een hoogspanningsleiding en is het
gelegen aan een spoorweg in het oosten. Hierdoor wordt de
ontwikkeling binnen het plangebeid, zoals gesteld in het eerste
concept, sterk beperkt. De onbebouwde ruimten binnen de
contouren van het ruimer plangebied krijgen evenwel een functie
toegewezen.

Het zuidelijk gedeelte bevat zeer natte gronden grenzend aan de
Zwarte Beek. Het gebied bevat zeer waardevolle ecotopen en
grenst aan Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied en GEN.
Ook het gebied ten noorden, gelegen nabij de Kleine Beek, bevat
zeer natte gronden. Het gebied grenst in oostelijke richting aan
het VEN gebied “De Boven- en middenloop Zwarte Beek”. In het
gebied worden verder nog tal van biologisch waardevolle
elementen aangeduid.
Om de verstoring ten aanzien van deze gebieden te beperken en
omwille van de zeer natte gronden wordt slechts een beperkte
ontwikkeling van het gebied aanbevolen. Zo worden enerzijds de
effecten ten aanzien van de natuurwaarden beperkt en is er
slechts een beperkte impact op de waterhuishouding. In deze
zones kan er ruimte geboden voor het bufferen van hemelwater.

In het gebied ten oosten van het resulterend plangebied wordt
een landschappelijke inkadering bewerkstelligd in aansluiting met
het parkgebied ten noorden en het natuurgebied ten oosten van
het plangebied.

6.1.2.5 Mogelijke inrichtingsschets9

9 Inrichtingsschets opgemaakt in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij CV Vooruitzien d.d. november 2011, eigen bewerking
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6.1.2.6 Vergunning d.d. 09.02.2012
De aanvraag omvatte het aanleggen van infrastructuur voor “Hof-Molenveld” met o.a. aanleg van riolering,
wegenis, parkeerstroken, opritten, verbinding voor fietsers- en voetgangers, speelplein en beplanting. De
vergunning houdt rekening met de concepten en randvoorwaarden zoals bovenstaand geformuleerd. De
insteekweg in noordelijke richting werd uit de vergunning geschrapt. De insteekweg gaf namelijk de indruk dat
er in noordelijke richting nog een ontwikkeling zou kunnen gebeuren, hetgeen niet wenselijk gelet op het
voorkomend reliëf en het voorkomen van waterzieke gronden.

Impressie Beringen Molenveld – Reeks A: 17 nieuwbouw
koopwoningen, bron: www.vooruitzien.be

6.1.3 ESSENTIËLE ASPECTEN TE VERTALEN IN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Deze paragraaf vat deze elementen uit de visie, de ruimtelijke concepten en de milieutoets samen, die zeker
opgenomen moeten worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het deelplan.
Het kan gaan om zowel elementen naar mogelijke bestemmingen en functies als bebouwings- en
inrichtingsvoorschriften en beheersmaatregelen:

- Het woonuitbreidingsgebied wordt gedeeltelijk (ter hoogte van de drogere gronden) omgezet naar een
stedelijk woongebied.

- Het deelplan wordt gedeeltelijk ontwikkeld in functie van wonen aan een woondichtheid van 15 à 20
woningen per hectare.

- De Zwarte Beek krijgt voldoende ruimte.
- De lager gelegen waterzieke gebieden worden gevrijwaard van bebouwing.
- Ontwikkelen van een waterbergingsgebied van 150m aan de noordzijde van de waterloop ter

voorkoming van wateroverlast.
- Aanduiden van de hoogspanningsleiding en een beperkt bebouwbare zone aan weerszijden (25m).
- Bufferzone voorzien naar de aangrenzende spoorlijn (60m gemeten vanaf de spoorlijn).
- Landschappelijke overgangszone naar de aangrenzende waardevolle open ruimte.

6.1.4 OP TE HEFFEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Ten gevolge van voorliggend deelplan wordt woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan zoals vastgelegd
op het gewestplan Hasselt - Genk (KB 3 april 1979) opgeheven.

Er zijn delen van de verkavelingen VK1025776, VK1077869, VK1390803, VK1092710 en VK1375738 gelegen
binnen de contour van het deelplan, doch deze worden niet opgeheven.
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6.1.5 RUIMTEBALANS

DEELPLAN 2A

BESTEMMINGSZONE huidige bestemming bestemming PRUP

woonuitbreidingsgebied 11,0ha
woongebied 0,3ha

stedelijk woongebied 5,2ha
gemengd open ruimtegebied 3,7ha
gecontroleerd overstromings- en
natuurgebied 2,3ha
zone voor spoorinfrastructuur 0,2ha

TOTAAL: 11,4 ha 11,4 ha

6.1.6 PLANSCHADE / PLANBATEN

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009, in werking getreden op 16 mei 2009, bepaalt dat
een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vanaf nu ook een register, al dan niet grafisch,  van de planbaten en
planschade moet bevatten.

Planschade is een vergoeding die onder bepaalde voorwaarden kan worden geëist door de eigenaars van
onroerende goederen wanneer hun percelen op basis van een inwerking getreden bestemmingsplan niet meer
in aanmerking komen voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen, terwijl ze voor de inwerking treding
van het bestemmingsplan daarvoor wel in aanmerking kwamen.  De eis tot planschadevergoeding wordt
gericht aan de initiatief nemende overheid.
In enkele gevallen is er geen planschade vergoeding (meer) verschuldigd:

1. indien de vervaltermijn verstreken is; i.e. 5 jaar na de inwerkingtreding van het plan dat aanleiding
gaf tot de schade;

2. wanneer de schade in aanmerking komt voor kapitaalschade, zoals bedoeld met de
“bestemmingswijzigingscompensatie” (zie ook volgende paragraaf).

3. wanneer er een onteigeningsbeslissing is, dan wordt de vervaltermijn om een planschadevergoeding
aan te vragen gedurende 5 jaar geschorst.

Planbaten is een heffing die eigenaars van onroerende goederen verschuldigd zijn aan het Vlaams Gewest
wanneer op basis van een in werking getreden bestemmingsplan, een perceel in aanmerking komt voor een
vergunning of om te verkavelen, waarvoor het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat plan niet
in aanmerking kwam.  De eigenaar van een grond die meer waard wordt doordat de grond een andere
bestemming krijgt met de inwerkingtreding van een bestemmingsplan, dient een belasting te betalen op de
ontstane meerwaarde.

Op volgende figuur wordt aangeduid welke percelen of delen van percelen mogelijk getroffen worden door
planbaten en/of planschade.
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Figuur 4: Planbaten en planschade
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6.1.7 GEBRUIKERSCOMPENSATIE DOOR BESTEMMINGSWIJZIGING

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009, in werking getreden op 1 september 2009,
bepaalt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vanaf nu in voorkomend geval ook een register met de
percelen die recht hebben op een gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en
erfdienstbaarheden tot openbaar nut opgelegd door de Vlaamse overheid:

- Een bestemmingswijziging is een wijziging t.g.v. een ruimtelijk uitvoeringsplan dat een landbouwzone
omzet naar een natuur- of boszone of een zone ‘overig groen’.

- Schade door ‘overdrukken’ kan zich voordoen wanneer op de bestemming van een gebied een overdruk
‘ecologisch belang’, ‘ecologische waarde’ ‘overstromingsgebied’, ‘reservaat’ of ‘valleigebied’ wordt
gelegd.

- Gebruikers hebben recht op een compensatie voor de geleden schade die ontstaan is door een
erfdienstbaarheid tot openbaar nut opgelegd door de Vlaamse overheid op een agrarisch gebied of op
een landzone, wanneer die erfdienstbaarheid ‘meer gebruiksbeperkingen teweegbrengt dan
redelijkerwijs in het algemeen belang en ter vrijwaring van de basismilieukwaliteit moet aanvaard
worden’.

De gebruikerscompensatie wordt uitbetaald door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kent de
compensatie pas toe wanneer ze deze gebruiksbeperking heeft vastgesteld op basis van het advies van de
bevoegde kapitaalschadecommissie.  De Vlaamse Regering zal later nog de details over de berekening van de
compensatie bepalen.

De gebruikers dienen hun aanvraag voor een gebruikerscompensatie in bij de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM). De VLM brengt de gebruiker op de hoogte van haar ontwerpbeslissing. De aanvrager kan tegen deze
ontwerpbeslissingen bezwaar aantekenen. Is er geen tijdig bezwaar ingediend, dan neemt de VLM onmiddellijk
een definitieve beslissing. De Vlaamse Regering bepaalt later de concrete spelregels en termijnen voor de
aanvraagprocedure, de bezwaarprocedure, de uitbetalingstermijnen, enz.
De VLM kan de gebruikerscompensatie toekennen naar aanleiding van ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen
van aanleg of beschikkingen tot oplegging van een erfdienstbaarheid tot openbaar nut die vanaf 1 januari 2008
definitief zijn vastgesteld of aangenomen.

Voor deelplan 2A is er geen gebruikerscompensatie van toepassing.
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6.2 Deelplan 2B – Stedelijk woongebied Kolmen (WUG D11)

6.2.1 BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

6.2.1.1 Situering
Het deelplan 2B is centraal gelegen in het KSG Beringen, tegen de oostelijke grens. Het deelplan omvat de in het
oosten gelegen open zone tussen het centrumgebied en de spoorinfrastructuur (woonuitbreidingsgebied D11
(ca. 4 ha). Het deelplan is gelegen ten zuiden van de Koerselsesteenweg, ten westen van de
spoorweg/Motstraat, (grotendeelds) ten noorden van de Klaproosstraat en ten oosten van de Petrarcastraat.

6.2.1.2 Ruimtelijke context
Het deelplan 2B sluit aan op het bestaande kerngebied van Beringen-centrum. De omgeving wordt
gekarakteriseerd door residentiële bebouwing. De west-oost georiënteerde Koerselsesteenweg en (vooral) de
noordwest-zuidoost georiënteerde spoorlijn zijn structuurbepalende elementen in de omgeving. In de
Motstraat, ter hoogte van deelplan 2B situeert zich het voormalig treinstation van Beringen. Ten oosten van de
spoorlijn ligt een agrarisch gebied, dat meer zuidelijk aansluit op het VEN-gebied van de vallei van de
Helderbeek (Helderbeek-Hokselaar).

6.2.1.3 Bestaande feitelijke toestand

Kaart 11: Deelplan 2B - Bestaande feitelijke toestand: topografische kaart

Kaart 12: Deelplan 2B - Bestaande feitelijke toestand: orthofoto

Het deelplan 2B is gelegen op een oost-west gerichte heuvelrug tussen de Zwarte Beek ten noorden en de
Helderbeek ten zuiden en wordt bijgevolg gekenmerkt door een droge lemig-zandbodem. Het deelgebied ligt
aan de rand van de vallei van de Helderbeek en is aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig.

Het huidig bodemgebruik bestaat voornamelijk uit verruigd bosstruweel met lokaal een moestuintje. Binnen het
deelplan komen een aantal (zeer) waardevolle ecotopen voor. Deze waardevolle ecotopen worden door de
spoorweg en de Motstraat geïsoleerd van een zeer waardevol gebied ten noordwesten en door de bewoning
van de Klaproosstraat en Motstraat van de zeer waardevolle ecotopen in het zuiden (VENgebied ‘De
Helderbeek-Hokselaar’).

Ten zuiden, ten westen en ten noorden is er
bebouwing. Binnen het deelplan zijn een
drietal woningen gelegen: twee langsheen de
Klaproosstraat en één langsheen de
Motstraat in het oosten.

Langs de Motstraat staat er ter hoogte van
deelplan 2B een GSM-mast. Door het gebied
loopt een hoogspanningsleiding (70 kV). In
het gebied is er nagenoeg geen
omgevingslawaai. Ten noordoosten is er de
spoorlijn Hasselt Antwerpen. Dit is een niet
geëlektrificeerde lijn waardoor de
langsrijdende diesellocomotieven voor extra
geluidbelasting zorgen (1 per uur per
richting).
Tussen de spoorlijn en de Motstraat situeert
zich een zone van ongeveer 5 m met bomen
en struiken. In deze zone ligt eveneens een
ondergrondse zuurstof- en stikstofleiding.
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Klaproosstraat ter hoogte van deelplan 2B Motstraat ter hoogte van deelplan 2B

Motstraat (rechts) met GSM-mast, ondergrondse leidingen, bomen en struiken als buffer t.a.v. de achterliggende
spoorlijn

Bosstruweel met moestuin
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6.2.1.4 Bestaande juridische toestand
De bestaande juridische toestand wordt weergegeven in onderstaande tabel en op volgende kaarten:

Kaart 13: Deelplan 2B - Bestaande juridische toestand: gewestplan

Kaart 14: Deelplan 2B - Bestaande juridische toestand: verkavelingsvergunningen, BPA- en RUP-contouren

Kaart 15: Deelplan 2B - Bestaande juridische toestand: beschermde dorps- en stadsgezichten en landschappen en andere
beschermingen vanuit het leefmilieu

Type In of grenzend aan het projectgebied
Gewestplan Gewestplan Hasselt - Genk (KB 3 april 1979). Gelegen in de volgende bestemmingszone:

- woonuitbreidingsgebied
Gewestelijk RUP Geen

Provinciaal RUP Geen

BPA Geen

Gemeentelijk RUP Geen

Beschermd monument Geen

Beschermd landschap Geen

Beschermd dorpsgezicht Geen

Beschermd stadsgezicht Geen

Vogelrichtlijngebied Op ca. 600 meter (ten noorden): BE2218311 ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’

Habitatrichtlijngebied Op ca. 600 meter (ten noorden): BE2200029 ‘Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek,
Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’

Gebieden van het VEN/IVON Op ca. 400 meter (ten zuiden): Gen 440 ‘Helderbeek-Hokselaar’ (31-10-2003)

Natuurreservaten Op ca. 400 meter (ten zuiden): V-046 De Helderbeekvallei-terril

Beschermingszone
waterwingebied

Geen

Voorkooprecht Geen

Verkavelingsvergunningen VK1079512 (of 3580-V1967/00059A) en VK1390897 (of V1995/00012)
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6.2.2 GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

6.2.2.1 Randvoorwaarden vanuit de bestaande ruimtelijke en fysische structuur

Respecteren van het voorzorgsprincipe in het kader van de hoogspanningsleiding die het plangebied
doorsnijdt.
Het plangebied wordt in noordwestelijk – zuidoostelijke richting doorsneden door een hoogspanningsleiding.
Betreffende de hoogspanningsleiding worden in het kader van het voorzorgsprincipe beperkende voorwaarden
opgelegd met betrekking tot bebouwing. Onder de hoogspanningsleiding wordt aan weerszijden een zone van
25 m gerespecteerd. Onder meer een woonfunctie in dit gebied is niet vergunbaar.

Geluidsbuffering spoorweg
Gezien het plangebied in het oosten grenst aan de spoorweg dienen met betrekking tot omgevingslawaai
maatregelen te worden genomen om geluidsoverlast binnen de nieuwe ontwikkeling te voorkomen. Het gebied
tussen de Motstraat en de spoorweg kan niet ontwikkeld worden. In deze zone kan een geluidsscherm voorzien
worden. Naast een geluidsscherm biedt deze ruimte verder ook mogelijkheden voor de ontwikkeling van een
landschapsbuffer. Deze mogelijkheden worden echter beperkt door de aanwezigheid van ondergrondse
leidingen (Air Liquide) en de aan te houden afstand t.o.v. de spoorlijn.
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6.2.2.2 Milderende maatregelen en randvoorwaarden uit het plan-MER

Milderende maatregelen en randvoorwaarden Doorwerking in het PRUP
Mobiliteit:
- Beveiligde oversteek Motstraat – Koerselsesteenweg.
- Beveiligde oversteek Molenveld – N72a Koolmijnlaan

- De kruispunten Motstraat – Koerselsesteenweg en
Molenveld – N72a Koolmijnlaan liggen buiten de contour
van het deelplan  opgenomen in de toelichtingsnota.

Water:
Ruimte voor buffering hemelwater en vertraagde afvoer
naar Helderbeek en/of collectieve infiltratie. Voor dit
deelplan 3 wordt wegens de aanwezigheid van drogere
zandgronden het maximaal benutten van de
infiltratiemogelijkheden door middel van een collectief
infiltratiesysteem aanbevolen

- In het toelichtend deel van de stedenbouwkundige
voorschriften wordt opgenomen dat uit het inrichtingsplan
moet blijken op welke manier hiervoor voldoende ruimte
wordt voorzien.

Geluid:
- Behoud van de vegetatie tussen de Motstraat en de
spoorweg als buffer.

- Deze zone wordt op het grafisch plan en in de
stedenbouwkundige voorschriften opgenomen als buffer.
Het maximaal behouden van bestaand waardevol groen
staat hierbij voorop.

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie:
- Aandacht voor aangepaste bouwtechnieken wegens het
verhoogde risico op verzakkingen/zetting wegens de ligging
in mijnverzakkingsgebied.
- Gebied ten noordoosten inrichten als kwalitatieve buffer
naar de spoorlijn.

- Behoud van enkele bospartijen

- Dit is opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften.

- De buffer langs de spoorlijn wordt opgenomen op het
grafisch plan en in de stedenbouwkundige voorschriften
van het RUP
- Opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften van
het RUP dat bestaand waardevol groen maximaal
behouden dient te blijven.

Fauna en flora:
- Behoud van de vegetatie tussen de Motstraat en de
spoorweg als buffer.
- Behoud van enkele bospartijen in het gebied ten zuiden
van de Mostraat.

- Deze zone wordt op het grafisch plan en in de
stedenbouwkundige voorschriften opgenomen als buffer.
- Opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften van
het RUP dat bestaand waardevol groen maximaal
behouden dient te blijven.
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Mens:
- Ten aanzien van de hoogspanningsleiding (70kV) in het
oosten dient eveneens voldoende afstand aangehouden te
worden (50 à 60 m). Bij iedere
bouwaanvraag/verkavelingsaanvraag dient in deze zone
ook steeds vooraf een advies aangevraagd te worden bij
Elia (beperkte bouwhoogte, beperkte hoogte van bomen,
struiken,…).

- De veiligheidsnorm t.a.v. hoogspanningsleidingen wordt
gerespecteerd.  Op het grafisch plan en in de
stedenbouwkundige voorschriften worden beperkende
voorwaarden opgenomen in functie van bebouwing in de
zone van 25m aan weerszijden van de
hoogspanningsleiding overeenkomstig andere provinciale
afbakeningsprocessen.
- De instanties die advies verlenen in het kader van een
aanvaag tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige
vergunning zijn aangeduid in het overeenkomstig BVR. Het
vragen van een advies is om die reden niet ingeschreven in
de stedenbouwkundige voorschriften, temeer gezien ook de
beheerder kan wijzigen.

6.2.2.3 Visie
Vanuit de taakstelling bestaat er op korte termijn noodzaak tot het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden.
Vanuit strategische overwegingen wordt de ontwikkeling van vier woonuitbreidingsgebieden in of aansluitend
bij het kerngebied voorgesteld, waaronder het woonuitbreidingsgebied D11.

Het stedelijk woongebied Kolmen wordt omwille van de ligging op zo’n 600 meter van het kerngebied van
Beringen-centrum ontwikkeld aan een gemiddelde dichtheid van 25 woningen per hectare.

Het deelplan grenst aan de spoorlijn en omvat de ontwikkeling van een multimodaal openbaar
vervoersknooppunt met de heropening van het spoorwegstation en de komst van een regionaal busstation
(Paal-Beringen-Koersel).

De ontwikkeling van het deelplan als multimodaal vervoersknooppunt laat het deelplan uitgroeien tot een
volwaardig onderdeel van de stationsomgeving. In de eerste plaats blijft het deelplan een stedelijk woonproject.
Afhankelijk van de vraag kunnen beperkte ontwikkelingen voor commerciële activiteiten, kantoren en / of
kantoorachtigen hier hun plaats krijgen.

Een aantrekkelijke stationsomgeving draagt bij tot een vitaal kleinstedelijk gebied. De dynamiek die eigen is aan
een station en zijn omgeving wordt dan ook niet alleen versterkt door bijkomende ontwikkelingen mogelijk te
maken, maar vooral ook door aandacht te hebben voor de kwaliteit van het openbaar domein en het
functioneren als openbaar-vervoersknooppunt.

