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 Inleiding 

 Aanleiding en opbouw van het rapport 
 
Door de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008 dient in het plan-
proces van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) formeel rekening gehouden te worden met het onder-
zoek van milieueffecten die de realisatie van de bestemmingen in dit RUP kunnen teweegbrengen.  
 
In de praktijk betekent dit dat voor elk RUP minimaal een ‘onderzoek tot m.e.r (milieueffectrapportage)’ 
dient uitgevoerd te worden. Hierbij gaat men na of het plan of programma aanzienlijke effecten kan 
hebben ten opzichte van de bestaande situatie voor mens en milieu.  
 
De resultaten van het ‘onderzoek tot m.e.r.’ geven aan of de opmaak van een plan-MER al dan niet 
noodzakelijk is. Bijkomend worden de resultaten aangewend om de ruimtelijke keuzes die in het RUP 
gemaakt worden inhoudelijk te versterken en te onderbouwen.  
 
Het rapport is als volgt opgebouwd: 

 Doelstellingen, reikwijdte en detaillering van het plan 

 Toetsing aan de plan-m.e.r-plicht 

 Situering van het plan 

 Alternatieven 

 Beschrijving en beoordeling van de milieueffecten 

 Grensoverschrijdende  

 Cumulatieve effecten 

 Conclusie 

 Overzicht van de geraadpleegde adviezen en instanties 

 Bijlagen 
 
 

 Opzet van het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) 
 
Voorliggend provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan heeft als doel een uitbreiding van een bestaand regi-
onaal bedrijf ‘Noliko’ mogelijk te maken. In 2005 is er reeds een PRUP opgemaakt voor de uitbreiding 
van het toenmalige bedrijf Scana-Noliko. Het PRUP betreft aldus een tweede uitbreiding van circa 8 ha 
van het bedrijf Noliko te Bree. 
 
Het bedrijf is gelegen in het economisch knooppunt en het kleinstedelijk gebied Bree. In het streven 
naar een compacte en ruimtelijk logische uitbreiding wordt aansluitend ten zuiden van de N73 en ten 
oosten van het huidige bedrijventerrein een uitbreidingszone gezocht. De uitbreiding wordt afgestemd 
op de toekomstige noden maar ook op de organisatie van de eerste uitbreidingszone. De geplande uit-
breiding wordt voorzien in agrarisch gebied volgens het gewestplan, dat tevens gelegen is in herbeves-
tigd agrarisch gebied (HAG). Voor een uitbreiding in dit gebied dient een PRUP en een behorende plan-
MER-screening opgemaakt te worden. Ook dient de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Bree 
aangepast te worden aan de geplande uitbreiding. 
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 Initiatiefnemer 
 
Provincie Limburg,  
Contactpersoon: Sonja Jacobs 
Universtiteitslaan 1 
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 Doelstellingen, reikwijdte en detailleringsgraad 

 Uitbreidingsbehoefte 
 
Het bedrijf Noliko kent een jaarlijkse groei van 3 à 4 % sinds 2005.  
 
Tegen 2017 zou de nog resterende bedrijfsgrond, zoals voorzien in het vigerende PRUP, volledig ingeno-
men zijn.  
 

 
Figuur 2-1 Uitbreiding bedrijf tot 2017  

 
Om invulling te geven aan toekomstige noden en behoeften wenst Noliko een bijkomende ruimte van 
circa 8ha te voorzien voor uitbreiding. 
 

  
 Figuur 2-2 Voorstel uitbreiding 
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Door Noliko werd een inschatting gemaakt van de te verwachte uitbreiding voor de komende jaren. Dit 
werd vertaald in een masterplan 2020. 
Volgende figuur geeft dit masterplan weer. De blauw gearceerde delen, zijn de reeds gerealiseerde ge-
bouwen en infrastructuren.  
Hieronder volgt een opsomming van de nog geplande uitbreidingen: 

 Nr. 1: uitbreidingen afdeling AGF ( aardappelen-groenten-fruit) 

 integratie van een hygiënesluis voor personeel en bezoekers ( voedselwetgeving ) 

 uitbreiding technisch magazijn 

 uitbreiding afvullijnen 

 uitbreiding primaire verpakkingen ( glas, blik, ...) 

 Nr. 2+3: uitbreidingen voor bijkomende verpakkingscapaciteit 

 Nr. 4 (9.560 m²): uitbreiding van de afdeling convenience food met o.a. opslag van grondstoffen, 
uitbreiding sauskeuken, koeling en sanitaire voorzieningen (is reeds vergund, maar nog niet uit-
gevoerd) 

 Nr. 5+6 (59.000 m² + 7.5000 m²): nieuw logistiek centrum met laadkades. Ter hoogte van nr. 5 
wordt ook nog ruimte voorbehouden voor nieuwe opportuniteiten in de markt, gerelateerd aan 
de huidige activiteiten. 

 Nr. 7 (3.000 m²): een nieuw kantoor. 

