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1 Inleiding 

1.1 In uitvoering van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg 

De provincies zijn in toepassing van het artikel 2.2.9 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(VCRO) bevoegd voor het opmaken van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen ter uitvoering van 
het Ruimtelijk Structuurplan van de provincie. 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 stedelijke gebieden wordt de bijkomende ruimtebehoefte voor woningbouw, economische 
activiteiten en andere kleinstedelijke activiteiten te opgevangen. 
 
Dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is opgesteld in uitvoering van het ruimtelijk structuurplan 
provincie Limburg.1 In dit structuurplan wordt gepleit 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 aangeduid. Het stedelijk draagvlak van de provincie moet 
daarom verhoogd worden. Stedelijke functies moeten daarom in of aansluitend op de kleinstedelijke 
gebieden versterkt worden. Nieuwe voorzieningen moeten zich concentreren in de steden. Ook meer 
kwaliteitsvolle stedelijke en geconcentreerde woonvormen dragen bij tot kernversterking. Verdere 
versnippering moet vermeden worden. Zuinig ruimtegebruik is aangewezen.2 Het plan stelt: “vele 
ontwikkelingen zijn louter gericht op kwantiteit (bijvoorbeeld meer bedrijventerreinen, meer 
toeristisch-recreatieve infrastructuur, meer wegen). Dat mag echter niet onvoorwaardelijk het hoogste 
streven zijn. Het is belangrijk te werken aan betere (meer kwalitatieve) en hoogwaardige 
bedrijventerreinen, betere toeristisch-recreatieve voorzieningen, betere wegen enz.”3 
 
Dit rapport verantwoordt de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in het kader van 
de afbakening van het kleinstedelijk gebied Neerpelt – Overpelt. In dit plan wordt de afbakeningslijn 
vastgelegd en wordt uitvoering gegeven aan de provinciale acties van het actieprogramma uit de 
voorstudie (2005). De bestemming van een aantal gebieden wordt door deelplannen gewijzigd. De 
ontwikkelingsperspectieven van de deelgebieden zijn onder meer bepaald door de bevindingen en 
aanbevelingen van het plan-MER en het VR-rapport.  
 

                                                                 
1 De actualisatie van het RSPL werd goedgekeurd door Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening op 23 juli 2012 
2 RSPL, gecoördineerde versie 2012, richtinggevend gedeelte, p. 316 
3 RSPL, gecoördineerde versie 2012, richtinggevend gedeelte, p. 318 
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1.1.1 Ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke gebieden 

“De gewenste nederzettingsstructuur wordt bepaald door een kernenbeleid in de stedelijke gebieden 
en netwerken en in het buitengebied. De kernen worden attractieve knooppunten, die op de 
verschillende schaalniveaus het wonen, de diensten en de economische ontwikkeling bundelen. 
Verdere verspreide verstedelijking van het buitengebied en versnippering van de open ruimte moeten 
worden omgebogen naar een kerngericht beleid dat de eigenheid en de leefbaarheid van het 
buitengebied moet garanderen. Bijkomende woningen moeten zoveel mogelijk in de kernen 
(inbreiding) of direct aansluitend bij de kernen worden gerealiseerd. Het onderscheid tussen stedelijk 
gebied en buitengebied moet worden gehandhaafd of versterkt. De belangrijkste nieuwe 
ontwikkelingen van Limburg moeten de stedelijke gebieden versterken. Dat stemt overeen met het 
principe van de gedeconcentreerde bundeling.”4 
 
“Het gewenst ruimtelijk beleid wil een evenwichtig patroon (in spreiding en verhouding van onderlinge 
grootte) van kleine steden met een geleidelijke maar welbewuste groei tot een nog prettige en 
beheersbare schaal.” 5 “Het stedelijk netwerk van provinciaal niveau Lommel - Neerpelt – Overpelt is 
een deel van de Kempische As. Het is binnen de Kempische As een concentratie van hoogdynamische 
economische en stedelijke activiteiten.”6 Het stedelijk netwerk Kempische As heeft een internationale 
dimensie. De relatie met de kleinstedelijke gebieden in de provincie Antwerpen is duidelijk. Aan de 
andere zijde van het netwerk, net over de Nederlandse grens, liggen de industriegebieden van Budel 
en Weert. Het stedelijk netwerk moet daarom in een internationaal en grensoverschrijdend perspectief 
worden gesitueerd.”7  
 
“De kleinstedelijke gebieden Beringen, Lommel, Maasmechelen en Neerpelt - Overpelt zijn de stedelijke 
knooppunten van een netwerk of sluiten aan op een netwerk. Hier is de hiërarchische relatie tussen de 
onderlinge delen van het netwerk veel minder uitgesproken. Daarom moet een afstemming komen van 
de ontwikkeling van de stedelijke gebieden in relatie tot het volledig netwerk.” 8 Ontwikkelingen in het 
gebied Lommel - Neerpelt - Overpelt zijn ondergeschikt en complementair aan die in Hasselt -Genk.” 9  
 

1.1.2 Ontwikkelingsperspectieven voor het kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt 

Het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg duidt de ontwikkelingsperspectieven voor het 
kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt aan: “Neerpelt en Overpelt zijn in het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen als één stedelijk gebied geselecteerd in het netwerk Kempische As. Onderdelen van het 
stedelijk gebied kunnen een specifiek takenpakket ontwikkelen. De primaire groei van het stedelijk 
gebied zal inwendig moeten gebeuren. Dat betekent een kerngerichte ontwikkeling van Neerpelt met 
een verdichting in Boseind en voor Overpelt een verdichting binnen de ring. Bijkomend zullen stedelijke 
ontwikkelingen worden gestimuleerd tussen Leopoldlaan en de spoorweg, het tussengebied van de 
twee kernen, in de stationsomgevingen. Overpelt zal zich samen met Lommel positioneren als 
industriële pool binnen het netwerk Kempische As. Om suburbane ontwikkelingen en een vervaging 
van de kernen in het netwerk tegen te gaan is het nodig om de stedelijke structuren af te bakenen. Als 
infrastructurele grenzen kunnen het kanaal of de N71, de spoorweg en de expresweg worden 
beschouwd. Enkel het industriegebied van Overpelt bevindt zich als een aparte lob ten westen van de 
expresweg. Een strikter keurslijf ontstaat door het vrijwaren van de landschappelijk en/of agrarisch 
waardevolle gebieden die Neerpelt en Overpelt omringen, en van het grensoverschrijdend 

                                                                 
4 RSPL, gecoördineerde versie 2012, richtinggevend gedeelte, p. 382 
5 RSPL, gecoördineerde versie 2012, richtinggevend gedeelte, p. 383 
6 RSPL, gecoördineerde versie 2012, richtinggevend gedeelte, p. 383 
7 RSPL, gecoördineerde versie 2012, richtinggevend gedeelte, p. 384 
8 RSPL, gecoördineerde versie 2012, richtinggevend gedeelte, p. 385 
9 RSPL, gecoördineerde versie 2012, richtinggevend gedeelte, p. 322 
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natuurgebied Hageven (vogelrichtlijngebied) ten noordwesten van Neerpelt. De gewenste open ruimte 
verbindingen benadrukken de gaafheid van die landschappen en situeren zich ten westen en ten oosten 
van de kernen en over de beekvalleien (zijbeek van de Dommel tot Hageven en de Prinsenloop tevens 
waterwinningsgebied).”10  
 

1.1.3 Bindende bepalingen 

In het bindend gedeelte is het gebied Lommel - Neerpelt -Overpelt als stedelijke netwerk van 
provinciaal niveau en de poort 'Kempische As' (gebied Lommel - Neerpelt - Overpelt) als economische 
poort van minstens provinciaal belang bevestigd.11 De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan is 
expliciet opgenomen: “De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de kleinstedelijke 
gebieden af. Zij doet dat in samenwerking met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen…. 
De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de regionale bedrijventerreinen in de 
kleinstedelijke gebieden en in de specifieke economische knooppunten af en voert een differentiatie 
door. Zij doet dat in samenwerking met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen”12 
 

                                                                 
10 RSPL, gecoördineerde versie 2012, richtinggevend gedeelte, p. 389 
11 RSPL, gecoördineerde versie 2012, bindend gedeelte, p. 497-498 
12 RSPL, gecoördineerde versie 2012, bindend gedeelte, p. 504 
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1.2 Situering van het kleinstedelijk gebied Neerpelt- Overpelt 

De ruimtelijk sterk verweven buurgemeenten Neerpelt en Overpelt zijn gelegen in het noorden van de 
provincie Limburg. Beide gemeenten zijn deel van het stedelijke netwerk van de Kempische As. Dit is 
een oost-west georiënteerde verstedelijkte band met een belangrijke economische functie. De band 
loopt uit tot in het Ruhrgebied. Binnen deze band vormen Neerpelt en Overpelt samen met Lommel 
een belangrijke rol als kleinstedelijk gebied binnen Noord-Limburg. De drie gemeenten Lommel, 
Neerpelt en Overpelt maken deel uit van het provinciaal stedelijk netwerk (RSPL). In dit netwerk zijn 
stedelijke, economische en aanvullende functies en activiteiten geconcentreerd en sterk verweven. 
Door de nabijheid van het grensgebied en de ligging tussen Eindhoven en Hasselt zijn er talrijke 
grensoverschrijdende activiteiten. 
 
De Kempische as wordt gevormd door de bundeling van regionale lijninfrastructuren.  
1 Het kleinstedelijk gebied Neerpelt - Overpelt wordt omgeven door een netwerk van snelwegen:  

 de E34 (Turnhout- Eindhoven) in het noordwesten; 
 de E25 (Eindhoven-Maastricht) in het noordoosten; 
 de E313 (Antwerpen - Hasselt) in het zuiden 
 de E314 (Leuven- Aken) in het zuiden.  
Bijkomend zijn er nog een aantal belangrijkste regionale verbindingswegen: 
 de N71 langs de Kempische As 
 de N74 Eindhoven- Hasselt.  
De wegeninfrastructuur in Noord- Limburg is opgebouwd volgens een dambordpatroon: 
waardoor de verschillende kernen goed ontsloten zijn en met elkaar verbonden worden. 

2 De spoorlijn Antwerpen – Hamont loopt evenwijdig met het tracé van de N71. Deze spoorlijn is 
het tracé van de IJzeren Rijn: de historische goederenspoorverbinding tussen de Antwerpse 
haven en het Ruhrgebied. Deze verbinding wordt mogelijk op termijn weer hersteld. 

3 Het kanaal Herentals-Bocholt is een waterweg met een economische en recreatieve functie. 
 
Het fysisch systeem wordt bepaald door de beekvalleien van de Dommel, de Holvensebeek, 
Prinsenloop en de Warmbeek. Deze beken doorsnijden het aflopende reliëf van het Kempisch Plateau. 
De beken zijn ruimtelijk structurerend. De valleigebieden van de Dommel en de Holvensebeek zijn 
landschapbepalend. Tussen de noord - zuidgerichte beekvalleien liggen verschillende open 
landbouwgebieden.  
 
De Kempische as wordt omgeven door een aantal grote aaneengesloten natuurgebieden: Het Hageven 
in het noorden, het park van de Lage Kempen en het Kolisbos- Lozerbos in het zuiden. 
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1.3 Voorstudie afbakening kleinstedelijk gebied (2005) 

In opdracht van de provincie Limburg werd een voorstudie voor de afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Neerpelt – Overpelt opgemaakt. Deze voorstudie, afgerond in 2005, omvat een voorstel van 
een grenslijn alsook een actieprogramma met concrete voorstellen voor de uitvoering van de 
ruimtelijke aspecten van het stedelijk beleid.  
 

1.3.1 Visie op het kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt 

De visie pleit voor een ontwikkeling van de twee kernen door een versterking van het stedelijk 
uitrustingsniveau. De ontwikkeling wordt gericht op synergie en complementariteit van het stedelijk 
gebied met behoud van de identiteit van de deelkern. De kern van deze visie is na bijna twee decennia 
nog steeds actueel. Een aantal accenten zijn gewijzigd. 

 Tussen de twee kernen is er een sterke onderlinge wisselwerking. Functies van de ene kern 
zijn ondersteunend voor de andere kern. 

 Het gebied tussen beide kernen verbindt de beide kernen. Deze ruimte is geschikt voor 
bovenlokale functies gericht op beide kernen. De twee kernen worden verbonden met een 
sterke as. 

 De dynamische ruimtelijke ontwikkeling wordt versterkt door inbreiding.  
o Verdichtingsgebieden situeren zich aan de noordkant van de Ringlaan in Overpelt en 

ten zuiden van het spoorstation van Neerpelt.  
o Door het verder versterken van deze omgevingen wordt een verdere verlinting van 

de Leopoldlaan tegen gegaan en wordt de bestaande infrastructuur optimaal 
gebruikt.  

o De strategische ligging van het Heilig Hart Ziekenhuis aan het station in Neerpelt 
biedt mogelijkheden voor een nieuwe stedelijke invulling.  

o In het stedelijk gebied zijn er verschillende omgevingen die in aanmerking komen 
voor woonverdichting. 

o In tweede orde bieden de randgebieden ruimte voor nieuwe ontwikkelingen 
wanneer er een sterke ruimtelijke en functionele binding met het centrum 
gerealiseerd kan worden. Tot deze gebieden behoren Boseind (verbonden met het 
centrum via de stationsomgeving van Neerpelt), de noordelijke poort (de 
waterfrontontwikkeling op beide kanaaloevers vormt het verbindend element) en 
de zuidelijke schil van Overpelt (gekoppeld aan de Ringlaan). 

 
Het bedrijventerrein overstijgt het kleinstedelijk gebied. De ontwikkeling wordt gekaderd in de 
Kempische As. De nabijheid van Eindhoven, de economische dynamiek in de grensregio en de 
multimodale ontsluiting versterkt de ruimtelijke en functionele samenhang. 
 
De open ruimte en natuurlijke structuur worden behouden en versterkt. De wisselwerking tussen 
verstedelijking en natuurontwikkeling biedt een meerwaarde. De groene ruimte dringt door tot in het 
stedelijk gebied, verhoogt de kwaliteit van de stedelijke omgeving en versterkt de relatie met het 
buitengebied. 

 Langs de Dommel worden functionele en recreatieve verbindingen gecreëerd die de 
stedelijke voorzieningen ontsluiten en verbinden. 

 Het parkgebied rond het Dommelhof vormt het belangrijkste stedelijke groengebied. Kleinere 
parken gekoppeld aan de Dommel zijn stapstenen in de stedelijke groenstructuur en vormen 
een groen lint. 
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1.3.2 Hypothese gewenste ruimtelijke structuur 

Figuur 1: Hypothese gewenste ruimtelijke structuur 

 

Het kleinstedelijk gebied is opgebouwd uit twee stedelijke polen en een regionaal bedrijventerrein. 
Het bedrijventerrein en de stedelijke kernen worden gescheiden door de N74 en de open ruimte rond 
de Holvenbeekvallei en verbonden door het stedelijk groengebied in de omgeving van het Dommelhof 
en de Fabrieksstraat en Haagdoorndijk. Het regionaal bedrijventerrein is een belangrijke schakel 
binnen de Kempische as. Het bedrijventerrein wordt multimodaal ontsloten door weg, spoor en 
kanaal. Ruimte voor bijkomende economische activiteiten wordt vooral gecreëerd door inbreiding en 
een efficiënter ruimtegebruik. In het zuiden is er ruimte voor een beperkte uitbreiding. 
 
In de beide centra wordt gestreefd naar hogere woondichtheden en een kwalitatief aanbod aan 
hoogwaardige commerciële voorzieningen en diensten. In de omgeving van de twee stations en langs 
delen van de ringweg rond Overpelt is er ruimte voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. De invulling 
van deze strategische plekken versterken het stedelijk gebied. De twee stedelijke centra worden door 
een groene stedelijke boulevard met elkaar verbonden. 
 
Het gebied tussen beide centra is geschikt voor een verhoogd aanbod aan woningen en stedelijke 
functies. De Leopoldlaan, de stationsomgeving van Neerpelt en de Dommel zijn belangrijke 
structurerende elementen in dit tussengebied. Boseind staat in directe relatie tot de stationsomgeving 
van Neerpelt en neemt een deel van de stedelijke woonfunctie op. 
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Het kanaal Bocholt-Herentals en de ringweg van Overpelt zijn dragers voor stedelijke ontwikkelingen. 
Een waterfront ontwikkeling creëert een koppeling tussen Neerpelt en het kanaal. Aansluitend wordt 
de noordelijke toegang van de verlengde N71 opgewaardeerd door de uitbouw van een stedelijke 
poort. Door de goede wegontsluiting is er ruimte voor autogerichte commerciële functies.13 Op die 
manier wordt een bijkomende verkeersdruk in het stedelijk woongebied en in de centra beperkt. 
Aansluitend aan de ring van Overpelt worden stedelijke ontwikkelingen voorzien die in relatie staan 
tot het centrum van Overpelt. In de noordelijke schil, nabij de stationsomgeving, zijn een aantal 
dienstenfuncties ontwikkeld (ziekenhuis, administratief centrum). In de zuidelijke schil, vlakbij het 
commerciële centrum, kunnen bijkomende woongebieden ontwikkeld worden. 
 
De samenhang binnen het kleinstedelijk gebied wordt versterkt door de Dommelvallei in te richten als 
een verbinding tussen stedelijke voorzieningen en de drie stedelijke groengebieden (park Bemvaartse 
Molen, lineair park achter de Stationsstraat en stedelijk groengebied Dommelhof en omgeving). Het 
stedelijk groengebied Dommelhof kan uitgebreid worden door opname van een aantal restgebieden 
en de ruimte tussen de N74 en de Tussenstraat. De beekvallei van de Dommel wordt een 
beeldbepalende recreatieve wandel- en fietsroute. Deze recreatieve route takt in het noorden aan op 
het Kempisch Kanaal. De relatie tussen het kanaal en het kleinstedelijk gebied wordt versterkt door 
waterfront ontwikkelingen met recreatieve en stedelijke functies. 
 
De N74 verbindt het stedelijk gebied in noordelijke en zuidelijke richting. De oost–west as van de N71 
moet worden doorgetrokken om het centrum van Neerpelt te ontlasten van zwaar verkeer. Tussen de 
N74 en de spoorweg zorgt één ontsluitingspunt voor een noordelijke toegang tot het kleinstedelijk 
gebied. Hier kan op termijn een kleinstedelijke poort ontwikkeld worden.14 
 
Wanneer de bestaande spoorlijn het tracé van de IJzeren Rijn wordt, wordt het goederenspoor best 
omgeleid om de hinder te beperken. De spoorlijn kan omgelegd worden naar het noorden en 
gebundeld worden met de verlenging van de N71. 
 