Voor het deelplan kunnen m.a.w. 2 scenario’s worden onderscheiden:
- Scenario 1 waarbij een volledige residentiële invulling wordt gegeven aan het gebied
- Scenario 2 waarbij naast een residentiële invulling (200 woongelegenheden) eveneens ruimte is voor 5000

m² kantoren,  parkeerruimte, multimodaal knooppunt, groen,…
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6.2.2.4 Concepten
Integreren van actuele natuurwaarden

Binnen de contouren van het plangebied worden een aantal
biologisch waardevolle elementen aangeduid. Het is aan te
raden om deze waardevolle elementen zoveel mogelijk te
bewaren en te integreren in het ontwerp. Deze groene
elementen kunnen als basis dienen voor de verdere uitbouw
van een groen netwerk binnen het gebied en het ontwerp
van bij het begin een groen karakter toeleveren.
Het gebied is vandaag nog grotendeels onbebouwd
gebleven. Een bijkomende hoeveelheid verharding en
bebouwing betekent dat er minder water op natuurlijke wijze
zal kunnen infiltreren naar de ondergrond. Er dienen met
ander woorden maatregelen te worden getroffen in functie
van de waterhuishouding. Voorgesteld wordt om de
voornoemde groenzones ook een waterbufferende functie
toe te kennen zodat het hemelwater er vertraagd kan
worden afgevoerd.

Ontsluiting gericht op het omliggende weefsel

Het plangebied wordt in het zuiden begrensd en in het westen
doorkruist door infrastructuur. Ter hoogte van de westelijke grens
bevindt zich een doodlopende straat, de Pieter Breugelstraat. In het
zuidwesten van het plangebied bevindt zich een wachtopening aan
het uiteinde van de Lodewijk Heyligenstraat.
In de omgeving zijn voldoende aanknopingspunten om de nieuwe
woonontwikkeling aan te sluiten op het bestaande weefsel. Zo zou
binnen het plan het lineair plein ter hoogte van de Lodewijk
Heyligenstraat doorgetrokken kunnen worden tot binnen het
plangebied om een verweving tussen het bestaande weefsel en het
plangebied te bewerkstelligen. Ook kan langsheen dit plein een lus
gevormd worden in aansluiting met het bestaande weefsel ter
ontsluiting van het zuidwestelijk gedeelte van het plangebied.
De Pieter Bruegelstraat wordt binnen het plangbied verbonden met
de Klaproosstraat en dient ter ontsluiting van het centraal gedeelte
van het plangebied. Voor het overige kunnen de
woningen/gebouwen rechtstreeks ontsloten worden langsheen de
bestaande wegen.

Een
toegankelijk gebied voor alle gebruikers

Het plangebied krijgt uitgaande van de bovenstaande
concepten een groen karakter. Op deze manier krijgt het
gebied een hoge belevingskwaliteit toegewezen. Het is dan
ook van belang het gebied beleefbaar en aldus
doorwaadbaar te maken en dit vooral in functie van de
trage weggebruikers. Zo wordt binnen het gebied in
aansluiting met de bestaande en nieuwe wegen een
netwerk van trage wegen ontwikkeld die het plangebied
dooradert.
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Verder weven aan bestaande structuren

De randen van het plangebied zijn her en der
bebouwd maar zijn in hoofdzaak nog onbebouwd.
Op bepaalde plaatsen bevindt zich een aanzet van
een bebouwingsstructuur. Bij de ontwikkeling van
het gebied kunnen de bestaande structuren
verdergezet worden. Zo wordt langsheen de
Klaproosstraat een duidelijke wand gecreëerd die
een antwoord biedt aan de bebouwing aan de
overzijde van de Klaproosstraat.
Deze bebouwingsstructuur wordt verdergezet aan
de rand van het plangebied zodat ook langsheen
de Motstraat een wand wordt gecreëerd. Gelet op
de ontwikkeling van een multimodaal openbaar
vervoersknooppunt met de heropening van het
spoorwegstation en de komst van een regionaal
busstation, is het wenselijk dat ook aan deze zijde
een voorzijde wordt ontwikkeld.

De ontwikkeling van woningen langsheen de Motstraat
met een gerichtheid naar de spoorweg impliceert dat
er achterkanten worden ontwikkeld naar het centraal
gebied binnen het plangebied. In functie van de
achterkanten dienen randvoorwaarden te worden
opgenomen zodat zij op een kwalitatieve manier
verweven kunnen worden met het openbaar domein.

Afbouwen van achterkanten

Ter hoogte van de zuidelijke grens van het plangebied
bevindt zich één woning. De achterzijde is naar het
plangebied gericht. Uitgaande van het verderzetten
van deze bebouwingsstructuur zullen nog verder
achterkanten worden ontwikkeld naar het plangebied.
Door middel van het implementeren van een tuin-
tegen-tuin principe worden deze achterkanten
afgebouwd en wordt opnieuw een voorkant
ontwikkeld.
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Ontwikkelen van woningen aan het (stedelijk) park

Het centraal gedeelte van het plangebied kan, gelet op
de aanwezigheid van de hoogspanningsleiding, slechts
met een beperkt aantal functies ingevuld worden.
Deze ruimte kan als een (stedelijk) park ingericht
worden aangevuld met een aantal ondersteunende
(bebouwde) functies en kan op deze manier een
meerwaarde bieden voor de woonontwikkeling binnen
het gebied.
Centraal op het terrein bevindt zich een (binnen)gebied
die zit opgespannen tussen de beoogde
bebouwingsstructuur langsheen de Motstraat en het
voormelde lineair stedelijk park. Dit gebied wordt
gekenmerkt door een aantal waardevolle
groenelementen Op deze plaats wordt ruimte geboden
voor een aantal grotere, al dan niet geschakelde,
volumes die integraal naar het park georiënteerd
kunnen worden. Deze volumes kunnen verweven
worden in een parkstructuur en genieten hierdoor
meteen een hoge woon- en leefkwaliteit.

Beringen als multimoldaal knooppunt in het Spartacusplan

Ter hoogte van het plangebied bevond zich vroeger het station
van Beringen. Bij het invoeren van het IC/IR-plan werd dit
station opgeheven.
Met het Spartacusplan wordt een toekomstmodel voor een
geïntegreerd openbaar vervoersnetwerk uitgewerkt in Limburg.
In het kader van dit Spartacusplan wordt het plangebied naar
voren geschoven als geschikte locatie voor de ontwikkeling als
een multimodaal knooppunt. Dit heeft belangrijke ruimtelijke
implicaties voor het plangebied. Het noordoostelijk gedeelte
van het plangebied kan volledig ontwikkeld worden in functie
van het multimodaal. Dit deel van het gebied biedt ruimte voor
de ontwikkeling van onder andere kantoren en enkele
ondersteunende functies.

Het gebied zit opgespannen tussen de spoorlijn in het oosten en het gebied dat in functie van de
hoogspanningsleiding als een (stedelijk) park wordt ingericht in het westen. Het is hierbij van belang dat
bebouwing in dit gebied zowel een representatieve gevel moet krijgen naar de spoorlijn alsook naar het park.
Dit gebouw kan als een geluidswal geconcipieerd worden voor het geluid dat gegenereerd wordt door het
spoorverkeer naar het achterliggend gebied. In dit geval kan plaatselijk de buffer ter hoogte van de spoorweg
opgeheven worden en neemt het gebouw de bufferende functie op zich.

Door de inrichting van een multimodaal knooppunt op deze locatie krijgt deze locatie een poortfunctie voor de
stad. Dit kan ook aan de hand van bebouwing ruimtelijk worden vertaald. De bebouwing en/of publieke ruimte
moet hieromtrent ook een kwalitatieve “kop” krijgen naar de Koerselsesteenweg.

De stedelijke functies rond het multimodale knooppunt worden ontsloten via de Koerselsesteenweg. De
Koerselsesteenweg is een drukke weg: Een beveiligde oversteek Motstraat – Koerselsesteenweg moet
gerealiseerd worden. De woonfunctie wordt ontsloten via de Pieter Breugelstraat en de Klaproosstraat.
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6.2.2.5 Mogelijk inrichtingsvoorstel10

10 Inrichtingsschets opgemaakt door De Gouden Lineaal Architecten in opdracht van Geosted bvba d.d. juli 2011
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6.2.3 ESSENTIËLE ASPECTEN TE VERTALEN IN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Deze paragraaf vat deze elementen uit de visie, de ruimtelijke concepten en de milieutoets samen, die zeker
opgenomen moeten worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het deelplan.
Het kan gaan om zowel elementen naar mogelijke bestemmingen en functies als bebouwings- en
inrichtingsvoorschriften en beheersmaatregelen.

Woonuitbreidingsgebied bestemmen als stedelijk woongebied.
Het deelplan wordt ontwikkeld in functie van wonen aan een woondichtheid van 25 woningen per
hectare.
Hoogspanningsleiding en een beperkt bebouwbare zone rondom hoogspanningsleiding (25m aan
weerszijden van de hoogspanningsleiding).
Bufferzone voorzien naar de aangrenzende spoorlijn.
Reservatiestrook voorzien voor de mogelijke ontwikkeling van een multimodaal vervoersknoopppunt
en hieraan gekoppelde voorzieningen.

6.2.4 OP TE HEFFEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Ten gevolge van voorliggend deelplan wordt woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan zoals vastgelegd
op het gewestplan Hasselt - Genk (KB 3 april 1979) opgeheven.

De verkaveling VK 1390897 gelegen binnen de contouren van het deelplan wordt niet opgeheven.

De verkaveling VK 1079512 gelegen binnen de contouren van het deelplan wordt, zoals aangeduid op het
grafisch plan, deels opgeheven.

6.2.5 RUIMTEBALANS

DEELPLAN 2B

BESTEMMINGSZONE huidige bestemming bestemming PRUP

woonuitbreidingsgebied 6,7ha
woongebied 0,6ha
agrarisch gebied 0,3ha

stedelijk woongebied 6,9ha
zone voor spoorinfrastructuur 0,7ha

TOTAAL: 7,7 ha 7,7 ha
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6.2.6 PLANSCHADE / PLANBATEN

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009, in werking getreden op 16 mei 2009, bepaalt dat
een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vanaf nu ook een register, al dan niet grafisch,  van de planbaten en
planschade moet bevatten.

Planschade is een vergoeding die onder bepaalde voorwaarden kan worden geëist door de eigenaars van
onroerende goederen wanneer hun percelen op basis van een inwerking getreden bestemmingsplan niet meer
in aanmerking komen voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen, terwijl ze voor de inwerking treding
van het bestemmingsplan daarvoor wel in aanmerking kwamen.  De eis tot planschadevergoeding wordt
gericht aan de initiatief nemende overheid.
In enkele gevallen is er geen planschade vergoeding (meer) verschuldigd:

1. indien de vervaltermijn verstreken is; i.e. 5 jaar na de inwerkingtreding van het plan dat aanleiding
gaf tot de schade;

2. wanneer de schade in aanmerking komt voor kapitaalschade, zoals bedoeld met de
“bestemmingswijzigingscompensatie” (zie ook volgende paragraaf).

3. wanneer er een onteigeningsbeslissing is, dan wordt de vervaltermijn om een planschadevergoeding
aan te vragen gedurende 5 jaar geschorst.

Planbaten is een heffing die eigenaars van onroerende goederen verschuldigd zijn aan het Vlaams Gewest
wanneer op basis van een in werking getreden bestemmingsplan, een perceel in aanmerking komt voor een
vergunning of om te verkavelen, waarvoor het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat plan niet
in aanmerking kwam.  De eigenaar van een grond die meer waard wordt doordat de grond een andere
bestemming krijgt met de inwerkingtreding van een bestemmingsplan, dient een belasting te betalen op de
ontstane meerwaarde.

Op volgende figuur wordt aangeduid welke percelen of delen van percelen mogelijk getroffen worden door
planbaten en/of planschade.
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Figuur 5: Planbaten en planschade



PRUP KSG BERINGEN

NOT01A-08043.12_def.doc  79

6.2.7 GEBRUIKERSCOMPENSATIE DOOR BESTEMMINGSWIJZIGING

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009, in werking getreden op 1 september 2009,
bepaalt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vanaf nu in voorkomend geval ook een register met de
percelen die recht hebben op een gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en
erfdienstbaarheden tot openbaar nut opgelegd door de Vlaamse overheid:

- Een bestemmingswijziging is een wijziging t.g.v. een ruimtelijk uitvoeringsplan dat een landbouwzone
omzet naar een natuur- of boszone of een zone ‘overig groen’.

- Schade door ‘overdrukken’ kan zich voordoen wanneer op de bestemming van een gebied een overdruk
‘ecologisch belang’, ‘ecologische waarde,’ ‘overstromingsgebied’, ‘reservaat’ of ‘valleigebied’ wordt
gelegd.

- Gebruikers hebben recht op een compensatie voor de geleden schade die ontstaan is door een
erfdienstbaarheid tot openbaar nut opgelegd door de Vlaamse overheid op een agrarisch gebied of op
een landzone, wanneer die erfdienstbaarheid ‘meer gebruiksbeperkingen teweegbrengt dan
redelijkerwijs in het algemeen belang en ter vrijwaring van de basismilieukwaliteit moet aanvaard
worden’.

De gebruikerscompensatie wordt uitbetaald door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kent de
compensatie pas toe wanneer ze deze gebruiksbeperking heeft vastgesteld op basis van het advies van de
bevoegde kapitaalschadecommissie.  De Vlaamse Regering zal later nog de details over de berekening van de
compensatie bepalen.

De gebruikers dienen hun aanvraag voor een gebruikerscompensatie in bij de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM). De VLM brengt de gebruiker op de hoogte van haar ontwerpbeslissing. De aanvrager kan tegen deze
ontwerpbeslissingen bezwaar aantekenen. Is er geen tijdig bezwaar ingediend, dan neemt de VLM onmiddellijk
een definitieve beslissing. De Vlaamse Regering bepaalt later de concrete spelregels en termijnen voor de
aanvraagprocedure, de bezwaarprocedure, de uitbetalingstermijnen, enz.
De VLM kan de gebruikerscompensatie toekennen naar aanleiding van ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen
van aanleg of beschikkingen tot oplegging van een erfdienstbaarheid tot openbaar nut die vanaf 1 januari 2008
definitief zijn vastgesteld of aangenomen.

Voor deelplan 2B is er geen gebruikerscompensatie van toepassing.
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6.3 Deelplan 2C – Stedelijk woongebied Broekhoven (WUG B12)

6.3.1 BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

6.3.1.1 Situering
Deelplan 2C omvat het woonuitbreidingsgebied B12 en beslaat circa 21 ha. Deelplan 2C is gelegen in het zuiden
van Beringen, ten zuiden van het centrum van Beringen en ten oosten van de Kasteletsingel-zuid (N72). Verder
wordt het gebied begrensd door de Everselstraat (oosten), de Broekhovenstraat (noorden) en de Kasteletsingel
Zuid - N72, de ringweg (2x2 rijstroken) rond Beringen (zuidwesten).

6.3.1.2 Ruimtelijke context
Deelplan 2C sluit ten noorden aan op het kerngebied van Beringen-centrum. Ten noorden en ten oosten grenst
het deelplan aan bestaand woongebied. Ten zuiden van de Kasteletsingel (N72) ligt de industriezone Beringen-
zuid. Ten westen van de Kasteletsingel Zuid is er een regionaal bedrijventerrein (deels watergebonden
(Albertkanaal)).  Het noordwest-zuidoost gerichte Albertkanaal vormt een sterk structurerende infrastructuur
ten westen van het deelplan.

6.3.1.3 Bestaande feitelijke toestand

Kaart 16: Deelplan 2C - Bestaande feitelijke toestand: topografische kaart

Kaart 17: Deelplan 2C - Bestaande feitelijke toestand: orthofoto

Het deelplan 2C is momenteel in gebruik als weiland, akker en bos. Het gebied wordt in noordoost-
zuidwestelijke richting doorsneden door de Helderbeek en ligt grotendeels in natuurlijk overstromingsgebied
(overstroombaar vanuit de waterloop). Het betreft grotendeels zeer natte lemig zandbodem, die momenteel
wordt gebruikt als loofbos en (alluviaal) weiland.

De Helderbeek heeft ter hoogte van het deelplan een goede structuurkwaliteit. De oeverzone van de Helderbeek
is er relatief breed en kent een zwakke helling. De taluds zijn iets steiler en kennen een abrupte overgang naar
de naastliggende akkers. Onder en tussen de Everselstraat en de Hasseltsesteenweg is de Helderbeek ingebuisd.

Ter hoogte van deelplan staat er op de hoek van de Broekhovenstraat en de Everselstraat een beschermde
kapel, Kapel van Broekhoven.

Het landschap is er open tot halfopen met overwegend een agrarisch gebruik (akkers). Delen van het gebied
t.h.v. de Broekhovenstraat en Vestingsstraat zijn ingericht als weide voor paarden. Het centraal westelijk deel is
opgehoogd en verruigd met bomen met ondergroei van braam (bosstruweel). Binnen het gebied komen enkele
solitaire bomen voor op de perceelsranden. Door het gebied stroomt de Helderbeek van oost naar west in open
bedding. Ten oosten van de Everselstraat is de Helderbeek deels ingebuisd.

Ten zuiden van de woningen langs de Vestingstraat is er stapeling van afval.

Het omgevinglawaai wordt gedomineerd door het wegverkeer van de nabijgelegen Kasteletsingel-Zuid.
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Zicht op akkers vanaf Everselstraat t.h.v.Helderbeek

Helderbeek ter hoogte van het deelplan (zicht vanaf
Everselstraat)

Everselstraat

Broekhovenlaan Vestingsstraat

Stort t.h.v. Vestingstraat (achter garageboxen) en achterliggende ruigte.
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6.3.1.4 Bestaande juridische toestand
De bestaande juridische toestand wordt weergegeven in onderstaande tabel en op volgende kaarten:

Kaart 18: Deelplan 2C - Bestaande juridische toestand: gewestplan

Kaart 19: Deelplan 2C - Bestaande juridische toestand: verkavelingsvergunningen, BPA- en RUP-contouren

Kaart 20: Deelplan 2C - Bestaande juridische toestand: beschermde dorps- en stadsgezichten en landschappen en andere
beschermingen vanuit het leefmilieu

Type In of grenzend aan het projectgebied
Gewestplan Gewestplan Hasselt - Genk (KB 3 april 1979). Gelegen in de volgende bestemmingszone:

- woonuitbreidingsgebied
Gewestelijk RUP Geen

Provinciaal RUP Geen

BPA Geen

Gemeentelijk RUP Geen

Beschermd monument Geen

Beschermd landschap Geen

Beschermd dorpsgezicht Geen

Beschermd stadsgezicht Geen

Vogelrichtlijngebied Geen

Habitatrichtlijngebied Geen

Gebieden van het VEN/IVON Geen

Natuurreservaten Geen

Beschermingszone
waterwingebied

Geen

Voorkooprecht Geen

Verkavelingsvergunningen Deel van VK1099369 (of 3580-V1972/00109), VK1025391 (of 3580-V1962/00003), VK1078116
(of 3580-V1967/00055), VK1106965, VK1026519 (of 3580-V1963/00014), VK1026908 (of
V1989/00002)
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6.3.2 GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

6.3.2.1 Randvoorwaarden vanuit de bestaande ruimtelijke en fysische structuur.

Het plangebied wordt van noordoost naar
zuidwest doorsneden door de Helderbeek.
De beekvalleien zijn van belang als
ecologische verbindingen. De beekvalleien
moeten daardoor gevrijwaard worden van
bebouwing en in hun natuurwaarde
behouden blijven.
Ook binnen het plangebied wordt,
uitgaande van de bovenstaande visie,
voldoende ruimte behouden voor de beek
zodat zij in haar natuurwaarde kan worden
behouden en versterkt. Het gebied kan als
een zachte recreatie-as ingericht worden.

Het plangebied leunt in westelijk richting
aan bij de Kasteletsingel-Zuid. De
Kasteletsingel is een belangrijke verkeersas
die dagelijks veel verkeer verwerkt. Om deze
verkeersinfrastructuur te bufferen naar het
nieuw te ontwikkelen woongebied wordt
parallel aan de Kasteletsingel-Zuid een
groenbuffer bestemd.

6.3.2.2 MILDERENDE MAATREGELEN EN RANDVOORWAARDEN UIT HET PLAN-MER
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Milderende maatregelen en randvoorwaarden Doorwerking in het PRUP
Mobiliteit:
-Via Everselstraat naar de Kasteletsingel-Zuid (100 %
wonen)
scenario 2: scheiden van verkeer voor beide functies, wonen
via Everselstraat, stedelijk ondersteunende functies via een
aan te leggen ventweg naar de rotonde van Everselstraat-
Kasteletsingel-Zuid.
-Realisatie van een fietsbrug of fietstunnel ter hoogte van
de kruising met de Everselstraat en de N72a
Hasseltsesteenweg

- Het stedelijk woongebied wordt integraal ontsloten naar
de Everselstraat. Enkel de woningen aan de
Broekhovenstraat kunnen ook langs die weg ontsloten
worden.
- Scenario 2 wordt niet weerhouden.

-Het kruispunt Everselstraat – Hasseltsesteenweg N72a ligt
buiten de contour van het deelplan.