 Nr. 8 (13.000 m²): een vergistingsinstallatie, die alle reststromen die voortkomen uit de plaatse-
lijke activiteiten gaat verwerken. 

 Nr. 9 (9.000 m²): een groentewasserij. De ‘veldverse’ groenten zullen op deze plaats ontzand, 
ontsteend, gewassen en gesneden worden, alvorens ze de productielijn van de AGF-afdeling zul-
len bereiken. 

 
De uitbreidingszone die voorzien wordt in dit PRUP omvat de nr. 9, een deel van de nrs. 5, 7 en 8 (roze) 
en de zone waar de nieuw te realiseren buffervijver is aangeduid. Voor deze zone wordt een herbestem-
ming voorzien van agrarisch gebied naar regionale bedrijvigheid. De landschapsbuffer wordt verschoven 
naar de oostelijke rand van de uitbreidingszone.  
De huidige bestemming op het bedrijventerrein als ‘reserveringszone voor specifiek-regionaal bedrijven-
terrein: agro-industrie’ wordt eveneens bestemd naar regionale bedrijvigheid. Deze reserveringszone 
was destijds als aparte zone opgenomen omdat er op dat moment nog een landbouwbedrijf gehuisvest 
was in deze zone en omdat in het toenmalige planologische attest (voorafgaand aan het vigerende 
PRUP) de behoefte niet werd aangetoond om dit gebied in te nemen. Kort na de goedkeuring van het 
vigerende PRUP was deze bestemming al achterhaald gezien de landbouwgronden in deze zone konden 
worden aangekocht door Noliko. Op vandaag is deze zone al grotendeels ingevuld met bedrijvigheid (op-
slagplaats. Deze herbestemming zorgt dus voor een afstemming op de bestaande en gewenste toe-
stand.  
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 Onderzoekselementen 
 
2.2.1 Afbakening plangebied 
 
Inzake afbakening vormt de zuidoostelijke grens van het plangebied van het vigerende PRUP een logische grens 
die tot aan de N73 kan doorgetrokken worden. Ter hoogte van de N73 sluit deze grens naadloos aan op de 
grens van het bedrijventerrein Kanaal-Noord.  
 
De afbakeningslijn wordt met voorliggend planproces aangepast omdat door de uitbreiding van het regionaal 
bedrijventerrein het kleinstedelijk gebied tegelijkertijd wordt uitgebreid. Het creëren van ruimte voor bijko-
mende regionale bedrijvigheid strookt immers met het stedelijk beleid waarbinnen een aanbod aan bedrijvig-
heid wordt nagestreefd.  
 
Het voorstel van afbakeningslijn is onderstaand in het groen aangeduid.  
 

 
Figuur 2-3 Aanpassing afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Bree 

 
 
 
 



Doelstellingen, reikwijdte en detailleringsgraad 
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2.2.2 Waterhuishouding 
 
Het bestaande waterbufferbekken dient bij de uitbreiding van het bedrijventerrein verruimd te worden.  
De locatie van dit bekken is vrij voor zover de afvoer naar de waterloop gravitair gebeurt en de norm van 20 
l/s/ha voor het bufferen van hemelwater ongewijzigd blijft. 
  
Voor de berekening van de grootte van het bufferbekken geldt als richtcijfer 250m³ buffervolume per ha ver-
harde of bebouwde oppervlakte. Voor de verharde of bebouwde oppervlakte gerealiseerd voor 2013 geldt nog 
het richtcijfer 200m³/ha. Bijkomend dient het bufferbekken verruimd te worden in functie van de compensatie 
van het effectief overstromingsgevoelig gebied, dat vandaag de dag nog actueel is (dus niet het gedeelte bin-
nen de in ophoging aangelegde parking). 
Er wordt geopteerd voor een bufferbekken met flauwe hellingwanden. Deze wanden kunnen voor bijkomende 
infiltratie van het hemelwater fungeren. 
 
De aanleg van het bufferbekken gebeurt volgens de principes van de natuurtechnische milieubouw. Wel mag 
de gekozen beplanting het bufferend effect niet hinderen (dus geen riet, geen lisdodde).  
 
 
2.2.3 Groenvoorzieningen 
 
Inzake groen wordt voornamelijk ingezet op een structurele groenbuffer als grens van het bedrijventerrein. 
Voor het verzekeren van de nodige garantie voor de aanleg van de groenbuffer kunnen inzake fasering speci-
fieke stedenbouwkundige voorschriften worden opgesteld.  
 
Het waterbufferbekken wordt op een landschappelijk verantwoorde wijze ingericht waarbij voldoende groen 
dient te worden voorzien.  
 