1.3.3 Ontwerp van afbakening van het kleinstedelijk gebied 

Het ontwerp van afbakening is gebaseerd op de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur, de 
taakstellingen (wonen en bedrijvigheid), de behoeften op kleinstedelijk niveau (wonen, werken, 
recreatie, voorzieningen,...) en de grensstellende elementen van binnen (randen van woongebieden, 
bedrijventerreinen, harde infrastructurele grenzen,...) en van buiten (landschap, natuur en landbouw). 
Deze elementen worden met elkaar geconfronteerd. De ligging van de afbakeningslijn is onder meer 
opgebouwd op basis van gewestplanbestemmingen, infrastructuren, hoogtelijnen, en morfologische 
grenzen. 
 

                                                                 
13 Dit element van de visie is gewijzigd. De stedelijke ontwikkeling blijft beperkt tot de zuidzijde van het kanaal.  
14 Dit element van de visie is gewijzigd 
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1.3.4 Actieplan van de voorstudie 

De voorstudie duidt acties aan die nodig zijn om de gewenste ontwikkelingen in het kader van een 
stedelijk gebiedbeleid te realiseren.  
 

1. Het tussengebied biedt sterke potenties voor het realiseren van strategische projecten die 
een aantrekkelijk stedelijk milieu te realiseren. (stationsomgeving Neerpelt, Vondersbroek,  
Binnengebied Haspershoven en de Leopoldlaan. 

2. De omgeving van de ring rond Overpelt biedt ruimte voor de uitbouw en versterking van het 
kleinstedelijk gebied. Voorzieningen en winkels zijn immers op loopafstand bereikbaar. 

3. Het noordelijk gebied tussen het kanaal Bocholt-Herentals en de (verlengde) N71 kan een 
stedelijke invulling krijgen. De omgeving biedt ruimte voor een woonontwikkeling langs het 
kanaal, de verplaatsing van een lokaal bedrijventerrein en de inrichting van een 
woonwagenterrein. 

4. De Dommelvallei verbindt stedelijke voorzieningen en groengebieden. Hierdoor wordt de 
omgevingskwaliteit van het kleinstedelijk gebied geaccentueerd en worden alternatieven 
voor de automobiliteit geaccentueerd. 

5. Het realiseren van de taakstelling stedelijk wonen wordt verzekerd door het hanteren van 
een minimum woondichtheid van 25 woningen/ha. Zowel woonuitbreidingsgebied Willem II-
straat (Overpelt) en Boseind (Neerpelt) zijn aangeduid als te ontwikkelen. De 
woonuitbreidingsgebieden rond het ziekenhuis worden voorzien als reservegebieden voor de 
uitbreiding van het ziekenhuis en voor aan het ziekenhuis gekoppelde ondersteunende en 
complementaire functies. De resterende woonuitbreidingsgebieden worden aangeduid als 
woonreserve. In functie van het geïntegreerd stedelijk project rond waterfront ontwikkeling 
kan er bijkomend stedelijk wonen voorzien worden aan beide zijden van het kanaal. Het 
gebied Driesstraat wordt aangeduid als reservegebied voor woningen. Het is strategisch 
gelegen tussen beide kernen en nabij de Leopoldlaan. 

6. Het bedrijventerrein Nolimpark is strategisch gunstig gelegen. De drie verschillende 
ontsluitingsmodi (N74, kanaal, IJzeren Rijn) moeten een stimulans vormen voor een 
efficiënter gebruik van het terrein. 

7. In functie van de versterking van het kleinstedelijk gebied wordt de zuidelijke uitbreiding van 
het regionale bedrijventerrein Nolimpark voorgesteld tot aan het tracé van de IJzeren Rijn. 
De uitbreiding sluit aan bij de bovenvermelde actie met het oog om een zo efficiënt mogelijk 
gebruik maken van de bestaande ontsluitingsmodi. De uitbreiding voorziet in een verweving 
van regionale en lokale bedrijvigheid (regionaal bedrijventerrein type 2). 
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1.4 Taakstellingen voor het kleinstedelijk gebied 

1.4.1 Taakstellingen woonbeleid 

Het structuurplan van de provincie Limburg duidt de taakstelling voor het kleinstedelijk gebied aan. 
De natuurlijke aangroei wordt gegarandeerd. Deze wordt verhoogd met de bijkomende taakstelling in 
functie van het stedelijk beleid (aanbodbeleid). De bijkomende taakstelling voor het kleinstedelijk 
gebied Neerpelt – Overpelt bedraagt 6,26% van de taakstelling van alle stedelijke gebieden in Limburg.  
 
Tabel 1: Behoefteberekening ruimtelijk structuurplan provincie Limburg  

Natuurlijke aangroei 
gemeenten 

2007 (01/01) - 2011 31/12) 2012 (01/01)-2016 
(31/12) 

totaal 

Neerpelt 260 222 482 

Overpelt 388 251 639 

totaal 648 473 1.121 

Taakstelling KS gebied 2007 (01/01) - 2011 31/12) 2012 (01/01)-2016 
(31/12) 

2007-2017 

Neerpelt   225 

Overpelt   170 

Pelt   395 

Totaal (nat. + taakst.)    1.516 

Bron: ruimtelijk structuurplan provincie Limburg 

 
Om aan de natuurlijke behoefte en aan de taakstelling te voldoen moeten er in de planperiode 
(01/01/2007 – 31/12/2016) 1.516 woningen gerealiseerd worden. Het betreft een gemiddelde van 
151 bijkomende woningen per jaar. Indien men deze behoefte (ca. 151 woningen per jaar) vergelijkt 
met de groei van het aantal woningen in de voorbije periode, stelt men vast dat het aantal 
gerealiseerde woningen hoger is dan de aangereikte natuurlijke behoefte en taakstelling. In een 
periode van zes jaar (01/01/2007 – 31/12/2012) werden gemiddeld 179 woningen per jaar gebouwd.  
 
Tabel 2: Toename van het aantal huishoudens 

#huishoudens 2007-2011: 5 j. 2012: 1 j. 2007-2013 (01/01): 6 jaar 

 totaal in stedelijk 
gebied 

in buitengebied 

Neerpelt 424 51 475 241 234 

Overpelt 514 83 597 304 293 

Totaal Pelt 938 134 1.072 545 527 
Bron: provincie Limburg 
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Het gemis aan stedelijkheid wordt in het structuurplan Limburg aangeduid als knelpunt. “Limburg 
wordt gekenmerkt door een groot aantal kleine steden met weinig stedelijke functies van hoog niveau. 
De stedelijke functies liggen bovendien erg verspreid. Er is te weinig woondruk op de stedelijke 
gebieden waardoor de stedelijke structuur en het voorzieningenapparaat onvoldoende draagvlak 
hebben.”15 Daarom werd in 1997 gepleit voor een trendbreuk. Een sterkere toename van woningen in 
stedelijke gebieden moet de steden versterken. “In 1992 woonde 57% van de bevolking in stedelijk 
gebiedgemeenten en 43% in buitengebiedgemeenten. De doelstelling van het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen en van het beleid in de provincies en gemeenten bestond erin om minimaal deze 
verhouding te bewaren en de suburbanisatie tegen te gaan door een trendbreuk te creëren. De 
provincie is erin geslaagd om in 2007 de 57/43 verhouding te bewaren. Ook het aantal huishoudens in 
2007 respecteert deze verhouding. De laatste vijf jaar van de vorige planperiode is tevens 57% van de 
bijkomende huishoudens terechtgekomen in de stedelijke gebiedgemeenten. Dit is 10.965 in stedelijk 
gebied ten opzichte van 8.357 in buitengebied. Ook op dit vlak werd de 57/43 verhouding 
gerespecteerd. Er kan worden geconcludeerd dat het gevoerd beleid van de afgelopen 15 jaar voor de 
totaliteit van de provincie heeft gewerkt. De verhouding stedelijk gebied/buitengebied is bewaard. Van 
een echte trendbreuk is echter nog geen sprake.”16 In het kleinstedelijk gebied Pelt is deze trendbreuk 
nog niet bereikt. In de periode 2007-2013 werd 50,8% van de woningen gebouwd in kleinstedelijk 
gebied en 49,2% van de woningen in buitengebied. In het buitengebied worden nog steeds veel 
woningen gerealiseerd. Om meer stedelijkheid te creëren en de open ruimte te vrijwaren zullen er 
bijkomende initiatieven genomen moeten worden om de aantrekkingskracht van wonen in de 
stedelijke omgeving te verhogen. Dit vereist dat er zowel op kwantitatief (verhogen van het aanbod in 
stedelijk gebied) als op kwalitatief vlak (het realiseren van aantrekkelijke projecten) gepaste acties en 
maatregelen opgesteld en uitgevoerd moeten worden. 
 
Tabel 3: Resterende taakstelling tot 2017 

 2007 (01/01) - 2017 01/01) Gerealiseerd 2007-2013 saldo 

Neerpelt 707 475 232 

Overpelt 809 597 212 

totaal 1.516 1.072 444 

 
Het reëel aanbod voor de komende tien jaar biedt ruimte voor 466 woningen in de gemeente Neerpelt 
en ruimte voor 549 woningen in de gemeente Overpelt. Omdat de reële ontwikkeling berekend is op 
een periode van tien jaar en de planperiode slechts vijf jaar duurt, moet het reële aanbod voor de 
volgende vijf jaar gehalveerd worden. Het betreft dus een aanbod voor de realisatie van 233 woningen 
in Neerpelt (waarvan 101 in stedelijk gebied en 132 in buitengebied) en de realisatie van 284 woningen 
in Overpelt (waarvan 160 in stedelijk gebied en 124 in buitengebied). 
 
Omdat de gehanteerde cijfers van het aantal gerealiseerde woningen dateren van 01/01/2013 resten 
er slechts vier jaar voor het realiseren van de taakstelling.17 Het aanbod tot 31/12/2016 wordt dus 
beperkt tot 186 woningen in Neerpelt (waarvan 81 in stedelijk gebied en 106 in buitengebied) en de 
realisatie van 227 woningen in Overpelt (waarvan 128 in stedelijk gebied en 99 in buitengebied). 
 
Dit houdt in dat het reëel aanbod net onvoldoende is (444-413) voor de taakstelling tot 2017. Begin 
2017 is het reëel aanbod aan mogelijkheden voor woningbouw overschreden. Dit houdt in dat de druk 
op woongebieden en woonprijzen kan toenemen.  

                                                                 
15 PRSL, gecoördineerde versie 2012, p.109 
16 PRSL, gecoördineerde versie 2012, p.110-111 
17 Het reëel aanbod over 5 jaar moet dus herrekend worden naar vier jaar. 
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Tabel 4: Confrontatie aanbod en taakstelling planperiode 2013-2017 

gemeente reëel aanbod 
01/01/2013 – 31/12/2016 

rest taakstelling 
2013-2017 (01/01) 

saldo  
 

Neerpelt 186 232 -46 

Overpelt 227 212 +15 

totaal 413 444 -31 

 100% 107,5% -7,5% 

 
Uit deze confrontatie blijkt dat het aanbod op korte termijn niet volstaat om de taakstelling tot 2017 
te realiseren. Het aanbod kan in het kader van een stedelijk aanbodbeleid verhoogd worden om de 
taakstelling te verzekeren en om een normale marktwerking te garanderen. Dit houdt in dat er voor 
2017 bijkomende ruimte moet voorzien worden voor 46 woningen in Neerpelt. Wanneer het aanbod 
in de volgende planperiode gelijkaardig blijft als dat van de voorbije periode, ontstaat er ruimte voor 
de realisatie van 233 woningen in Neerpelt en de realisatie van 284 woningen in Overpelt.  
 
Tabel 5: Confrontatie aanbod en taakstelling planperiode 2017-2021 

gemeente reëel aanbod taakst. saldo 

Neerpelt 233 356 -123 

Overpelt 284 402 -118 

totaal 517 758 -241 

 

Wanneer de opgelegde taakstelling lineair doorgetrokken wordt, is er behoefte aan ruimte voor 1.516 
woningen voor de periode 2017 (01/01) – 2027 (01/01) - tien jaar. Met dergelijke doorgetrokken 
taakstelling ontstaat er een relatief groot tekort aan mogelijkheden voor woningbouw. Bij ongewijzigd 
beleid moet er voor de volgende planperiode (2017-2022 – vijf jaar) bijkomende ruimte gecreëerd 
worden om voldoende woonontwikkelingen te realiseren. Het betreft 1.516/2 = 758 (taakstelling 
ongewijzigd beleid voor een periode van vijf jaar) – 517 (reëel aanbod in die periode) = 241 woningen. 
Bestemmingswijzigingen moeten tijdig aangevat worden. De prognoses van het aantal huishoudens 
duidt aan dat dergelijke ontwikkeling niet onmogelijk is. De toename van het aantal huishoudens was 
in het recente verleden hoger dan geraamd. Voor de volgende jaren wordt een verdere groei van het 
aantal gezinnen verwacht. De groei neemt echter geleidelijk af.18  
 
Het lineair doortrekken van de opgelegde taakstelling is een hypothetische oefening. Vast staat dat 
het Vlaamse ordeningsbeleid gericht blijft op het beschermen van de open ruimte en versterken van 
de stedelijke structuren. Indien men de beoogde trendbreuk verder wil realiseren, wordt gestreefd 
naar het realiseren van een verhouding van 57% woningen in stedelijk gebied en 43% woningen in 
buitengebied. Dit houdt in dat de inhaalbeweging verder gezet moet worden. 
 
Tabel 6: Prognose toename aantal huishoudens 

 2007 2012 2017 2022 2027 2007-17 2017-22 

Neerpelt 6.309 6.740 7.017 7.199 7.287 +708 +270 

Overpelt 5.300 5.804 6.162 6.406 6.534 +862 +372 

  +9,5% +6,2% +3,9% +2% 1.570 642 

Bron: Studiedienst Vlaamse regering 

                                                                 
18 De oude SVR prognoses voorspelden dat er op 01/01/2012 12.295 huishoudens zouden zijn in Pelt. Dit bleek een 

onderschatting met 229 huishoudens of ca. 2%. De opgelegde taakstelling 2007 - 2017 bedraagt 1.516 woningen, de prognoses 
duiden een groei aan van 1.570 gezinnen 
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Vanaf 2022 is het reëel aanbod aan mogelijkheden voor woningbouw sterk verminderd. Zonder 
gepaste maatregelen kan dit leiden tot een marktverstoring. Dit leidt waarschijnlijk tot meer 
vervangingsbouw in geëigende gebieden waarbij eengezinswoningen gesloopt worden en opgenomen 
worden in groepswoningbouwprojecten. 
 
Zonder planologische initiatieven wordt de ruimte die voor woningbouw dat in de planperiode 2022 
(01/01) - 2026 (31/12 – vijf jaar) aangeboden wordt, geraamd op 236 wooneenheden. 
 
Een ongewijzigde taakstelling (758 woningen voor een periode van vijf jaar) zou leiden tot een sterk 
tekort: 758 – 236 = 522 wooneenheden. Op basis van de prognoses van de Studiedienst van de 
Vlaamse regering kan deze prognose echter bijgesteld worden. De taakstelling stedelijk gebied (boven 
de natuurlijke aangroei) voor de planperiode 2007-2013 bedroeg ca. 35% van de natuurlijke aangroei. 
De Studiedienst raamt de groei van het aantal huishoudens voor tussen 2022 en 2027 op 216 
eenheden (88 voor Neerpelt en 128 voor Overpelt). Het percentage van de voorbije taakstelling (35%) 
kan daar (bij ongewijzigd beleid) bijgeteld worden. De behoefte voor de planperiode 2022 – 2026 kan 
dan geraamd worden (216 + 76 (35%)) ca. 292 woningen. 
 
Dit houdt in dat het tekort aan ruimte voor bijkomende woningen in de planperiode 2022-2026 
geraamd wordt op 56 woningen.  
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1.4.2 Taakstellingen bedrijventerreinen (RSPL) 

Kenmerken van de economische structuur 

 
“De ruimtelijk-economische structuur in de regio ‘De Kempen’ varieert sterk. Het industrieel 
zwaartepunt ligt in het stedelijk netwerk Kempische As, waar in Lommel en Overpelt zeer grote 
oppervlakten industrieterreinen liggen met een sterk multimodaal ontsluitingspotentieel.”19 “Het 
Kempens kanaal zorgt slechts voor een beperkt industrieel transport over het water, maar is gunstig 
gelegen langs de industriële as van Lommel - Overpelt - Neerpelt.”20 Overpelt en Neerpelt zijn binnen 
de regio Kempen deel van het deelgebied ‘Kempische kleine steden.’21 “In oostelijke richting sluit dit 
gebied aan bij de industriële ontwikkelingen van Budel en Weert en verder het Ruhrgebied. Het gebied 
is een industrieel, structuurloos en uitgesmeerd stedelijk netwerk LON of Lommel, Overpelt en Neerpelt 
met een suburbaan karakter.”22 “Het kanaal betekent op dit ogenblik niet veel voor de aanhechting 
van watergebonden bedrijven, maar bij zijn verdere modernisering zijn de ontwikkelingsmogelijkheden 
op dit vlak niet te onderschatten. Ook het potentieel van de IJzeren Rijn is reëel, tenminste als ter 
plaatse aftakking, opslag en distributie mogelijk zijn.”23 
 
Taakstelling bedrijventerreinen 

 
“Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen heeft het aantal bijkomende bedrijventerreinen berekend op 
basis van de inventaris van GOM Limburg d.d. 1 januari 1994. De confrontatie tussen het aanbod aan 
bedrijventerreinen en de vraag betekent voor de provincie Limburg een overschot van 532 ha tot 2007. 
Het aanbod bedrijventerreinen in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is berekend vanuit de 
bouwrijpe en nog uit te rusten gronden. Dat betekent dat tijdelijk niet-realiseerbare gronden niet 
opgenomen zijn in het aanbod, ook al zijn ze als industriegebied (paars) ingekleurd op het 
gewestplan.”24 “Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen concludeert uit de negatieve ruimtebalans: 
“Aangezien de provincie Limburg een overschot kent, behoeft zij geen omzetting van het overschot in 
een bruto-oppervlakte. Het overschot van 532 ha kan als een bruto-cijfer worden beschouwd. Dat 
betekent niet dat er in de provincie Limburg binnen de globale ruimtebalans, geen nieuwe 
bedrijventerreinen mogelijk zijn. In subregio’s binnen de provincie kunnen tekorten bestaan.”25 Deze 
resultaten werden herzien in 2000, maar de ruimtebalans blijft negatief. Daarom hanteert het 
structuurplan in het richtinggevend gedeelte een kwalitatieve benadering.  
 