Geluid:
- Ruimte voor een geluidsberm of afstandsbuffer met
streekeigen toegankelijk groen indien scenario 1.
- Aangepaste oriëntatie van de woningen
- Extra isolatie van de woning (enkel effect binnen, niet in
tuin)

- Daar waar het stedelijk woongebied raakt aan de
Kasteletsingel-Zuid dient een bufferzone van voldoende
breedte aangelegd te worden. Dit zal ook als dusdanig
doorvertaald worden in het grafisch plan en de
stedenbouwkundige voorschriften van onderhavig RUP.
- De overige elementen worden best bekeken bij de
effectieve aansnijding van het deelplan.

Lucht:
Scenario 1: Voor de ontwikkelingen langs de Kasteletsingel-
Zuid wordt aanbevolen om voldoende afstand aan te
houden t.o.v. de weg (30m) om zo geen stijging te hebben
van stikstofoxide.

- Daar waar het stedelijk woongebied raakt aan de
Kasteletsingel-Zuid dient een bufferzone van voldoende
breedte aangelegd te worden (30 m). Dit zal ook als
dusdanig doorvertaald worden in het grafisch plan en de
stedenbouwkundige voorschriften van onderhavig RUP.

Water:
- Ruimte voor buffering hemelwater en vertraagde

afvoer naar Helderbeek
- Afbakenen van oeverzones langs de waterloop 10m

- Dit is opgenomen in de voorschriften en op grafisch plan.

- Dit is opgenomen in de voorschriften en op het grafisch
plan.

Fauna en Flora:
- Indien diepere bemaling dan -3m (scenario 2):

retourbemaling of werken in gesloten bouwput

- Behoud donkere zones langsheen Helderbeek
(aangepaste verlichting)

- Dit zijn elementen die op vergunningenniveau bekeken
moeten worden.

- Dit wordt opgenomen in de stedenbouwkundige
voorschriften van het RUP

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie:
Behouden van de Helderbeek in huidige open tracé en
buffering ten aanzien van de te realiseren bebouwing
Scenario 1: landschapsbuffering (15 m) naar de
Kasteletsingel Noord en bedrijventerrein toe
Scenario 2 en 3: buffering naar de stedelijke functies toe

- Op het grafisch plan is de beek aangeduid en in de
stedenbouwkundige voorschriften is ingeschreven dat deze
behouden dient te blijven in een open tracé.
- Op het plan wordt een bufferzone van 30m breed
aangeduid op de plek waar het stedelijk woongebied grenst
aan de Kasteletsingel-Zuid.
- Scenario 2 en 3 worden niet weerhouden.

Mens:
Scenario 1: landschapsbuffering (15 m) naar de
Kasteletsingel Noord en bedrijventerrein toe
Scenario 2: buffering van de woningen naar de stedelijke
ondersteunende functies toe
- Voorzien van een geluidscherm, voldoende afstand
aanhouden t.o.v. de weg (N72) of het voorzien van
stedelijke ondersteunende functies parallel aan de N72 (=
scenario 2).
- Behoud van delen van het bos/struweel wordt aanbevolen
in functie van een verbeterde woonkwaliteit.
-Toepassen parkeernormen voor bepalen parkeerbehoefte
(scenario 2 en 3)

- Daar waar het stedelijk woongebied raakt aan de
Kasteletsingel-Zuid dient een bufferzone van voldoende
breedte aangelegd te worden (30 m).
- Scenario 2 wordt niet weerhouden.
- Dit is opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften.
- Scenario 2 en 3 worden niet weerhouden.
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Milderende maatregelen en randvoorwaarden Doorwerking in het PRUP

- Voor scenario 3 is het wel wenselijk de nodige
parkeerplaatsen zoveel als mogelijk te voorzien op het dak.
Scenario 3 – beperken oppervlakte grootschalige
kleinhandel

6.3.2.3 Visie
Vanuit de taakstelling bestaat er op korte termijn noodzaak tot het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden.
Vanuit strategische overwegingen wordt de ontwikkeling van vier woonuitbreidingsgebieden in of aansluitend
bij het kerngebied voorgesteld, waaronder het woonuitbreidingsgebied B12.

De stad Beringen wenst haar centrumfuncties sterker uit te bouwen. Het deelplan 2C is één van de drie in het
gemeentelijk structuurplan aangeduide mogelijke zones voor toekomstige centrumactiviteiten die het
wijkniveau overschrijden. Minstens 60% van de totale oppervlakte van het gebied is reeds in eigendom van
Beringen. Hierdoor is het interessant om naast een woonfunctie ook stedelijke ontwikkeling binnen dit
deelgebied te voorzien. Voor het deelplan worden drie scenario’s onderzocht in het plan-MER:

scenario 1 een volledige residentiële invulling
scenario 2: gebied deels ontwikkelen als wonen en deels als gebied voor stedelijk ondersteunende
functies.
scenario 3: 300 woongelegenheden en 24500m² grootschalige kleinhandel

Bij de ontwikkeling van het gebied dient rekening te worden houden met de Helderbeek die het deelplan
doorkruist.
Het deelplan dient te ontsluiten op de Everselstraat en de Broekhovenstraat. Een bijkomende aansluiting op de
Kasteletsingel-Zuid (N72) is niet wenselijk in functie van de nog te ontwikkelen woonomgeving.
Nog niet gerealiseerde (delen van) verkavelingsvergunningen binnen het deelplan worden opgeheven. Op die
manier kan de ruimtelijke ontwikkeling van het stedelijk woongebied geoptimaliseerd worden.
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6.3.2.4 Toelichting verschillende scenario’s

Het eerste scenario handelt over een volledig
residentiële invulling. Het gebied heeft een grootte
van ca. 21 ha. Het gebied biedt in dit scenario dus
ruimte aan zo een 530 woningen. Indien wordt
geopteerd voor een volledig residentiële invulling
moet immers wel rekening gehouden worden met de
ligging langsheen de Kasteletsingel-Zuid omwille van
de geluidshinder en om geen stijging van de
hoeveelheid stikstofoxide te krijgen ter hoogte van de
nieuwe woningen. De oprichting van een geluidswal
of een (groen)buffer is hiervoor aangewezen.

In het tweede scenario wordt rekening gehouden met
een gemengde stedelijke ontwikkeling waarbij naast
een residentiële invulling ook ruimte wordt geboden
voor de inrichting van kleinhandel, en dit aan de rand
van het gebied ter hoogte van de Kasteletsingel. Het
betreft meer bepaald kleinhandelsfuncties met een
minimale vloeroppervlakte van 600m². Deze functies
vormen een nieuwe rand aan het gebied en fungeren
in dit geval als een buffer tussen de Kasteletsingel en
het woongebied.

Het derde scenario voorziet naast een 300-tal
woongelegenheden in 24.500 m² grootschalige
kleinhandel en 735 parkeerplaatsen. Deze
grootschalige kleinhandel wordt wederom ingepland
aan de rand van het gebied ter hoogte van de
Kasteletsingel en neemt ook hier de bufferende rol op
zich.

6.3.2.5 Afweging scenario

Woonbehoefte

Het gebied beslaat een oppervlakte van 21,86ha. Met het oog op de bijgestelde taakstelling voor wat betreft
wonen blijkt dat dit gebied onder meer geschikt is voor een louter residentiële invulling (ca. 530 woningen).

Economische behoefte

Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt de voorliggende zone naar voren geschoven als een
geschikte zone voor de inrichting van centrumfuncties die het wijkniveau overschrijden. De stad geeft aan dat
een groot deel van de centrumvoorzieningen zich buiten het stedelijk gebied bevinden en er dus een noodzaak is
aan ruimte binnen het stedelijk gebied voor dergelijke ontwikkelingen. Immers, met de recente ontwikkelingen
onder meer in Be-Mine kan de behoefte aan bijkomende ruimte voor detailhandel niet aangetoond worden.
Ook de provinciale studie betreffende de Limburgse detailhandel toont aan dat Beringen nu reeds 16%
overaanbod heeft aan winkeloppervlakte.
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Mobiliteit

Het tweede en derde scenario houden rekening met de inplanting van (grootschalige) kleinhandel. Uit het Plan-
MER blijkt dat er voor een residentiële invulling reeds wijzigingen nodig zijn van de verkeersstructuur in functie
van de ontsluiting van het gebied. In het Plan-MER wordt verder ook aangegeven dat indien het gebied deels
ontwikkeld wordt met stedelijke functies er een scheiding moet gebeuren van het verkeer naar ontsluiting voor
beide functies. Het is wenselijk om de stedelijke functies via een nieuw aan te leggen ventweg rechtstreeks aan
te sluiten op de rotonde ter hoogte van het kruispunt Everselstraat-Kasteletsingel-zuid. Een sterke toename van
het verkeer op de Kasteletsingel-zuid vormt een significant negatief effect voor de verkeersveiligheid. De
inplanting van een grote hoeveelheid grootschalige kleinhandel is hierdoor niet mogelijk.

Conclusie

Het gebied blijkt geschikt voor een louter residentiële invulling, zijnde scenario 1. Voor detailhandel en dus een
gemengde stedelijke ontwikkeling kan geen behoefte meer aangetoond worden.

6.3.2.6 Concepten
Residentiële ontwikkeling

Het gebied kan ontwikkeld worden als een residentieel
woongebied. Ten aanzien van de Kasteletsingel-Zuid wordt een
bufferstrook voorzien om de woonkwaliteit maximaal te
vrijwaren. De ontsluiting van het woongebied gebeurt integraal
naar de Everselstraat.
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Maximaal behoud en Integratie van de actuele natuurwaarden

Binnen de contouren van het plangebied worden op de
biologische waarderingskaart slechts een beperkt
aantal zones als biologisch waardevol aangeduid. Het
betreft meer bepaald een gedeelte van de vegetatie
langsheen de Kasteletsingel die als zeer waardevol
beschouwd kan worden. Deze waardevolle complexen
moeten samen met de begeleidende vegetatie
langsheen de beek in de mate van het mogelijk
behouden blijven en geïntegreerd worden in de verdere
ontwikkeling van het gebied.
Het woongebied zal tot aan de Kasteletsingel reiken.
Ter hoogte van de singel is het noodzakelijk dat er
voldoende afstand gehouden wordt in functie van de
woonkwaliteit. De aanplant van een voldoende
afdoende buffer is er plaatselijk noodzakelijk. Het
bestaand waardevol groen kan hiervoor als vertrekpunt
dienen.

Het plangebied wordt grotendeels als mogelijk overstromingsgevoelig aangeduid. Het gebied is ook grotendeels
van nature overstroombaar vanuit de waterloop. Er dienen hierdoor dan ook voorzieningen te worden getroffen
in functie van de waterhuishouding op het gebied. Deze waterbufferende functie kan worden toegekend aan
het gebied ter hoogte van de beek en de aanliggende groenstructuur.

Archeologisch erfgoed

Op de luchtfoto valt een merkwaardig element op te
merken binnen het gebied. Uit de CAI blijkt het te gaan
over een motte genaamd “Motte van Broekhoven”. Een
motte is een versterkte schans die volledig omringd
wordt door diepe gracht. De Motte dateert uit de
Middeleeuwen. De motte is nog duidelijk zichtbaar in
het landschap en moet omwille van zijn
landschappelijke en archeologische waarde behouden
blijven.
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Een gescheiden ontsluiting aansluitend op de directe omgeving
Het plangebied wordt doorsneden door de Helderbeek.
Hierdoor wordt het plangebied in twee delen
opgedeeld. Het plangebied wordt in noordelijke en
oostelijk richting begrensd door woongebied. Voor de
ontsluiting van het binnen het deelplan nog te
ontwikkelen woongebied aan de Broekhovenstraat kan
aangetakt worden op de bestaande voorliggende
straat. Verder moet er maximaal ontsloten worden
naar de Everselstraat aangezien er vanaf deze weg een
snelle ontsluiting naar de Kasteletsingel-Zuid mogelijk is
alsook het hogere wegennet.

Verder weven aan bestaande structuren

Ter hoogte van de Broekhovenstraat en de
Everselstraat bevinden zich vaak fragmenten van
bebouwingslinten die een onafgewerkt beeld opleveren
in deze straten. Uitgegaan van de ontwikkelingen
binnen het plangebied is het wenselijk om de bestaande
structuren af te werken zodat deze wegen een duidelijk
profiel verkrijgen.
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Afbouwen van achterkanten

Het noordelijk gedeelte van het plangebied wordt in
noordelijk en oostelijke richting gekarakteriseerd door
de achterkanten van de bebouwing langsheen de
Broekhovenstraat en de Everselstraat. Ook het zuidelijk
gedeelte van het plangebied wordt gekenmerkt door
deze problematiek.
Door deze bebouwingslinten verder af te werken
worden allemaal achterkanten gecreëerd naar het
plangebied. Ten aanzien van de woonontwikkeling
binnen het gebied worden de achterkanten afgebouwd.
Hieromtrent wordt gebruik gemaakt van een tuin-
tegen-tuin principe ten einde de bestaande
woonkwaliteit niet te beperken. Op die manier wordt
opnieuw een voorkant gerealiseerd naar het nog te
ontwikkelen woongebied binnen het deelplan.

Gepaste verkeersontsluiting

Rekening houdende met de geplande verhoging van de
bruggen over het Albertkanaal zal ook de
Kasteletsingel-Zuid heringericht worden. Hiervoor dient
in het noorden een deel van het plangebied ingenomen
te worden voor de realisatie van de gewenste
weginfrastructuur.
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6.3.2.7 Concept structuurschets



PRUP KSG BERINGEN

NOT01A-08043.12_def.doc  92

6.3.3 ESSENTIËLE ASPECTEN TE VERTALEN IN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Deze paragraaf vat deze elementen uit de visie, de ruimtelijke concepten en de milieutoets samen, die zeker
opgenomen moeten worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het deelplan.
Het kan gaan om zowel elementen naar mogelijke bestemmingen en functies als bebouwings- en
inrichtingsvoorschriften en beheersmaatregelen:

Het woonuitbreidingsgebied wordt omgezet naar stedelijk woongebied
Het deelplan wordt gedeeltelijk ontwikkeld in functie van wonen aan een woondichtheid van 25
woningen per hectare
De ontsluiting van het woongebied wordt maximaal gericht naar de Everselstraat
Voorzien van een bufferzone waar het stedelijk woongebied raakt aan de Kasteletsingel-Zuid
Bestemmen van een parkgebied ter hoogte van de Motte
Behoud van de Motte in zijn landschaps- en erfgoedwaarde

6.3.4 OP TE HEFFEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Ten gevolge van voorliggend deelplan wordt woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan zoals vastgelegd
op het gewestplan Hasselt - Genk (KB 3 april 1979) opgeheven.

Er zijn (delen van) de verkavelingen VK1099369, VK1025391, VK1078116, VK1106965, VK1026519, VK1026908,
gelegen binnen de contour van het plangebied, doch deze worden niet opgeheven.

6.3.5 RUIMTEBALANS

DEELPLAN 2C

BESTEMMINGSZONE huidige bestemming bestemming PRUP

woongebied 0,3ha
woonuitbreidingsgebied 22,7ha
woongebied met landelijk
karakter 1,7ha

stedelijk woongebied 22,3ha
zone voor infrastructuur 1,3ha
parkgebied 1,1ha

TOTAAL: 24,7 ha 24,7 ha

6.3.6 PLANSCHADE / PLANBATEN

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009, in werking getreden op 16 mei 2009, bepaalt dat
een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vanaf nu ook een register, al dan niet grafisch,  van de planbaten en
planschade moet bevatten.

Planschade is een vergoeding die onder bepaalde voorwaarden kan worden geëist door de eigenaars van
onroerende goederen wanneer hun percelen op basis van een inwerking getreden bestemmingsplan niet meer
in aanmerking komen voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen, terwijl ze voor de inwerking treding
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van het bestemmingsplan daarvoor wel in aanmerking kwamen.  De eis tot planschadevergoeding wordt
gericht aan de initiatief nemende overheid.
In enkele gevallen is er geen planschade vergoeding (meer) verschuldigd:

1. indien de vervaltermijn verstreken is; i.e. 5 jaar na de inwerkingtreding van het plan dat aanleiding
gaf tot de schade;

2. wanneer de schade in aanmerking komt voor kapitaalschade, zoals bedoeld met de
“bestemmingswijzigingscompensatie” (zie ook volgende paragraaf).

3. wanneer er een onteigeningsbeslissing is, dan wordt de vervaltermijn om een planschadevergoeding
aan te vragen gedurende 5 jaar geschorst.

Planbaten is een heffing die eigenaars van onroerende goederen verschuldigd zijn aan het Vlaams Gewest
wanneer op basis van een in werking getreden bestemmingsplan, een perceel in aanmerking komt voor een
vergunning of om te verkavelen, waarvoor het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat plan niet
in aanmerking kwam.  De eigenaar van een grond die meer waard wordt doordat de grond een andere
bestemming krijgt met de inwerkingtreding van een bestemmingsplan, dient een belasting te betalen op de
ontstane meerwaarde.

Op volgende figuur wordt aangeduid welke percelen of delen van percelen mogelijk getroffen worden door
planbaten en/of planschade.
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Figuur 6: Planbaten en planschade
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6.3.7 GEBRUIKERSCOMPENSATIE DOOR BESTEMMINGSWIJZIGING

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009, in werking getreden op 1 september 2009,
bepaalt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vanaf nu in voorkomend geval ook een register met de
percelen die recht hebben op een gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en
erfdienstbaarheden tot openbaar nut opgelegd door de Vlaamse overheid:

- Een bestemmingswijziging is een wijziging t.g.v. een ruimtelijk uitvoeringsplan dat een landbouwzone
omzet naar een natuur- of boszone of een zone ‘overig groen’.

- Schade door ‘overdrukken’ kan zich voordoen wanneer op de bestemming van een gebied een overdruk
‘ecologisch belang’, ‘ecologische waarde’ ‘overstromingsgebied’, ‘reservaat’ of ‘valleigebied’ wordt
gelegd.

- Gebruikers hebben recht op een compensatie voor de geleden schade die ontstaan is door een
erfdienstbaarheid tot openbaar nut opgelegd door de Vlaamse overheid op een agrarisch gebied of op
een landzone, wanneer die erfdienstbaarheid ‘meer gebruiksbeperkingen teweegbrengt dan
redelijkerwijs in het algemeen belang en ter vrijwaring van de basismilieukwaliteit moet aanvaard
worden’.

De gebruikerscompensatie wordt uitbetaald door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kent de
compensatie pas toe wanneer ze deze gebruiksbeperking heeft vastgesteld op basis van het advies van de
bevoegde kapitaalschadecommissie.  De Vlaamse Regering zal later nog de details over de berekening van de
compensatie bepalen.

De gebruikers dienen hun aanvraag voor een gebruikerscompensatie in bij de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM). De VLM brengt de gebruiker op de hoogte van haar ontwerpbeslissing. De aanvrager kan tegen deze
ontwerpbeslissingen bezwaar aantekenen. Is er geen tijdig bezwaar ingediend, dan neemt de VLM onmiddellijk
een definitieve beslissing. De Vlaamse Regering bepaalt later de concrete spelregels en termijnen voor de
aanvraagprocedure, de bezwaarprocedure, de uitbetalingstermijnen, enz.
De VLM kan de gebruikerscompensatie toekennen naar aanleiding van ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen
van aanleg of beschikkingen tot oplegging van een erfdienstbaarheid tot openbaar nut die vanaf 1 januari 2008
definitief zijn vastgesteld of aangenomen.

Voor deelplan 2C is er geen gebruikerscompensatie van toepassing.



PRUP KSG BERINGEN

NOT01A-08043.12_def.doc  96

7 DEELPLAN 3: RANDSTEDELIJK WOONGEBIED MUIZENHEIDE (WUG B11)

7.1 Bestaande ruimtelijke structuur

7.1.1 SITUERING

Het deelplan 3 is gelegen in het zuiden van het centrum van Beringen. Het deelplan ligt tegen de zuidoostelijke
grens van de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied. Het deelplan wordt begrensd door de driehoek
gevormd door de Hasseltsesteenweg in het zuiden, de Motstraat in het noorden en het openruimte gebied in
het oosten.

7.1.2 RUIMTELIJKE CONTEXT

Het deelplan sluit aan de zuidwestzijde aan op de bestaande bebouwing van Muizenheide. De omgeving wordt
gekenmerkt door residentiële open en half-open bebouwing. Ten noorden liggen de terreinen van KVK Beringen
(De Motbemden). In het oosten sluit het deelplan aan op een landschappelijk waardevol agrarisch gebied dat
doorkruist wordt door een aantal publieke voetpaden. Verder naar het noordoosten liggen biologisch
waardevolle natuur- en groengebieden, waaronder het VEN-gebied Helderbeek-Hokselaar.