Het vigerend PRUP voorziet verspreid over het plangebied ‘lineaire kleine landschapselementen’.  
De betreffende landschapselementen zijn voorzien om de grootschaligheid van zowel het bedrijventerrein als-
ook de verschillende gebouwen te doorbreken. Om die reden is ervoor geopteerd om het bedrijventerrein door 
middel van lineaire kleine landschapselementen onder te verdelen of te kadreren op maatvoering van het aan-
liggend coulisselandschap.  
Bij de opmaak van voorliggend PRUP dient onderzocht te worden waar bijkomende lineaire kleine landschaps-
elementen kunnen voorzien worden binnen de uitbreidingszone. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
groenstructuren langsheen de nieuwe buffervijver. Het aanwezige biologisch waardevol naaldbosje blijft be-
houden en wordt mee geïntegreerd in de groenbuffer. 
 
 
2.2.4 Bebouwingsmogelijkheden 
 
Inzake bebouwing wordt voor een clustering van gebouwen geopteerd. Aan de zijde van de N73 is de architec-
turale kwaliteit van de gebouwen van belang. Dit kan landschappelijk kracht bijgezet worden door deze gebou-
wen te combineren met het waterbufferbekken. Op die manier wordt een ‘decor’ gecreëerd dat het zicht op de 
achterliggende bedrijfsgebouwen verbergt. 
 
 
2.2.5 Ontsluiting 
 
De huidige toerit tot het bedrijventerrein Noliko blijft aangezien deze recht tegenover de toerit tot het bedrij-
venterrein Kanaal-Noord gelegen is. Het betreft de as Industrieterrein Kanaal-Noord - Roermonderstraat. Ter 
hoogte van de uitbreidingszone kan wel een tweede toerit georganiseerd worden in functie van het optimaal 
functioneren van het bedrijf. 
 
Op termijn plannen AWV en de stad de aanleg van een rotonde op de kruising van Het Hasseltkiezel met de 
Roermonderstraat. Naast een verkeerskundige betekenis heeft deze rotonde ook een belangrijke herkennings-
functie voor de aanwezigheid van bedrijvigheid aan weerszijden van de N73. 
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2.2.6 Herbestemming HAG 
 
De voorziene uitbreidingszone is binnen Herbevestigd agrarisch gebied (HAG) gelegen. In de omzendbrief 
RO/2010/01 wordt gesteld dat “De Vlaamse Regering stelt dat binnen deze gebieden – gezien de herbevestiging 
van de agrarische gebieden deel uit maakt van de uitvoering van de bindende bepalingen van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen – gemeentelijke en provinciale planningsinitiatieven geen betekenisvolle afbreuk mo-
gen doen aan de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische macrostructuur. Bij de beoordeling van de 
aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen voor niet-agrarische functies in deze gebieden moet bij de 
advisering en besluitvorming echter wel voldoende terughoudend opgetreden worden, teneinde een aantasting 
van de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische structuur te vermijden. Om die reden zal, binnen de 
beoordelingsgronden voorzien in artikel 4.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de functionele inpas-
baarheid ten aanzien van de hoofdfunctie landbouw een bijzonder aandachtspunt zijn”.  
Als algemeen uitgangspunt geldt dat in de mate van het mogelijke en bij voorkeur binnen eenzelfde plannings-
initiatief (het PRUP), de nodige acties worden ondernomen om het planologisch evenwicht te herstellen. Dit 
betekent dus dat bij voorkeur elders agrarisch gebied moet gecompenseerd worden. De gemeente neemt hier-
bij het initiatief om planologisch deze compensatie te voorzien in een gemeentelijk RUP dat niet enkel voor dit 
PRUP wordt opgemaakt maar ook voor andere lokale planinitiatieven.  
 
 

 Vertaling in het RUP 
 
De uitbreidingszone wordt naar analogie met het vigerende PRUP herbestemd naar een ‘zone voor specifiek 
regionaal bedrijventerrein: agro-industrie’. Deze zone heeft een oppervlakte van ongeveer 8ha. Aan de buiten-
zijde wordt een ‘zone voor landschapsbuffer’ gepland, deze heeft een oppervlakte van ongeveer 1,5 ha. Indica-
tief wordt een tweede ontsluitingsmogelijkheid opgenomen.  
  



Toetsing aan de plan-m.e.r.-plicht 
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 Toetsing aan de plan-m.e.r.-plicht 

Om na te gaan of het voorgenomen plan onder de toepassing van de plan-m.e.r.-plicht valt, moeten drie vragen 
stapsgewijs beantwoord worden, namelijk: 
 

1. Stap 1: valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het Decreet houdende 
Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)?  
Ja  
De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen is voorgeschreven door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-
ning. Het PRUP wordt opgesteld op initiatief van de Provincie Limburg. 
Het PRUP valt m.a.w. onder de definitie van een plan of programma. 
 

2. Stap 2: Valt het plan onder het toepassingsgebied DABM?  
Ja  
het plan vormt het kader voor de latere toekenning van een vergunning (waaronder minstens een steden-
bouwkundige vergunning) aan het project. 
 