“Voor de provincie Limburg wordt bij deze herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen het 
theoretisch negatief saldo weggewerkt door dit saldo op nul te zetten en aldus de overschrijding van 
het provinciaal pakket te neutraliseren. Tevens zijn de potentiële planningsinitiatieven opgelijst en 
geeft deze herziening aan dat deze tenminste moeten worden verzekerd. Voor Limburg betreft dit 657 
ha. Daarnaast is bij het onderdeel ‘te bestemmen bedrijventerreinen in periode 2007 - 2012’ van deze 
herziening gewerkt met een minimale en een maximale prognose. Volgens de minimale prognose is er 
voor Limburg een ruimtebehoefte van 282 ha opgenomen. Samengeteld komt dit neer op een 
taakstelling van 939 ha (657 ha + 282 ha) voor de provincie Limburg.“26 

                                                                 
19 Actualisatie RSPL., gecoördineerde versie, informatief gedeelte, p. 250 
20 Actualisatie RSPL., gecoördineerde versie, informatief gedeelte, p. 251 
21 Actualisatie RSPL., gecoördineerde versie, informatief gedeelte, p. 252 
22 Actualisatie RSPL., gecoördineerde versie, informatief gedeelte, p. 252 
23 Actualisatie RSPL., gecoördineerde versie, informatief gedeelte, p. 253 
24 Actualisatie RSPL., gecoördineerde versie, informatief gedeelte, p. 297 
25 Actualisatie RSPL., gecoördineerde versie, informatief gedeelte, p. 297 
26 Actualisatie RSPL., gecoördineerde versie, informatief gedeelte, p. 298-299  
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In Limburg moet 80-85% van de lokale en regionale bedrijventerreinen gerealiseerd worden in de 
economische knooppunten. “Net zoals in het oorspronkelijk ruimtelijk structuurplan provincie Limburg 
wordt in het richtinggevend gedeelte van deze actualisering geen cijfermatige taakstelling opgenomen 
voor de kleinstedelijke gebieden…. Het al toebedelen van bedrijventerrein en houdt het risico in dat 
voorbij wordt gegaan aan de specifieke potenties en knelpunten op het terrein. Toch is er een 
kwantitatieve inschatting - een soort grootteorde - gemaakt voor pakket 3 (provinciale taakstelling 
bedrijventerreinen voor de kleinstedelijke gebieden en de specifiek economische knooppunten buiten 
de pakketten 1 en 2) op basis van inschattingen van pakket 1 en 2.”27  
 
De taakstelling aan bedrijventerreinen voor de kleinstedelijke gebieden en de specifiek economische 
knooppunten voor de periode 2007-2012 bedraagt 420-497 ha. “De verdeling van de taakstelling van 
pakket 3 is te beschouwen als een taakstelling voor alle kleinstedelijke gebieden (10) en specifieke 
economische knooppunten (5). De taakstelling voor een kleinstedelijk gebied dient enerzijds voor 
regionale bedrijventerreinen (te lokaliseren binnen de afbakeningslijn) en anderzijds voor lokale 
bedrijventerreinen (zie ontwikkelingsperspectieven voor lokale bedrijventerreinen die binnen of buiten 
de afbakeningslijn kunnen liggen).” 28  
 
“Met betrekking tot de lokale bedrijventerreinen wordt rekening gehouden met 80 ha te verdelen over 
de verschillende kleinstedelijke gebiedgemeenten (11 omwille van Neerpelt - Overpelt) en de 
economische knooppunten (5), mits wordt voldaan aan de criteria (zie richtinggevend gedeelte). …” 
 
“Met betrekking tot de regionale bedrijventerreinen geeft dit een te verdelen totaal van 340 tot 417 
ha.”29 “Uit bovenstaande analyse kan men afleiden dat ieder kleinstedelijk gebied en ieder specifiek 
economisch knooppunt met een sterke rol binnen de ruimtelijk-economische structuur bijkomend 
ongeveer 20 à 25 ha kan bestemmen. Voor de kleinstedelijke gebieden van provinciaal niveau …gaat 
het om een richtcijfer dat verder moet worden afgetoetst aan de lokale condities. In de andere 
kleinstedelijke gebieden van provinciaal niveau en specifieke economische knooppunten zijn de 
bijkomende mogelijkheden beperkter.”30 
 
“Het gebied Lommel - Neerpelt - Overpelt wordt eveneens beschouwd als stedelijk netwerk van 
provinciaal niveau. Het betreft een hoogdynamisch onderdeel van het stedelijk netwerk van Vlaams 
niveau Kempische As. Stedelijke activiteiten in het noorden van de provincie worden in het gebied 
geconcentreerd.”31 “Naast hun transportfunctie hebben de kanalen in de stedelijke netwerken van 
provinciaal niveau een economische betekenis als vestigingsplaats voor watergebonden bedrijven. 
Voor het gebied Lommel - Neerpelt - Overpelt gaat het om het kanaal Bocholt - Herentals.”32 

                                                                 
27 Pakket 1: Bedrijventerreinen voor grootstedelijke en regionaalstedelijke gebieden; Pakket 2: Bedrijventerreinen voor het 
Economisch Netwerk Albertkanaal. Actualisatie RSPL., gecoördineerde versie, informatief gedeelte, p. 299 
28 Actualisatie RSPL., gecoördineerde versie, informatief gedeelte, p. 301 
29 Actualisatie RSPL., gecoördineerde versie, informatief gedeelte, p. 302 
30 Actualisatie RSPL., gecoördineerde versie, informatief gedeelte, p. 302. “De provincie selecteert het gebied Lommel - Neerpelt 
- Overpelt als tweede stedelijk netwerk op provinciaal niveau. Het betreft een onderdeel van de Kempische As, stedelijk netwerk 
op Vlaams niveau. Daarmee geeft de provincie aan dat het gebied een zwaartepunt is in de Kempische As, een bijzondere 
betekenis heeft voor de provincie en in zijn samenhang moet worden bekeken” Actualisatie RSPL., gecoördineerde versie, 
richtinggevend gedeelte, p. 385 
31 Actualisatie RSPL., gecoördineerde versie, richtinggevend gedeelte, p. 409 
32 Actualisatie RSPL., gecoördineerde versie, richtinggevend gedeelte, p. 410 
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“Het kleinstedelijk gebied Neerpelt - Overpelt maakt deel uit van het stedelijk netwerk Kempische As 
en van de poort Kempische As. Het heeft een sterke economische rol te vervullen. Een bedrijventerrein 
van strategisch belang is het Nolimpark. Het terrein ligt in Overpelt en loopt gedeeltelijk verder op 
Lommels grondgebied. Het aanbod is beperkt. Het terrein is goed ontsloten door het kanaal Bocholt - 
Herentals, de spoorlijn Antwerpen - Neerpelt, N74 als primaire weg I tussen E314 (N747) en Eindhoven, 
N71 als primaire weg I richting Lommel en primaire weg II richting Hamont. N74, het woongebied 
Overpelt-Fabriek en een belangrijk potentieel open ruimte gebied begrenzen het terrein in het oosten. 
In het zuiden vormt de combinatie van N71 en de spoorlijn een voorlopige groeigrens. In het westen 
heeft het terrein de gemeentegrens reeds overschreden. De ontwikkeling van de bedrijventerreinen ‘de 
Ring’ (Overpelt) en ‘Lommelse Akker’ (Neerpelt) zal worden bekeken tijdens de afbakening van het 
kleinstedelijk gebied en is een gemeentelijke bevoegdheid.”  
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2 Uitdagingen voor een stedelijk ruimtelijk beleid 

Het kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt is deel van een ruimer dynamisch economisch 
ontwikkelingsgebied dat als de ‘Kempische as’ aangeduid wordt. De as heeft betrekking op een ruime 
zone rond de kernen van Lommel, Neerpelt, Overpelt en Hamont-Achel en wordt bepaald door een 
concentratie van stedelijke en economische ontwikkelingen langs drie lijninfrastructuren: de N71, de 
spoorlijn en het Kempens kanaal. 
 
De tewerkstelling, gevarieerde infrastructuur en de goede nabijheid en bereikbaarheid van andere 
belangrijke ontwikkelings- en tewerkstellingspolen bepalen de aantrekkelijkheid van het stedelijk 
gebied voor investeerders en bewoners.  
 
Kleinstedelijke gebieden onderscheiden zich onder meer van grotere steden door kleinschaligheid, 
herkenbaarheid en de nabijheid van de open ruimte. Dit positieve woon- en leefklimaat en de 
competitieve prijzen van vastgoed leiden tot een vernieuwde belangstelling. De omgeving wordt 
steeds aantrekkelijker als vestigingsplaats voor nieuwe gezinnen. De combinatie van stedelijke 
voordelen met een landelijke omgeving wordt in kleine steden gewaardeerd.  
 
Het ruimtelijk beleid moet een antwoord bieden op de vernieuwde belangstelling en moet de 
ruimtelijke groei van het kleinstedelijk gebied plannen/sturen en met doel de kwaliteit te bewaren en 
te versterken. Een ambitieus en dynamisch ruimtelijk beleid kan het wonen in het kleinstedelijk gebied 
nog aantrekkelijker maken en de werkgelegenheid in eigen streek verhogen. 
 

2.1 Potenties voor het kleinstedelijk gebied Neerpelt - Overpelt 

Elk kleinstedelijk gebied heeft zijn eigen kenmerken. Neerpelt-Overpelt wordt bepaald door de 
aanwezigheid van twee centra in één stedelijke omgeving. Deze dubbele structuur en de sterke 
verweving van de twee gemeenten vergroot de nabijheid van stedelijke voorzieningen tot de 
woongebieden en accentueert de kleinschaligheid. De opdeling in twee centra leidt tot ruimtelijke 
versnippering, minder herkenning, beperkt de aantrekkelijkheid en een verschraalt het aanbod. 
 
Door het sterker verbinden van structuren kunnen schaalvoordelen gerealiseerd worden waardoor de 
woonkwaliteit en bereikbaarheid verhoogd worden en de ruimte voor water, recreatie en natuur 
zowel kwalitatief als kwantitatief versterkt wordt.  
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2.2 Bouwstenen voor de visie 

De aantrekkelijkheid en de aantrekkingkracht van het stedelijk gebied kan verder toenemen door: 
 de ontwikkeling van de twee kernen sterker op elkaar af te stemmen;  
 bijkomende woningbouw in het buitengebied te temperen;  
 de bereikbaarheid te verhogen en  
 economische ontwikkelingen te bundelen. 

 
Een vernieuwd ruimtelijk stedelijk beleid kan nagestreefd worden door: 

 het waarderen en behouden van de herkenbaarheid, nabijheid en kleinschaligheid als 
onderscheidende waarden in een regionale context; 

 het verbeteren van de bereikbaarheid van het stedelijk gebied door een verbeterde 
ontsluiting van de vernieuwde stationsomgevingen (regionale bereikbaarheid en woon- 
werkverplaatsingen) en door een verruimd en kwalitatief aanbod aan trage wegen 
(binnenstedelijke verplaatsingen); 

 het gericht verhogen en verbreden van het aanbod aan woningen en de tewerkstelling door 
het aanbieden en ontwikkelen van kwalitatieve omgevingen (kwalitatief en kwantitatief); 

 het versterken en verweven van recreatie, ecologie en natuur. 
 

2.3 Visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Neerpelt - Overpelt 

Deze bouwstenen kunnen in twee krachtlijnen gevat worden. De krachtlijnen verduidelijken het 
gewenste stedelijk functioneren en accentueren de ruimtelijke troeven van het kleinstedelijk gebied 
Neerpelt - Overpelt. 
 

2.3.1 Stedelijke structuur als deel van een stedelijk netwerk 

De stedelijke ontwikkeling van Neerpelt - Overpelt moet de potenties van het Kempisch Netwerk als 
dynamische ontwikkelingsregio benutten en de kwaliteiten ervan versterken. Door het versterken van 
de stedelijke centra worden er grenzen gesteld aan de verdere uitdeining van de weinig 
gestructureerde bebouwing in de open ruimte. Dit houdt in dat er in de centra ruimte gecreëerd wordt 
voor gericht te verdichten en de groene dooradering en dat er suburbane ontwikkelingen afgeremd 
worden. 
 
De ontwikkeling van een verbeterde multimodale bereikbaarheid wordt een hefboom voor de 
gewenste ontwikkeling van de netwerkstad. Bijkomende ruimte voor nieuwe stedelijke functies 
(wonen, winkelen, recreëren) wordt geconcentreerd in het stedelijk kerngebied. 
 
De relatie tussen de kernen van het stedelijk gebied, de suburbane gebieden, de kernen in het 
buitengebied en de (stedelijke) open ruimte worden verbeterd door het versterken van de groene 
vingers. Deze vingers bieden opties voor een andere mobiliteit en betere bereikbaarheid. De 
structurerende rol van de Dommel moet versterkt worden (waterbeheer, natuurontwikkeling, 
recreatie, alternatieve mobiliteit). 
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2.3.2 Neerpelt-Overpelt als aangename en goed ontsloten woon- en werkomgeving  

Neerpelt - Overpelt moet zich verder ontwikkelen als aantrekkelijke woon- en werkstad. Dit wordt 
gerealiseerd door: 

 De woningvoorraad uit te breiden en aan te passen aan de nieuwe behoeften; 
 Bijkomende ruimten voor woningbouw worden vooral in het stedelijke weefsel en nabij 

belangrijke knooppunten van openbaar vervoer ingeplant; 
 Ruimte voor bijkomende economische bedrijvigheid te voorzien. Deze ruimte is niet beperkt 

tot grootschalige logistieke bedrijvigheid (NOLIM park). Er is ook een ruimtebehoefte van 
kleine lokaal en regionaal verankerde bedrijven en diensten.  

 Het bedrijventerrein Nolimpark kan geherstructureerd worden. Door verfraaiing en 
verdichting kan een nieuwe dynamiek ontstaan. Een hogere ruimtelijke kwaliteit is een 
voorwaarde tot het aantrekken van nieuwe bedrijven. 

 Aanbod van (cultuur)recreatie, commercieel weefsel in de twee centra, onderwijs, 
natuurrecreatie behouden en versterken. 

 

2.4 Ruimtelijke concepten 

Deze concepten zijn opgesteld in de ‘Voorstudie Afbakening Kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt’ 
(2005) 

2.4.1 Relaties tussen de twee stedelijke kernen versterken 

De beide kernen van Neerpelt en Overpelt zijn deel van een ruimtelijk samenhangend 
kleinstedelijk gebied. Tussen de beide kernen zijn er sterke relaties. Beide kernen zijn 
evenwaardig maar niet gelijkaardig. Identiteit en complementariteit zijn belangrijke 
randvoorwaarden voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling. De identiteit wordt bepaald 
dor het ruimtelijk voorkomen, de morfologie en de structuur. Het aanbod in de kernen is 
verschillend maar complementair. Dit houdt in dat functies ook ondersteunend zijn voor 
de andere kern. 
 
Het gebied tussen de kernen is een beeldbepalende as met bovenlokale functies.  
 
 

2.4.2 Centrumversterking door inbreiding en verdichting 

 
 
Het stedelijk kerngebied kent een sterke ruimtelijke dynamiek. Nieuwe dynamische 
ontwikkelingen zijn vooral gericht op inbreiding en verdichting. De stationsomgevingen 
bieden potenties voor vernieuwde dynamische stedelijke omgevingen. Dit vernieuwde 
en verruimde aanbod moet de bestaande infrastructuur optimaal gebruiken en een 
verdere verdichting van het buitengebied afremmen. 
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2.4.3 Gedifferentieerde stedelijke assen als verbindingen 

 
 
Het kleinstedelijk gebied wordt op regionaal niveau ontsloten via N74 
en de N71 functioneren als doorgaande verbindingswegen. De 
Leopoldlaan is de belangrijkste lokale verzamelweg. Deze functie van 
deze verbinding wordt beklemtoond door een vernieuwde inrichting 
als groene stedelijke boulevard. 
 
Het doorgaand verkeer op de Koning Albertlaan wordt op termijn 
beperkt door het realiseren van de ontbrekende schakel van de N71 in 
oostelijke richting. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.4 Dommel beklemtonen als natuurlijke structuur  

 
Tal van stedelijke voorzieningen worden via een netwerk van functionele en 

recreatieve paden en wegen langs de Dommel met elkaar en met de 
omliggende woongebieden verbonden. 
 
De Dommel verbindt en structureert stedelijke groengebieden. Deze 
structuur is opgebouwd uit grotere gehelen en kleine stapstenen en 
heeft een recreatieve, functionele en ecologische betekenis.  
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2.5 Gewenste ruimtelijke structuur 

De ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied wordt bepaald door een compact ruimtegebruik en een 
sterke verweving van de twee centra. De stedelijke centrumontwikkeling wordt gevat door de 
Holvenbeekvallei in het oosten, het tracé van de N71 in het noorden, de aaneengesloten agrarische 
ruimte in het oosten en het gebied Heesakker in het zuiden. 
 
Het regionaal bedrijventerrein Nolimpark is een belangrijke economische schakel binnen het netwerk 
van de Kempische as en vormt een integraal deel van het stedelijke gebied. Het bedrijventerrein wordt 
multimodaal ontsloten door weg, spoor en kanaal. Ruimte voor bijkomende economische activiteiten 
wordt in eerste instantie aangeboden door inbreiding en een efficiënter ruimtegebruik.  
 
Figuur 2: Gewenste ruimtelijke structuur kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt 
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In het centrum van het kleinstedelijk gebied wordt gestreefd naar hogere woondichtheden en een 
kwalitatief aanbod aan commerciële voorzieningen en diensten. De stationsomgevingen bieden 
ruimte voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. De twee stedelijke centra worden door een te creëren 
groene stedelijke boulevard (Leopoldlaan) met elkaar verbonden. 
 
