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Ministerieel besluit houdende de gedeeltelijke goedkeuring van het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan "Kasteel van Heers" te HEERS van de provincie Limburg

DE VI AAMSE MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK,
RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijké Ordening, artikel 2.2.2 S1, 6" en 2.2.11;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het besluit van de
Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende definitieve vaststelling van een
herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse
regering van 17 december 2010 tot definitieve vaststelling van een gedeeltelijke
herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd, voor wat de
bindende bepalingen betreft, bij decreten van 17 december 1997, 19 maart 2004 en 25
februari 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende de
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afualwater en hemelwater;

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

Gelet op het koninklijk besluit van 5 april 1977 houdende vaststelling van het gewestplan
Sint-Truiden - Tongeren en latere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 juli 1981 houdende de vaststelling van het
beschermde dorpsgezicht "omgeving kerk, pastorie, kasteel" en de aanwezigheid van 4
beschermde monumenten binnen het plangebied;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 juli 2012 houdende goedkeuring van de
herziening van het ruimtelijk provinciaal structuurplan van de provincie Limburg;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Limburg van 16 mei 2012 tot voorlopige
vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kasteel van Heers'te Heers;
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Gelet op het ministerieel besluit van 27 september 2012 houdende advies over het
ontwerp van provinciaal ruimtel'rjk uitvoeringsplan 'Kasteel van Heers'te Heers;

Gelet op het besluit van de provincieraad van de provincie Limburg van 20 februari 2013
tot definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kasteel van
Heers'te Heers;

Ovenruegende dat in het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg het kasteeldomein
van Heers geselecteerd wordt als baken (bindende bepaling 28); dat het Ruimtelijk
Structuurplan Provincie Limburg in het richtinggevend deel stelt dat voor het versterken
van bakens ruimtelijke concepten kunnen worden voorgesteld, die kunnen leiden tot de
opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen; dat de kastelen en hoeven in Haspengouw
worden geselecteerd als toeristisch-recreatief netwerk (bindende bepaling 17); dat het
kastelenlandschap in Zuid- en West-Limburg bij de gewenste landschappelijke structuur
wordt aanged u id als reg ionaal landschapsontwikkel i ngsgeb ied ;

Ovenruegende dat de deputatie besloten heeft het ontwerp van provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan van 31 juli 2012 tot en met 28 september 2012 aan een openbaar
onderzoek te onderwerpen; dat tíjdens het openbaar onderzoek 1 ontvankelijk advies en
5 ontvankelijke bezwaren werden ingediend;

Ovenruegende dat de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) van
de provincie Limburg in haar advies van 05/1212012 het advies en de bezwaren uit het
openbaar onderzoek heeft gebundeld en in haar advies heeft venryerkt of weerlegd;

Overwegende dat het ministerieel besluit houdende advies over het ontwerp van het
provinciaal RUP dateert van 2710912012 en voorwaardelijk gunstig was; dat voonryaarden
waren opgenomen voor het woonreseruegebied (art.3) en voor de groene zone met
parkee rm ogelijkh eden bij het kastee I (art. 7) ;

Overwegende dat de PROCORO in haar advies rekening gehouden heeft zowel met
deze voorwaarden als met de uitgebrachte bezwaren van het openbaar onderzoek en
een voorwaardelijk gunstig advies heeft uitgebracht; dat de provincieraad in haar
beslissing zich heeft aangesloten bij het advies van de PROCORO, het voorwaardel'tjk
gunstig advies van de PROCORO heeft bijgetreden en de motivering van de PROCORO
tot de hare heeft gemaakt; dat het grafisch plan, de stedenbouwkundige voorschriften en
de toelichtingsnota zijn aangepast om te voldoen aan deze voorwaarden; dat de
voornaamste wijziging de omwisseling van het woonreservegebied en de groene zone
voor parkeren bij het kasteel is; dat hiermee de overgang van de open ruimte naar de
bebouwing van het dorp minder abrupt is; dat men met deze wijziging tegemoet komt aan
de bezwaren uit het openbaar onderzoek;

Ovenregende dat volgens de bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de
gemeente Heers in het buitengebied ligt; dat de belangrijkste doelstellingen voor het
buitengebied zijn: het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies, het
tegengaan van de versnippering van het buitengebied, het bundelen van de ontwikkeling
in de kernen van het buitengebied, het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed
gestructureerde gebíeden en het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in
het buitengebied;