Is er een passende beoordeling nodig?  
Nee 
De noordelijke grens van het plangebied ligt op ca. 120 m van Vogelrichtlijngebied ‘Hamonterheide, Hage-
ven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof’ (BE2221314). Gezien de tussenliggende bedrijvigheid, 
Industriezone Kanaal Noord, en de beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein wordt verwacht dat het 
vooropgestelde plan geen impact zal hebben op het SBZ-gebied. Daar er geen impact verwacht wordt op 
SBZ is de opmaak van een passende beoordeling niet relevant. 
 

3. Stap 3: valt het plan onder de plan-m.e.r.-plicht? Vormt het plan kader voor een project van Bijlage I, II of III? 
Ja 
Het voorgenomen plan vormt een kader voor projecten zoals die vermeld worden onder Bijlage I, II of III 
van het project-m.e.r.-decreet. Volgende rubriek is van toepassing: rubriek 7b van bijlage III: voedings- en 
genotmiddelenindustrie – conservenfabrieken voor dierlijke en plantaardige producten. Het plan is dus van 
rechtswegen plan-m.e.r.-plichtig. Maar indien het een klein gebied van lokaal niveau of een kleine wijziging 
betreft, kan toch een screeningsnota worden opgemaakt. 
 

4. Betreft het een klein gebied van lokaal niveau (lokaal belang) of een kleine wijziging? 
Ja  
 
Klein gebied van lokaal niveau 
De geplande uitbreidingen die het bedrijf voorziet zitten al deels vervat in het vigerende PRUP “Uitbreiding 
regionaal bedrijventerrein Kanaal-Noord ten zuiden van N73 (Noliko)”. Hierbij werd het toenmalige bedrij-
venterrein planologische uitgebreid met ca. 21 ha. Een deel van deze geplande uitbreidingen zijn intussen al 
gerealiseerd of vergund. 
In 2009 werd een project-MER opgemaakt in functie van de hervergunning en uitbreiding van de productie 
en grondwaterwinning voor het bedrijf Noliko. De vooropgestelde uitbreidingen zoals voorzien in het mas-
terplan 2020 (zie hoger) en het vigerende PRUP werden hierbij ook beoordeeld. In het project-MER werd 
uitgegaan van een uitbreiding van de totale productiecapaciteit van 95.000 ton naar 180.000 ton.  
De bijkomende uitbreiding in functie van voorliggend plan voorziet enkel het uitoefenen van de activiteiten 
in de uitbreidingszone, dus op een grotere oppervlakte. Er worden ten opzichte van het project zoals beoor-
deling in de project-MER geen bijkomende activiteiten, installaties of productieverhoging voorzien. 
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De huidige bedrijfssite is 405.465m² groot. Hiervan is 145.006 m² oppervlakte verhard (bebouwing en ver-
harding). Het bedrijf beschikt over een eigen waterzuiveringsinstallatie. Aan de oostzijde bevindt zich een 
waterbufferbekken met een opvangcapaciteit van 4004 m².  
 

 
Figuur 3-1 Uitbreiding bedrijf tot 2017  
 
De eigenlijke uitbreiding die voorzien wordt in het kader van dit PRUP betreft een uitbreiding van ca. 8 ha. 
De uitbreiding betreft zoals hierboven aangehaald enkel het voorzien van de activiteiten en productiecapa-
citeit zoals opgenomen in het vigerende PRUP en vergunning (beoordeeld in project-MER 2009) op een gro-
tere oppervlakte. 
Deze uitbreiding van ca. 8 ha op een totaal van 40,5 ha, kan als een klein gebied van lokaal niveau worden 
beschouwd.  

 

 
Figuur 3-2 Voorstel uitbreiding 
 
 
 
 

Conclusie plan-m.e.r-plicht:  
Het plan is van rechtswege plan-m.e.r.-plichtig, gezien het plan een kader vormt voor een project uit bijlage III, 
zijnde rubriek 7b voedings- en genotmiddelenindustrie – conservenfabrieken voor dierlijke en plantaardige pro-
ducten. Uit bovenstaande kunnen we echter besluiten dat het plan een klein gebied op lokaal niveau betreft. Er 
kan bijgevolg een screening worden opgemaakt.  
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 Situering van het plangebied 

 Geografische situering van het plan 
 
Het plangebied situeert zich op grondgebied van de stad Bree. Het bedrijf ligt tussen het kanaal, de Zuid-Wil-
lemsvaart, en de N73, Het Hasseltkiezel, die de verbinding verzorgt tussen Bree en Kinrooi-Maaseik. 
 

 
Figuur 4-1 situering van het plangebied binnen de stad Bree 

 
Het bedrijf wordt ontsloten via de Roermonderstraat naar de N73.  
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Figuur 4-2 situering van het plangebied aan de Roermonderstraat 

 
 

 Beschrijving van het plangebied 
 
Het plangebied situeert zich aan de bedrijfssite van Noliko. Het bestaande bedrijventerrein wordt in het noor-
den begrensd door de N73 en in het westen door de Zuid-Willemsvaart. Aan de andere zijden strekt zich een 
landbouwgebied uit waarbinnen een aantal landbouwbedrijven liggen.  
 