Het tussengebied tussen de twee centra is strategisch gelegen en geschikt voor een bijkomend aanbod 
aan woningen. Het overstromingsgebied wordt gevrijwaard. Ook het kanaal Bocholt-Herentals en de 
ringweg van Overpelt zijn dragers voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Door de verhoogde 
woningdichtheid kunnen perifere ontwikkelingen beperkt worden. Nieuwe ontwikkelingen moeten 
onder meer gericht zijn op verweving, meervoudig ruimtegebruik en het beperken van automobiliteit.  
 
De samenhang binnen het kleinstedelijk gebied wordt versterkt door de Dommelvallei uit te bouwen 
tot een kwalitatieve stedelijke omgeving die opgebouwd wordt uit parken, recreatiegebieden en 
publieke ruimten. De gewenste structuur wordt gerealiseerd door het versterken en uitbreiden van 
de stedelijke groengebieden. De beekvallei van de Dommel wordt een beeldbepalende recreatieve 
wandel- en fietsroute en biedt verschillende opties voor snelle, aangename en veilige verbindingen.  
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2.6 Ontwerp van de grenslijn 

2.6.1 Voorstudie grenslijn 

Dit ontwerp is opgesteld in de ‘Voorstudie Afbakening Kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt’ (2005). 
De hypothese van gewenste ruimtelijke structuur voor het kleinstedelijk gebied wordt gevat binnen 
een grenslijn die verantwoord wordt door grensstellende elementen vanuit natuur, landschap en 
landbouw. De combinatie van de grensstellende elementen bakenen drie belangrijke open ruimte 
gebieden af: 

1. Het gebied ten noorden van het kanaal, dat zowel vanuit natuur, landbouw als landschap 
structurerend is; 

2. De omgeving van het Park Lage Kempen en ’t Plat, ten zuiden van de spoorlijn en ten westen 
van de N74, met belangrijke natuurwaarden en, meer zuidelijk, ook een aaneengesloten 
grootschalig landbouwgebied; 

3. De zone ten zuidoosten van Lindel – Overpelt – Boseind met centraal de Dommelvallei en 
belangrijke landbouwgebieden tussen Lindel en Herent. 

De valleien van de Holvenbeek en de Dommel worden beschermd en geherwaardeerd en vormen 
harde grenzen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. 
 
De gewenste ruimtelijke structuur toont een aaneengesloten kleinstedelijk gebied, opgebouwd uit een 
stedelijk gebied rond twee polen en een regionaal bedrijventerrein. Het stedelijk gebied wordt 
bepaald door de N74 en de open ruimte rond de Holvenbeekvallei als scheidende elementen en het 
stedelijk groengebied van de ruime omgeving van het Dommelhof en de assen Fabrieksstraat en 
Haagdoorndijk als verbindende elementen. 
 
Het regionaal bedrijventerrein is een belangrijke economische schakel binnen het netwerk van de 
Kempische as en vormt een integraal deel van het kleinstedelijk gebied. De Dommelvallei verbindt 
stedelijke voorzieningen en stedelijke groengebieden.  
 
Figuur 3: Voorontwerp afbakeningslijn uit de voorstudie (2005) 
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De noordelijke grens wordt bepaald door de begrenzing van het bedrijventerrein ten noorden van het 
kanaal. Tussen de oostelijke rand van het bedrijventerrein en de Dommel loopt de grens langs het 
kanaal. Vanaf de Dommel volgt de afbakeningslijn het tracé van de bestaande N71 en de doortrekking 
van de N71 tot aan de spoorwegbrug. 
 
De oostelijke grens wordt gevormd door de zuidelijke en oostelijke grens van de min of meer 
aaneengesloten bebouwing van de wijk Boseind. Ten oosten van Boseind vormt de vallei van de 
Prinsenloop een open ruimte corridor tussen Boseind / Neerpelt en Sint-Huibrechts-Lille. De wijk 
Boseind, inclusief de in het zuiden gelegen sportzone, vallen in het stedelijk gebied. Sint-Huibrechts-
Lille is een hoofddorp in het buitengebied. Het parkgebied ten zuidwesten van Boseind (ter hoogte 
van de Bemvaartmolen) wordt ontwikkeld als stedelijk groengebied. Het overstromingsgebied tussen 
de Dommel en de Oude Dommel vormt de overgang naar de open ruimte. De grens wordt verder 
gevormd door de bestaande bebouwing langs de Heesakkerstraat en de Spoorwegstraat 
 
De zuidelijke rand van Overpelt wordt bepaald door de randstedelijke ontwikkelingen. De zuidelijke 
grens wordt gevormd door de bestaande bebouwing en de woonuitbreidingsgebieden. 
 
De grenslijn in de westelijke rand van Overpelt wordt bepaald door de omgeving van het ziekenhuis. 
De omgeving biedt ruimte voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Het stedelijk gebied loopt vanaf de 
Ringlaan via de Astridlaan en Kadijkstraat tot aan de spoorweg. De grens loopt verder in oostelijke 
richting tot aan de Houtmolenstraat en de Fabrieksstraat naar de groengebieden ten zuiden van de 
Haagdoorndijk. De lijn volgt de zuidelijke grenzen van de groengebieden tot aan de N74. 
 
De afbakeningslijn volgt de N74 in zuidelijke richting tot aan de spoorweg en volgt de spoorweg in 
westelijke richting tot aan de gemeentegrens. In het noorden wordt de grens van het bedrijventerrein 
gevolgd tot aan het kanaal Herentals – Bocholt. Het bedrijventerrein Nolimpark wordt als regionaal 
bedrijventerrein opgenomen in het kleinstedelijk gebied. Een restzone tussen de Industrielaan en de 
N71 wordt aangeduid als uitbreiding van het bedrijventerrein.  
 
 

2.6.2 Aanpassingen van de grenslijn ten opzichte van de voorstudie 

Gedetailleerd ruimtelijk onderzoek, bevindingen van het MER en suggesties en adviezen van de 
Vlaamse overheid hebben een aantal opmerkingen geformuleerd met betrekking tot het aanpassen 
van de voorgestelde grenslijn. 
 
Globaal genomen worden deze aanpassingen als volgt gemotiveerd, tevens in lijn met de principes 
van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (november 2016):  
 
o De wens om het bestaande ruimtebeslag en stedelijk gebied van de bipool beter te benutten, in 

het bijzonder de meer centraal gelegen gebieden en woonuitbreidingsgebieden;  
o Inzetten op stedelijke verdichting en multifunctioneel ruimtegebruik in de nabijheid 

(wandel/fietsafstand) van het bestaande en geplande voorzieningenniveau en openbaar vervoer 
ontsluiting;  

o Het vrijwaren van de bestaande open ruimte gebieden en het blauwgroen netwerk, in het 
bijzonder de vallei van de Dommel en de contactvlakken van het bestaande bebouwde weefsel 
met de open ruimte. 
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Figuur 4: Situering aanpassingen grenslijn ten opzichte van de open ruimte structuur 

 

 
Figuur 5: Situering aanpassingen grenslijn ten opzichte van het gewestplan 

 
Op deze figuur zijn de voorgestelde aanpassingen van de grenslijn aangeduid met het gewestplan als 
achtergrond. Inkrimpingen van het kleinstedelijk gebied van het zijn in het rood aangeduid.  
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1. Beperken van de afbakening ten noorden van het kanaal 

 
Vaststelling: 
o Het gebied is door het kanaal fysiek gescheiden van de verstedelijkte kern  
o Het gebied is relatief minder goed ontsloten met het openbaar vervoer  
o De ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving zijn kleinschalig en hebben een lage dichtheid  
o Het gebied heeft nog een volwaardig agrarisch gebruik 
o Een deel van de percelen zijn huiskavels bij een bestaand landbouwbedrijf 
o Het aansnijden van het gebied is planologisch niet noodzakelijk (woningbehoeftenstudie) 

 
Suggestie: 
o Het buitengebied vrijwaren, stedelijke ontwikkelingen concentreren 
o Ten noorden van het kanaal wordt de grenslijn beperkt en worden geen nieuwe harde 

bestemmingen gecreëerd of woonreserves voorzien.  
o Het gebied is meer decentraal gelegen. Hoewel de open ruimte hier al enigszins versnipperd 

is, bevat ze toch voldoende kansen om een meer functioneel geheel te gaan vormen met de 
meer aaneengesloten (en beschermde) open ruimtegebieden ten noorden van dit gebied.  

o Het bedrijventerrein (bestemmingszone gewestplan) wordt in de afbakening opgenomen 
omdat dit gebied reeds een harde, ontwikkelbare bestemming vormt op het gewestplan 
waar in de toekomst mogelijk ruimte kan geboden worden voor stedelijke functies als 
recreatie indien daartoe een behoefte blijkt. In dat geval kan een RUP voor opgemaakt 
worden om de bestemming te wijzigen. 

o De recreatieve functie van de watersportclub kan mogelijk op termijn in een recreatief 
sportpark geïntegreerd worden. 
 

Figuur 6: Voorstel aanpassingen aan grenslijn 

 
Luchtfoto 
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Landbouwgebruikspercelen 
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2. Vrijwaren van de open ruimte in de omgeving van Dommelhof 
 
Vaststelling: 
o Het parkgebied rond Dommelhof heeft een sterk natuurlijk karakter 
o Een verdere uitbreiding van het stedelijk gebied is niet wenselijk 
o De opname van deze omgeving in het stedelijk gebied is planologisch niet noodzakelijk  

 
Suggestie: 
o Ten zuidoosten en noordwesten van de bipool wordt de vallei van de Dommel gehanteerd 

als een fysieke grens, waarbij het blauwgroen netwerk insnijdt in het kleinstedelijk gebied.  
o De bipool wordt hierdoor morfologisch als planologisch afgesneden van het regionaal 

bedrijventerrein, het tussenliggend gebied wordt de open ruimte beschermd.  
o Hierdoor wordt de stedelijke verdichting ruimtelijk geconcentreerd 
o Het kernwinkelgebied wordt beschermd en deint niet langer uit 

 

 
Luchtfoto 

     
Open ruimte tussen bedrijventerrein en stedelijk gebied (landbouw en natuur) 
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3. Vrijwaren van het landbouwgebied Houtmolenstraat 
 

Vaststelling: 
o Dit gebied is gelegen aan de rand van de stedelijke ontwikkeling, relatief ver verwijderd van 

de beide kernen  
o Het gebied is relatief minder goed ontsloten met het openbaar vervoer  
o Het gebied heeft een volwaardig agrarisch gebruik 
o De opname van deze omgeving in het stedelijk gebied is planologisch niet noodzakelijk  

 
Suggestie: 
o Een verdere verdichting is niet wenselijk 
o De omgeving wordt beter deel van het buitengebied 
o Langs de westelijke flank van de bipool wordt de grenslijn vooral bepaald door bestaande 

harde bestemmingen.  
 
 
 
 

 
 

Luchtfoto Locatie op topografische kaart 

  
Een aaneengesloten gebied Beken als verbindende elementen 
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4. Vrijwaren van de open ruimte in de westelijke rand van Overpelt 
 

Vaststelling: 
o Het gebied ten westen van het ziekenhuis heeft nog een volwaardig agrarisch gebruik 
o Het aansnijden van het woongebied is niet noodzakelijk (woningbehoeftestudie) 
o Een uitbreiding van het stedelijk gebied is niet wenselijk 

 
Suggestie: 
o De stedelijke verdichting ruimtelijk geconcentreerd 
o Het binnengebied ten zuiden van het ziekenhuis wordt prioritair ontwikkeld 
o Lintbebouwing langs de uitvalsweg wordt niet gestimuleerd 

 

 
Luchtfoto 

     
Open ruimte tussen bedrijventerrein en stedelijk gebied (landbouw en natuur) 
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5. Aanpassen van de grenslijn in Overpelt-fabriek  
 

Vaststelling: 
o De woonwijk Overpelt fabriek  heeft een sterk residentieel karakter 
o Een verdere verdichting is niet gewenst 

 
Suggestie: 
o De grenslijn wordt aangepast, de woonwijk wordt deel van het buitengebied 
o De bestaande structuur wordt bevestigd 

 

  
Luchtfoto Locatie op topografische kaart 

  
Een residentiële woonomgeving Tuinwijk Overpelt-fabriek 
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6. Aanpassen van de grenslijn in Nolim - zuid  
 

Vaststelling: 
o Het gebied is gelegen tussen twee wegen  
o Het gebied is deel van een bebouwde structuur 
o Het gebied is al aangesneden 
o De noodzaak tot het voorzien van een buffer volgens het plan-MER, maakt het smalle 

gebied moeilijk ontwikkelbaar 
o Voor Nolimpark zijn geen grootschalige uitbreidingen meer gepland of gewenst 
o Op het bestaande terrein is er nog ruimte voor inbreiding- en verdichting. 

 
Suggestie: 
o De grenslijn wordt lokaal aangepast 
o De bestaande structuur/gewestplanbestemming wordt bevestigd 
o Langs de zuidelijke zijde wordt een afwerking voorzien, begrensd door de bestaande 

wegeninfrastructuur mits voldoende afstand te bewaren ten opzichte van de zuidelijk 
gelegen spoorinfrastructuur en open ruimte. Langs de noordelijke zijde wordt rekening 
gehouden met een eventuele aanpassing van de bovenlokale ontsluiting op lange termijn, 
zonder hier al concreet invulling aan te geven. 

 
 

  
Luchtfoto Locatie op topografische kaart 

  
Een aangesneden gebied Een lob tussen wegen 
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7. Vrijwaren van de open ruimte ten zuiden van Overpelt 
 

Vaststelling: 
o Dit gebied is gelegen aan de rand van de stedelijke ontwikkeling, relatief ver verwijderd van 

de kern.  
o Het gebied is relatief minder goed ontsloten met het openbaar vervoer  
o Het gebied heeft een volwaardig agrarisch gebruik 
o Het aansnijden van het gebied is planologisch niet noodzakelijk (woningbehoeftestudie) 

 
Suggestie: 
o Een verdere verdichting is niet wenselijk 
o De omgeving wordt beter deel van het buitengebied 
o Langs de zuidelijke flank van de bipool wordt de grenslijn vooral bepaald door bestaande 

harde bestemmingen. Enkel een aantal niet ontwikkelde woonuitbreidingsgebieden bieden 
nog kansen om de ruimtelijke uitbreiding van het kleinstedelijk gebied nog enigszins te 
sturen. Afwerking en verdichting van bestaande versnipperde ruimten zijn hier 
aanvaardbaar, grootschalige nieuwe uitbreidingen moeten vermeden worden. Delen van de 
bestaande woonuitbreidingsgebieden kunnen buiten de afbakeningscontour worden 
gelegd, omdat het bestaande juridisch aanbod binnen de afbakeningslijn volstaat om de 
woonbehoefte voor de komende decennia op te vangen.  
 

 

 
 

Luchtfoto Locatie op topografische kaart 

  
Een aaneengesloten gebied Beken als verbindende elementen 
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8. Vrijwaren van het landbouwgebied Begonialaan (ten oosten van Boseind) 
 

Vaststelling: 
o Dit gebied is gelegen aan de rand van de stedelijke ontwikkeling, relatief ver verwijderd van 

de kern.  
o Het gebied is relatief minder goed ontsloten met het openbaar vervoer  
o Het gebied heeft een volwaardig agrarisch gebruik 
o Het aansnijden van het gebied is planologisch niet noodzakelijk (woningbehoeftestudie) 

 
Suggestie: 
o Een verdere verdichting is niet wenselijk 
o De omgeving wordt beter deel van het buitengebied 
o De landbouwgebieden zijn deel van een huiskavel. Het agrarisch gebruik kan op lange 

termijn bestendigd worden 
 
 
 

  
Luchtfoto Locatie op topografische kaart 

  
Een aaneengesloten gebied Huiskavel van een landbouwbedrijf 
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Figuur 7: Voorstel afbakeningslijn kleinstedelijk gebied 
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3 Relatie met het milieu-effectenrapport 

3.1 Plan-M.E.R. regelgeving 

De Europese richtlijn 2001/42/EG bepaalt welke plannen aan een milieueffectrapportage 
onderworpen moeten worden. De wettelijke eisen van de inhoud van het MER zijn omschreven in het 
MER – VR decreet van 18 december 2002. Dit decreet is gedeeltelijk gewijzigd door het plan-MER-
decreet van 27 april 2007 (B.S. 20/06/2007). De regelgeving is opgenomen in het Decreet Algemene 
Bepalingen Milieubeleid (DABM). Het ‘Besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en 
programma's’ (BVR 12/10/2007 geeft uitvoering aan het plan-mer-decreet van 27 april 2007 (B.S. 
7/11/07).  
 
Het decreet verplicht dat bepaalde plannen van administratieve overheden van gewestelijk, 
provinciaal of lokaal niveau worden onderworpen aan een milieueffectenstudie, vooraleer zij definitief 
worden goedgekeurd. Wie een plan met aanzienlijke milieueffecten wil opmaken, moet eerst de 
milieueffecten en de eventuele alternatieven in kaart brengen. De bepaling of een plan of programma, 
in dit geval een ruimtelijk uitvoeringsplan, onder de plan-MER-plicht valt, gebeurt in drie stappen: 

 Stap 1: Valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het 
Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)? Hiervoor moeten drie 
voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn: 

o Decretale of bestuursrechterlijke bepalingen moeten voorschrijven dat een plan of 
programma wordt opgesteld en/of vastgesteld; 

o Het moet gaan om een plan of programma dat door een instantie op regionaal, 
provinciaal of lokaal niveau is opgesteld; 

o Het plan of programma moet via een instantie op regionaal, provinciaal of lokaal 
niveau worden vastgesteld. 

De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen is vastgelegd door de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. Het PRUP wordt opgesteld door de provincie Limburg en definitief 
vastgesteld door de provincieraad. Het PRUP valt daardoor onder de definitie van een plan of 
programma. 

 Stap 2: Valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM? Dit is het geval indien: 
o Het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning 

(stedenbouwkundige, milieu-, natuur-, kap-,…) aan een project; 
o Het plan mogelijk betekenisvolle effecten heeft op speciale beschermingszones 

waardoor een passende beoordeling vereist is. 
Het PRUP vormt, zoals alle RUP’s, het kader voor het toekennen van vergunningen (zoals 
bouw- en milieuvergunningen), en valt dus onder het toepassingsgebied van het DABM. 