7.1.3 BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND

Kaart 21: Deelplan 3 - Bestaande feitelijke toestand: topografische kaart

Kaart 22: Deelplan 3 - Bestaande feitelijke toestand: orthofoto

Het woonuitbreidingsgebied B11 is grotendeels reeds ontwikkeld: Enkel de oostelijke rand en de zone tussen de
Sint-Petrusstraat en de Broekwijerweg kan nog ontwikkeld worden.  De ontsluiting van het gebied kan als
tweeledig beschouwd worden. Via de Sint Petrusstraat kan het gebied in het westen rechtstreeks ontsloten
worden naar de N72a Hasseltsesteenweg, een lokale weg type II. In zuidelijke richting kan het gebied ontsloten
worden via de Muizenheidestraat en de Heusdenseweg naar de Hasseltsesteenweg.

Het deelgebied is momenteel overwegend in gebruik door landbouw (akkers en weilanden), waaronder
biologisch waardevolle weilanden (1,5 ha), met zeer waardevolle kleine landschapselementen zoals bomenrijen,
houtkanten en houtwallen en dit op een matig natte tot natte lemig zandbodem.

Het betreft een vrij vlak terrein met een lokaal microreliëf. Er komen natte depressie voor. Ten noorden van het
deelplan stroomt de Helderbeek. Het deelplan zelf wordt ligt grotendeels in van nature overstroombaar gebied
en is gedeeltelijk aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Zicht op de weilanden tussen St-Petrusstraat en Broekwijerweg (vanaf Broekwijerweg)
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Broekwijerweg Heusdenseweg

7.1.4 BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND

De bestaande juridische toestand wordt weergegeven in onderstaande tabel en op volgende kaarten:

Kaart 23: Deelplan 3 - Bestaande juridische toestand: gewestplan

Kaart 24: Deelplan 3 - Bestaande juridische toestand: verkavelingsvergunningen, BPA- en RUP-contouren

Kaart 25: Deelplan 3 - Bestaande juridische toestand: beschermde dorps- en stadsgezichten en landschappen en andere
beschermingen vanuit het leefmilieu

Type In of grenzend aan het projectgebied
Gewestplan Gewestplan Hasselt - Genk (KB 3 april 1979)

Gelegen in woonuitbreidingsgebied.
Gewestelijk RUP Geen

Provinciaal RUP Geen

BPA Geen

Gemeentelijk RUP Geen

Beschermd monument Geen

Beschermd landschap Geen

Beschermd dorpsgezicht Geen

Beschermd stadsgezicht Geen

Vogelrichtlijngebied Geen

Habitatrichtlijngebied Geen

Gebieden van het VEN/IVON Op ca. 200 meter ten noordoosten: GEN 440 Helderbeek-Hokselaar (23-10-2003)

Natuurreservaten Geen

Beschermingszone
waterwingebied

Geen

Voorkooprecht Geen

Verkavelingsvergunningen Deel van VK1377724 (of V1983/00019) en deel van VK1101523 (of 3580-V1971/00098)
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7.2 Gewenste ruimtelijke structuur

7.2.1 MILDERENDE MAATREGELEN EN RANDVOORWAARDEN UIT HET PLAN-MER

Milderende maatregelen en randvoorwaarden Doorwerking in het PRUP
Mobiliteit:
- Aanbevolen wordt om de ontsluiting via de Sint-
Petrusstraat te organiseren omdat deze weg in de huidige
situatie iets meer ruimte heeft voor bijkomend verkeer en zo
de effecten ingevolge bijkomend verkeer beperkt worden.

- Beveiliging oversteek langs N72a Hasseltsesteenweg
(Heusdenseweg, Sint-Petrusstraat).

- Voor het gedeelte van het deelplan dat nog ontwikkeld
kon worden is reeds een vergunning afgeleverd voor de
wegeniswerken. Met de nieuwe wegenis wordt een
verbinding gemaakt tussen de Sint-Petrusstraat in het
noorden en de Broekwijerweg in het zuiden. Logischewijs
zal het merendeel van het verkeer de woonwijk verlaten via
de Sint-Petrusstraat omdat dit een vlotte en directe
verbinding is naar de stad en het hogere wegennet.

- Beveiligde oversteek N72a ligt buiten de contour van het
deelplan.

Water:
Ruimte voor buffering en vertraagde afvoer naar
Helderbeek.

- In de oostelijke zone moet voldoende ruimte voorzien
worden voor waterbuffering en -infiltratie. In de
stedenbouwkundige voorschriften worden dergelijke
inrichtingen/constructies mogelijk gemaakt bijvoorbeeld
om periodieke overstromingen te bufferen naar het
woongebied.
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Milderende maatregelen en randvoorwaarden Doorwerking in het PRUP
Fauna en Flora
- Nabijheid van een GEN: bemaling is een belangrijk
aandachtspunt. Aangepaste techniek bemaling indien
dieper dan 6m moet bemaald worden (retour bemaling,
gesloten bouwput).
- Behoud oostelijk deel van het plangebied omwille van
talrijke bomen.
- Ruimte voorzien voor een kwalitatieve aansluiting op het
open ruimtegebied in het oosten.

- De bemaling is een element dat kan opgenomen worden
bij de vergunningsaanvraag, maar is geen onderwerp van
het RUP zelf.

- Het oostelijke deel van het WUG wordt niet ontwikkeld in
functie van wonen maar krijgt een bestemming die aansluit
op het aangrenzende waardevolle landschap. Dit wordt in
de stedenbouwkundige voorschriften en op het grafisch
plan aangeduid.

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie:
-. De ruimte ten oosten van de Broekwijerweg niet
aansnijden omwille van de aansluiting op het
landschappelijk waardevolle open ruimtegebied ten oosten
van het deelplan. Ruimte voorzien voor een kwalitatieve
aansluiting op het open ruimtegebied in het oosten.

- Het oostelijk deel van het WUG wordt niet ontwikkeld in
functie van wonen. Het gebied zal een bestemming krijgen
die het behoud van het landschappelijk waardevolle gebied
verzekerd.

7.2.2 VISIE

Vanuit de taakstelling bestaat er op korte termijn noodzaak tot het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden.
Met het oog op de differentiatie van het woningaanbod in het kleinstedelijk gebied wordt het
woonuitbreidingsgebied B11 gezien zijn ligging aan de rand van het KSG, tegen landschappelijk waardevol
agrarisch gebied en nabij natuurgebied, herbestemd naar een randstedelijk woongebied.

Het deelplan 3 wordt ontwikkeld aan een randstedelijke woondichtheid van 15 à 20 woningen per hectare. De
invulling moet ruimtelijk kwalitatief ingepast worden binnen de omliggende natuurlijke en recreatieve
structuren. In dit kader zal het wenselijk zijn de oostelijke rand niet te ontwikkelen in functie van wonen, maar
een kwalitatieve overgang naar de open ruimte te creëren. Deze groene rand wordt doorgetrokken tot in de
woonomgeving onder de vorm van een buurtplein, publiek en privaat groen,…

7.2.3 CONCEPTEN

Een relatie bewerkstelligen met het open
ruimtegebied
Aangaande de natuurlijke structuur bevinden zich
een aantal lineaire groenelementen binnen de
contouren van het plangebied die het gebied een
duidelijke structuur toebrengen. Het betreft een
aantal houtkanten met dominantie van zomereik.
Deze houtkanten bevinden zich aan de randen van
de percelen en zijn biologisch zeer waardevol. Binnen
de verdere ontwikkeling worden zij in hun
natuurwaarde bewaard.
Ten oosten van het plangebied bevindt zich een
waardevol open ruimtegebied. Het plangebied
functioneert als een overgangszone tussen het
woongebied en het open ruimtegebied. Het open
karakter moet binnen het plangebied zoveel mogelijk
bewaard worden.



PRUP KSG BERINGEN

NOT01A-08043.12_def.doc  100

Het uitbouwen van het netwerk van trage wegen

In de directe omgeving van het deelplan bevindt zich  een
bestaand netwerk van trage wegen (groene pijlen). In
aanvulling met en aansluitend op dit netwerk bestaat de
mogelijkheid om binnen het deelplan een aantal trage
wegen aan te leggen die de doorwaadbaarheid en
beleefbaarheid van zowel het randstedelijk woongebied
als het omliggende open ruimtegebied vergroten.

Centraal in de bestaande woonwijk bevindt zich een nog
onbebouwde ruimte die vandaag als een plein is ingericht.
Dit plein wordt in westelijk richting begrensd door een
trage weg. Deze publieke ruimte kan behouden blijven in
functie van de woonwijk en kan als een rustpunt ingezet
worden in het netwerk van trage wegen.

Ontsluiting gericht naar St-Petrusstraat

In het noorden leunt het deelplan aan tegen de Sint-
Petrusstraat. In het zuiden raakt een doodlopende
straat tot tegen de afbakening van het deelplan. Deze
weg wordt in zuidelijke richting ontsloten naar de
Broekwijerweg. Voor de ontwikkeling binnen het
plangebied bestaat dus de mogelijkheid om in
noordelijke alsook in zuidelijke richting aan te sluiten
op het bestaande wegennet.

Vanaf de Sint-Petrusstraat is er in het westen een
rechtstreekse aansluiting mogelijk naar de N72a
Hasseltsesteenweg, een lokale weg type II, en het
hogere wegennet.
Vanaf de Broekwijerweg is er via de
Muizenheidestraat een aansluiting mogelijk naar de
Sint-Petrusstraat in het noorden en vervolgens naar
de Heusdenseweg in het zuiden. Via de beide wegen is
er een ontsluiting naar de Hasseltsesteenweg
mogelijk.

Het bewerkstelligen van een verweving van het wonen met de aanliggende open ruimte

Door de aanwezigheid van waardevolle groenstructuren
en de ligging nabij een VEN-gebied wordt de
ontwikkeling als Randstedelijk woongebied ingeperkt.
De ontwikkeling voor wonen wordt meer bepaald
beperkt tot het westelijk deel van het plangebied
aansluitend bij het bestaande woonweefsel. Het oostelijk
deel is, gelet op de aanwezigheid van waardevolle
groenstructuren en de ligging op de rand van een
landschappelijk en ecologisch (zeer) waardevol
openruimtegebied, minder geschikt om ontwikkeld te
worden voor wonen en krijgt een open
ruimtebestemming toegewezen om een naadloze
aansluiting met het aanliggend landschappelijk
waardevol agrarisch gebied te bewerkstelligen.
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De nieuwe woonontwikkeling functioneert als een schakelelement tussen het bestaand omliggend woonweefsel
en de open ruimte in het oosten. Het woongebied vormt ruimtelijk één geheel. Er zijn dus geen nieuwe randen
gevormd die opgelost zouden moeten worden. Daar waar het woonweefsel aanleunt bij het open ruimtegebied
wordt er wel een nieuwe rand gevormd. Hier is er de nodige aandacht besteed  aan de afwerking van de
bebouwde omgeving naar het open ruimtegebied. Deze rand is op een kwalitatieve manier afgewerkt met
groen onder de vorm van een houtkant in aansluiting met de bestaande groenstructuren.
Ter versterking van de bestaande groenstructuren kan er verder ook ingezet worden op de inrichting van een
kwalitatief openbaar domein waarbij de straten niet enkel functioneel worden ingericht maar ook fungeren als
groene ruimtes in aansluiting met het open ruimtegebied.

Het plangebied wordt op de watertoetskaarten als mogelijk overstromingsgevoelig aangeduid. Er dienen met
andere woorden maatregelen te worden genomen in functie van de waterhuishouding binnen het gebied. Dit
kan door te werken met een open grachtensysteem in de woonstraten of het collectief bufferen van het
hemelwater in de open ruimte die in het oostelijk gedeelte van het deelplan wordt beoogd.

7.2.4 MOGELIJK INRICHTINGSVOORSTEL
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7.3 Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften
Deze paragraaf vat deze elementen uit de visie, de ruimtelijke concepten en de milieutoets samen, die zeker
opgenomen moeten worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het deelplan.
Het kan gaan om zowel elementen naar mogelijke bestemmingen en functies als bebouwings- en
inrichtingsvoorschriften en beheersmaatregelen.

- Het deel van het woonuitbreidingsgebied dat reeds gerealiseerd is wordt bestemd als stedelijk woongebied.
- Het oostelijk deel wordt bestemd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het behoud van de

landschappelijke en ecologische waarden primeert in deze zone.

7.4 Op te heffen stedenbouwkundige voorschriften

Ten gevolge van voorliggend deelplan wordt woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan zoals vastgelegd
op het gewestplan Hasselt - Genk (KB 3 april 1979) opgeheven.

Er zijn delen van de verkavelingen VK1377724 en VK1101523 gelegen binnen de contour van het deelplan, doch
deze worden niet opgeheven.

7.5 Ruimtebalans

DEELPLAN 3

BESTEMMINGSZONE huidige bestemming bestemming PRUP

woonuitbreidingsgebied 10,5ha

landschappelijk waardevol agrarisch gebied 1,9ha
stedelijk woongebied 8,5ha

TOTAAL: 10,5 ha 10,5 ha

7.6 Planschade  /  Planbaten

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009, in werking getreden op 16 mei 2009, bepaalt dat
een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vanaf nu ook een register, al dan niet grafisch,  van de planbaten en
planschade moet bevatten.

Planschade is een vergoeding die onder bepaalde voorwaarden kan worden geëist door de eigenaars van
onroerende goederen wanneer hun percelen op basis van een inwerking getreden bestemmingsplan niet meer
in aanmerking komen voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen, terwijl ze voor de inwerking treding
van het bestemmingsplan daarvoor wel in aanmerking kwamen.  De eis tot planschadevergoeding wordt
gericht aan de initiatief nemende overheid.
In enkele gevallen is er geen planschade vergoeding (meer) verschuldigd:

1. indien de vervaltermijn verstreken is; i.e. 5 jaar na de inwerkingtreding van het plan dat aanleiding
gaf tot de schade;

2. wanneer de schade in aanmerking komt voor kapitaalschade, zoals bedoeld met de
“bestemmingswijzigingscompensatie” (zie ook volgende paragraaf).



PRUP KSG BERINGEN

NOT01A-08043.12_def.doc  103

3. wanneer er een onteigeningsbeslissing is, dan wordt de vervaltermijn om een planschadevergoeding
aan te vragen gedurende 5 jaar geschorst.

Planbaten is een heffing die eigenaars van onroerende goederen verschuldigd zijn aan het Vlaams Gewest
wanneer op basis van een in werking getreden bestemmingsplan, een perceel in aanmerking komt voor een
vergunning of om te verkavelen, waarvoor het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat plan niet
in aanmerking kwam.  De eigenaar van een grond die meer waard wordt doordat de grond een andere
bestemming krijgt met de inwerkingtreding van een bestemmingsplan, dient een belasting te betalen op de
ontstane meerwaarde.

Op volgende figuur wordt aangeduid welke percelen of delen van percelen mogelijk getroffen worden door
planbaten en/of –schade.
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Figuur 7: Planbaten en planschade
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7.7 Gebruikerscompensatie door bestemmingswijziging
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009, in werking getreden op 1 september 2009,
bepaalt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vanaf nu in voorkomend geval ook een register met de
percelen die recht hebben op een gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en
erfdienstbaarheden tot openbaar nut opgelegd door de Vlaamse overheid:

- Een bestemmingswijziging is een wijziging t.g.v. een ruimtelijk uitvoeringsplan dat een landbouwzone
omzet naar een natuur- of boszone of een zone ‘overig groen’.

- Schade door ‘overdrukken’ kan zich voordoen wanneer op de bestemming van een gebied een overdruk
‘ecologisch belang’, ‘ecologische waarde’ ‘overstromingsgebied’, ‘reservaat’ of ‘valleigebied’ wordt
gelegd.

- Gebruikers hebben recht op een compensatie voor de geleden schade die ontstaan is door een
erfdienstbaarheid tot openbaar nut opgelegd door de Vlaamse overheid op een agrarisch gebied of op
een landzone, wanneer die erfdienstbaarheid ‘meer gebruiksbeperkingen teweegbrengt dan
redelijkerwijs in het algemeen belang en ter vrijwaring van de basismilieukwaliteit moet aanvaard
worden’.

De gebruikerscompensatie wordt uitbetaald door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kent de
compensatie pas toe wanneer ze deze gebruiksbeperking heeft vastgesteld op basis van het advies van de
bevoegde kapitaalschadecommissie.  De Vlaamse Regering zal later nog de details over de berekening van de
compensatie bepalen.

De gebruikers dienen hun aanvraag voor een gebruikerscompensatie in bij de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM). De VLM brengt de gebruiker op de hoogte van haar ontwerpbeslissing. De aanvrager kan tegen deze
ontwerpbeslissingen bezwaar aantekenen. Is er geen tijdig bezwaar ingediend, dan neemt de VLM onmiddellijk
een definitieve beslissing. De Vlaamse Regering bepaalt later de concrete spelregels en termijnen voor de
aanvraagprocedure, de bezwaarprocedure, de uitbetalingstermijnen, enz.
De VLM kan de gebruikerscompensatie toekennen naar aanleiding van ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen
van aanleg of beschikkingen tot oplegging van een erfdienstbaarheid tot openbaar nut die vanaf 1 januari 2008
definitief zijn vastgesteld of aangenomen.

Voor deelplan 3 is er geen gebruikerscompensatie van toepassing.
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8 BIJLAGE 1: GOEDKEURING PLAN-MER
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kaart: GRB, bestaande RUP 's en BPA 's, 
           en verkavelingen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV

Industriepark-Noord
VK1025776

VK1391455

VK1101069

VK1124504

VK1025761

VK1375738

VK1044227

VK1092710VK1374614

VK1101057

VK1025719

VK1102657

VK1076327
VK1076327

VK1102461

VK1122597

VK1091616

VK1077190

VK1102414

VK1122781VK1049825

VK1077190 VK1077864

VK1077869

VK4057266

VK1077852

VK1390803

VK1122540

VK1101161

VK1387054

VK1092744

VK1102633

VK1102168

VK1092744

VK1122798

VK1026630

VK1090655

VK1025776

VK6660533

VK1369521

Stedelijk woongebied Molenveld

44PPPPP
N

0 50 100 150 20025
Meter

Legende:
indicatieve grens deelplan
verkaveling
bestaand BPA
GRB - Wgr - gracht
GRB - Adp - administratief perceel
GRB - Gba - gebouwaanhorigheid
hoofdgebouw
bijgebouw
GRB - Sbn - spoorbaan
GRB - Wtz - watergang

BERINGEN

HAM

LUMMEN

BALEN

HEUSDEN-ZOLDER

LEOPOLDSBURG

DIEST

ZONHOVENHALEN

Provincie LimburgOpdrachtgever:

STAD BERINGEN

PRUP Afbakening Kleinstedelijk 
Gebied Beringen

deelplan 1 Stedelijk woongebied Molenveld

© Sweco  Belgium nv  Alle rechten  voorbehouden



kaart: bouwkundig en beschermd erfgoed

 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed 06/2013, RWO, Beschermde Landschappen, stads- en 
dorpsgezichten, monumenten, 2013
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kaart: natura 2000 en VEN-gebied
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Stedelijk woongebied Molenveld

44PPPPP
N

0 50 100 150 20025
Meter

Legende:
indicatieve grens deelplan
Habitatrichtlijngebieden
Vogelrichtlijngebieden

VEN en IVON - VEN- of IVON-gebied (01/01/2013)
Grote Eenheden Natuur
Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling
natuurverwevingsgebied BERINGEN

HAM

LUMMEN

BALEN

HEUSDEN-ZOLDER

LEOPOLDSBURG

DIEST

ZONHOVENHALEN

Provincie LimburgOpdrachtgever:

STAD BERINGEN

PRUP Afbakening Kleinstedelijk 
Gebied Beringen

deelplan 1 Stedelijk woongebied Molenveld

© Sweco  Belgium nv  Alle rechten  voorbehouden



kaart: waterlopen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV

Zw
art

eb
ee

k

Kleine Beek

Slambeek

Stedelijk woongebied Molenveld

44PPPPP
N

0 50 100 150 20025
Meter

Legende:
indicatieve grens deelplan
waterlopen

BERINGEN

HAM

LUMMEN

BALEN

HEUSDEN-ZOLDER

LEOPOLDSBURG

DIEST

ZONHOVENHALEN

Provincie LimburgOpdrachtgever:

STAD BERINGEN

PRUP Afbakening Kleinstedelijk 
Gebied Beringen

deelplan 1 Stedelijk woongebied Molenveld

© Sweco  Belgium nv  Alle rechten  voorbehouden



kaart: overstromingsgevoelige gebieden
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kaart: gewestplan
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kaart: GRB, bestaande RUP 's en BPA 's, 
           en verkavelingen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: bouwkundig en beschermd erfgoed

 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed 06/2013, RWO, Beschermde Landschappen, stads- en 
dorpsgezichten, monumenten, 2013
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kaart: landschapsatlas

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: natura 2000 en VEN-gebied

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: waterlopen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: overstromingsgevoelige gebieden

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: orthofoto

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: stratenatlas

Bron: Open Streetmap
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kaart: topografische kaart

Bron: topokaart NGI
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kaart: gewestplan

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: GRB, bestaande RUP 's en BPA 's, 
           en verkavelingen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: bouwkundig en beschermd erfgoed

 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed 06/2013, RWO, Beschermde Landschappen, stads- en 
dorpsgezichten, monumenten, 2013
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kaart: landschapsatlas

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: natura 2000 en VEN-gebied

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: waterlopen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: overstromingsgevoelige gebieden

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: orthofoto

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: stratenatlas

Bron: Open Streetmap
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kaart: topografische kaart

Bron: topokaart NGI
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kaart: gewestplan

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: GRB, bestaande RUP 's en BPA 's, 
           en verkavelingen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: bouwkundig en beschermd erfgoed

 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed 06/2013, RWO, Beschermde Landschappen, stads- en 
dorpsgezichten, monumenten, 2013
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kaart: landschapsatlas

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: natura 2000 en VEN-gebied

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: waterlopen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: overstromingsgevoelige gebieden

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV

Randstelijk woongebied Muizenheide

44PPPPP
N

0 50 100 150 20025
Meter

Legende:
indicatieve grens deelplan

Watertoets - overstromingsgevoelige gebieden 2014
Niet overstromingsgevoelig
Effectief overstromingsgevoelig
Mogelijk overstromingsgevoelig

BERINGEN

HAM

LUMMEN

BALEN

HEUSDEN-ZOLDER

LEOPOLDSBURG

DIEST

ZONHOVENHALEN

Provincie LimburgOpdrachtgever:

STAD BERINGEN

PRUP Afbakening Kleinstedelijk 
Gebied Beringen

deelplan 4 Randstelijk woongebied Muizenheide

© Sweco  Belgium nv  Alle rechten  voorbehouden



PRUP KSG BERINGEN

NOT01A-08043.12_def.doc  112

[ STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ]

Dit deel beschrijft de stedenbouwkundige voorschriften van het grafisch plan voor de verschillende deelplannen  Elke zone
heeft een herkenbare bladschikking, ingedeeld in drie kolommen.  In de eerste kolom wordt een inhoudelijke toelichting
gegeven.  In kolom twee zijn de essentiële inhoudelijke aspecten opgenomen die belangrijk zijn om het beoogde te
realiseren.  Deze twee kolommen hebben een toelichtende en richtinggevende functie.  In de derde kolom worden de
stedenbouwkundige voorschriften en dus het juridische en bindend aspect opgenomen.