Het bedrijf wordt ontsloten via de Roermonderstraat op de N73. De parking en de weegbrug situeren zich ter 
hoogte van deze inrit.  
De huidige bedrijfssite is 405.465m² groot. Het bedrijf beschikt over een eigen waterzuiveringsinstallatie die 
24.380 m² ruimte inneemt. Aan de oostzijde bevindt zich een waterbufferbekken met een oppervlakte van 
4.750m². De overige ruimte is (nog) niet bebouwd.  
 
De rood gearceerde percelen zijn in eigendom van Noliko.  
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Figuur 4-3 eigendomstoestand 
 
 
 

 Beschrijving van de bedrijfsactiviteit 
 
Noliko is een internationaal voedingsbedrijf dat oogstverse groenten en fruit verwerkt. Ook bereidt het bedrijf 
kant-en-klare voeding zoals soepen, sauzen, dips en pastaschotels. Het bedrijf kent jaarlijks een groei en heeft 
ondertussen een 700-tal werknemers in vast dienstverband en een 100-tal werknemers op tijdelijke basis. 1/5 
van de werknemers zijn bedienden; de andere zijn arbeiders. De bedienden werken binnen de kantooruren 
met een flexibel werkregime. De arbeiders werken in ploegen (6 – 14h, 14 – 22h, 22 – 6h). Er wordt gewerkt 
vanaf maandagmorgen tot zaterdagmiddag.  
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 Fotoreportage 

 

  
Figuur 4-4 fotoreportage 

 

 

  
Foto 1 Foto 2 
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Foto 3 Foto 4 

  
Foto 5 Foto 6 

  
Foto 7 Foto 9 
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Foto 10 Foto 11 

  
Foto 12 Foto 13 

  
Foto 14 Foto 15 

  
Foto 16 Foto 17 
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Foto 18 Foto 19 

  
Foto 20 Foto 21 

  
Foto 22 Foto 23 

  
Foto 24 Foto 25 
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Foto 26 Foto 27 

  
Foto 28 Foto 29 

 

 

Foto 30  
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 Juridisch- en beleidsmatige context 
 
4.5.1 Gewestplan 
 
De geplande uitbreiding wordt voorzien in de gewestplanbestemming agrarisch gebied.  
 
De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin1: 
Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzake-
lijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend 
deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet 
aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts 
opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidings-
gebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel 
niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4-5 Gewestplan en PRUP Uitbreiding regionaal bedrijventerrein Kanaal-Noord ten zuiden van de N73 (zie onderstaand) met aan-

duiding plangebied 

 
4.5.2 Plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen 
 
4.5.2.1 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Uitbreiding regionaal bedrijventerrein Kanaal-Noord ten 

zuiden van N73 (Scana-Noliko) “ te Bree (2006) 
 
Het PRUP betreft de ordening van de uitbreiding van een bestaand regionaal bedrijf ‘Scana-Noliko’ en dit naar 
aanleiding van het afleveren van een positief planologisch attest door de bestendige deputatie in zitting van 27 
januari 2005.  
 

                                                                                 
1 Koninklijk besluit betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, d.d. 28 december 1972, 

artikel 11, 4.1. 
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De geplande uitbreiding waarvoor voorliggend PRUP opgemaakt wordt, zal ten oosten liggen van het plange-
bied van het PRUP Uitbreiding regionaal bedrijventerrein Kanaal-Noord ten zuiden van de N73 (Scana-Noliko). 
 

   
Figuur 4-6 PRUP Uitbreiding regionaal bedrijventerrein Kanaal-Noord ten zuiden van de N73 (Scana-Noliko), grafisch plan 

 
4.5.3 Vergunningen 
 
Onderstaand de historiek van de stedenbouwkundige vergunningen van Noliko: 

 8/5/1996: stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van een industriecomplex (voor ver-
werking van en opslag van groenten en fruit) bij bestaand bedrijf; 

 28/8/1996: stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een loods bij een bestaand bedrijf; 

 24/9/1997: stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een opslagvijver en proceswater verwer-
king; 

 27/5/1998: stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van magazijnen; 

 26/8/1998: stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van de waterzuivering; 

 8/03/2000: stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van magazijnen; 

 29/03/2001: stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een waterzuivering aërobe gedeelte 
fase 2; 

 07/02/2002: stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een uitbreiding magazijn en het ombou-
wen van een nabezinker tot een regenwaterbuffer; Overwegende dat in de zitting van 27 januari 2005 de 
bestendige deputatie een positief planologisch attest afleverde; 