 Stap 3: Valt het plan onder de plan-MER-plicht? Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen: 

o Plannen die ‘van rechtswege’ plan-MER-plichtig zijn: 
 Plannen die het kader vormen voor projecten uit bijlage I of II of III van het 

BVR van 10 december 2004 en wijzigingen (2013) én niet het gebruik 
regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging 
inhouden én betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, 
industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, 
toerisme en ruimtelijke ordening (een RUP voldoet per definitie aan deze 
laatste voorwaarde); 

 Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is én niet het gebruik 
regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging 
inhouden; 

o Plannen die niet onder de vorige categorie vallen en waarvoor geval per geval moet 
geoordeeld worden of ze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben: 
“screeningplicht” 

o Plannen voor noodsituaties (niet plan-MER-plichtig, maar hier niet relevant). 
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Het RUP vormt een kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd 
in bijlage II van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004 en wijzigingen (2013) (en van 
een project opgesomd in bijlage III van het project-m.e.r.-screeningsbesluit). Volgende 
rubrieken zijn mogelijk van toepassing: 

Bijlage II, Rubriek 10 – Infrastructuurprojecten  
 b) Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en 

parkeerterreinen,  
o met betrekking tot de bouw van 1000 of meer woongelegenheden, of  
o met een brutovloeroppervlakte van 5.000 m2 handelsruimte of meer, of  
o met een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer personenauto-

equivalenten per tijdsblok van 2 uur. (relevantie zal nog moeten blijken uit het 
milieueffectenonderzoek) 

Bijlage II, Rubriek 13 - Wijzigingen en uitbreidingen van projecten 
  a) Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III, waarvoor al een vergunning is 

afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd, wanneer die wijziging of uitbreiding op zich voldoet 
aan de in bijlage II genoemde drempelwaarden, voor zover deze bestaan (niet in bijlage I 
opgenomen wijziging of uitbreiding).   

 b) Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III, waarvoor al een vergunning is 
afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd, wanneer die wijziging of uitbreiding aanleiding 
geeft tot een overschrijding van de in bijlage II genoemde drempelwaarden (niet in bijlage I 
of in rubriek 13. a) van bijlage II opgenomen wijziging of uitbreiding). Van deze overschrijding 
van de drempelwaarde is sprake ofwel als de drempelwaarde van bijlage II voor het eerst 
wordt overschreden door het samenvoegen van de al vergunde en de nog te vergunnen 
activiteiten (= project) ofwel als de verschillende uitbreidingen samen, sinds de laatst 
verleende ontheffing of goedgekeurd MER (voor zover deze bestaan), groter zijn dan de 
drempelwaarde van bijlage II.  

Bijlage III: 10. Infrastructuurprojecten;  
 10a) industrieterreinontwikkeling (projecten die niet onder bijlage II vallen)  
 10b) Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en 

parkeerterreinen (projecten die niet onder bijlage II vallen) 
 e) aanleg van wegen (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) 

Bijlage III 13. Wijziging of uitbreiding van projecten 
 wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is  

afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd (niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of 
uitbreiding) 

Andere bijlage op basis van een eventuele specifieke industrieontwikkeling. 
 
Individueel vallen de programma-onderdelen van de afbakening van het kleinstedelijk gebied 
Neerpelt-Overpelt mogelijk niet binnen de criteria van de Bijlage I- of Bijlage II-projecten (thans wat 
betreft rubrieken rond industriële productieactiviteitenkan dit momenteel niet worden uitgesloten). 
Het programma valt alleszins wel onder meerdere rubrieken van Bijlage III. 
 
Omdat de cumulatieve effecten van de diverse, weliswaar individueel eerder kleinschalige 
programma-onderdelen van het KSG mogelijk aanzienlijk zijn, aangezien de voorgenomen activiteit 
van dit plan mogelijks valt onder deze bijlage II, daar het RUP geen kleine wijziging betreft en mogelijke 
effecten van verkeer voorafgaand niet uit te sluiten zijn, opteert de provincie voor het onmiddellijk 
doorlopen van een volwaardige Plan-MER-procedure. 
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3.2 Watertoets 

Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003, gewijzigd door het wijzigingsdecreet Integraal 
Waterbeleid van 19 juli 2013, vormt het juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen. 
Het decreet bevat ook de omzetting van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. Het 
decreet: 

 legt de doelstellingen en beginselen van integraal waterbeleid vast en accentueert de 
multifunctionaliteit van watersystemen; 

 reikt een aantal instrumenten aan (waaronder de watertoets) om het integraal waterbeleid 
beter in de praktijk te kunnen brengen;  

 bepaalt hoe de watersystemen ingedeeld worden in stroomgebieden en 
stroomgebieddistricten, bekkens en deelbekkens; 

 vertaalt de indeling in watersystemen door in de organisatiestructuur en de planning voor 
het integraal waterbeleid.  

 
De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of 
een programma inschat welke de impact ervan is op het watersysteem. Het resultaat van de 
watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het 
plan of het programma. De watertoets geeft uitvoering aan het principe van de integratie van integraal 
waterbeleid waarin onder meer wordt gesteld dat er bij de opmaak van plannen geen schadelijk effect 
mag ontstaan of dat dit schadelijk effect zoveel mogelijk wordt beperkt, hersteld of gecompenseerd 
moet worden. 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". De watertoets is 
voor elk deelplan geïntegreerd in het plan-MER.  
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3.3 Plan-MER 

Het milieueffectenrapport heeft een aantal voorstellen geformuleerd voor de inrichting, het gebruik 
en de afbakening van de verschillende deelgebieden.33 
 

Deelgebied Vondersbroek 

Advies plan m.e.r. Verordenende bepalingen (plan en voorschriften) 

 Verkeersbelasting kruispunten verdelen 
 Behoud park en overstromingsgebied 
 Behoud bufferzone rond Dommel 
 Behoud structuurkenmerken vallei 

 Ontwikkeling is beperkt (1/3 park, 1/3 
woonreserve 

 Waardevolle ruimte en overstromingsgebied 
wordt park 

 Kenmerken omgeving Dommel worden 
behouden 

 Woonreservegebied: mogelijke ontwikkeling 
op lange termijn 

Deelgebied Omgeving ziekenhuis 

Advies plan m.e.r. Verordenende bepalingen (plan en voorschriften) 

 Westelijk agrarisch landschap vrijwaren  
 Geluidskwaliteit woningen verzekeren 
 KLE maximaal behouden 
 

 Het agrarisch gebied wordt niet langer 
opgenomen in het stedelijk gebied  

 Geen ruimte voor woonontwikkelingen in het 
stedelijk ontwikkelingsgebied ten noorden 
van het ziekenhuis 

 De inrichtingsstudie garandeert een 
kwalitatieve landschappelijke inpassing. Het 
gebied ten westen wordt deel van het 
buitengebied 

Deelgebied Boseinder Heide 

Advies plan m.e.r. Verordenende bepalingen (plan en voorschriften) 

 Impact op water beperken, geen kelders, 
verhardingen beperken 

 Het deelplan beperkt tot woongebied tot het 
noorden. De woonontwikkeling wordt 
gefaseerd. Het zuiden van het deelgebied 
wordt aangeduid als woonreservegebied 

 Het gebied langs de gracht mag niet bebouwd 
worden en moet beheerd worden als een 
strook voor waterbuffer in uitvoering van een 
integraal waterbeheer 

 De verordenende stedenbouwkundige 
voorschriften beperken de verhardingen, 
kelders zijn niet toegelaten 

                                                                 
33 PLMER – 180 – GK, goedgekeurd 26/07/2016, https://mer.lne.be/merdatabank  

https://mer.lne.be/merdatabank
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Deelgebied Nolimpark – zuid 

Advies plan m.e.r. Verordenende bepalingen (plan en voorschriften) 

 Ruimte voor gronddam tussen woningen 
en bedrijven vrijwaren 

 Ruime bufferstrook in het zuiden (ten 
noorden van spoorweg) aanleggen 

 De bufferstrook tussen woningen en 
bedrijventerrein heeft een breedte van 50 
meter waardoor een gronddam aangelegd 
kan worden 

 De strook tussen N71 en de spoorlijn wordt 
niet opgenomen in een deelplan. De 
bestaande bestemming (buffergebied) blijft 
behouden 

Deelgebied Omgeving Donkerstraat - Spoorwegstraat 

Advies plan m.e.r. Verordenende bepalingen (plan en voorschriften) 

 Parkeerbehoefte beperken, parkeren op 
eigen terrein 

 Verhardingen beperken, ruimte voor 
water vrijwaren 

 Structuurkwaliteit van de Dommel 
vrijwaren 

 Behouden van bufferzone langs de 
Dommel 

 Behoud structuurkenmerken omgeving 

 De ontwikkelingen zijn sterk beperkt. De 
omvang van het gebied is kleiner, het 
overstromingsgebied is aangeduid als park, er 
is geen ruimte voor grootschalige, sterk 
verkeersgenererende ontwikkelingen 

 De omgeving van de Dommel is aangeduid als 
parkgebied met ruimte voor water 

 Het niet bebouwde gebied blijft gevrijwaard 
van bebouwing (parkgebied) 

Deelgebied RWZI 

Advies plan m.e.r. Verordenende bepalingen (plan en voorschriften) 

 Bestaande waardevolle zones max. 
behouden (enkel aansnijden in functie van 
uitbreiding RWZI)  

 Langs de Dommel ruimte voor migratie 
vrijwaren 

 

 Er wordt een buffer rond de RWZI aangeduid 

 De omgeving van de Dommel is aangeduid als 
gebied met ruimte voor water en 
natuurontwikkeling 

 het behoud en versterken van natuur- en 
milieuwaarden is opgelegd in de 
verordenende stedenbouwkundige 
voorschriften 
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4 Toelichting afbakening stedelijk gebied en deelplannen 

Niet alle deelgebieden die opgenomen zijn in de voorstudie en bestudeerd zijn in het 
milieueffectenrapport zijn opgenomen in het definitieve ontwerp.  

 Deelgebied Haspershoven: 
o De inrichting van dit deel van het ‘(Tussengebied Neerpelt-Overpelt) zal bepaald 

worden door een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.34 
 Nolimpark-noord 

o Het bestemmingsgebied is al aangeduid als bedrijventerrein, een opname in het RUP 
biedt weinig meerwaarde. 

o Er blijft onduidelijkheid over een verbeterde ontsluiting. 
o Een groot deel van het deelgebied moet eerst gesaneerd worden. 

 Nolimpark – woonlint Siberiëstraat 
o Het MER duidt aan dat het geheel van de woningen een erfgoedwaarde heeft en 

behouden moet blijven. 
 

Een aantal deelgebieden uit de voorstudie en zijn slechts gedeeltelijk opgenomen in het definitieve 
ontwerp.  

 Nolimpark-zuid 
o Het gebied ten zuiden van de N71 is moeilijk ontwikkelbaar (gevraagde bufferzone 

MER).  
o Het MER duidt aan dat de vestiging van diensten zou leiden tot 

mobiliteitsknelpunten. 
 
 

                                                                 
34 Delegatiebesluit deputatie 16/6/2016) 
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4.1 Deelplan 1: Grenslijn afbakening kleinstedelijk gebied 

De grenslijn is een beleidsmatige lijn. De lijn duidt aan welke gebieden gevat worden door een te 
voeren stedelijk beleid. De afbakeningslijn is opgesteld op basis van de bestaande en gewenste 
ruimtelijke structuur en grensstellende elementen. De afbakening van de grenslijn wordt per segment 
verantwoord. 
 

4.1.1 Bestaande feitelijke toestand 

De bestaande feitelijke toestand is aangeduid op kaart.35 
 Topografische kaart 
 Orthofoto 

 

4.1.2 Bestaande juridische toestand en sectorale plannen (juridische status) 

De bestaande juridische toestand en is aangeduid op kaart (plan bestaande juridische toestand en/of 
plannen in bijlage m.b.t. enkele sectorale plannen.  

 Gewestplan 
 Ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen 
 Sectorale plannen 

 
Gewestplan 

 
Het kleinstedelijk gebied is deel van het gewestplan Neerpelt- Bree (K.B. 22/03/1978). Dit plan vormt 
het belangrijkste juridische kader voor de ruimtelijke ontwikkeling. In de voorbije jaren zijn 
verschillende wijzingen doorgevoerd en goedgekeurd (02/19/1994, 28/07/1995 en 15/07/1997). In 
Overpelt en Neerpelt hadden deze onder andere betrekking op het vrijgeven van reservatiezones voor 
de aanleg van wegen. De wijziging van 1997 had onder meer betrekking op het wijzigen van de 
bestemming van de zone voor het ziekenhuis. 
 
Overige bestemmingsplannen 

 
In het kleinstedelijk gebied zijn verschillende plannen van aanleg opgesteld. 
 
Tabel 7: Overzicht bestemmingsplannen (BPA – RUP) 

BPA Goedkeuring Beschrijving 

BPA Centrum Neerpelt 14/05/1956 Het BPA maakt deel uit van de kern van Neerpelt met als 
voornaamste bestemming wonen. De nieuwe bestemmingen 
zijn openbaar nut, zone voor gesloten bebouwing en zone voor 
open bebouwing. Het BPA is grotendeels gerealiseerd. 

BPA Centrum-Oost, 
gedeeltelijk opgeheven  

KB 28/11/1966; 

wijziging MB 
01/02/88 

wijziging MB 
27/01/93 

 

BPA Centrum-Oost 3, 
gedeeltelijk herzien en 
uitgebreid 

3/10/2003 
 

BPA Centrum-Oost 3, 
gedeeltelijk herzien en 

29/09/2008 Deels herzien en uitgebreid door RUP Centrum en RUP 
Broeseinderveld, het laatste overblijvend gedeelte zal door het 

                                                                 
35 Zie bijlagen 
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BPA Goedkeuring Beschrijving 
uitgebreid RUP Porta Pelta Zuid (ontwerpfase) opgeheven worden (zone 

Bermstraat – brug – Kanaal – Jaak Tassetstraat). 

BPA Clerxhoeven/ 
Neerpelt 

A 

19/12/1973 

Partiële herziening en uitbreiding van het plangebied 

BPA Haspershoven KB 13/02/1981 Het huidige BPA voorziet in potenties voor verdere 
woonuitbreiding. 

BPA Haspershoven 
(tussen Overpelt en 
Neerpelt Centrum 

A 

13/12/1971 

(opgeheven met 
BPA 3C) 

Het BPA is centraal gelegen in het stedelijk gebied. 

 B 

02/10/1981 

(opgeheven met 
BPA 3C) 

Het BPA werd grotendeels gerealiseerd met het oog op de 
realisatie van een winkelcomplex, een zone openbaar nut en 
als woonfunctie. 

 3C 

02/10/1981 

Het BPA duidt verschillende bestemmingszones aan 
(gemeenschapsvoorzieningen, handel en wonen) 

 3D 

10/06/0985 

Wijzigt deel van 3C (Dommelmarkt) 

De Grobben 01/03/1971; 

herziening 
goedgekeurd 

Het BPA werd opgemaakt ter versterking van stedelijke 
ontwikkelingen, verhogen van verkeersveiligheid en 
frontontwikkeling kanaal Bocholt- Herentals 

Tikbroeken (Boseind 
Spoorwegstraat) 

08/12/1972 Het BPA werd grotendeels gerealiseerd met het oog op o.a. 
een zone voor spoorwegen, een zone voor bungalows en een 
zone voor openbaar nut 

Het Laer (Boseind) 28/05/1974 Het BPA omvat het gebied tussen de Stationsstraat en het 
gehucht Boseind en werd grotendeels gerealiseerd. 

BPA Clerxhoeven/ 
Neerpelt 

Deels opgeheven 

B 

04/09/1985 

Het BPA voorziet in gemengde bestemming; zone voor 
openbaar nut, een invulling voor de parking van een 
voormalige supermarkt en een zone voor wonen. Dit plan is 
deels opgeheven door het RUP Centrum en RUP Heerstraat 

BPA Centrum- West MB 02/07/1986 

wijziging MB 
11/12/92 wijziging 
MB 20/03/96 
wijziging MB 
01/07/99 herzien 
11/09/2003 

Het BPA Centrum- West is herzien en op 11/09/ 2003 
goedgekeurd met het oog op ontwikkeling van woongebieden 
en commerciële functies in de zone tussen het nieuwe 
ziekenhuis en Overpelt Centrum 

BPA Overpelt Fabriek MB 26/02/1990 Goedgekeurd 

BPA Maesensveld,  MB 13/03/1998 Aanpassing van het plan gesteld met het oog op de 
ontwikkeling van een kinderopvang in de nabijheid van het 
ziekenhuis. 

BPA Maesensveld 
herziening + uitbreiding 

MB 5/03/2005 Herziening en uitbreiding met oog op het realiseren van 
openbare wegen 

BPA Boseind 15/07/2004 Het BPA voorziet in het versterken van de aantrekkelijkheid 
van de woonfunctie; het gaat om invulling van een 
binnengebied 

BPA Den Dries 23 11 2005 Aanduiding van een handelszone ten zuiden van Hasperhoven 

RUP Centrum 13/11/2008 Het RUP duidt verschillende bestemmingszones aan 
waaronder wonen en handel 

RUP Broeseinderveld 20/11/2008 Actualiseren van de voorschriften van de bestemmingszones 
van het oudere BPA Centrum-oost 

RUP Heerstraat 14/07/2011 RUP opgesteld in functie van de verdere ontwikkeling van het 
centrum. Zone tussen de Dommel aan de Koning Albertlaan en 
de Victoriabrug in de Heerstraat. De Heerstraat wordt als 
handelsstraat versterkt door de aanduiding van een aantal 



 

45 

 

BPA Goedkeuring Beschrijving 
handelsprojectzones. 