Voor de grafische plannen is het GRB als onderlegger genomen. Er is steeds gebruik gemaakt van de meest recente versies.
Voor deelplannen 2A en 3 omvat het meest actuele GRB voor de recente woonontwikkelingen enkel de weergave van de
gebouwen en niet van de percelen.
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10 ALGEMENE BEPALINGEN

10.1 Gehanteerde begrippen

Architecturaal geheel: is een geheel van verschillende bouwvolumes en open ruimten die door hun omgeving,
detaillering, materiaalgebruik en kleurschakering als één gebouwencomplex kunnen worden
beschouwd en van op afstand ervaren worden als één geheel.

Bestemming: de bestemming duidt de functie aan die door het plan juridisch vastgelegd wordt. De
hoofdbestemming moet steeds gerealiseerd worden en dit voor minstens de helft van de bruto
vloeroppervlakte;
Ondergeschikte bestemmingen zijn steeds ondergeschikt aan de hoofdbestemming. Alle
toegelaten ondergeschikte bestemmingen samen mogen niet meer dan 50% van de bruto-
vloeroppervlakte innemen. Wanneer ondergeschikte functies niet verenigbaar zijn met de
hoofdfunctie kunnen zij niet gerealiseerd worden;
Nevengeschikte bestemmingen zijn evenwaardig aan de hoofdbestemming, nevengeschikte
functies zijn functies die evenwaardig zijn aan de hoofdfunctie.

Bijgebouw: bijgebouwen zijn vrijstaande gebouwen die niet aan het hoofdgebouw gekoppeld zijn. Ze
bevatten nooit een woonfunctie.

Bouwhoogte: de hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het peil op de rooilijn tot de bovenzijde van
de goot of de kroonlijst. De dakhoogte wordt hierin niet meegerekend. De nokhoogte behelst
tevens het dakvolume.

(Volwaardige) bouwlaag:  een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte
liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting
van onderbouw en zolder.

Constructie: een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, al dan niet bestaande uit
duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond
steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al
kan het goed uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig
ondergronds;

Hoofdgebouw: het hoofdgebouw is het gebouw dat zowel morfologisch, als naar ligging en gebruik als het
belangrijkste gebouw kan worden aangeduid. Dit is het gebouw dat de hoofdbestemming
herbergt en zich in voorkomend geval aan de voorbouwlijn bevindt.

Maaiveld: het gemiddelde peil van de stoep, het voetpad of het bestaande grondpeil.

Natuurtechnische milieubouw: het geheel van technieken die gebruikt worden om bij de inrichting (en het beheer)
van infrastructuurwerken bestaande natuurwaarden zoveel als mogelijk te behouden of ze te
ontwikkelen of te versterken en meer algemeen om te komen tot milieuvriendelijke oplossingen
voor ruimtelijke ingrepen.

Onderhoudswerken: onderhouds- of instandhoudingwerken zijn werken die het gebruik voor de toekomst
ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of
versleten materialen of onderdelen.

Perceel: een aaneengesloten al dan niet bebouwd stuk grond. Op het plan zijn de percelen aangeduid
zoals weergegeven op het kadasterplan.

Perceelsgrens: een grens van het (bouw)perceel.  De op plan aangeduide perceelsgrenzen zijn deze van het
kadasterplan dat de basis vormt van het bestemmingsplan.  De perceelsgrenzen kunnen door
middel van herverkavelingen steeds aangepast worden.

Rooilijn: deze lijn vormt de grens tussen het openbaar domein en de aanpalende eigendommen hetzij
overeenkomstig de actuele bezitstoestand, hetzij overeenkomstig hetgeen door de
administratieve overheid is voorgeschreven voor de toekomst.
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Verbouwingen: wanneer een bestaande constructie wordt aangepast of gewijzigd (met uitzondering van
onderhoudswerken) met het doel een aangepast, beter of ander functioneel gebruik of zicht te
realiseren, valt dit onder de term verbouwingen zolang de werken worden doorgevoerd binnen
het bestaande bouwvolume van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten minste
zestig procent behouden worden.

Verharding: behandelingen waarbij de bodem aangepast wordt aan een niet natuurlijk gebruik (weg, pad,
terras, parking) en de waterdoorlaatbaarheid sterk beperkt wordt. Veelvuldig gebruikte
verhardingen zijn betonklinkers, kasseien, beton, steenslag, asfalt en dolomiet,…

Wooneenheid: een huis, appartement, studio, … die de functie van verblijfsplaats voor één gezin vervult.

Zone: een op het grafisch plan aangegeven vlak met éénzelfde bestemming.

Zonevreemde constructie hetzij een constructie die niet beantwoordt aan de voor het perceel geldende
bestemmingsvoorschriften en die niet gelegen is binnen een niet-vervallen verkaveling, hetzij
een constructie die gelegen is in een reservatiestrook en die niet behoort tot de nutswerken
waarvoor de reservatiestrook is afgebakend;

10.2 Inrichtingsstudie

De specifieke voorschriften die van toepassing zijn kunnen de opmaak van een inrichtingsstudie opleggen voor een
welbepaalde zone binnen één van de deelplannen. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede
ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied en/of
tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de
aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties
overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan
een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. Met de bestaande inrichtingsstudie
wordt de inrichtingsstudie bedoeld die bij de meest recente vergunningsaanvraag is ingediend.

In de inrichtingsstudie dienen volgende kwalitatieve bepalingen te worden gemotiveerd:
een globale visie voor de zone;
optimale landschappelijke inpassing van de ontwikkeling met aandacht voor de relatie met de bebouwde omgeving;
de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
een optimale inpassing in de historische structuren in de omgeving;
een zuinig ruimtegebruik met aandacht voor gemeenschappelijk gebruik en bundeling van voorzieningen en
infrastructuur;
de waterbeheersing in het gebied;
de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
een optimale toegankelijkheid van het gebied voor niet-gemotoriseerd verkeer;
het verzekeren van de toegankelijkheid voor hulpdiensten;
het voorzien van voldoende parkeervoorzieningen;
het rekening houden met de aspecten van privacy, lichten en zichten.

De inrichtingsstudie omvat minstens:
in voorkomend geval, de weergave van eerder goedgekeurde inrichtingsplannen voor (delen van) het gebied, met
aanduiding van de te herziene delen en motivatie voor deze herziening;
een stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied waarop het inrichtingsplan betrekking heeft, minstens bestaande uit:

o een overzicht van het bouwprogramma (grafische aanduiding van de functies en de entiteiten, tabel met
kwantitatief overzicht, kwalitatieve beschrijving van de functies);

o een ruimtebalans: kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de bebouwde en onbebouwde ruimte,
van de publieke en private ruimte, van de verharde en onverharde ruimte, …

o een ontsluitings- en circulatieplan, met aanduiding van de parkeervoorzieningen (auto’s en fietsers),
toegangen tot de gebouwen, circulatie van alle modi;

o een landschapsontwerp voor de publieke ruimte, met aanduiding van materialisatie en
groenvoorzieningen, waarbij de ruimtelijke inpassing en integratie van bestaande kwaliteitsvolle
groenstructuren aangetoond dient te worden,
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een faseringsplan, met aanduiding van de voorgenomen fasering van bebouwing, inrichting van de onbebouwde
ruimte, toegankelijkheid en tijdelijke inrichting en gebruik van de niet-ontwikkelde delen;
een toelichting van de conformiteit van het inrichtingsplan met de voorschriften van dit RUP en met de toepasselijke
stedenbouwkundige verordeningen en normeringen.

Er dient geen globale inrichtingsstudie te worden toegevoegd in het geval de aanvraag geen wijziging van de verhouding
bebouwd ten opzichte van onbebouwd in de zone inhoudt of aan de verhouding van de bouwvolumes geen wijzigingen
worden aangebracht. Bijkomend mag de aanvraag bovendien geen impact hebben op de bestaande inrichtingsstudie van de
betreffende zone.
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11 SPECFIEKE BEPALINGEN

11.1 Deelplan 1: Afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Beringen

Verordenend grafisch plan deelplan 1:
Afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Beringen
Informatief Verordenend
Ruimtelijke opties Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften

Het kleinstedelijk gebied wordt aangeduid met een
afbakeningslijn met een verordenende betekenis. Deze
lijn bepaalt het gebied waarbinnen de
ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke
gebieden van toepassing zijn.

Binnen de afbakeningslijn blijven (met uitzondering
van de gebieden waarvoor in dit RUP een deelplan is
uitgewerkt) de voorschriften van de geldende plannen
van aanleg (gewestplan, BPA en RUP) van kracht. Het
vergunningenbeleid in het stedelijk gebied wordt
verder gevoerd op basis van de bestaande plannen van
aanleg. De verantwoordelijkheid voor het afleveren
van vergunningen blijft ongewijzigd.

Conform de decretale bepalingen werken de
ontwikkelingsperspectieven voor de kleinstedelijke
gebieden, zoals opgenomen in het richtinggevend
gedeelte van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
en het provinciaal ruimtelijk structuurplan, niet
rechtstreeks door op het vergunningenbeleid. Ze
werken wel door naar de plannen die binnen de
grenslijn worden opgemaakt. Dit geldt zowel voor
gewestelijke, provinciale als gemeentelijke
uitvoeringsplannen. Ook bij de opmaak van
structuurplannen en andere overheidsprojecten wordt
rekening gehouden worden met die
ontwikkelingsperspectieven.

Vastleggen van de
afbakeningslijn

Afbakeningslijn wijzigt
voorschriften vigerende
plannen niet

In relatie met ruimtelijke
structuurplannen

ARTIKEL 1.1: AFBAKENINGSLIJN KLEINSTEDELIJK
GEBIED BERINGEN

Gebiedscategorie: niet van toepassing

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot
het kleinstedelijk gebied Beringen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in
dit plan voorschriften werden vastgelegd blijven de
op het ogenblik van de vaststelling van dit plan
bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften
onverminderd van toepassing. De bestaande
voorschriften kunnen door voorschriften in nieuwe
gewestelijke, provinciale en gemeentelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen worden vervangen.

Bij de vaststelling van die plannen en bij
overheidsprojecten binnen de grenslijn gelden de
relevante bepalingen van de ruimtelijke
structuurplannen, conform de decretale bepalingen
in verband met de verbindende waarde van deze
ruimtelijke structuurplannen.
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11.2 Deelplan 2A: Stedelijk Woongebied Molenveld

Verordenend grafisch plan - deelplan 2A :
Stedelijk Woongebied Molenveld
Informatief Verordenend
Ruimtelijke opties Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften

Bestemming

Het deelplan is geschikt voor een verdere invulling in
functie van wonen omwille van de ligging aan de rand
van het kerngebied van Beringen-centrum. Omwille
van de heersende waterproblematiek komt slecht een
beperkte zone van het deelplan in aanmerking voor
een woonfunctie

Omwille van de specifieke ligging aan de rand van het
kleinstedelijk gebied en in het valleigebied van Zwarte
Beek en Kleine Beek wordt het woongebied
ontwikkeld aan een stedelijke woondichtheid van 15 à
20 woningen per hectare..

Langsheen de Koolmijnlaan en de Verbindingsstraat
zijn de achterste perceelsdelen opgenomen binnen
het plangebied. De perceelsdelen kunnen ingevuld
worden met bestemmingen die gerelateerd zijn aan
de hoofdfunctie vooraan. Zo kan het niet de bedoeling
zijn om in tweede bouwlijn bijkomende woningen op
te richten.

Inrichting

De ontsluiting van het woongebied gebeurt via
Molenveld.

Zone bestemd voor
randstedelijk wonen

Minimale
woondichtheid

Ontsluiting naar
Molenveld

ARTIKEL 2A.1: STEDELIJK WOONGEBIED

Gebiedscategorie: wonen

Het gebied is bestemd voor wonen, tuinen en kleinschalige aan
het wonen verwante voorzieningen. Onder aan het wonen
verwante voorzieningen worden verstaan: handel, horeca,
bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en
gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene en verharde
ruimten, socio-culturele inrichtingen en recreatieve
voorzieningen.

In het gebied wordt een stedelijke dichtheid van minimaal 15
woningen per hectare gerealiseerd.

De toegestane functies op de delen van de percelen die gelegen
zijn langsheen de Koolmijnlaan en de Verbindingsstraat zijn
ondergeschikt aan de hoofdfunctie die vooraan op het perceel
vergund is.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het realiseren van de bestemming zijn toegelaten.

De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens
toegelaten:

de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de
natuur en het natuurlijk milieu;
het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegen en nutsleidingen. Bestaande openbare
wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor
zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het
leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en
het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de
volksgezondheid.

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn
toegelaten voor zover de ruimtelijke samenhang en de
landschapswaarden in het gebied bewaard blijven.

Ontsluiting
De ontsluiting van het stedelijk woongebied wordt verplicht
georiënteerd naar Molenveld.
De delen van de percelen langsheen de Koolmijnlaan, Molenveld
en de Verbindingsstraat worden langs diezelfde weg ontsloten.
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Verordenend grafisch plan - deelplan 2A :
Stedelijk Woongebied Molenveld
Informatief Verordenend
Ruimtelijke opties Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften

Het deelplan kent een waterproblematiek. Bij de
aanleg van het terrein moet het waterbergende
vermogen van het gebied zo veel mogelijk worden
behouden en het overstromingsrisico worden beperkt.
Omwille van de beperkte oppervlakte van het stedelijk
woongebied kunnen de nodige maatregelen in functie
van waterbuffering en –infiltratie ook gerealiseerd
worden in de aangrenzende bestemmingszone ten
zuiden.
Inzake waterhuishouding geldt de vigerende
wetgeving.

Wegens de ligging binnen de berekende grens van de
mijnverzakking is een advies van de bevoegde
instantie noodzakelijk.
Wegens de ligging in mijnverzakkingsgebied is er een
verhoogd risico op verzakkingen en zettingen en zijn
aangepaste bouwtechnieken vereist.

Beheer

Dit voorschrift is gericht op een differentiatie van
woningtypologieën en op het creëren van een aanbod
dat beantwoordt aan de behoeften van diverse
maatschappelijke groepen. Het legt op om een
bepaald percentage “bescheiden wonen” te creëren.
Onder andere vanuit het proportionaliteitsbeginsel
worden daarbij projecten vanaf een bepaalde omvang
beoogd.
Onder bescheiden woonaanbod moet worden
begrepen: het aanbod aan kavels en woningen, met
uitsluiting van het sociaal woonaanbod, dat bestaat
uit kavels met een oppervlakte van ten hoogste 500
m², woonhuizen met een bouwvolume van ten
hoogste 550 m², woonhuizen met een bouwvolume
van ten hoogste 550 m³, respectievelijk overige
woongelegenheden met een bouwvolume van ten
hoogste 240 m³.

Waterbuffering en –
infiltratie

Ligging in
mijnverzakkings-
gebied.

Bescheiden
woonaanbod

Water
Werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor
het beheersen van overstromingen of het voorkomen van
wateroverlast zijn toegelaten voor zover de technieken van
natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.

Het waterbergend vermogen binnen het deelplan dient
maximaal behouden te blijven. Het aanleggen, inrichten en
onderhouden van wadi’s, infiltratiebekkens en grachten in
functie van het opvangen en bufferen van regenwater is
verplicht. Deze kunnen ook gerealiseerd worden in de
aangrenzende zone ‘art. 2A.3: Gecontroleerd Overstromings- en
natuurgebied’.

Bebouwing
Er moeten aangepaste bouwtechnieken aangewend worden in
functie van de ligging in mijnverzakkingsgebied.

Bescheiden woonaanbod
In dit gebied kan een vergunning voor:

1° verkavelingen van ten minste tien loten bestemd voor
woningbouw, of met een grondoppervlakte groter dan een
halve hectare, ongeacht het aantal loten;
2° groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste tien
woongelegenheden ontwikkeld worden;
3° de bouw of de herbouw van appartementsgebouwen
waarbij ten minste vijftig appartementen gecreëerd
worden;
4° verkavelingen, groepswoningbouwprojecten en
projecten voor de bouw of de herbouw van
appartementsgebouwen die niet voldoen aan
bovenvermelde voorwaarden en waarvoor een
verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige
vergunning wordt aangevraagd door een verkavelaar of
een bouwheer wiens project aansluit op andere, door
dezelfde verkavelaar of bouwheer te ontwikkelen gronden,
die samen met de gronden waarop de aanvraag betrekking
heeft, een oppervlakte van meer dan een halve hectare
beslaan;

pas afgeleverd worden indien binnen het verkavelings- of
bouwproject een bescheiden woonaanbod wordt verwezenlijkt
conform de wettelijk opgelegde percentages.

Bestemming

Ten noorden en ten oosten van het stedelijk
woongebied wordt een zone bestemd voor de
landschappelijke inkadering van het woongebied naar
het aangrenzende waardevolle openruimtegebied,

Gemengd
Openruimtegebied

ARTIKEL 2A.2: GEMENGD OPENRUIMTEGEBIED

Gebiedscategorie: overig groen – gemengd openruimtegebied

Deze zone is bestemd als gemengd openruimtegebied. Binnen dit
gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw
en recreatie nevengeschikte functies.
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Verordenend grafisch plan - deelplan 2A :
Stedelijk Woongebied Molenveld
Informatief Verordenend
Ruimtelijke opties Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften
zoals onder meer de Kleine Beekvallei.

Hoogdynamische dagrecreatieve of verblijfsrecreatie
is uitgesloten (sportvelden, golfterreinen, permanente
kampeervoorzieningen...).

Inrichting

Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer
van het gebied als openruimtegebied is mogelijk. Die
infrastructuren zijn onder meer: veekerende rasters,
het bouwen van schuilplaatsen voor dieren die ingezet
worden bij het beheer van het gebied.
Het openruimtegebied is in principe een bouwvrij
gebied. In het gebied zijn uitsluitend gebouwen
toegelaten die noodzakelijk zijn voor het beheer van
het gebied, op voorwaarde dat ze niet gebruikt
kunnen worden als woonverblijf. Het gaat om
gebouwen en constructies met een beperkte omvang
(schuilplaats, bergplaats voor materiaal ...). Een
dergelijke bebouwing kan slechts toegelaten worden
voor openruimtegebieden met een aanzienlijke
oppervlakte.

Tot kleinschalige infrastructuur voor de sociale,
educatieve of recreatieve functie van het gebied
worden gerekend:

speeltuigen, speelbossen en speelweiden, een
(overdekte) picknickplaats, zitbanken,
vuilnisbakken, beperkte sanitaire voorziening ...
toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden,
wegafsluitingen, informatieborden, verrekijkers,
knuppelpaden, vogelkijkhutten ...
 paden voor niet-gemotoriseerd verkeer:
wandelen, fietsen, paardrijden ...