 01/06/2006: stedenbouwkundige vergunning voor het afbreken en heropbouwen van de voorzuivering, het 
uitbreiden van het bestaand bedrijf met een nieuw te bouwen magazijn en het aanleggen van een beton-
verharding aan het nieuw te bouwen magazijn, maar niet voor de op het inplantingsplan vermelde nieuwe 
poort, nieuwe dockshelter, nieuwe opslag schilresten, vergrootte watercollector, nieuwe suikeropslag, 
nieuwe poort + warmtesas, betonnen sokkel 5mx5m, betonverharding, betonverharding voor koeltoren en 
asfaltverharding; 

 10/08/2006: stedenbouwkundige vergunning voor het aanpassen aan een bestaand vergund gebouw, aan-
leggen van verharding en plaatsen van opslagtanks; 

 16/04/2007: stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een bestaand bedrijf met een pom-
penkamer en de aanleg van een parking; 

 20/10/2008: stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een opslagruimte; 

 13/07/2009: stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwbouw van een stapelloods; 

 13/07/2009: stedenbouwkundige vergunning voor het aanpassen van weginfrastructuur; 

 06/06/2011: aktename melding voor het bijbouwen van laadkades; 
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 11/06/2014: stedenbouwkundige vergunning voor het bijbouwen van een nieuw magazijn, diepvries, afdak 
en laadkade, een herstelplaats paletten, verplaatsen van de diepvriezer, regularisatie van de corridor, bij-
plaatsen van een poort en het slopen van een nishut; 

 22/04/2015: stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een magazijn, bijplaatsen van 2 buiten-
poorten en aanleg van terreinverharding. 

 
Het bedrijf beschikt over een milieuvergunning van 20 jaar. De milieuvergunning loopt tot 2032.  
 
Binnen de geplande uitbreidingszone zijn er geen goedgekeurde verkavelingen, stedenbouwkundige vergunnin-
gen, bouwovertredingen en erfdienstbaarheden. 
 
Een deel van de Roermonderstraat, palend aan de percelen met kadastrale nummers 482b, 610d, 570H3 en 
570K3, is op 26 juni 2007 afgeschaft als gemeenteweg. Het bedrijf Noliko heeft de gronden aan weerszijden 
van deze weg in eigendom en kan conform het vigerende PRUP deze ruimte volledig benutten voor bedrijvig-
heid.  
Het deel van de Roermonderstraat, dat in de atlas der buurtweg gecategoriseerd is als buurtweg nr. 4, is door 
de deputatie van de provincie Limburg op 13 november 2008 afgeschaft en onttrokken aan het openbaar do-
mein.  
 
 

 Relatie met het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is in 1997 door de Vlaamse regering definitief goedgekeurd als 
kader voor het ruimtelijk beleid van Vlaanderen tot 2007.  
Op 12 december 2003 heeft de Vlaamse Regering de eerste herziening van het RSV definitief vastgesteld en op 
17 december 2010 een tweede herziening.  
 
Bree is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau 
en is volgens de functioneel- hiërarchische benadering een kleine stad van niveau 3c (‘zwak uitgerust’). Bree 
hoort bijgevolg bij de 10 stedelijke gebieden in Limburg. Hierdoor wordt Bree meteen ook geselecteerd als eco-
nomisch knooppunt. 
 
Bree heeft onder meer volgende taakstelling: 

 het versterken van de multifunctionaliteit; 

 het afstemmen van voorzieningen op het belang van het stedelijk gebied; 

 bundelen van de kleinhandel; 

 optimaliseren van recreatieve en toeristische voorzieningen en medegebruik; 

 zorg voor collectieve en openbare ruimte. 
 
Een ontwikkelingsperspectief uit het RSV voor de economische knooppunten is de optimale lokalisatie en kwa-
liteitsvolle inrichting van lokale, gemengd regionale en specifiek regionale bedrijventerreinen. Een bedrijventer-
rein voor een historisch gegroeid bedrijf of een bestaand regionaal bedrijf, kan worden voorzien voor de be-
stendiging, uitbreiding of herlokalisatie aansluitend bij de kern of een bestaande bedrijventerrein, van een his-
torisch gegroeid bedrijf of een bestaand regionaal bedrijf. 
 
De N73 is geselecteerd als primaire weg type II en dit vanaf de N74 tot en met de oostgrens van het regionaal 
bedrijventerrein Kanaal-Noord te Bree.  
 
 

 Relatie met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg 
 
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg (RSPL) werd goedgekeurd bij M.B. op 12 februari 2003. De ac-
tualisatie van het RSPL werd goedgekeurd bij M.B. op 23 juli 2012. 
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4.7.1 Gewenste ruimtelijke structuur – richtinggevend gedeelte 
 
4.7.1.1 Visie op stedelijkheid 
 
De provincie Limburg gaat voor de uitbouw van een coherent systeem aan stedelijke gebieden en stedelijke 
netwerken. Het gebrek aan voldoende stedelijkheid wordt nog altijd als een comparatief nadeel voor Limburg 
vermeld. Het stedelijk draagvlak van de provincie moet daarom worden verhoogd. Daartoe is het nodig om in 
stedelijke functies uit te bouwen in of aansluitend op de kleinstedelijke gebieden.  
 