RUP Antonius 20/07/2011  

RUP Nolim-noord GR 27 02 2014  

RUP Tuinwijk GR 27 02 2014  

RUP Sportpark GR 27 02 2014  

RUP Bosland In uitvoering  

RUP Lindel 

 

08/09/1992 

Wordt momenteel 
herzien 

De herzieningen heeft betrekking op het beperkt wijzigen van 
bestemmingen en het actualiseren van de voorschriften 

RUP Woonwagenpark In uitvoering Aanduiden van bestemming en inrichting van een terrein voor 
woonwagenbewoners 

 
 
Sectorale plannen36 

 
Waterbeleid: 

 Grondwaterwinningen: aangeduid op kaart in bijlage – situering grondwaterwinningen 
 Overstromingsgevoelige gebieden: aangeduid op kaart in bijlage – situering 

overstromingsgebieden 
 Signaalgebieden: er zijn drie signaalgebieden gelegen binnen de afbakeningslijn 

Natuurbeleid: 
 Bijzondere beschermingsgebieden: er zijn geen Natura2000gebieden gelegen binnen de 

Afbakeningslijn - de Natura 2000 gebieden in de omgeving zijn aangeduid op kaart in bijlage 
– situering Natura2000-gebieden 

 Natuurreservaten: niet gelegen in of nabij de afbakeningslijn 
 Bosreservaten: niet gelegen in of nabij de afbakeningslijn 
 Erkende natuurinrichtingsgebieden: niet gelegen in of nabij de afbakeningslijn 

Landschap en Erfgoed 
 Beschermde dorpsgezichten: Binnen de afbakeningslijn bevinden zich 3 beschermde 

dorpsgezichten: “Tuin”, “Bemvaartmolen (watermolen)” en “Ursulinenklooster met kapel en 
omgeving”: aangeduid op kaart bestaande en juridische toestand 

 Er liggen geen ankerplaatsen/erfgoedlandschappen  
Landbouw: 

 Geen ruilverkaveling 
 Niet gelegen in een landinrichtingsproject 

                                                                 
36 Zie bijlagen 
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4.1.3 Gedetailleerde beschrijving van de afbakeningslijn 

De voorstudie heeft een voorstel voor de afbakening van het stedelijk gebied aangereikt. Op basis van 
nieuwe inzichten en ruimtelijk onderzoek is dit voorstel beperkt aangepast. Voor de detaillering van 
de grenslijn werden volgende principes gehanteerd: 

 De grenslijn wordt in principe vastgelegd op perceelsgrenzen.  
 De afbakening behoudt vaak bestemmingsgrenzen in plannen van aanleg, ook wanneer die 

door percelen lopen. 
 Wanneer infrastructuren een duidelijke fysieke grens vormen, worden deze als grenslijn 

aangeduid; 
 Er wordt gekozen voor logische, ruimtelijke herkenbare terreinkenmerken die visueel 

herkenbaar zijn. 
 

4.1.4 Randvoorwaarden en milderende maatregelen vanuit het plan-MER 

De afbakeningslijn is een beleidsmatige grens. De grenslijn wijzigt geen bestemmingen en maakt dus 
geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. De aanduiding van de afbakeningslijn op een grafisch plan 
wijzigt geen bestemmingen. Er worden geen voorschriften opgeheven.  
 
De bestaande voorschriften van een geldend gewestplan, BPA en/of RUP blijven van toepassing. De 
afbakeningslijn wordt daardoor niet gevat door het plan-MER. 
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4.2 Deelplan 2: Vondersbroek 

4.2.1 Ruimtelijke situering 

Het gebied Vondersbroek wordt begrensd door de Dommel, de scholencampus, het woonlint van de 
Vonderstraat en de bebouwing van de Koning Albertlaan. 
 

4.2.2 Bestaande ruimtelijke structuur 

Bestaande juridische toestand 

De bestaande juridische toestand is aangeduid op kaart 
 Gewestplan  

o Neerpelt - Bree (K.B. 22/03/1978) 
o Bestemming: woonuitbreidingsgebied en gemeenschapsvoorzieningen en openbaar 

nut, woongebied. 
 Ruimtelijke uitvoeringsplannen: geen 
 Verkavelingen:  

o VKVG0545 
o VKVG0546 

 Sectorale plannen 
o Effectief overstromingsgevoelig en signaalgebied: Vondersbroek noord 
o Geen Bijzondere beschermingsgebieden (Natura 2000) 
o Geen VEN gebieden 
o Geen beschermd landschap 
o Geen ankerplaats of relictzone 
o Geen HAG  
o Geen natuurreservaten 
o Deels gelegen in zone voor grondwaterwinning 
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Bestaande feitelijke toestand en ruimtelijke structuur 

Figuur 8: Ruimtelijke situering deelgebied Vondersbroek (orthofoto) 

 

Figuur 9: Ruimtelijke situering deelgebied Vondersbroek (topografische kaart) 
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4.2.3 Gewenste ruimtelijke structuur 

Visie 

 
Het deel van het Vondersbroek dat gelegen is in signaalgebied wordt bestemd als park. De hoger 
gelegen gebieden kunnen ontwikkeld worden om het centrum van het kleinstedelijk gebied verder te 
versterken. De omgeving biedt ruimte voor woningen en een uitbreiding van de scholencampus. 
 

 Het signaalgebied wordt bestemd als parkgebied. Het organisch gegroeide kleinschalig 
landschap kan behouden blijven. De inrichting als een formeel stadspark is niet wenselijk. Het 
gebied moet wel doorloopbaar zijn. Het park wordt verbonden met het parkje op de hoek 
van de Vonderstraat en de Haspershovenstraat. Deze lineaire relatie creëert een perspectief 
en biedt ruimte voor trage wegen. 

 
 Het zuidelijk gebied biedt ruimte aan een verdere ontwikkeling van de scholencampus. Ook 

hier wordt het gebied langs de Dommel gevrijwaard van bebouwing. Het centrale deel is 
gelegen in een overstromingsgevoelig gebied. Dit gebied kan ingericht worden met sport -en 
speelterreinen. Bijkomende bebouwing wordt beperkt toegestaan. Meer naar het westen 
(buiten het signaalgebied) is er ruimte voor bijkomende bebouwing.  
 

 De ruimte in het noordwesten wordt beschouwd als een strategische reserve op lange 
termijn. De mogelijke ontwikkeling wordt onder meer bepaald in functie van de 
woonbehoefte en het integraal waterbeleid. 
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Structuurschets 

 

 
 
Mogelijk programma 

 
 Gemeenschapsvoorzieningen 

o Oppervlakte ca. 3,3 ha. 
o Uitbreiding school, sportvelden, parkomgeving 

 Dommelpark 
o Oppervlakte ca. 5,1 ha. 
o Behoud kleinschalig landschap 
o Versterken natuur- en waterbeheer 
o Recreatief medegebruik (trage wegen) 

 
 Woonreservegebied 

o Oppervlakte ca. 2,6 ha. 
o Voorlopig behoud kleinschalig landschap 
o Mogelijke ontwikkeling enkel op lange termijn in functie van de behoefte en mits 

behoud van ruimte voor natuur- en waterbeheer 
 

Strategische 
reserve 
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4.2.4 Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften 

1. Signaalgebied bestemmen als parkgebied;  
2. Beperkende voorwaarden opleggen aan de bebouwing nabij het signaalgebied (geen ruimte 

voor water innemen, afvoer en verharding beperken, water bufferen,…); 
3. De ruimte langs de Dommel vrijwaren van bebouwing en verharding en de impact van nieuwe 

ontwikkelingen op het park beperken; 
4. Maximaal behoud en versterken van de bestaande oevervegetatie; 
5. Woonreservegebied aanduiden (mogelijke ontwikkeling op lange termijn mits voorwaarden) 

 
Rangorde voor voorkooprecht: 

 
Voor de zonering ‘Dommelpark’ wordt een recht van voorkoop van toepassing met als rangorde de 
gemeente Overpelt (gemeente Pelt na de fusie). De termijn van 15 jaar waarbinnen het voorkooprecht 
geldt, gaat in bij de inwerkingtreding van het plan. 
 

4.2.5 Op te heffen stedenbouwkundige voorschriften voor de zones die binnen de 

plancontour zijn gelegen 

Gewestplanbestemming (gewestplan Neerpelt - Bree - K.B. 22/03/1978) 
 Woonuitbreidingsgebied 
 zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
 Woongebied 
 Verkavelingen:  

o VKVG0545 
o VKVG0546 
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4.3 Deelplan 3: Overpelt-zuid 

4.3.1 Ruimtelijke situering 

Het binnengebied is gelegen net ten zuiden van de Ringlaan rond Overpelt. Het gebied wordt gevat 
tussen de Willem II-straat (westen) en de Rietstraat (oosten). De omliggende straten worden 
gekenmerkt door lintbebouwing waardoor het gebied ingesloten is (noord-oost-west). Enkel naar het 
zuiden is er een duidelijke verbinding naar de open ruimte (agrarisch gebruik). 
 

4.3.2 Bestaande ruimtelijke structuur 

Bestaande juridische toestand 

De bestaande juridische toestand is aangeduid op kaart 
 Gewestplan  

o Neerpelt - Bree (K.B. 22/03/1978) 
o Bestemming:  

 woonuitbreidingsgebied  
 gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO  

 Ruimtelijke uitvoeringsplannen: geen 
 Verkavelingen: geen 
 Sectorale plannen 

o Geen overstromingsgevoelige gebieden 
o Geen Bijzondere beschermingsgebieden (Natura 2000) 
o Geen VEN gebieden 
o Geen natuurreservaten 
o Geen grondwaterwinning en beschermzone grondwaterwinning 
o Signaalgebied sponswerking 
o Geen beschermd landschap 
o Geen ankerplaats  
o Niet gelegen in een relictzone (landschapsatlas) 
o Niet gelegen in HAG 
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Bestaande feitelijke toestand en ruimtelijke structuur 

Figuur 10: Deelgebied Overpelt-zuid (orthofoto) 

 

Figuur 11: Deelgebied Overpelt-zuid (topografische kaart) 
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4.3.3 Gewenste ruimtelijke structuur 

Visie 

 
Het noordwestelijk deel van het gebied kan ontwikkeld worden. Dit deel is aangesneden en 
versnipperd. De mogelijke ontwikkeling tot woongebied biedt opties voor het saneren van de site van 
de voormalige sigarenfabriek (Swedish Match).  
 
Het centrale deel wordt aangeduid als woonreservegebied. Indien er op termijn nood is aan 
bijkomende ruimte voor wonen, kan dit gebied gefaseerd ontwikkeld worden. De ontsluiting wordt 
opgevat naar het westen en oosten waardoor doorgaand verkeer beperkt wordt. De gewenste 
waterhuishouding vormt een structurerend element in de ontwikkeling. Alle ontwikkelingen moeten 
voldoende ruimte bieden voor het bufferen en infiltreren van hemelwater en het behoud van de 
sponswerking van de bodem.  
 
Faseren van de ontwikkeling 

 
Een gefaseerde ontwikkeling is aangewezen.  

 Het noordelijk gedeelte ligt ingesloten tussen bestaande bebouwing met lage dichtheid. Een 
verdere ontwikkeling met een beperkte woondichtheid is mogelijk. Dit gebied is sterk 
versnipperd en het gebruik van de tuinen wordt gekoesterd. De ontwikkeling van het gebied 
op korte termijn is weinig waarschijnlijk. De ontwikkeling wordt daarom uitgesteld. Het 
gebied wordt aangeduid als woonreservegebied. Een ontwikkeling is enkel mogelijk op lange 
termijn en enkel mits de behoefte is aangetoond en er een nieuw RUP wordt opgemaakt. 

 Het brownfield moet gesaneerd worden en biedt ruimte voor een woonontwikkeling met 
bijzondere aandacht de verblijfskwaliteit van de tussenliggende onbebouwde ruimten, het 
waterbeheer en de zichtrelatie met de open ruimte.  

 
De oostelijke en zuidelijke rand worden gevrijwaard om voldoende ruimte te garanderen voor het 
bergen en infiltreren van hemelwater. De zuidelijke rand sluit aan bij de open ruimte. Een 
woonontwikkeling is omwille van de afstand tot het centrum, het bestaand landbouwgebruik en de 
hoogspanningslijn niet wenselijk.  
 
Mogelijk programma 

 
Te ontwikkelen woongebied ca. 2,6 ha. 

 Woondichtheid: ca. 25 won/ ha.  
 Aantal woningen: ca. 65 

 
Woonreservegebied ca. 5,85ha. 

 

4.3.4 Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften 

1. Faseren van de woonontwikkeling 
2. Voldoende ruimte voor water 
3. Bestaande groenelementen behouden  

 

4.3.5 Op te heffen stedenbouwkundige voorschriften 

Gewestplanbestemming (gewestplan Neerpelt - Bree - K.B. 22/03/1978)  
 Woonuitbreidingsgebied  
 Gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen 
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4.4 Deelplan 4: Omgeving ziekenhuis  

4.4.1 Ruimtelijke situering 

Het gebied is gelegen ten westen van de kern van Overpelt. Het gebied bevindt zich ter hoogte van 
het Mariaziekenhuis Noord-Limburg. Het grenst in het noorden aan de spoorweg, in het oosten aan 
de Ringlaan en het ziekenhuis en in het zuiden aan Kadijk en de woningen langs de Astridlaan. De N713 
en de Mulkensstraat lopen door het gebied. 
 

4.4.2 Bestaande ruimtelijke structuur 

Bestaande juridische toestand 

De bestaande juridische toestand is aangeduid op kaart 
 Gewestplan  

o Neerpelt - Bree (K.B. 22/03/1978) 
o Bestemming:  

 woonuitbreidingsgebied  
 Ruimtelijke uitvoeringsplannen in de omgeving:  

o BPA Centrum- West 
 MB 02/07/1986, wijziging MB 11/12/92 wijziging MB 20/03/96 wijziging MB 

01/07/99 herzien 11/09/2003 
 Het BPA is herzien met het oog op ontwikkeling van woongebieden en commerciële 

functies in de zone tussen het nieuwe ziekenhuis en Overpelt Centrum 
 Op te heffen voorschriften: openbare wegenis, bouwvrije strook ten opzichte van 

de rooilijn, zone voorbehouden aan de dienst der spoorwegen, zone voor openbaar 
nut, zone voor wonen, zone voor koeren en hovingen 

o BPA Maesensveld herziening + uitbreiding I en II 
 MB 5/03/2005 
 Herziening en uitbreiding met oog op het realiseren van openbare wegen 
 Op te heffen voorschriften: ‘zone voor wegen’, ‘zone voor algemeen ziekenhuis,’ 

‘zone voor buffer’, zone voor buffer en voetpad.’ 

o RUP Centrum West 
 Op te heffen voorschriften: ‘zone voor wegen, hoofdverkeersontsluiting’ 

 Verkavelingen:  
o VKVG0542  
o VKVG0543  
o VKVG0187 

 Sectorale plannen 
o Geen overstromingsgevoelige gebieden 
o Geen Bijzondere beschermingsgebieden (Natura 2000) 
o Geen VEN gebieden 
o Geen natuurreservaten 
o Deels gelegen in grondwaterwinning  
o Niet gelegen in signaalgebied waterbeleid 
o Geen beschermd landschap 
o Geen ankerplaats  
o Niet gelegen in een relictzone (landschapsatlas) 
o Niet gelegen in HAG 
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Bestaande feitelijke toestand en ruimtelijke structuur 

Figuur 12: Deelgebied omgeving ziekenhuis (orthofoto) 

 

Figuur 13: Deelgebied omgeving ziekenhuis (topografische kaart) 
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4.4.3 Gewenste ruimtelijke structuur 

Visie 

 
Gebied ten noorden van het ziekenhuis:  

 Het oostelijk deel is aangesneden en versnipperd en kan verder bebouwd worden. De 
invulling wordt gericht op de nabijheid van het centrum en het spoor. Dit leidt tot een relatief 
hogere bouwdichtheid met het behoud van het residentieel karakter van de wijk. De 
ontsluiting wordt opgevat via de bestaande wegen. Een strook langs de N71 wordt 
gevrijwaard van bebouwing en ingericht als landschaps- en leefbaarheidsbuffer).  

 Het westelijk deel van het gebied wordt aangeduid als gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen (halte station, randparkeren, diensten verbonden aan het 
ziekenhuis,….). De ontsluiting wordt opgevat via de bestaande rotonde. Doorgaand verkeer 
is niet wenselijk. Trage wegen stimuleren het fietsgebruik op korte afstand. Het bosje en 
waterbufferbekken worden behouden.  

 
Omgeving ziekenhuis: 
 
De zorgsector is in volle ontwikkeling. De organisatie van de gezondheidszorg legt steeds meer nadruk 
op samenwerking en netwerking. Dit is niet beperkt tot samenwerking tussen ziekenhuizen maar heeft 
ook betrekking op zorgondersteunende samenwerkingsverbanden. Het zorgstrategisch plan 
Vlaanderen pleit voor meer samenwerking met de eerste lijnzorg. Daarnaast ontstaan ook 
samenwerkingsvormen tussen de gehandicaptensector en de medisch-verpleegkundige zorg (inclusief 
wonen) en met zorg-commerciële ondernemingen die ondersteunende activiteiten aanbieden 
(thuiszorg, revalidatie, gezondheidsvoorlichting, preventie, ,…). Het Mariaziekenhuis is het enige 
ziekenhuis in de ruime regio. Het ziekenhuis heeft behoefte aan voldoende ruimte om een antwoord 
te bieden op deze toekomstvisies. 
 
Op korte en middellange termijn heeft het ziekenhuis nood aan ruimte voor uitbreiding- en 
herstructurering. Omwille van de beperkte omvang van de zone voor gemeenschapsvoorzieningen 
(gewestplan) zijn niet alle functies optimaal ontwikkeld. Een deel van de bestaande functies zijn 
zonevreemd. Het is wenselijk dat er ook op lange termijn voldoende ruimte is voor de verdere groei 
van het ziekenhuis.  
 
Het ziekenhuis ontwikkelde een masterplan voor deze ruimtelijke ontwikkelingen: 

1. De logistieke diensten zijn centraal ingeplant (tussen blok B en blok C). Deze spilfunctie blijft 

bij de uitbreiding van de gebouwen behouden.  

2. De dienst spoedgevallen is gevestigd in blok B. De dienst bevindt zich onder het 

operatiekwartier en de dienst intensieve zorgen. Deze directe relatie blijft behouden. 

3. De ambulante behandeling van patiënten wordt uitgebreid. De toegang voor wordt 

voorzien aan de zuidzijde van blok B. Om dit te kunnen realiseren worden de 

toegangswegen verplaatst waardoor een groot deel van het parkeerterrein aan de westzijde 

van het ziekenhuis ingenomen wordt.  

4. Wanneer er nood is aan uitbreidingen van het centrale gebouw zullen deze gerealiseerd 

worden aan de zuidzijde van de blok A (locatie van de bufferbekkens). De bufferbekkens 

worden verplaatst naar het zuiden.  