Verharde paden worden bij voorkeur aangelegd in
een waterdoorlatende verharding.

Kleinschalige infrastructuur voor landbouw of
hobbylandbouw omvatten onder meer schuilhokken
en afsluitingen.

Gelet op de waterproblematiek in het deelplan
kunnen in deze zone ook maatregelen in kader van
waterbeheersing toegelaten worden.
Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of
nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen
buiten de natuurlijke overstromingsgebieden of het
voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke
overstromingsgebieden worden de
stroomgebiedbeheersplannen en de
bekkenbeheersplannen als afwegingselement
gehanteerd bij de beoordeling van de
vergunningsaanvragen voor bovenvermelde werken,
handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
wijzigingen.

Enkel kleinschalige
infrastructuur
toegelaten.

Waterbeheersing

Hoogdynamische recreatieve activiteiten kunnen niet worden
toegelaten.

Alle werken, handelingen en wijzigingen nodig voor de aanleg,
het onderhoud en het beheer van deze bestemming zijn
toegelaten.

Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied
niet wordt overschreden zijn, in uitzondering op het onbebouwde
karakter van het gebied, de volgende werken, handelingen en
wijzigingen toegelaten:

het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op
de sociale, educatieve of recreatieve functie van het
gebied, waaronder sanitaire gebouwen of schuilplaatsen
van één bouwlaag met een oppervlakte van ten hoogste
100 m² met uitsluiting van elke vorm van
verblijfsaccomodatie;
het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegen en nutsleidingen. Bestaande openbare
wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor
zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het
leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en
het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de
volksgezondheid.
het oprichten van kleinschalige infrastructuur die gericht op
het gebruik van het gebied voor landbouw of
hobbylandbouw.

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn
toegelaten voor zover de ruimtelijke samenhang in het gebied,
de landschapswaarden en natuurwaarden in het gebied
bewaard blijven.

Water
Werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor
het beheersen van overstromingen of het voorkomen van
wateroverlast zijn toegelaten,  voor zover de technieken van
natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.
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Verordenend grafisch plan - deelplan 2A :
Stedelijk Woongebied Molenveld
Informatief Verordenend
Ruimtelijke opties Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften

Binnen het deelplan ligt op een korte afstand nabij de
spoorweg een behoorlijk vergunde hoeve. De hoeve
ligt vandaag nog in woonuitbreidingsgebied maar
komt, na de goedkeuring van onderhavig PRUP, in de
bestemmingszone “gemengd openruimtegebied” te
liggen. Dit wil zeggen dat de woning binnen een niet
geëigende bestemmingszone komt te liggen en dus
zonevreemd wordt.
De hoeve mag, voor zover de hoofdbestemming niet
in het gedrang wordt gebracht, op zijn huidige plek
behouden worden, maar wordt naar de toekomst toe
aan specifieke randvoorwaarden onderworpen.

Bepalingen i.f.v. de
behoorlijk vergunde
zonevreemde
woningen

Zonevreemdheid
De bestaande zonevreemde woningen binnen de zone kunnen
behouden blijven mits volgende voorschriften in acht worden
genomen:

Verbouwen:
De bestemmingsvoorschriften op zichzelf vormen geen
weigeringsgrond bij de beoordeling van een aanvraag voor een
stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen van een
bestaande zonevreemde woning, op voorwaarde dat het aantal
woongelegenheden beperkt blijft tot het bestaande aantal.

Herbouwen op dezelfde plaats:
De bestemmingsvoorschriften op zichzelf vormen geen
weigeringsgrond bij de beoordeling van een aanvraag voor een
stedenbouwkundige vergunning voor het herbouwen van een
bestaande zonevreemde woning op dezelfde plaats, op
voorwaarde dat het aantal woongelegenheden beperkt blijft tot
het bestaande aantal. Als het bestaande bouwvolume meer dan
1 000 m³ bedraagt, is het maximale volume van de herbouwde
woning beperkt tot 1 000 m³.
Voor de toepassing hiervan is sprake van een herbouw op
dezelfde plaats indien de nieuwe woning ten minste drie kwart
van de bestaande woonoppervlakte overlapt. De bestaande
woonoppervlakte sluit zowel de oppervlakte van het
hoofdgebouw in als deze van de fysisch aansluitende
aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse
aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw.

Herbouwen op een gewijzigde plaats:
De bestemmingsvoorschriften vormen op zichzelf geen
weigeringsgrond bij de beoordeling van een aanvraag voor een
stedenbouwkundige vergunning voor het herbouwen van een
bestaande zonevreemde woning op een gewijzigde plaats, op
voorwaarde dat voldaan is aan alle hiernavolgende vereisten :

1. het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het
bestaande aantal;

2.  voor het herbouwen is ten minste één van volgende
oorzaken aanwijsbaar :
a) de woning is getroffen door een rooilijn;
b) de woning bevindt zich in een

achteruitbouwzone;
c) de verplaatsing volgt uit redenen van een

goede ruimtelijke ordening, en wordt door de
aanvrager uitdrukkelijk gemotiveerd vanuit een
betere integratie in de omgeving, een betere
terreinbezetting of een kwalitatief concept.

3. ten minste één van volgende voorwaarden is vervuld:
a) de herbouwde woning krijgt dezelfde

voorbouwlijn als de dichtstbijzijnde constructie;
b) de nieuwe toestand levert een betere

plaatselijke aanleg op, en richt zich op de
omgevende bebouwing of plaatselijk courante
inplantingswijzen.

Als het bestaande bouwvolume meer dan 1.000 m³ bedraagt, is
het maximale volume van de herbouwde woning beperkt tot
1.000 m³.
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Uitbreiden:
Het uitbreiden van een bestaande zonevreemde woning is
vergunbaar, voor zover het bouwvolume beperkt blijft tot ten
hoogste 1.000 m³ en op voorwaarde dat het aantal
woongelegenheden beperkt blijft tot het bestaande aantal.

Bestemming

Het gebied is gelegen in de landschappelijk en
ecologisch waardevolle Zwarte Beekvallei.
De omgeving heeft te kampen met
waterproblematiek In dit opzicht wordt deze zone
bijkomend bestemd als een gecontroleerd
overstromingsgebied.
De natuurfunctie en waterbeheersing zijn
nevengeschikte functies in dit gebied.

Recreatief medegebruik kan toegelaten worden onder
de voorwaarde dat de functies natuur en
waterbeheersing niet in het gedrang worden
gebracht.

Natuurgebied en
gecontroleerd
overstromingsgebied

Recreatief
medegebruik
ondergeschikt.

ARTIKEL 2A.3 GECONTROLEERD OVERSTROMINGS- EN
NATUURGEBIED

Gebiedscategorie: Rerservaat en natuur

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling
en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu, het behoud
van de landschapswaarden en de beveiliging van de Zwarte
Beekvallei tegen ongewenste overstromingen. De
landschapswaarden kunnen zowel betrekking hebben op het
historisch gegroeid landschap als op de nieuw te ontwikkelen
delen van het landschap.

Recreatief medegebruik is toegelaten onder de voorwaarde dat
de functies natuur en waterbeheersing niet in het gedrang
gebracht worden.

Inrichting

In deze zone zijn de hoofdfuncties natuur en
waterberging. Infrastructuren, werken en
handelingen in dit kader kunnen toegelaten worden.

Werken en handelingen in functie van behoud en
herstel van de structuurkenmerken van de rivier- en
beeksystemen zijn bv. hermeandering, verbreden of
herinrichten van de bedding, herwaarderen
winterbed, vertragen waterstroomsnelheid,
structuurvariatie in oevers en bedding…

Werken en handelingen in functie van het verbeteren
van de waterkwaliteit zijn bv. buffering van
waterlopen tegen vervuiling…

Werken en handelingen in functie van het vebeteren
van de verbindingsfunctie van waterlopen zijn bv. het
opheffen van barrières, behoud van ruimte voor de
ontwikkeling van natuurwaarden…

In functie van het behoud, het herstel en de
ontwikkeling (aanleg, inrichting, onderhoud…) van
specifieke overstromingsgebieden zijn specifieke
infrastructuren hiervoor zoals dijken, stuwen,
pompinstallaties… toegelaten.
Zuiveringsinfrastructuren zoals RWZI’s of collectoren

Instandhouding van
natuur &
waterbergend
vermogen

Gerichte
infrastructuur
toelaten

Alle werken, handelingen en wijzigingen nodig voor de aanleg,
het onderhoud en het beheer van deze bestemming zijn
toegelaten.

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen zijn eveneens toegestaan voor zover de
uitvoering ervan geen betekenisvolle aantasting kan
veroorzaken van de natuurlijke kenmerken van het gebied of van
de als speciale beschermingszone te beschouwen gebieden zoals
bedoeld in de vigerende wetgeving:

het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op
het al dan niet toegankelijk maken van het natuurgebied
voor publiek;het aanbrengen van kleinschalige
infrastructuur gericht op natuureducatie of recreatief
medegebruik;het aanleggen, inrichten of uitrusten van
paden voor recreatief verkeer. Verharde paden moeten
worden aangelegd in waterdoorlatende verharding;
het herstellen of heraanleggen van bestaande openbare als
private wegenis en nutsleidingen. Bestaande wegenis en
nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dit
noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het
herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk
milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid. De
sectiedoorgang van de waterloop mag door deze
ingrepen/maatregelen niet worden verkleind.
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vallen niet onder de toegelaten werken, handelingen
en wijzigingen.

De overige functies in rivier- en beekvalleien moeten
de natuurlijke dynamiek en het waterbergend
vermogen van dit watersysteem respecteren.  De
stroomgebiedbeheersplannen en de
(deel)bekkenbeheersplannen worden als
afwegingselement gehanteerd bij de beoordeling van
de vergunningsaanvragen voor werken, handelingen,
voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen.

Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer
van het gebied is mogelijk. Die infrastructuren zijn
ondermeer: veekerende rasters, het bouwen van
schuilplaatsen voor dieren die ingezet worden bij het
beheer van het gebied.

In het gebied zijn uitsluitend gebouwen toegelaten die
noodzakelijk zijn voor het beheer van of het toezicht
op het betrokken natuurgebied en de private
tuinzones, op voorwaarde dat ze niet gebruikt worden
voor woonverblijf. Het gaat om constructies met
beperkte omvang en zijn landschappelijk inpasbaar.

De Zwarte Beek stroomt doorheen het deelplan.  De
Zwarte Beek is een belangrijke natuurlijke structuur
die moet worden behouden, hersteld en versterkt.
Aangezien het op sommige plaatsen niet exact
duidelijk is waar de waterloop ligt, wordt gewerkt
met een indicatieve aanduiding. Dit neemt niet weg
dat de noodzakelijke bouwvrije zone langsheen de
waterloop (zie artikel 2A.8) moet blijven bestaan ten
opzichte van het exacte tracé.

De beek wordt als natuurlijke waterloop behouden,
hersteld en versterkt.

Indicatieve
aanduiding
waterloop

Open beekstructuur

ARTIKEL 2A.4.: TRACÉ VOOR WATERLOOP (INDICATIEVE
AANDUIDING)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Op het grafisch plan is indicatief het tracé van de as van de
waterloop aangeduid. Het tracé is bestemd voor de aanleg, het
beheer en de exploitatie van waterweginfrastructuur.

Aan de waterloop zijn alle werken, handelingen en wijzigingen
toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van
de waterloop. De waterloop dient ten allen tijde zichtbaar fysisch
aanwezig te zijn. Daarnaast zijn alle werken, handelingen en
wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing toegelaten.
De aanleg van oversteekplaatsen in de vorm van brugjes over de
waterloop is mogelijk waarbij er steeds rekening mee gehouden
wordt dat de waterloop duidelijk in beeld moet worden
gebracht.
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Bestemming

De bestaande spoorinfrastructuur valt gedeeltelijk
binnen de contour van het deelplan. De
spoorinfrastructuur en aanhorigheden kunnen
behouden blijven. Onder aanhorigheden van
spoorwegen wordt onder andere verstaan:
spooruitrustingen zoals sporen, bovenleidingen,
seininrichting, kabelwerken, alle grond- en
kunstwerken voor de realisatie van de dragende
structuur, alle gebouwen en andere constructies, met
noodzakelijke toegangswegen, die verband houden
met het onderhoud en de exploitatie van de spoorlijn
zoals tractieonderstations, sectioneerposten,
seinposten, onderhouds-platformen, dienstlokalen,
communicatie, alle toegangs- en langswegen ten
behoeve van onderhoudsen veiligheidsdoeleinden,
alle voorzieningen op het gebied van veiligheid en
eventuele ventilatie zoals evacuatieschachten,
afsluitingen, ventilatie-uitrustingen, de
infrastructuren voor de afwatering van de
spoorbedding zoals grachten, duikers en
pompstations.

Inrichting

Spoorinfrastructuur

ARTIKEL 2A.5: ZONE VOOR SPOORINFRASTRUCTUUR

Gebiedscategorie: Lijninfrastructuur

Dit gebied is bestemd voor verkeers- en vervoersinfrastructuur
voor wegen, spoorwegen en aanhorigheden.

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen
toegelaten voor de aanleg, het functioneren of de aanpassing
van (spoor)weginfrastructuur en aanhorigheden. Daarnaast zijn
alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de
ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen,
kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie
infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen en
paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten.

De delen van deze zone die niet benut worden in functie van
effectieve spoorweginfrastructuur, worden ingericht conform de
voorschriften van ‘art. 2A.3: Gemengd Openruimtegebied‘ en
vormen er één samenhangend ruimtelijk geheel mee.

Een hoogspanningsleiding doorkruist het plangebied
in noordwest-zuidoost richting. De
hoogspanningsleiding betreft een 70kv-lijn.

Bestaande
hoogspannings-
leiding

ARTIKEL 2A.6: HOOGSPANNINGSLEIDING (INDICATIEVE
AANDUIDING)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

De aanduiding duidt het tracé aan van een bestaande
hoogspanningsleiding.
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Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het uitbaten van
de hoogspanningsleiding, met inbegrip van het verplaatsen van
pylonen of het ondergronds leggen van de leidingen zijn
toegestaan.

De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing
voor zover de aanleg, de exploitatie en wijziging van de leidingen
en aanhorigheden niet in het gedrang worden gebracht.

Het plangebied is gelegen in de directe omgeving van
een hoogspanningsleiding. In het kader van het
voorzorgsprincipe worden beperkende voorwaarden
opgelegd met betrekking tot bebouwing. Het is hierbij
van belang om woonfuncties niet binnen een zone van
25m aan weerszijden langsheen de
hoogspanningskabel te organiseren. De ontwikkeling
in het oostelijk gedeelte van het plangebied wordt ten
gevolge hiervan licht ingeperkt. Deze ruimte kan bij
voorbeeld mee opgenomen worden in de
groenstructuur in het gebied

De woonfunctie is niet vergunbaar in deze zone.
Andere functies in functie van wonen binnen het
reservegebied voor stedelijk wonen zoals sport,
recreatie, sociaal-culturele instellingen, gezamelijke
parking, waterbuffering…. zijn echter wel toegelaten.

Zone met beperkte
bouwmogelijkheden
nabij hoog-
spanningsleiding

ARTIKEL 2A.7: BEPERKT BEBOUWBARE ZONE LANGS
HOOGSPANNINGSLEIDING (OVERDRUK)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Binnen de zone waarop deze overdruk van toepassing is, mogen
uit voorzorg geen van volgende functies worden ingeplant:

wonen en dus ook de nevenbestemmingen die verplicht
geïntegreerd dienen te zijn binnen de woonfuncties;
schoolgebouwen en speelplaatsen;
kinderopvang;

Met uitzondering van bovenstaande maatregel zijn de
bepalingen van de onderliggende bestemmingen van kracht.

De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing
voor zover bovenstaande maatregel niet in het gedrang wordt
gebracht.

Ruimte voor beek en
waterberging

Open beekstructuur

ARTIKEL 2A.8: BOUWVRIJE ZONE (OVERDRUK)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Deze zone is een bouwvrije zone als ruimingsgebied bij de
waterloop en als waterbergingsgebied.
In deze bouwvrije zone zijn enkel werken en handelingen
toegelaten die passen binnen het beheer van het watersysteem.
Gebouwen en gelijkaardige constructies die dit functioneren
verhinderen zijn niet toegelaten.

Alle handelingen en werken die de landschappelijke en
natuurlijke waarde van de waterloop en zijn oevers bevorderen
en ondersteunen, zijn toegelaten.
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De inrichting van deze zone gebeurt conform de
richtlijnen van de vigerende wetgeving.
Langs de Zwarte beek wordt voldoende ruimte
voorzien voor een natuurlijke inrichting. Gekoppeld
aan de Zwarte Beek worden voorzieningen getroffen
in functie van de waterberging in het grotendeels als
mogelijk overstromingsgevoelig en van nature
overstroombaar gebied. Hiervoor wordt langs
weerszijden van de Zwarte Beek een minimale
breedte van 10,00m vrij gehouden van bebouwing. In
deze zone kan een groene speel- en
ontmoetingsruimte (kleinschalige voorzieningen zoals
banken, speeltuigen…) ingericht worden op niveau
van de nieuwe woonwijk, op voorwaarde dat deze het
functioneren als waterbergingsgebied niet
verhinderen.

Het is belangrijk dat de donkere zones langsheen de
Zwarte beek als dusdanig behouden blijven. Dit om de
aanwezige waardevolle ecotopen zo min mogelijk te
verstoren. Het is hiertoe aangewezen om te werken
met aangepaste verlichting.
Verlichting dient steeds te voldoen aan de principes
van neerwaartse lichtstroom, minimaal doelgebied,
minimale luminantie en minimale gebruiksperiode.

Aangepaste
verlichting

Binnen een afstand van 10,00m aan weerszijden van de kruin
van de waterloop mogen geen nieuwe constructies, gebouwen,
beplanting of afsluitingen, toegestaan worden behalve deze die
hieronder worden aangegeven:

fiets- en voetgangersverbindingen zijn mogelijk waarbij er
steeds rekening mee gehouden wordt dat de waterloop
duidelijk in beeld moet worden gebracht, tevens dienen
desbetreffend verhardingen minstens op 2,00 m van de
kruin van de waterloop te liggen;
in de oeverstrook zijn leidingen en (in voorkomend geval)
verhardingen bestand tegen het overrijden van machines;
afsluitingen en afrasteringen langsheen de waterloop
bevinden zich op minstens 1,00 m landinwaarts gemeten
vanaf de kruin van de oever van de waterloop en zijn
zodanig opgesteld dat ze geen belemmering vormen voor
de gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken
aan de waterloop;
de aanleg van oversteekplaatsen in de vorm van brugjes
over de waterlopen;
groenstructuren ter bevordering van landschappelijke
inpassing beekvallei, deze dienen minstens op 1,50 m van
de kruin van de waterloop aangeplant te worden;
aanplanting van loofbomen langs de waterloop gebeurt
ofwel op een planafstand van minimaal 5,00 m vanaf de
kruin van de waterloop, ofwel op een plantafstand van
minimaal 1,50 m landinwaarts vanaf de kruin van de
waterloop maar dan Eventuele verhardingen zijn steeds in
waterdoorlatende materialen.met een tussenafstand van
minimaal 6,00 m.
kleinschalige recreatieve voorzieningen.

Het verlichten van de zone is toegelaten voor zover dit beperkt
wordt, lichthinder vermeden wordt en gebruik gemaakt wordt
van natuurvriendelijke verlichting.
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Bestemming

Het deelplan is geschikt voor een verdere invulling in
functie van wonen.

Omwille van de specifieke ligging nabij het centrum van
Beringen (aan het nieuwe multimodale knooppunt)
wordt het woongebied ontwikkeld aan een stedelijke
woondichtheid van minimaal 25 woningen per hectare.

Inrichting

Wonen, openbare groene en verharde ruimten en aan
het wonen verwante activiteiten zijn evenwaardig of
nevengeschikt. Activiteiten in het woongebied moeten
beoordeeld worden op hun verenigbaarheid met hun
omgeving wat schaal en ruimtelijke impact betreft (dit
geldt dus voor alle toegelaten activiteiten, ook het
wonen), alsook hun inpasbaarheid in de ruimtelijke
context van de stedelijke pool “stationsomgeving”.

De te beschouwen omgeving is afhankelijk van de
voorgestelde ingreep. De beoordeling van de
verenigbaarheid zal in de praktijk sterk verschillen. Voor
werken met een beperkte ruimtelijke impact of een
beperkte schaal zal de beoordeling beknopt blijven.
Voor grote werken of werken met bijvoorbeeld een
grote mobiliteitsimpact zal de beoordeling uitgebreider
moeten gebeuren.
Andere beoordelingscriteria zijn:

zorgvuldig ruimtegebruik;
ruimtelijke inpassing in de omgeving;
kwalitatieve inrichting van het openbaar domein
met zorg voor de wijze van ontsluiting en
inrichting van de private terreinen en gebouwen,
voor het parkeren en voldoende groene ruimtes;
de in de mate van het mogelijke instandhouding
van bestaande groenelementen en
landschapswaarden (KLE’s).