Nieuwe voorzieningen moeten zich concentreren in de steden. Ook meer kwaliteitsvolle stedelijke en gecon-
centreerde woonvormen dragen bij tot kernversterking. Verdere versnippering moet worden tegengegaan. Zui-
nig ruimtegebruik is aangewezen. Als ‘contramal’ betekent dat eveneens dat de open ruimte voldoende moet 
worden beschermd.  
 
4.7.1.2 Kleinstedelijke gebieden in de provincie Limburg 
 
De Vlaamse overheid heeft voor de provincie Limburg Beringen, Bilzen, Bree, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, 
Maasmechelen, Neerpelt-Overpelt, Sint-Truiden en Tongeren als kleinstedelijke gebieden geselecteerd.  
 
Na de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is Beringen eveneens als kleinstedelijk gebied 
geselecteerd. Dit leidt tot een aanpassing van de taakstellingen voor de kleinstedelijke gebieden. De modalitei-
ten voor de nieuwe berekening staan vermeld in het RSPL. 
 
De provincie onderscheidt drie soorten kleinstedelijke gebieden:  

 de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden Sint-Truiden en Tongeren hebben een sterke stede-
lijke en concentrerende rol in het zuiden van de provincie. Zij zijn het hiërarchisch centrum voor hun om-
meland. De strikte scheiding stedelijk gebied - buitengebied wordt hier maximaal gevrijwaard.  

 de stedelijke gebieden Lommel, Maasmechelen en Neerpelt-Overpelt zijn stedelijke knooppunten van een 
netwerk. Hier is de hiërarchische relatie tussen de onderlinge delen van het netwerk veel minder uitgespro-
ken. Daarom moet er een afstemming komen van de ontwikkeling van de stedelijke gebieden in relatie tot 
het volledig netwerk.  

 de autonome stedelijke gebieden Beringen, Bilzen, Bree, Leopoldsburg en Maaseik hebben een duidelijk 
maar beperkt hinterland. De traditionele relatie tussen de kern en het hinterland is nog herkenbaar. De au-
tonome stedelijke gebieden zijn omringd door aaneengesloten agrarische gebieden met een soms sterk 
contrast tussen stad en landschap. De ruimtelijke structuur wordt behouden en versterkt. Het ruimtelijk 
beleid van de hoofdkern en van de andere gemeenten moeten op elkaar worden afgestemd. 

 
4.7.1.3 Ontwikkelingsperspectief voor Bree als autoneem stedelijk gebied 
 
Het hinterland van Bree is vrij ruim, maar dun en verspreid bebouwd. Om die positie van het hinterland te ver-
stevigen is het wenselijk dat Bree zich in de eerste plaats als diensten-, voorzieningen-, tewerkstellings- en 
wooncentrum consolideert of versterkt. Vooral op het vlak van de woonvoorziening heeft Bree de voorbije de-
cennia minder gescoord dan de omgevende gemeenten, waar het ongebreideld aanbod van open bebouwings-
percelen een grote groei en een grote verspreiding en versnippering tot gevolg had. Een kwalitatief kleinstede-
lijk woonaanbod in de aangename omgeving van het historisch centrum moet een nieuwe aantrekkingspool 
worden en zal de mogelijkheden van het stedelijk gebied vergroten. 
 
Bree is een tewerkstellingspool voor de omgeving. Binnen de grenzen van de draagkracht van de omgeving en 
rekening houdend met de begrenzingen die worden opgelegd door de belangrijke omgevende natuurlijke 
structuur, kan die tewerkstelling worden geoptimaliseerd.  
 
Bree wordt omgeven door de waardevolle open ruimte gebieden van het Kempens Plateau en van de Vlakte 
van Bocholt, hetgeen het gebied een interessante verscheidenheid geeft. Zowel ruimtelijk als landschappelijk is 
het van groot belang om de open ruimte te vrijwaren van verstedelijking en versnippering. Het kanaal en de 
grote ring zijn belangrijke infrastructuren, die een eerste grens vormen met het buitengebied.  
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Bree als economisch knooppunt 
Alle stedelijke gebieden worden geselecteerd als een economisch knooppunt. Binnen deze economische 
knooppunten is de ontwikkeling van bijkomende bedrijventerreinen mogelijk. Het bijkomend aanbod aan regi-
onale bedrijventerreinen moet worden afgewogen op basis van een ruimtelijke visie en een gewenste ruimte-
lijk-economische structuur. 
 
Voor wat betreft de regionale bedrijventerreinen worden volgende - voor het PRUP relevante - mogelijke acties 
aangehaald: 

 De provincie kan via een studie de potenties voor bijkomende regionale bedrijventerreinen onder-
zoeken en dit voor alle kleinstedelijke gebieden en specifieke economische knooppunten.  