Overwegende dat in uitvoering van het RSV de Vlaamse Overheid in 2005 een ruimtel'tjke
visie op landbouw, natuur en bos voor de regio Haspengouw-Voeren heeft opgesteld en
agrarische gebieden beleidsmatig heeft herbevestigd; dat het plangebied volledig buiten
dit herbevestigd agrarisch gebied gelegen is;



Overwegende dat ter ven¡rezenlijking van het PRUP voorkooprecht is ingesteld voor het
perceel Sectie A nr. 27Od binnen de historische cluster "kerkhof-kerk-pastorie" in functie
van de uitbreiding van het kerkhof, en voor het perceel Sectie B nr. 27923 in het
woonreservegebied;

Ovenregende dat een "plan van voorkooprecht" is toegevoegd waarop de percelen,
waarvoor voorkooprecht geldt, zi¡n aangegeven alsook de begunstigden van het
voorkooprecht; dat voor de cluster "kerkhof-kerk-pastorie" de gemeente Heers is
aangeduid als begunstigde en dat voor het woonreservegebied de provincie Limburg,
Limgrond.be, de gemeente Heers, de sociale huisvestingsmaatschapptjWOONZO en de
Keine Landeigendom Tongeren zijn aangeduid als begunstigden;

Ovenrvegende dat de hoofddoelstelling van dit RUP erin bestaat duidelijkheid te
scheppen in de ontwikkelingsmogelijkheden van het kasteel en de verdere toekomst van
het kasteel en kasteelpark veilig te stellen; dat een eventuele parking in functie van de
nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor het kasteel kan gerealiseerd worden binnen de
huidige gewestplanbestemming (zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut) langs de straat, waardoor ook de ecologisch waardevolle hoogstamboomgaard kan
bewaard blijven; dat hiervoor geen bestemmingswijziging nodig is; dat de omwisseling
van het woonreservegebied (art. 3) en het gemengd open ruimte gebied met
parkeermogelijkheden (art. 6) een vergaande wijziging is, die vanuit juridisch oogpunt niet
kan aanvaard worden zonder de organisatie van een nieuw openbaar onderzoek; dat er
geen relatie is tussen het voorzien van het woonreservegebied en de ontwikkeling van
het kasteel met kasteelpark; dat de aanduiding van een woonreservegebied voorbarig is
en ten allen tijde kan gebeuren door een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan; dat gelet
op de adviezen aangaande de watertoets, die uitgebracht werden naar aanleiding van de
plenaire vergadering, het onduidelijk is of na de omwisseling van de twee genoemde
zones het RUP de watertoets nog kan doorstaan aangezien het woonreservegebied
gelegen is in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied; dat in voorliggend PRUP de
waterproblematiek van het woon(reserve)gebied afgewenteld wordt op de achterliggende
parking; dat het PRUP "Kasteel van Heers" om bovenvermelde redenen slechts
gedeeltelijk kan worden goedgekeurd en het woonreservegebied (art. 3) en het gemengd
open ruimte gebied met parkeermogelijkheden (art. 6) dienen uitgesloten te worden van
goedkeuring, evenals het perceel in het woonreservegebied uit het "ptan van
voorkooprecht".

Ovenruegende dat voldaan is aan de verplichtingen inzake het planmilieueffectrapport, de
passende beoordeling, het ruimtelijk veiligheidsrapport en andere verplicht
voorgesch reven effecten rapporten ;



BESLUIT

Artikel 1. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Kasteel van Heers" te HEERS wordt
gedeeltelijk goedgekeurd met uitsluiting van het woonreservegebied (art.3) en het
gemend open ruimte gebied met parkeermogelijkheden (art. 6) evenals het
voorkooprecht voor perceel Sectie B nr.27923 (deel).

Artikel 2. Het recht van voorkoop kan worden uitgeoefend voor het perceel Sectie A nr
270d aangegeven op het plan van voorkooprecht.

Artikel 3. De gemeente Heers wordt begunstigd met een voorkooprecht.

Brussel, 23 Mtl 2013

De Vlaamse Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
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