Zone bestemd voor
stedelijk wonen

Minimale
woondichtheid

Verenigbaarheid met
de omgeving

ARTIKEL 2B.1: STEDELIJK WOONGEBIED

Gebiedscategorie: wonen

Het gebied is bestemd voor wonen, tuinen en kleinschalige
aan het wonen verwante voorzieningen. Onder aan het
wonen verwante voorzieningen worden verstaan: handel,
horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en
private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare
groene en verharde ruimten, socio-culturele inrichtingen
en recreatieve voorzieningen.

In het gebied wordt een stedelijke dichtheid van minimaal
25 woningen per hectare gerealiseerd.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig
zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten.

De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn
eveneens toegelaten:

de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling
van de natuur en het natuurlijk milieu;
het beheersen van overstromingen of het voorkomen
van wateroverlast en het beveiligen van bebouwing
en infrastructuren tegen overstromingen;
het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van
bestaande openbare wegen en nutsleidingen.
Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen
verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor
de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de
ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu,
de openbare veiligheid of de volksgezondheid.

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn
toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact
betreft verenigbaar zijn met de omgeving en hierbij een
ruimtelijke eenheid vormen. Daarbij wordt ten minste
aandacht besteed aan:

de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te
verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers;
de invloed op de mobiliteit en de
verkeersleefbaarheid;
de relatie met de in de omgeving van het
woongebied vastgelegde bestemmingen.
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Wegens de ligging binnen de berekende grens van de
mijnverzakking is een advies van de bevoegde instantie
noodzakelijk.
Wegens de ligging in mijnverzakkingsgebied is er een
verhoogd risico op verzakkingen en zettingen en zijn
aangepaste bouwtechnieken vereist.

Ten zuiden van de Motstraat bevinden zich een aantal
waardevolle bospartijen. Deze dienen maximaal
behouden te blijven en geïntegreerd te worden in het
ontwerp voor het stedelijk woongebied.

Ligging in
mijnverzakkings-
gebied

Behoud van
waardevol groen

Bebouwing
Er moeten aangepaste bouwtechnieken aangewend
worden in functie van de ligging in mijnverzakkingsgebied.

Groen
Bestaand waardevol groen dient behouden te blijven.

Beheer

In de inrichtingsstudie wordt aangetoond dat de
ontwikkeling voldoet aan onderstaande
inrichtingsprincipes:

- Beperking met betrekking tot de inplanting van
functies in de zone van 25m aan weerszijden van de
hoogspanningsleiding.

- Ontwikkeling van zone onder hoogspanningsleiding tot
een “stedelijk” park. Bebouwing wordt met hun gezicht
gericht naar het park.

- In de inrichtingsstudie moet aangetoond worden dat
er op een duurzame wijze wordt omgegaan met de
waterhuishouding in het gebied met maatregelen die
het water zoveel als mogelijk vasthouden op het terrein
en laten infiltreren naar de bodem vooraleer het
vertraagd wordt afgevoerd.

Indien een Masterplan bestaat voor de
stationsomgeving, dan kan deze uiteraard worden

Opmaak van een
inrichtingsstudie

Inrichtingsstudie
Voor deze zone moet er een globale inrichtingsstudie
worden uitgewerkt.
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gehanteerd als (basis voor de) inrichtingsstudie.

Beheer

Dit voorschrift is gericht op een differentiatie van
woningtypologieën en op het creëren van een aanbod
dat beantwoordt aan de behoeften van diverse
maatschappelijke groepen. Het legt op om een bepaald
percentage “bescheiden wonen” te creëren. Onder
andere vanuit het proportionaliteitsbeginsel worden
daarbij projecten vanaf een bepaalde omvang beoogd.
Onder bescheiden woonaanbod moet worden begrepen:
het aanbod aan kavels en woningen, met uitsluiting van
het sociaal woonaanbod, dat bestaat uit kavels met een
oppervlakte van ten hoogste 500 m², woonhuizen met
een bouwvolume van ten hoogste 550 m², woonhuizen
met een bouwvolume van ten hoogste 550 m³,
respectievelijk overige woongelegenheden met een
bouwvolume van ten hoogste 240 m³.

Bescheiden
woonaanbod

Bescheiden woonaanbod
In dit gebied kan een vergunning voor:

1° verkavelingen van ten minste tien loten bestemd
voor woningbouw, of met een grondoppervlakte
groter dan een halve hectare, ongeacht het aantal
loten;
2° groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste
tien woongelegenheden ontwikkeld worden;
3° de bouw of de herbouw van
appartementsgebouwen waarbij ten minste vijftig
appartementen gecreëerd worden;
4° verkavelingen, groepswoningbouwprojecten en
projecten voor de bouw of de herbouw van
appartementsgebouwen die niet voldoen aan
bovenvermelde voorwaarden en waarvoor een
verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige
vergunning wordt aangevraagd door een verkavelaar
of een bouwheer wiens project aansluit op andere,
door dezelfde verkavelaar of bouwheer te
ontwikkelen gronden, die samen met de gronden
waarop de aanvraag betrekking heeft, een
oppervlakte van meer dan een halve hectare beslaan;

pas afgeleverd worden indien binnen het verkavelings- of
bouwproject een bescheiden woonaanbod wordt
verwezenlijkt conform de wettelijk opgelegde percentages.

Bestemming

De bestaande spoorweg en zijn aanhorigheden vallen
gedeeltelijk binnen de contour van het plangebied. De
spoorweg en de aanhorigheden kunnen behouden
blijven. Onder aanhorigheden van spoorwegen wordt
onder andere verstaan: spooruitrustingen zoals sporen,
bovenleidingen, seininrichting, kabelwerken, alle grond-
en kunstwerken voor de realisatie van de dragende
structuur, alle gebouwen en andere constructies, met
noodzakelijke toegangswegen, die verband houden met
het onderhoud en de exploitatie van de spoorlijn zoals
tractieonderstations, sectioneerposten, seinposten,
onderhouds-platformen, dienstlokalen, communicatie,
alle toegangs- en langswegen ten behoeve van
onderhoudsen veiligheidsdoeleinden, alle voorzieningen
op het gebied van veiligheid en eventuele ventilatie
zoals evacuatieschachten, afsluitingen, ventilatie-
uitrustingen, de infrastructuren voor de afwatering van
de spoorbedding zoals grachten, duikers en
pompstations.

Spoorinfrastructuur

ARTIKEL 2B.2: ZONE VOOR SPOORINFRASTRUCTUUR

Gebiedscategorie: Lijninfrastructuur

Dit gebied is bestemd voor verkeers- en
vervoersinfrastructuur voor wegen, spoorwegen en
aanhorigheden.
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Stedelijk woongebied Kolmen
Informatief Verordenend

Inrichting
In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen
toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing
van (spoor)weginfrastructuur en aanhorigheden.
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen
met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers,
ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren,
leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal
openbaar vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-
gemotoriseerd verkeer toegelaten.

De delen van deze zone die niet benut worden in functie
van effectieve spoorweginfrastructuur, worden ingericht
conform de voorschriften van ‘art. 2B.1 Stedelijk
Woongebied’ en vormen er één samenhangend ruimtelijk
geheel.

Een hoogspanningsleiding doorkruist het plangebied. De
hoogspanningsleiding betreft een 70kv-lijn.

Bestaande
hoogspannings-
leiding

ARTIKEL 2B.3: HOOGSPANNINGSLEIDING (INDICATIEVE
AANDUIDING)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

De aanduiding duidt het tracé aan van een bestaande
hoogspanningsleiding.

Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het uitbaten
van de hoogspanningsleiding, met inbegrip van het
verplaatsen van pylonen of het ondergronds leggen van de
leidingen zijn toegestaan.

De in grondkleur aangegeven bestemming is van
toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en
wijziging van de leidingen en aanhorigheden niet in het
gedrang worden gebracht.
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Stedelijk woongebied Kolmen
Informatief Verordenend

Om de levendigheid van de stationsomgeving te
garanderen, is het wenselijk dat de ontwikkeling van het
stedelijk woongebied een voorgevel krijgt naar het
station. Dit bevordert tevens de sociale controle in het
gebied. De gevelwand is indicatief aangeduid en kan
bijgevolg in functie van de gewenste ontwikkeling
bepaald worden. Indien geopteerd wordt voor
gebouwen in plaats van een landschapsbuffer dan
schuift deze aanduiding meer richting spoorweg.

ARTIKEL 2B.4: GEVELWAND (INDICATIEVE AANDUIDING)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Op het grafisch plan is indicatief de gevelwand aangeduid.
De bebouwing die binnen het ‘stedelijk woongebied’ of
binnen de ‘reservatiestrook voor ontwikkeling multimodaal
knooppunt’ wordt opgetrokken dient georiënteerd te zijn
naar de spoorweg of het station. De vormgeving van deze
wand dient bijkomend te resulteren in een hoogwaardige
architectuur die de aard van de activiteiten ondersteunt en
etaleert naar de omgeving. Bovendien dient voor deze
wanden als geheel eenheid en hoogwaardige
architecturale kwaliteit te worden gerealiseerd.

Het plangebied wordt doorsneden door een
hoogspanningsleiding. In het kader van het
voorzorgsprincipe worden beperkende voorwaarden
opgelegd met betrekking tot bebouwing. Het is hierbij
van belang om woonfuncties niet binnen een zone van
25m aan weerszijden langsheen de hoogspanningskabel
te organiseren.

De woonfunctie is niet vergunbaar in deze zone. Andere
functies in functie van wonen binnen het reservegebied
voor stedelijk wonen zoals sport, recreatie, sociaal-
culturele instellingen, gezamelijke parking,
waterbuffering…. zijn echter wel toegelaten.

Zone met beperkte
bouwmogelijkheden
nabij hoog-
spanningsleiding

ARTIKEL 2B.5: BEPERKT BEBOUWBARE ZONE LANGS
HOOGSPANNINGSLEIDING (OVERDRUK)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Binnen de zone waarop deze overdruk van toepassing is,
mogen uit voorzorg geen van volgende functies worden
ingeplant:

wonen en dus ook de nevenbestemmingen die
verplicht geïntegreerd dienen te zijn binnen de
woonfuncties;
schoolgebouwen en speelplaatsen;
kinderopvang;

Met uitzondering van bovenstaande maatregel zijn de
bepalingen van de onderliggende bestemmingen van
kracht.

De in grondkleur aangegeven bestemming is van
toepassing voor zover bovenstaande maatregel niet in het
gedrang wordt gebracht.
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De zone wordt bestemd als een multimodaal
knooppunt.
Dit gebied is bestemd voor alle nodige infrastructuur
voor:

overstap van individueel naar collectief vervoer
(bijvoorbeeld carpoolparking),
overstap van individueel naar openbaar vervoer
(park&ride …);
overstap voor openbaar vervoer (busstation …).

Naast bovenvermelde aanhorigheden bij
lijninfrastructuur worden de volgende
basisvoorzieningen beschouwd als werken, handelingen
en wijzigingen voor het functioneren van de
overstapplaats: parking, fietsenstallingen en beperkte
fietsherstelplaats, sanitair, schuilvoorzieningen, halte-
accommodatie voor collectief en/of openbaar vervoer …
Er kunnen complementaire of ondersteunende
voorzieningen worden toegelaten: café en/of snackbar,
beperkte winkelverkoop van dagelijkse producten,
beperkte openbare dienstverlening (bankagentschap,
postkantoor …),tankplaats …

Na goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning
voor het multimodale knooppunt worden de resterende
gronden binnen de parameter bestemd als stedelijk
woongebied. Hierbij wordt een  stedelijke homogeniteit
met de omgeving gewaarborgd.

Voor de bestaande woning worden beperkte
ontwikkelingsmogelijkheden voorzien aangezien op
deze plek het multimodaal knooppunt wordt
ontwikkeld.

Multimodaal
knooppunt

ARTIKEL 2B.6: RESERVATIESTROOK VOOR
ONTWIKKELING MULTIMODAAL KNOOPPUNT
(OVERDRUK)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Het gebied is bestemd voor een overstapplaats, met name
een gebied voor uitwisseling tussen individueel en
verschillende soorten van openbaar vervoer.

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen
toegelaten voor de aanleg, het functioneren of het
aanpassen van de overstapplaats en bijbehorende
technische voorzieningen evenals voor ecologische
verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen en
telecommunicatie-infrastructuur.

Complementaire voorzieningen ter ondersteuning van het
functioneren van de overstapplaats zijn toegelaten.

De reservatiestrook komt te vervallen bij de goedkeuring
van de eerste stedenbouwkundige vergunning voor een
deel of voor het gehele gebied of na 20 jaar na de
goedkeuring van het onderhavig RUP indien in deze
periode nog geen stedenbouwkundige vergunning werd
afgeleverd voor de realisatie van het multimodaal
knooppunt in dit (deel van het) gebied.

Gronden die niet voor de inrichting of het functioneren van
de overstapplaats gebruikt worden, worden op een
kwaliteitsvolle manier geïntegreerd in de omgeving
conform de voorschriften uit ‘art. 2B.1: Stedelijk
Woongebied’ en vormen er één ruimtelijk samenhangend
geheel mee.

De bestaand woningen binnen deze overdruk kan
behouden blijven mits volgende voorschriften in acht
worden genomen:

Verbouwen
De bestemmingsvoorschriften op zichzelf vormen geen
weigeringsgrond bij de beoordeling van een aanvraag voor
een stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen
van een bestaande zonevreemde woning, op voorwaarde
dat het aantal woongelegenheden beperkt blijft tot het
bestaande aantal.

Herbouwen op dezelfde plaats
De bestemmingsvoorschriften op zichzelf vormen geen
weigeringsgrond bij de beoordeling van een aanvraag voor
een stedenbouwkundige vergunning voor het herbouwen
van een bestaande zonevreemde woning op dezelfde
plaats, op voorwaarde dat het aantal woongelegenheden
beperkt blijft tot het bestaande aantal. Als het bestaande
bouwvolume meer dan 1.000 m³ bedraagt, is het
maximale volume van de herbouwde woning beperkt tot
1.000m³.



PRUP KSG BERINGEN

NOT01A-08043.12_def.doc  132

Verordenend grafisch plan - deelplan 2B:

Stedelijk woongebied Kolmen
Informatief Verordenend

Voor de toepassing hiervan is sprake van een herbouw op
dezelfde plaats indien de nieuwe woning ten minste drie
kwart van de bestaande woonoppervlakte overlapt. De
bestaande woonoppervlakte sluit zowel de oppervlakte
van het hoofdgebouw in als deze van de fysisch
aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht
een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het
hoofdgebouw.

Bestemming

Parallel met de spoorweg wordt een landschappelijk
ingerichte groenbuffer aangelegd. Deze buffer moet de
nieuwe woonontwikkeling zowel visueel alsook naar
geluid bufferen. Indien een gebouw wordt gerealiseerd
parallel met de spoorweg dan kan deze de buffer
vervangen als dit gebouw zowel visueel alsook naar
geluid voldoende buffering garandeert naar het
achterliggende woongebied.

Inrichting

Aanvullend aan de geluidsbufferfunctie is de
landschappelijke integratie van ruimtelijk belang. De
bufferzone wordt ingericht met een dichte groenmassa
die storende visuele hinder ten aanzien van de
omgeving tot een minimum reduceert.
Deze groenbuffer wordt samengesteld uit streekeigen,
waardevolle en diverse beplantingen. De huidige
waardevolle groenvoorzieningen blijven maximaal
bewaard.
Om de schermfunctie ten volle te kunnen vervullen,
moet de beplanting een dichte, gelaagde structuur
hebben.

ARTIKEL 2B.7: LANDSCHAPSBUFFER

Gebiedscategorie: niet van toepassing

De zone is bestemd voor de aanleg van een
landschappelijke groenbuffer. De buffer dient niet
aangelegd te worden als binnen ‘art. 2B.1: Stedelijk
woongebied’ een gevelwand is gerealiseerd die de functie
van de buffer kan vervullen.

De voorziene buffer is 10,00 m breed.
De buffer wordt voor ten minste 80 % beplant met
streekeigen struiken en hoogstammige bomen met het oog
op het bufferen van de woonfunctie ten opzichte van de
aanliggende functies. De buffer moet voldoen aan de
voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming,
landschappelijke inpassing of afstand.
Bij de inrichting van de buffer moeten de bestaande
waardevolle groenelementen bewaard blijven.
Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg
en het onderhoud van de buffer zijn toegelaten.

De verkaveling heeft nummer VK1079512.

ARTIKEL 2B.8: OP TE HEFFEN VERKAVELING

Gebiedscategorie: niet van toepassing

De goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling die binnen
deze zone gelegen is wordt opgeheven.
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11.4 Deelplan 2C: Stedelijk woongebied Broekhoven

Verordenend grafisch plan - deelplan 2C:

Stedelijk woongebied Broekhoven
Informatief Verordenend

Bestemming

Het binnengebied wordt ontwikkeld als een stedelijk
woongebied.

Het stedelijk woongebied wordt ontwikkeld aan een
stedelijke dichtheid van 25 woningen per hectare.

Inrichting

Het deelplan kent een waterproblematiek. Bij de aanleg
van het terrein moet het waterbergende vermogen van
het gebied zo veel mogelijk worden behouden en het
overstromingsrisico worden beperkt. Er moeten dan ook
de nodige maatregelen in functie van waterbuffering en
–infiltratie getroffen worden
Inzake waterhuishouding geldt de vigerende wetgeving.

Zone bestemd voor
stedelijk wonen

Stedelijke
woondichtheid

Waterbuffering –en
infiltratie

ARTIKEL 2C.1: STEDELIJK WOONGEBIED

Gebiedscategorie: wonen

Het gebied is bestemd voor wonen, tuinen en kleinschalige
aan het wonen verwante voorzieningen. Onder aan het
wonen verwante voorzieningen worden verstaan: handel,
horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en
private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare
groene en verharde ruimten, socio-culturele inrichtingen
en recreatieve voorzieningen.

In het gebied wordt een stedelijke dichtheid van minimaal
25 woningen per hectare gerealiseerd.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig
zijn voor het realiseren van de bestemming zijn toegelaten.

De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn
eveneens toegelaten:

de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling
van de natuur en het natuurlijk milieu;
het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van
bestaande openbare wegen en nutsleidingen.
Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen
verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor
de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de
ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu,
de openbare veiligheid of de volksgezondheid.

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn
toegelaten voor zover de ruimtelijke samenhang en de
landschapswaarden in het gebied bewaard blijven.

Water
Werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig
zijn voor het beheersen van overstromingen of het
voorkomen van wateroverlast zijn toegelaten, voor zover
de technieken van de natuurtechnische milieubouw
gehanteerd worden.

Het waterbergend vermogen van het deelplan dient
maximaal behouden te blijven. Het aanleggen, inrichten en
onderhouden van wadi’s, infiltratiebekkens en grachten in
functie van het opvangen, infiltreren en bufferen van
regenwater is verplicht. Waterbuffering in zijn totaliteit
moet minimaal 10% van de bruto vloeroppervlakte van de
toegestane bebouwbare oppervlakte bedragen.
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In het gebied komt waardevol bos/struweel voor. Dit
dient maximaal behouden te blijven in functie van een
verbeterde woonkwaliteit

Beheer

Behoud waardevol
groen

Groen
Bestaand waardevol groen dient behouden te blijven.

Inrichtingsstudie
In de inrichtingsstudie wordt aangetoond dat de
ontwikkeling voldoet aan onderstaande
inrichtingsprincipes:

Afwerken van achterkanten met een tuin-tegen-
tuinprincipe.

Verderbouwen aan bestaande bebouwingsstructuren

Percelen die langs een voldoende uitgeruste weg
gelegen zijn, kunnen individueel ontwikkeld worden.
Voor de andere percelen is voorafgaandelijk een globale
visie gewenst die wordt uitgewerkt in een
inrichtingsstudie.

Aan de inrichtingsstudie dient een technisch onderzoek
gekoppeld te worden waarin de waterhuishouding
onderzocht wordt. Ook dient aangetoond te worden op
welke wijze de overstromingsproblematiek wordt
opgelost.

Beheer
De aanleg van de buffer is gekoppeld aan de
ontwikkeling van grotere gehelen.

Dit voorschrift is gericht op een differentiatie van
woningtypologieën en op het creëren van een aanbod

Opmaak van een
inrichtingsstudie

Bescheiden
woonaanbod

Voor deze zone moet een globale inrichtingsstudie worden
uitgewerkt voor percelen die niet langs een voldoende
uitgeruste weg gelegen zijn.