5. Ten zuiden van het gebouw moet er voldoende ruimte zijn voor een uitbreiding van de 

centrale technische infrastructuur. Alle technische installaties zijn hier ingeplant (water – 

elektriciteit – verwarming – noodstroom). Deze uitbreidingen vereisen dat het fietspad naar 

de zuiden verplaatst wordt. 

6. Ruimte voor een rustgevende parkomgeving wordt voorzien in het noordwesten, 

aansluitend bij de buffer van de verbindingsweg.  
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7. Het kinderdagverblijf zal uitbreiden in de richting van het westen. Dit verblijf sluit aan bij de 

parkomgeving. 

8. Ruimte voor bijkomende parkeerterreinen wordt voorzien in het zuidwesten van het 

plangebied. Deze sluiten aan bij het recent gebouwde parkeergebouw. De parkeerterreinen 

blijven best aan de westzijde ingeplant waardoor de duidelijke scheiding in 

verkeersstromen: behouden blijft. 

 
In navolging van deze ontwikkelingsopties kan het gebied ten zuiden van het ziekenhuis (zone A) 
onmiddellijk ontwikkeld worden. Deze ruimte is geschikt voor het uitbreiden van gebouwen 
(ziekenhuis, functies complementair aan het ziekenhuis, personeelsfaciliteiten) en infrastructuur 
(parkeerterreinen, fietsbergingen, parkaanleg, waterbeheer,…). De geplande fietssnelweg wordt in 
deze geïntegreerd. De ontsluiting wordt opgevat via het ziekenhuis. Parkeren wordt gebundeld en 
geïntegreerd in een groene omgeving. 
 
Het niet-bebouwde gebied ten westen van het kinderdagverblijf en het parkeergebouw (zone B) wordt 
aangeduid als een gebied dat later ontwikkeld kan worden. Dit deel kan slechts aangesneden worden 
nadat zone A ontwikkeld is, en wanneer de behoefte wordt aangetoond. De ontsluiting wordt opgevat 
via het ziekenhuis. In afwachting van dergelijke mogelijke ontwikkeling wordt het gebied als bouwvrij 
agrarisch gebied gebruikt. Bebouwing is niet toegestaan om te vermijden dat de mogelijke 
ontwikkeling op termijn gehypothekeerd zou worden.  
 

 
 

zone A 

zone B 
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Structuurschets 

 
 
Mogelijk programma 

 
Te ontwikkelen gebied ten noorden van het ziekenhuis 

 Te verdichten woongebied in het oosten:  
o Oppervlakte: ca. 7,1 ha 
o Mogelijk aantal bijkomende woningen: ca. 50 

 Gemeenschapsvoorzieningen in het westen:  
o Oppervlakte: ca. 4,6 ha 
o Mogelijk programma: halteplaats, randparkeerterrein, diensten verbonden met het 

ziekenhuis,…) 
 
Gemeenschapsvoorzieningen ten westen en ten zuiden van het ziekenhuis 

o Oppervlakte: ca. 8,7 ha. 
o Mogelijk programma: deels bestendigen bestaande situatie, deels reservegebied 

uitbreiding ziekenhuis en aanverwante functies 
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4.4.4 Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften 

1. Ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen vrijwaren 
2. Bestaand woongebied verder verdichten 
3. Stationsontwikkeling niet hypothekeren 
4. Geluidskwaliteit voor woningen langs spoor verzekeren 

 

4.4.5 Op te heffen stedenbouwkundige voorschriften voor de zones die binnen de 

plancontour van voorliggend RUP zijn gelegen 

Gewestplanbestemming (gewestplan Neerpelt - Bree - K.B. 22/03/1978)  
 woonuitbreidingsgebied  

BPA Centrum- West 
 Op te heffen voorschriften: openbare wegenis, bouwvrije strook ten opzichte van de rooilijn, 

zone voorbehouden aan de dienst der spoorwegen, zone voor openbaar nut, zone voor 
wonen, zone voor koeren en hovingen 

BPA Maesensveld herziening + uitbreiding I en II 
 Op te heffen voorschriften: ‘zone voor wegen’, ‘zone voor algemeen ziekenhuis,’ ‘zone voor 

buffer’, zone voor buffer en voetpad.’ 
RUP Centrum West 

 Op te heffen voorschriften: ‘zone voor wegen, hoofdverkeersontsluiting’ 
Verkavelingen:  

o VKVG0542  
o VKVG0543  
o VKVG0187 
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4.5 Deelplan 5: Boseinder Heide 

4.5.1 Ruimtelijke situering 

Het gebied is gelegen aan de oostelijke rand van Neerpelt. Het gebied wordt omgeven door de 
bewoning langs de Nachtegaalstraat (westen) en Roosendijk (oosten). De Nachtegaalstraat is bijna 
volledig bebouwd. Roosendijk is nagenoeg onbebouwd. Ten oosten van Roosendijk zijn een bos en de 
begraafplaats gelegen. 
 

4.5.2 Bestaande ruimtelijke structuur 

Bestaande juridische toestand 

De bestaande juridische toestand is aangeduid op kaart 
 Gewestplan  

o Neerpelt - Bree (K.B. 22/03/1978) 
o Bestemming:  

 woonuitbreidingsgebied  
 Ruimtelijke uitvoeringsplannen: geen 
 Verkavelingen:  

o VK1178655 
o VK1150403 
o VK1161029 
o VK1161034 

 Sectorale plannen 
o Geen overstromingsgevoelige gebieden 
o Geen Bijzondere beschermingsgebieden (Natura 2000) 
o Geen VEN gebieden 
o Geen natuurreservaten 
o Deels gelegen in grondwaterwinning  
o Niet gelegen in signaalgebied waterbeleid 
o Geen beschermd landschap 
o Geen ankerplaats  
o Niet gelegen in een relictzone (landschapsatlas) 
o Niet gelegen in HAG 
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Bestaande feitelijke toestand en ruimtelijke structuur 

Figuur 14: Deelgebied Boseinder Heide (orthofoto) 

 

Figuur 15: Deelgebied Boseinder Heide (topografische kaart) 
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4.5.3 Gewenste ruimtelijke structuur 

Visie 

 
Het noordelijk deel van het gebied sluit aan bij het centrum van Boseind en komt in aanmerking voor 
een gefaseerde ontwikkeling voor woningbouw. Het zuidelijk deel wordt omwille van de ruime 
woningvoorraad aangeduid als woonreservegebied. De ontsluiting van het binnengebied mag niet 
gehypothekeerd worden.  
 
Structuurschets 

 
Mogelijk programma 

 
 Stedelijk woongebied in het noorden 

o Oppervlakte 5,0ha.  
o Woondichtheid ca. 25 woningen per ha.  
o Mogelijk programma: 125 woningen 

 Woonreservegebied 
o Oppervlakte 6,23ha.  

 Bestaand gebruik voorlopig bestendigen (landbouw, volkstuinen) 
 Ruimte voor water 
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4.5.4 Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften 

1. Woonontwikkelingen faseren (deels uitstellen) 
2. Bestaand gebruik voorlopig vrijwaren (landbouw) 
3. Lange termijn ontwikkeling niet hypothekeren (niet bebouwen, niet verharden) 
4. Bestaande groenelementen behouden  

 

4.5.5 Op te heffen stedenbouwkundige voorschriften 

Gewestplanbestemming (gewestplan Neerpelt - Bree - K.B. 22/03/1978)  
 woonuitbreidingsgebied  

Verkavelingen 
 VK1178655 
 VK1161029 
 VK1161034 
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4.6 Deelplan 6: Omgeving Donkerstraat - Spoorwegstraat 

4.6.1 Ruimtelijke situering 

Dit gebied is net ten noorden van de kern van Overpelt gelegen. Het gebied grenst in het noorden aan 
de spoorweg en in het zuiden aan Juffrouwkensveld/Donkerstraat. De vallei van de Dommel ligt in het 
deelgebied.  
 

4.6.2 Bestaande ruimtelijke structuur 

Bestaande juridische toestand 

De bestaande juridische toestand is aangeduid op kaart 
 Gewestplan  

o Neerpelt - Bree (K.B. 22/03/1978) 
o Bestemming:  

 woonuitbreidingsgebied  
 gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO  

 Ruimtelijke uitvoeringsplannen: geen 
 BPA’s 

o Centrum Oost herziening 3 
 ‘Art 15 wonen – decreet 04.03.1997’, ‘openbaar domein’, 

‘woonverdichtingzone.’ 
o Centrum oost herziening 4 bis 

 ‘Art 13 zone voor openbaar domein’, ‘Art 6; tuinzone’, ‘Art 17 Beschermd 
monument.’ 

o Het Laer 
 Verkavelingen: geen 
 Sectorale plannen 

o Deels in effectief overstromingsgevoelige gebieden  
o Deels in mogelijk overstromingsgevoelige gebieden 
o Deels gelegen in signaalgebied waterbeleid 
o Geen Bijzondere beschermingsgebieden (Natura 2000) 
o Geen VEN gebieden 
o Geen natuurreservaten 
o Niet gelegen in zone voor grondwaterwinning  
o Geen beschermd landschap 
o Geen ankerplaats  
o Niet gelegen in een relictzone (landschapsatlas) 
o Niet gelegen in HAG 
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Bestaande feitelijke toestand en ruimtelijke structuur 

Figuur 16: Deelgebied Omgeving Donkerstraat – Spoorwegstraat (orthofoto) 

 
 
Figuur 17: Deelgebied Omgeving Donkerstraat – Spoorwegstraat (topografische kaart)  
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4.6.3 Gewenste ruimtelijke structuur 

Visie 

 
Het noordoostelijk deel van dit gebied bevindt zich aan de rand van het woongebied en de vallei van 
de Dommel en is deels gelegen in overstromingsgebied. Enkel deze zone kan ontwikkeld worden. 
Doorgaand verkeer is niet wenselijk. Door het gebied wordt een trage weg aangelegd. Het opgestelde 
masterplan gaat uit van een gemengd programma (wonen/diensten) omwille van de nabijheid van het 
station. Wanneer de Molenbroekstraat doorgetrokken wordt, is er ruimte voor een lineaire structuur 
met stapelwoningen waarvan de leefruimten op het westen en de beekvallei gericht zijn.  
 
Het westelijk deel van dit gebied bevindt zich in het overstromingsgebied van de vallei van de 
Dommelbeek. Het gebied komt daardoor niet in aanmerking voor bebouwing of verharding. Het 
gebied wordt volledig ingericht als overstromingsgebied. Een nevengebruik als buurtpark of 
natuurontwikkeling is mogelijk. In dit gebied mag geen ruimte voor water ingenomen worden tenzij 
de inname gecompenseerd of voorkomen wordt door een aangepaste bouwwijze. 
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Structuurschets 

 
 
Mogelijk programma 

 
 Omgeving Spoorwegstraat:  

o Oppervlakte ca. 0,6 ha. 
o Woningdichtheid ca. 25 woningen/ha. 
o Aantal woningen ca. 15 

 Omgeving beekvallei:  
o Oppervlakte ca. 3,4 ha. 
o Overstromingsgebied, geen bebouwing, geen verharding 
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4.6.4 Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften 

1. Signaalgebied niet bebouwen 
2. Randvoorwaarden integraal waterbeleid garanderen 
3. Reservatiezone spoorweg aanduiden 

 

4.6.5 Op te heffen stedenbouwkundige voorschriften 

 Gewestplanbestemming (gewestplan Neerpelt - Bree - K.B. 22/03/1978)  
o woonuitbreidingsgebied  
o gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO  

 BPA’s 
o Centrum Oost herziening 3 

 Op te heffen voorschriften: ‘Art 15 wonen – decreet 04.03.1997’, ‘openbaar 
domein’, ‘woonverdichtingzone.’ 

o Centrum oost herziening 4 bis 
 Op te heffen voorschriften: ‘Art 13 zone voor openbaar domein’, ‘Art 6; 

tuinzone’, ‘Art 17 Beschermd monument.’ 
o Het Laer 
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4.7 Deelplan 7: Omgeving RWZI 

4.7.1 Ruimtelijke situering 

Het gebied is gelegen ten westen van het centrum van Neerpelt en net ten zuiden van de N790. De 
RWZI is gelegen aan de zuidelijke oever van de Dommel tussen de Hoekstraat en de Haagdoorndijk 
N790. 
 

4.7.2 Bestaande ruimtelijke structuur 

Bestaande juridische toestand 

De bestaande juridische toestand is aangeduid op kaart 
 Gewestplan  

o Neerpelt - Bree (K.B. 22/03/1978) 
o Bestemming:  

 gebied voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen 
 buffergebied  
 woongebied  

 Ruimtelijke uitvoeringsplannen: geen 
 Verkavelingen: geen 
 Sectorale plannen 

o Deels in effectief overstromingsgevoelige gebieden  
o Geen Bijzondere beschermingsgebieden (Natura 2000) 
o Geen VEN gebieden 
o Geen natuurreservaten 
o Niet gelegen in zone voor grondwaterwinning  
o Geen beschermd landschap 
o Geen ankerplaats  
o Niet gelegen in een relictzone (landschapsatlas) 
o Niet gelegen in HAG 
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Bestaande feitelijke toestand en ruimtelijke structuur 

Figuur 18: Deelgebied RWZI (orthofoto) 

 

Figuur 19: Plangebied RWZI (topografische kaart)  
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4.7.3 Gewenste ruimtelijke structuur 

Visie 

 
Het plangebied wordt uitgebreid om een eventuele uitbreidingsbehoefte van de waterzuivering 
mogelijk te maken. 
 
Structuurschets 

 
 
Mogelijk programma 

 
 Uitbreiding zuiveringscapaciteit: 

o Toename constructies en verharding 
o Oppervlakte: ca. 0,9 ha. 

 Omgevingsaanleg: 
o Beplanting en ruimte voor water 
o Oppervlakte: ca. 0,5 ha. 
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4.7.4 Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften 

1. Waardevolle zones behouden 
2. Landschapsinrichting opleggen 

 

4.7.5 Op te heffen stedenbouwkundige voorschriften 

Gewestplanbestemming (gewestplan Neerpelt - Bree - K.B. 22/03/1978)  
o gebied voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen 
o parkgebied  
o woongebied  
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4.8 Deelplan 8: Nolimpark – zuidelijke uitbreiding 

4.8.1 Ruimtelijke situering 

Dit gebied is gelegen tussen de zuidelijke rand van het regionaal bedrijventerrein Nolimpark (tussen 
de N712 - Astridlaan en de N71 - Ringlaan). 
 

4.8.2 Bestaande ruimtelijke structuur 

Bestaande juridische toestand 

De bestaande juridische toestand is aangeduid op kaart 
 Gewestplan  

o Neerpelt - Bree (K.B. 22/03/1978) 
o Bestemming:  

 Buffergebied 
 Woongebied met landelijk karakter 

 Ruimtelijke uitvoeringsplannen: geen 
 Verkavelingen: 

o VKVG0957 
 Sectorale plannen 

o Geen overstromingsgevoelige gebieden 
o Geen Bijzondere beschermingsgebieden (Natura 2000) 
o Geen VEN gebieden 
o Geen natuurreservaten 
o Gedeeltelijk gelegen in zone voor grondwaterwinning  
o Niet gelegen in signaalgebied waterbeleid 
o Geen beschermd landschap 
o Geen ankerplaats  
o Niet gelegen in een relictzone (landschapsatlas) 
o Niet gelegen in HAG 
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Bestaande feitelijke toestand en ruimtelijke structuur 

Figuur 20: Deelgebied Nolimpark-zuid (orthofoto) 

 

Figuur 21: Deelgebied Nolimpark-zuid (topografische kaart) 
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4.8.3 Gewenste ruimtelijke structuur 

Visie 

 
Het ingesloten gebied tussen gewestweg en het regionaal bedrijventerrein biedt bijkomende ruimte 
voor regionale bedrijven. Omwille van de locatie en het gewenste diversifiëren van bedrijfsactiviteiten 
wordt de ruimte voorbehouden voor bedrijven die gericht zijn op een zichtlocatie. Er wordt gestreefd 
naar een hoogwaardige architectuur, meerlagig bouwen en een hoge bebouwingsdichtheid. Er is 
ruimte voor het verweven van functies gerelateerd aan de regionale bedrijvigheid. De ontsluiting 
wordt niet opgevat via de N71. Het kruispunt met de Luikersteenweg wordt niet gebruikt als 
(hoofd)ontsluiting van de regionale bedrijven. 
 
Het woonlint dat bestemd is als woongebied met landelijk karakter wordt behouden en niet binnen 
het plan opgenomen. Het kruispunt met de Luikersteenweg wordt niet gebruikt als (hoofd)ontsluiting 
van de regionale bedrijven. De westelijke grens van dit deelplan wordt bepaald door de 
administratieve grens met de gemeente Lommel. 
 
Structuurschets 

 
Mogelijk programma 

 
Oppervlakte ruimte voor bedrijven: ca. 12 ha.  

 Ruimte voor een tiental regionale bedrijven met een terreinoppervlakte van ca. 1 ha. (hoge 
bouwdichtheid) 

o Oppervlakte voor bedrijven: ca. 11 ha.  

 Oppervlakte voor groenaanleg/buffer 
o Oppervlakte ca. 1,1ha. 

4.8.4 Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften 

1. Brede buffer tussen woningen en bedrijven  

4.8.5 Op te heffen stedenbouwkundige voorschriften 

Gewestplanbestemming (gewestplan Neerpelt - Bree - K.B. 22/03/1978)  
 Buffergebied 

Verkaveling: 
 VKVG0957 
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5 Planologische informatie 

5.1 Ruimte voor wonen 

De bestemmingswijzigingen creëren in het kleinstedelijk gebied meer ruimte voor wonen. In een 
aantal deelgebieden zijn gebieden aangeduid waar woonprojecten op korte termijn gerealiseerd 
kunnen worden. Andere gebieden zijn aangeduid als woonreservegebied. Woonprojecten kunnen hier 
slechts gerealiseerd worden wanneer de behoefte aangetoond is, er geen ruimte meer is voor 
woonontwikkelingen in andere woongebieden van het kleinstedelijk gebied en een RUP dat de 
bestemmingen wijzigt en een fasering oplegt, opgesteld is. 