Voorafgaand aan het verlenen van een vergunning voor
percelen die niet langs een voldoende uitgeruste weg
gelegen zijn, moet de buffer ‘art. 2C.5: Landschapsbuffer ’
gerealiseerd zijn.

Bescheiden woonaanbod
In dit gebied kan een vergunning voor:

1° verkavelingen van ten minste tien loten bestemd



PRUP KSG BERINGEN

NOT01A-08043.12_def.doc  135

Verordenend grafisch plan - deelplan 2C:

Stedelijk woongebied Broekhoven
Informatief Verordenend

dat beantwoordt aan de behoeften van diverse
maatschappelijke groepen. Het legt op om een bepaald
percentage “bescheiden wonen” te creëren. Onder
andere vanuit het proportionaliteitsbeginsel worden
daarbij projecten vanaf een bepaalde omvang beoogd.
Onder bescheiden woonaanbod moet worden begrepen:
het aanbod aan kavels en woningen, met uitsluiting van
het sociaal woonaanbod, dat bestaat uit kavels met een
oppervlakte van ten hoogste 500 m², woonhuizen met
een bouwvolume van ten hoogste 550 m², woonhuizen
met een bouwvolume van ten hoogste 550 m³,
respectievelijk overige woongelegenheden met een
bouwvolume van ten hoogste 240 m³.

voor woningbouw, of met een grondoppervlakte
groter dan een halve hectare, ongeacht het aantal
loten;
2° groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste
tien woongelegenheden ontwikkeld worden;
3° de bouw of de herbouw van
appartementsgebouwen waarbij ten minste vijftig
appartementen gecreëerd worden;
4° verkavelingen, groepswoningbouwprojecten en
projecten voor de bouw of de herbouw van
appartementsgebouwen die niet voldoen aan
bovenvermelde voorwaarden en waarvoor een
verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige
vergunning wordt aangevraagd door een verkavelaar
of een bouwheer wiens project aansluit op andere,
door dezelfde verkavelaar of bouwheer te
ontwikkelen gronden, die samen met de gronden
waarop de aanvraag betrekking heeft, een
oppervlakte van meer dan een halve hectare beslaan;

pas afgeleverd worden indien binnen het verkavelings- of
bouwproject een bescheiden woonaanbod wordt
verwezenlijkt conform de wettelijk opgelegde percentages.

Bestemming
De inrichting van deze zone dient de vooropgestelde
wegencategorisering te bewerkstelligen. De zone maakt
het mogelijk dat hierbinnen het project rond de
verhoging van de bruggen over het Albertkanaal wordt
gerealiseerd.

Inrichting
Onder de aanhorigheden wordt verstaan: al dan niet
verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en
parkeerstroken, de wegsignalisatie en wegbebakening,
de verlichting, de afwatering, de beplanting, de
veiligheidsuitrustingen, de geluidswerende
constructies,……

Het is de bedoeling dat het aandeel wegenis beperkt
blijft tot de noodzakelijk infrastructuur en dat de
overige ruimte benut wordt hetzij voor stedelijk
woongebied hetzij voor parkgebied.

ARTIKEL 2C.2: ZONE VOOR INFRASTRUCTUUR

Gebiedscategorie: lijninfrastructuur

De zone is bestemd voor de aanleg, het beheer en de
exploitatie van de nodige weginfrastructuur, met inbegrip
van de weg, fiets- en voetpaden, inclusief
nutsvoorzieningen.

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen
toegelaten voor de aanleg, het functioneren of de
aanpassing van de verkeers- en vervoersinfrastructuur en
aanhorigheden, volgens de wegencategorisering.

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen
met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers,
ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren,
leidingen, telecommunicatie infrastructuur, openbaar
vervoer, lokale dienstwegen en paden voor langzaam
verkeer toegelaten.

Bij de inrichting van deze wegen ligt de nadruk op de
ontsluiting. De delen van de zone die niet als wegenis
worden aangelegd, kunnen ingericht worden conform de
aanliggende zones of functies.
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Bestemming
Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de
landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het
gebied wordt als randvoorwaarde ingeschreven.
Recreatie moet hier verstaan worden in verhouding tot
de andere  functies van het gebied. Het is een
nevengeschikte functie en geen enige functie noch de
enige hoofdfunctie.

Inrichting

Park

ARTIKEL 2C.3: PARKGEBIED

Gebiedscategorie: overig groen - parkgebied

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel
en de ontwikkeling van een park of parken.

Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw en
landschapszorg en recreatie nevengeschikte functies.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig
zijn voor het realiseren van de bestemming zijn toegelaten.

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn
toegelaten voor zover de ruimtelijke samenhang in het
gebied, de cultuurhistorische waarden, horticulturele
waarden, de landschapswaarden en de natuurwaarden in
het gebied bewaard blijven.

De ondergrond dient beschermd te worden omwille van
de archeologische waarde die eventueel kan gevonden
worden in de ondergrond. Het betreft een voormalige
Motte. De Motte is nog duidelijk aanwezig in het
landschap. Voor alle uit te voeren werken met een
ingreep in de bodem moet een advies gevraagd worden
aan de bevoegde instantie.

Het gebied bestaat uit een historisch permanent
cultuurgrasland (soortenrijk permanent cultuurgrasland
met relicten van halfnatuurlijke graslanden (hp+),
struisvegetatie op zure bodem , Buntgras-  en
Struisgras-orde en verwante gemeenschappen),
beschermd door het natuurdecreet.

Om de ondergrond te beschermen, heerst er een verbod
op het bebossen van het gebied.

Kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet

Bescherming van
ondergrond.
Verbod op
bosaanplant.

Kleinschalige
openstellingsinfra-
structuur toegelaten

ARTIKEL 2C.4 ARCHEOLOGISCHE RELICTZONE
(OVERDRUK)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Dit gebied moet als grasland behouden blijven. De
realisatie van elke vorm van bebouwing is verboden.
Reliëfwijzigingen, met uitzondering van archeologische
onderzoeken, zijn niet toegelaten.

Om de ondergrond te beschermen, heerst er een verbod op
het bebossen van het gebied.

Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op
het al dan niet toegankelijk maken van de archeologische
site voor publiek en het aanbrengen van kleinschalige
infrastructuur gericht op natuureducatie of recreatief
medegebruik is toegelaten.
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toegankelijk maken bestaat onder meer uit:
toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden,
wegafsluitingen, …

kleinschalige infrastructuur gericht op natuureducatie is
bijvoorbeeld: informatieborden, verrekijkers,
plankenpaden, vogelkijkhutten, …

Kleinschalige infrastructuur gericht op recreatief
medegebruik: zitbanken, picknicktafels, vuilnisbanken,
…

Het gebied moet als grasland beheerd worden ter
bescherming van de ondergrond.

Beheer als grasland Het gebied moet als grasland beheerd worden.

Bestemming

Aan de rand van de Kasteletsingel-Zuid wordt een
landschappelijk ingerichte groenbuffer aangelegd. Deze
buffer moet de nieuwe woon- en stadsontwikkeling
zowel visueel alsook naar geluid bufferen.

Inrichting

In deze groenbuffer kan een berm aangelegd worden,
die storende geluidshinder ten aanzien van de omgeving
tot een minimum reduceert. Aanvullend aan de
geluidsbufferfunctie is de landschappelijke integratie
van ruimtelijk belang. De bufferzone wordt ingericht
met een dichte groenmassa die storende visuele hinder
ten aanzien van de omgeving tot een minimum
reduceert.
Deze groenbuffer wordt samengesteld uit streekeigen,
waardevolle en diverse beplantingen.
Om de schermfunctie ten volle te kunnen vervullen,
moet de beplanting een dichte, gelaagde structuur
hebben.

ARTIKEL 2C.5: LANDSCHAPSBUFFER

Gebiedscategorie: niet van toepassing

De zone is bestemd voor de aanleg van een
landschappelijke groenbuffer.

De voorziene buffer is 30,00 m breed.
De buffer wordt voor ten minste 80 %  beplant met
streekeigen struiken en hoogstammige bomen met het oog
op het bufferen van de woonfunctie ten opzichte van de
aanliggende functies. De buffer moet voldoen aan de
voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming,
landschappelijke inpassing of afstand.
Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg
en het onderhoud van de buffer zijn toegelaten.

De Helderbeek stroomt doorheen het deelplan. De
Helderbeek is een belangrijke natuurlijke structuur en

Indicatieve
aanduiding

ARTIKEL 2C.6: TRACÉ VOOR WATERLOOP (INDICATIEVE
AANDUIDING)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Op het grafisch plan is indicatief het tracé van de as van de
waterloop aangeduid. Het tracé is bestemd voor de
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blijft als dusdanig behouden en verder versterkt.

Aangezien het op sommige plaatsen niet exact duidelijk
is waar de waterloop ligt, wordt gewerkt met een
indicatieve aanduiding. Dit neemt niet weg dat de
noodzakelijke bouwvrije zone langsheen de waterloop
(zie artikel 2A.8) moet blijven bestaan ten opzichte van
het exacte tracé.

De beek wordt als natuurlijke waterloop behouden,
hersteld en versterkt.

waterloop.

Open beekstructuur

aanleg, het beheer en de exploitatie van
waterweginfrastructuur.

Aan de waterloop zijn alle werken, handelingen en
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of
aanpassing van de waterloop. De waterloop dient ten allen
tijde zichtbaar fysisch aanwezig te zijn. Daarnaast zijn alle
werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de
ruimtelijke inpassing.
De aanleg van oversteekplaatsen in de vorm van brugjes
over de waterloop is mogelijk waarbij er steeds rekening
mee gehouden wordt dat de waterloop duidelijk in beeld
moet worden gebracht.

De inrichting van deze zone gebeurt conform de
richtlijnen van de vigerende wetgeving.
Langs de Helderbeek wordt voldoende ruimte voorzien
voor een natuurlijke inrichting. Gekoppeld aan de
Helderbeek worden voorzieningen getroffen in functie
van de waterberging in het grotendeels als mogelijk
overstromingsgevoelig en van nature overstroombaar
gebied. Hiervoor wordt langs weerszijden van de
Helderbeek een minimale breedte van 10 meter vrij
gehouden van bebouwing. In deze zone kan een groene
speel- en ontmoetingsruimte (kleinschalige
voorzieningen zoals banken, speeltuigen…) ingericht
worden op niveau van de nieuwe woonwijk, op
voorwaarde dat deze het functioneren als
waterbergingsgebied niet verhinderen.

Ruimte voor beek en
waterberging

Open beekstructuur

ARTIKEL 2C.7: BOUWVRIJE ZONE (OVERDRUK)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Deze zone is een bouwvrije zone als ruimingsgebied bij de
waterloop en als waterbergingsgebied.
In deze bouwvrije zone zijn enkel werken en handelingen
toegelaten die passen binnen het beheer van het
watersysteem. Gebouwen en gelijkaardige constructies die
dit functioneren verhinderen zijn niet toegelaten.

Alle handelingen en werken die de landschappelijke en
natuurlijke waarde van de waterloop en zijn oevers
bevorderen en ondersteunen, zijn toegelaten.

Binnen een afstand van 10,00m aan weerszijden van de
kruin van de waterloop mogen geen nieuwe constructies,
gebouwen, beplanting of afsluitingen, toegestaan worden
behalve deze die hieronder worden aangegeven:

fiets- en voetgangersverbindingen zijn mogelijk
waarbij er steeds rekening mee gehouden wordt dat
de waterloop duidelijk in beeld moet worden
gebracht, tevens dienen desbetreffend verhardingen
minstens op 2,00 m van de kruin van de waterloop te
liggen;
in de oeverstrook zijn leidingen en (in voorkomend
geval) verhardingen bestand tegen het overrijden
van machines; afsluitingen en afrasteringen
langsheen de waterloop bevinden zich op minstens
1,00 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de
oever van de waterloop en zijn zodanig opgesteld dat
ze geen belemmering vormen voor de gewone
ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de
waterloop;
de aanleg van oversteekplaatsen in de vorm van
brugjes over de waterlopen;
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Het is belangrijk dat de donkere zones langsheen de
Helderbeek als dusdanig behouden blijven. Dit om de
aanwezige waardevolle ecotopen zo min mogelijk te
verstoren. Het is hiertoe aangewezen om te werken met
aangepaste verlichting.
Verlichting dient steeds te voldoen aan de principes van
neerwaartse lichtstroom, minimaal doelgebied,
minimale luminantie en minimale gebruiksperiode.

Aangepaste
verlichting

groenstructuren ter bevordering van landschappelijke
inpassing beekvallei, deze dienen minstens op 1,50 m
van de kruin van de waterloop aangeplant te
worden;
aanplanting van loofbomen langs de waterloop
gebeurt ofwel op een planafstand van minimaal 5.00
m vanaf de kruin van de waterloop, ofwel op een
plantafstand van minimaal 1,50 m landinwaarts
vanaf de kruin van de waterloop maar dan Eventuele
verhardingen zijn steeds in waterdoorlatende
materialen.met een tussenafstand van minimaal 6,00
m
kleinschalige recreatieve voorzieningen.

Het verlichten van de zone is toegelaten voor zover dit
beperkt wordt, lichthinder vermeden wordt en gebruik
gemaakt wordt van natuurvriendelijke verlichting.

De toegangen zijn op het grafisch plan indicatief
aangeduid. Dit betekent dat de exacte locatie niet
vastligt en bijgevolg in functie van de gewenste
ontwikkelingen kan bepaald worden.
Op de toegangen sluiten interne ontsluitingswegen aan.
De percelen die gelegen zijn langs de Broekhovenstraat
of de Everselstraat worden uiteraard rechtstreeks langs
deze weg ontsloten.
De Kasteletsingel-Zuid is een gewestweg. Door de
bestaande verkeersdruk op de Kasteletsingel-Zuid is het
niet wenselijk om de woonzone rechtstreeks aan te
sluiten op de Kasteletsingel-Zuid.

ARTIKEL 2C.8: TOEGANG VOOR GEMOTORISEERD
VERKEER (INDICATIEVE AANDUIDING)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Op het grafisch plan zijn indicatief de toegangen voor het
gemotoriseerd verkeer aangeduid. Er zijn voor de
ontsluiting van het gebied maximaal 2 toegangen
toegestaan op de Everselstraat. Een ontsluiting op
Kasteletsingel-Zuid is niet toegestaan.

ARTIKEL 2C.9: TOEGANG VOOR LANGZAAM VERKEER
(INDICATIEVE AANDUIDING)

Gebiedscategorie: niet van toepassing
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De toegang is op het grafisch plan indicatief aangeduid.
Dit betekent dat de exacte locatie niet vastligt en
bijgevolg in functie van de gewenste ontwikkelingen kan
bepaald worden.
Bijkomende toegangen voor langzaam verkeer zijn
uiteraard toegestaan.

Op het grafisch plan is indicatief de toegang voor het
langzaam verkeer aangeduid. Er is voor de ontsluiting van
het gebied minimaal 1 toegang vereist die aansluit op de
Vestingstraat.
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Bestemming

In deze zone zijn grondgeboden land -en tuinbouw de
hoofdfuncties. Er gelden beperkingen om het landschap
te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen.

In deze gebieden mogen alle handelingen en werken
worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in
grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de
schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar
brengen.

Het gebied moet bouwvrij blijven omwille van de
landschappelijke waarde en de ligging aansluitend bij
het open ruimtegebied.

Natuurbehoud, landschapszorg en recreatief
medegebruik zijn ondergeschikte functies in het
agrarisch gebied. Ondergeschikt betekent ‘van
betrekkelijk minder grote betekenis’.

Inrichting

Kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet
toegankelijk maken van het gebied voor educatief of
recreatief medegebruik, bestaat onder meer uit
toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden en
wegafsluitingen. Kleinschalige infrastructuur, gericht op
recreatief medegebruik bestaat ondermeer uit
zitbanken, picknicktafels, vuilnisbakken,
informatieborden, paden en kijk- of schuilhutten.

Het permanent stapelen van producten is verboden.
Het permanent stapelen van producten als steenslag,
grond, puin, fruitkisten, enz. is niet toegestaan.  Het
tijdelijk stapelen van stalmest, mest, strobalen,
gewassen, enz. is wel toegestaan.

Bouwvrije zone

ARTIKEL 3.1: LANDSCHAPPELIJK WAARDEVOL AGRARISCH
GEBIED

Gebiedscategorie: landbouw

Het gebied is bestemd voor hobby- en beroepslandbouw
alsook voor landschapsontwikkeling.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig
zijn voor de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven of voor
landschapsontwikkeling zijn toegelaten, met uitzondering
van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare
constructies en voor zover zij de schoonheidswaarde van
het landschap niet in gevaar brengen.

Binnen de zone wordt bouwen verboden,  met uitzondering
van schuilhokken. Nieuwe bedrijfszetels of serres worden
niet toegestaan.

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van
de algemene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn
de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens
toegelaten:

het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur,
gericht op het al dan niet toegankelijk maken van het
gebied voor educatief of recreatief medegebruik,
waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van
paden voor niet-gemotoriseerd verkeer;
het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van
bestaande openbare wegen en nutsleidingen;
het behoud, herstel en de ontwikkeling van
overstromingsgebieden, het beheersen van
overstromingen of het beheersen van wateroverlast
in de voor bebouwing bestemde gebieden;
de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel
van de natuur, het natuurlijk milieu en de
landschapswaarden.

In kader van landschappelijke inrichtingsprincipes is het
permanent stapelen van om het even welke producten of
materialen verboden.
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Bestemming

De bestaande woningen, tuinen en wegen binnen het
woonuitbreidingsgebied worden bestemd als stedelijk
woongebied.

Inrichting

De voorschriften van de verkavelingen binnen deze zone
“Stedelijk Woongebied” blijven van kracht.

Beheer

Dit voorschrift is gericht op een differentiatie van
woningtypologieën en op het creëren van een aanbod
dat beantwoordt aan de behoeften van diverse
maatschappelijke groepen. Het legt op om een bepaald
percentage “bescheiden wonen” te creëren. Onder
andere vanuit het proportionaliteitsbeginsel worden
daarbij projecten vanaf een bepaalde omvang beoogd.
Onder bescheiden woonaanbod moet worden begrepen:

Zone bestemd voor
stedelijk wonen

Bescheiden
woonaanbod

ARTIKEL 3.2: STEDELIJK WOONGEBIED

Gebiedscategorie: wonen

Het gebied is bestemd voor wonen, tuinen en kleinschalige
aan het wonen verwante voorzieningen. Onder aan het
wonen verwante voorzieningen worden verstaan: kantoren
en diensten, openbare en private nuts- en
gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene en
verharde ruimten, socio-culturele inrichtingen en
recreatieve voorzieningen.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig
zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten.

De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn
eveneens toegelaten:

de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling
van de natuur en het natuurlijk milieu;
het beheersen van overstromingen of het voorkomen
van wateroverlast en het beveiligen van bebouwing
en infrastructuren tegen overstromingen;
het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van
bestaande openbare wegen en nutsleidingen.
Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen
verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor
de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de
ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu,
de openbare veiligheid of de volksgezondheid.

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn
toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact
betreft verenigbaar zijn met de omgeving en hierbij een
ruimtelijke eenheid vormen.
Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:

de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
de bebouwingsschaal van de omgeving  wat het
bouwvolume, bebouwingsvorm en afstandsregels
betreft;
de relatie met de in de omgeving van het
woongebied vastgelegde bestemmingen.

Bescheiden woonaanbod
In dit gebied kan een vergunning voor:

1° verkavelingen van ten minste tien loten bestemd
voor woningbouw, of met een grondoppervlakte
groter dan een halve hectare, ongeacht het aantal
loten;
2° groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste
tien woongelegenheden ontwikkeld worden;
3° de bouw of de herbouw van
appartementsgebouwen waarbij ten minste vijftig
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het aanbod aan kavels en woningen, met uitsluiting van
het sociaal woonaanbod, dat bestaat uit kavels met een
oppervlakte van ten hoogste 500 m², woonhuizen met
een bouwvolume van ten hoogste 550 m², woonhuizen
met een bouwvolume van ten hoogste 550 m³,
respectievelijk overige woongelegenheden met een
bouwvolume van ten hoogste 240 m³.

appartementen gecreëerd worden;
4° verkavelingen, groepswoningbouwprojecten en
projecten voor de bouw of de herbouw van
appartementsgebouwen die niet voldoen aan
bovenvermelde voorwaarden en waarvoor een
verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige
vergunning wordt aangevraagd door een verkavelaar
of een bouwheer wiens project aansluit op andere,
door dezelfde verkavelaar of bouwheer te
ontwikkelen gronden, die samen met de gronden
waarop de aanvraag betrekking heeft, een
oppervlakte van meer dan een halve hectare beslaan;

pas afgeleverd worden indien binnen het verkavelings- of
bouwproject een bescheiden woonaanbod wordt
verwezenlijkt conform de wettelijk opgelegde percentages.