 

5.1.1 Kwalitatieve bepalingen voor het woonbeleid 

Het woonbeleid moet gericht zijn op een zuinig en duurzaam ruimtegebruik. Dit houdt in dat de 
woondichtheid relatief hoog moet zijn. Nieuwe woonontwikkelingen streven naar een minimum 
dichtheid van 25 woningen per hectare. De woningen worden opgevat op een wijze dat verschillende 
gezinnen (doelgroepen, leeftijden, omvang van de gezinnen,…) verweven worden  
 
Nieuwe woonontwikkelingen zijn sterk gericht op de inrichting van de openbare ruimte. 
Gemeenschappelijke ruimten versterken de sociale verbondenheid. Het opdelen en versnipperen van 
ruimte wordt vermeden.  
 
Nieuwe woonontwikkelingen zijn sterk gericht op het ondersteunen van alternatieven van het 
autogebruik. Dit houdt in dat de woonomgevingen door een dicht netwerk van voet- en fietspaden in 
zoveel mogelijk richtingen verbonden worden met het omliggende stedelijke weefsel. De 
toegankelijkheid met de auto wordt beperkt. Autostaanplaatsen worden zoveel mogelijk gegroepeerd 
en bij voorkeur aan de rand van de nieuwe woonomgevingen. 
 
De toenemende vergrijzing leidt tot een grotere vraag naar aangepaste kleinere woningen al dan niet 
met aangepaste dienstverlening. Groepswonen met ruimten voor gemeenschappelijk gebruik 
bevordert het samenleven, vereenvoudigt de zorgfunctie en remt de toenemende eenzaamheid. 
 
De trend van gezinsverdunning zal zich verder doorzetten in de toekomst. Dit leidt tot een groter 
aandeel kleine gezinnen en alleenstaanden. Het percentage bescheiden wonen in WUG is decretaal 
bepaald en wordt opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften. 
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5.1.2 Kwantitatieve bepalingen voor het woonbeleid 

Door de bestemmingswijzigingen wordt er in vier deelgebieden bijkomende ruimte gecreëerd voor 
woonontwikkelingen. In totaal betreft het een oppervlakte van 15,57 ha. Met een gemiddelde 
stedelijke dichtheid van 25 woningen per hectare kunnen er 261 woningen bijkomend gebouwd 
worden.  

Bijkomend kan ook het binnengebied Haspershoven ontwikkeld worden. Dit binnengebied is gelegen 
in het stedelijk gebied. De huidige bestemming –woonuitbreidingsgebied- kan met een gemeentelijk 
RUP gewijzigd worden. De provincie heeft hiervoor op 16/06/2016 delegatie verleend. De gemeente 
Overpelt werkt aan een masterplan. Het zuidelijke deel wordt ontwikkeld als een handelszone, het 
noordelijk deel biedt ruimte voor woningbouw. Het aantal woningen dat in het noordelijk deel 
gerealiseerd kan worden, wordt geraamd op ca. 250.  

De woningbehoeftenstudie van de provincie Limburg duidt aan dat de behoefte aan bijkomende 
ruimte voor woningbouw tot 2027 beperkt is tot 350 woningen. Het gecreëerde aanbod (ruimte voor 
505 wooneenheden: 255 woningen in de plangebieden en 250 woningen in Haspershoven) is groter 
dan de behoefte op korte en middellange termijn. Het gecreëerde aanbod kan echter niet volledig op 
korte en middellange termijn ontwikkeld worden: 

 De woonontwikkeling in het deelgebied Overpelt-zuid kan pas gerealiseerd worden na de 
sanering van het brownfield. 

 De woonontwikkeling in het deelgebied Boseinder Heide moet opgedeeld worden in drie 
fasen. Een volgende fase mag maar aangevat worden wanneer de vorige voor meer dan ¾ 
verkocht en gerealiseerd is. Gelet op de randvoorwaarden en het ruime aanbod biedt dit 
deelgebied een strategische reserve tot na 2027. 

 De woonomgeving ‘De Wuyten’ (deelplan: Omgeving ziekenhuis) is sterk versnipperd. 
Nieuwe woonontwikkelingen worden daardoor op termijn verwacht. 

 
Het reële aanbod kan daardoor beperkt worden tot ruimte voor 359 woningen (505 – 6337 – 8338) Door 
deze fasering wordt het reële aanbod in het kleinstedelijk gebied afgestemd op de woningbehoeften 
zoals die door de provincie bepaald zijn.  
 
Tabel 8: Ruimte voor nieuwe woonontwikkelingen (excl. WUG Haspershoven, delegatiebesluit 16/6/2016) 

zone opp. (ha.) dichtheid # woningen 

Deelplan 3: Overpelt-zuid 

ART 3.1 Stedelijk woongebied Willem II 2,54 25 63 

Deelgebied 4: Omgeving ziekenhuis 

ART 4.2 Stedelijk woongebied De Wuyten 7,12 - 50 

Deelgebied 5: Boseinder Heide 

ART 5.1 Stedelijk woongebied Boseinder Heide 5,0 25 125 

Deelgebied 6: Omgeving Donkerstraat-Spoorwegstraat 

ART 7.1 Stedelijk woongebied Spoorwegstraat 0,64 25 16 

totaal 15,03  255 

                                                                 
37 Ruimte voor wonen enkel na de sanering van het brownfield, de sanering is nog niet gestart 
38 Ruimte voor wonen in het stedelijk woongebied Boseinder Heide (2de en 3de fase van een mogelijke ontwikkeling) 
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Door de bestemmingswijzigingen wordt er in drie deelgebieden woonreservegebieden aangeduid. 
Deze bieden mogelijk ruimte voor een ontwikkeling op lange termijn indien de behoefte wordt 
aangetoond. Met een oppervlakte van ca. 14,75 ha. en een woningdichtheid van 25 woningen per ha. 
bieden deze gebieden theoretisch ruimte voor ca. 369 woningen. Ontwikkelingen moeten gefaseerd 
en verantwoord worden. 
 
Tabel 9: Reservegebieden voor woonontwikkelingen 

zone opp. (ha.) dichtheid # 
woningen 

Deelplan 2: Vondersbroek 

ART 2.4 Woonreservegebied Vondersbroek 2,67 25 67 

Deelgebied 3: Overpelt-zuid 

ART 3.2 Woonreservegebied Willem II 5,85 25 146 

Deelgebied 5: Boseinder Heide 

ART 5.2 Stedelijk woonreservegebied Boseinder Heide 6,23 25 156 

totaal 14,75  369 

 

5.2 Ruimte voor een residentieel woonwagenterrein 

De provincie legt aan elk kleinstedelijk gebied op dat er ruimte gecreëerd moet worden voor een 
residentieel woonwagenpark. Beide gemeenten hebben in de omgeving die gevat wordt door de N74 
(oost), de N712 (zuid) en de spoorlijn Mol-Neerpelt (noord) ruimte voorzien voor een residentieel 
woonwagenpark. Dit gebied is gelegen buiten de afbakening van het kleinstedelijk gebied. De 
gemeente zal hiervoor een lokaal planinitiatief (opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan) opstarten. 

5.3 Compensatie herbevestigd agrarisch gebied 

In dit PRUP zijn geen gebieden opgenomen die aangeduid zijn als herbevestigd agrarisch gebied. 
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5.1 Ruimtebalans 

Deze bestemmingswijzigingen en uitbreidingen leiden tot volgende ruimtebalans:  

Tabel 10: Ruimtebalans 

nr. naam Bronbestemming (GWP / BPA) Oppervlakte (m²) doelbestemming (RUP) Oppervlakte (m²)

2 Vondersbroek Wonen 90313 Wonen 26365

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen 20 071 Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen 32 932

Overig groen Overig groen 51 087

3 Overpelt Zuid Bedri jvigheid 24 972

Wonen 39 341 Wonen 64 312

4 Omgeving Ziekenhuis Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen 31 705 Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen 133 062

Wonen 164 930 Wonen 70 883

Li jninfrastructuur 24 613 Li jninfrastructuur 17 305

5 Boseinder Heide Wonen 116 583 Wonen 115 903

Li jninfrastructuur 680

6 Spoorwegstraat Bedri jvigheid 6 103

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen 491

Overig groen 1 306 Overig groen 34 505

Wonen 33 019 Wonen 6 416

7 RWZI Pelt Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen 7 092 Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen 9 562

Overig groen 5 528 Overig groen 4 786

Wonen 1 729

8 Nolimpark zuid Overig groen 121 505 11 269

Bedri jvigheid 110 234

TOTAAL 689 301 TOTAAL 689 301

Deelgebied Categorie van gebiedsaanduiding
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5.2 Register van percelen met een bestemmingswijziging dat aanleiding 

kan geven tot planschade of planbaten 

Met het planningbeleid zijn een aantal vergoedingsregelingen verbonden. Een regeling met betrekking 
tot planschade werd al in de stedenbouwwet van 1962 ingeschreven. In 1999 voerde de decreetgever 
een planbatenregeling in.  
 

 Op basis van de decretale wijzigingen werd de planbatenregeling vanaf 1 september 2009 
geïmplementeerd.  

 Met het decreet grond- en pandenbeleid wordt ook de regeling van de kapitaalschade 
ingevoerd,  

 en met het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de 
gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot 
openbaar nut wordt de gebruikerschade ingevoerd.   

 
De twee laatste vergoedingsregelingen hebben betrekking op bestemmingswijzigingen waarbij 
gronden, bestemd voor agrarisch gebruik, een groene bestemming (bijv. bos, natuur) krijgen of een 
overdruk die bepaalde beperkingen oplegt aan het agrarisch gebruik. 
 
De decreetgever heeft geoordeeld dat de (potentiële) toepassing van de vergoedingsregelingen 
voldoende kenbaar moet zijn, zowel tijdens de planvorming als na definitieve vaststelling.  Daarom is 
in artikel 2.2.2, §1, eerste lid, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de verplichting 
opgenomen om in ruimtelijke uitvoeringsplannen een register op te nemen van percelen waarop een 
bestemmingswijziging gebeurt die kan aanleiding geven tot planschade, planbaten, kapitaalschade of 
gebruikersschade.  

 

Het grafisch register vergelijkt de bestemmingen vóór inwerkingtreding van het RUP met de 
bestemmingen die worden gegeven in het RUP.  De kaart visualiseert de bestemmingswijzigingen die 
aanleiding kunnen geven tot toepassing van de vergoedingsregelingen.  De soorten 
bestemmingswijzigingen die potentieel aanleiding geven tot vergoeding, zoals bijvoorbeeld de 
wijziging van woongebied naar agrarisch gebied (planschade), wijziging van bedrijventerrein naar 
woongebied (planbaten), wijziging van agrarisch gebied naar bosgebied (kapitaalschade en 
gebruikerschade), … worden geselecteerd.   

 voor planschade moeten alle bestemmingswijzigingen opgenomen worden waarbij 
bebouwbare gronden omgezet worden in onbebouwbare39;  

 voor planbaten is de lijst bestemmingswijzigingen decretaal vastgelegd40; 
 kapitaalschade en gebruikerschade handelt over de bestemmingswijzigingen waarbij 

agrarisch gebied omgezet wordt in natuur-, bos- of groengebied of waarbij een overdruk op 
agrarisch gebied wordt gelegd waarvan de Vlaamse Regering oordeelt dat ze tot vergoeding 
aanleiding geeft (art. 6.2.1 en 6.3.1 van het decreet grond- en pandenbeleid en art. 4 en 5 
van het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de 
gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot 
openbaar nut).  

                                                                 
39 Art. 2.6.1, §2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
40 Art. 2.6.4 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
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Alle genoemde vergoedingsregelingen hebben specifieke toepassingsvoorwaarden en 
uitzonderingsgronden.  Zo is er bijvoorbeeld. slechts een planschadevergoeding verschuldigd voor 
gronden binnen de eerste 50 meter vanuit een voldoende uitgeruste weg.  Het is bovendien de 
rechtbank van eerste aanleg, en niet het bestuur, die oordeelt of er wel degelijk planschade 
verschuldigd is of niet. Voor planbaten gelden dan weer uitzonderingen voor bijvoorbeeld percelen 
waarop zich zonevreemde woningen bevinden.   
 
Het register geeft daarom enkel een beeld van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt 
doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planbatenheffing, een planschadevergoeding, een 
bestemmingswijzigings-compensatie of een compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften. Deze 
regeling is puur planologisch van aard: zij betreft enkel de aanwijzing van percelen waarop een 
bestemmingswijziging of een overdruk wordt aangebracht die in beginsel kan leiden tot een 
planbatenheffing of één van de genoemde vergoedingen. Kortom, het register bevat de percelen 
waarop een bestemmingswijziging gebeurt die kan aanleiding geven tot toepassing van de 
vergoedingsregelingen; een filtering op grond van uitzonderingen en vrijstellingen is bij de opmaak 
van het register niet uitgevoerd. Het register duidt percelen aan waarop mogelijks een 
vergoedingsregeling van toepassing is.  

 Bij planschade moet de eigenaar die meent er aanspraak op te maken, een vordering indienen 
bij de rechtbank van eerste aanleg; 

 De Vlaamse Belastingsdienst is verantwoordelijk voor de inning van de planbaten; 
 De Vlaamse Landmaatschappij is verantwoordelijk voor het behandelen van aanvragen voor 

kapitaalschade en gebruikerschade. 
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Figuur 22: Grafisch register planbaten - planschade deelplan 2 

 
Disclaimer 

Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot 
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschade-compensatie of een 
gebruikerscompensatie.  

 De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

 De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

 De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1 en volgende van het decreet 
van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.  

 De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende 
vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en 
erfdienstbaarheden tot openbaar nut.  

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt 
die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat 
sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen 
gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het 
register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of 
vrijstellingsgronden. 
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken 
met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen 
werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten 
optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden. 
Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is 
opgenomen. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet  grond- en pandenbeleid 
kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet 
gebruikscompensatie kan geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm 
“gebruikerscompensatie”. 

 

 

http://www.ruimtelijkeordening.be/
http://www.codex.vlaanderen.be/
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Figuur 23: Grafisch register planbaten - planschade deelplan 3 – Overpelt Zuid 

 

Disclaimer 

Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot 
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschade-compensatie of een 
gebruikerscompensatie.  

 De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

 De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

 De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1 en volgende van het decreet 
van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.  

 De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende 
vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en 
erfdienstbaarheden tot openbaar nut.  

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt 
die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat 
sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen 
gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het 
register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of 
vrijstellingsgronden. 
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken 
met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen 
werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten 
optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden. 
Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is 
opgenomen. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet  grond- en pandenbeleid 
kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet 
gebruikscompensatie kan geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm 
“gebruikerscompensatie”. 

http://www.ruimtelijkeordening.be/
http://www.codex.vlaanderen.be/
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Figuur 24: Grafisch register planbaten - planschade deelplan 4 – omgeving ziekenhuis 

 
 
Disclaimer 

Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot 
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschade-compensatie of een 
gebruikerscompensatie.  

 De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

 De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

 De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1 en volgende van het decreet 
van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.  

 De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende 
vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en 
erfdienstbaarheden tot openbaar nut.  

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt 
die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat 
sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen 
gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het 
register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of 
vrijstellingsgronden. 
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken 
met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen 
werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten 
optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden. 
Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is 
opgenomen. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet  grond- en pandenbeleid 
kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet 
gebruikscompensatie kan geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm 
“gebruikerscompensatie”. 

http://www.ruimtelijkeordening.be/
http://www.codex.vlaanderen.be/
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Figuur 25: Grafisch register planbaten - planschade deelplan 5 – Boseinder Heide 

 
Disclaimer 

Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot 
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschade-compensatie of een 
gebruikerscompensatie.  

 De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

 De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

 De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1 en volgende van het decreet 
van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.  

 De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende 
vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en 
erfdienstbaarheden tot openbaar nut.  

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt 
die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat 
sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen 
gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het 
register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of 
vrijstellingsgronden. 
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken 
met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen 
werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten 
optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden. 
Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is 
opgenomen. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet  grond- en pandenbeleid 
kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet 
gebruikscompensatie kan geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm 
“gebruikerscompensatie”. 

In Deelplan 6 – Boseinderheide Heide bevinden zich geen percelen die in aanmerkingen komen voor 
planschade, planbaten noch voor gebruikerscompensatie.  

http://www.ruimtelijkeordening.be/
http://www.codex.vlaanderen.be/
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Figuur 26: Grafisch register planbaten - planschade deelplan 6 - Spoorwegstraat 

 
Disclaimer 

Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot 
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschade-compensatie of een 
gebruikerscompensatie.  

 De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

 De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

 De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1 en volgende van het decreet 
van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.  

 De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende 
vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en 
erfdienstbaarheden tot openbaar nut.  

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt 
die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat 
sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen 
gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het 
register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of 
vrijstellingsgronden. 
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken 
met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen 
werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten 
optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden. 
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Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is 
opgenomen. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet  grond- en pandenbeleid 
kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet 
gebruikscompensatie kan geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm 
“gebruikerscompensatie”. 

 

http://www.ruimtelijkeordening.be/
http://www.codex.vlaanderen.be/
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Figuur 27: Grafisch register planbaten - planschade deelplan 7 – RWZI Pelt 

 
Disclaimer 

Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot 
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschade-compensatie of een 
gebruikerscompensatie.  

 De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

 De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

 De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1 en volgende van het decreet 
van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.  

 De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende 
vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en 
erfdienstbaarheden tot openbaar nut.  

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt 
die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat 
sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen 
gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het 
register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of 
vrijstellingsgronden. 
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken 
met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen 
werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten 
optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden. 
Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is 
opgenomen. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet  grond- en pandenbeleid 
kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet 
gebruikscompensatie kan geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm 
“gebruikerscompensatie”. 

http://www.ruimtelijkeordening.be/
http://www.codex.vlaanderen.be/
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Figuur 28: Grafisch register planbaten - planschade deelplan 8 – Nolimpark Zuid 

 
Disclaimer 

Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot 
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschade-compensatie of een 
gebruikerscompensatie.  

 De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

 De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

 De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1 en volgende van het decreet 
van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.  

 De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende 
vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en 
erfdienstbaarheden tot openbaar nut.  

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt 
die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat 
sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen 
gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het 
register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of 
vrijstellingsgronden. 
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken 
met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen 
werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten 
optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden. 
Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is 
opgenomen. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet  grond- en pandenbeleid 
kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet 
gebruikscompensatie kan geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm 
“gebruikerscompensatie”. 

http://www.ruimtelijkeordening.be/
http://www.codex.vlaanderen.be/