 De provincie kan tijdens de afbakening van de kleinstedelijke gebieden potenties voor bijkomende re-
gionale bedrijventerreinen onderzoeken.  

 De provincie kan in ruimtelijke uitvoeringsplannen regionale bedrijventerreinen afbakenen en diffe-
rentiëren in de kleinstedelijke gebieden en in de specifieke economische knooppunten.  

 
De provincie geeft kwalitatieve ontwikkelingsperspectieven per economisch knooppunt. Bree is een geïsoleerd 
knooppunt omgeven door verschillende open ruimte gebieden. Als kleinstedelijk gebied heeft het een sterke 
economisch rol te vervullen inzake regionale bedrijvigheid in zijn omgeving. Binnen Bree wordt Bree-kanaal als 
een bedrijventerrein van strategisch belang geselecteerd. Het is opgesplitst door de Zuid-Willemsvaart in Ka-
naal-noord en Kanaal-zuid. De zone Kanaal-Noord is begrensd door het Vogelrichtlijngebied in het noorden en 
het oosten en door het stedelijk gebied in het westen. Een vrijwaring van het open ruimte gebied dringt zich op 
in het zuiden. Een versterking van het stedelijk gebied op stedelijk en economisch vlak dringt zich op, omdat 
Bree een ondersteunende en verzorgende rol te vervullen heeft in het noordoosten van de provincie. Deze mo-
gelijkheden zijn gecreëerd door de afbakening van het kleinstedelijk gebied en bijhorende acties. 
 
De actualisatie van het RSPL had onder meer betrekking op de taakstelling inzake bedrijventerreinen voor de 
planperiode 2007-2012. De taakstelling wordt aangepast op basis van de herziening van het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vlaanderen (RSV). De potentiële planningsinitiatieven voor de provincie Limburg zijn opgelijst. De her-
ziening duidt aan dat deze tenminste verzekerd moeten worden. Het betreft 657 ha aan bedrijventerreinen.  
 
De taakstelling voor de provincie Limburg bedraagt 939ha (657ha + 282ha) te realiseren bedrijventerreinen. In 
navolging van het RSV2 zal de verdeling regionaal/lokaal bedrijventerrein opgevat worden binnen de provinci-
ale 80-85/20-15- (84-89/11-16) verhouding. De verhouding wordt bepaald op basis van bestaande spreiding 
aan tewerkstelling. Doel is om de bestaande bundeling (met als referentie tewerkstelling 1991) te behouden en 
waar mogelijk te versterken.  
  
Net zoals in het oorspronkelijk ruimtelijk structuurplan wordt in het richtinggevend gedeelte van deze actuali-
sering geen cijfermatige taakstelling opgenomen voor de kleinstedelijke gebieden en specifieke knooppunten 
en ook niet voor de gemeenten van het buitengebied. Het al toebedelen van bedrijventerreinen houdt het ri-
sico in dat voorbij wordt gegaan aan de specifieke potenties en knelpunten op het terrein. Toch is er een kwan-
titatieve inschatting – een soort grootteorde – gemaakt voor pakket 3 (provinciale taakstelling) op basis van 
inschattingen van het pakket 1 en 2. 

                                                                                 
2  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Addendum, Actualisatie en gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen 1997 zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering op 12 december 2003. 
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Voor pakket 3 ‘kleinstedelijke gebieden en specifieke economische knooppunten’ bedraagt de kwantitatieve 
inschatting 420ha en 497ha ten gevolgen van de cijfers voor pakket 1 en 2.  
Hieruit kan men afleiden dat ieder kleinstedelijk gebied en ieder specifiek economisch knooppunt met een 
sterke rol binnen de ruimtelijk-economische structuur in aanmerking komt om bijkomend ongeveer 20 à 25ha 
te bestemmen, waarbij dit getal als een minimum te beschouwen is voor de structuurondersteunende kleinste-
delijke gebieden. 
 
4.7.2 Bindende bepalingen 
 
Volgende bindende bepalingen uit het RSPL zijn van belang voor het kleinstedelijk gebied Bree: 

 De selectie van de droge natuurverbinding nr. 7, Peer, Bocholt, Bree, tussen Abeekvallei en Soerbeekvallei, 
Gerkenberg. 

 De selectie van de natte natuurverbinding nr. 47, Bree, Soerbeekvallei en nr.48, Bree, Maaseik (Meeuwen-
Gruitrode), Itterbeekvallei. 

 De selectie van gebieden met ecologisch infrastructuur van bovenlokaal belang: Feldbissbreuk, Steivenhof 
(Bree). 

 De selectie van open ruimte verbinding met de vlakte van Bocholt: tussen Bree en Bocholt en tussen Opit-
ter en Waterloos. 

 Bindende bepaling nr. 29: De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de kleinstedelijke gebieden 
af. Zij doet dat in samenwerking met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen. 

 Bindende bepaling nr. 30: De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de regionale bedrijventer-
reinen in de kleinstedelijke gebieden en in de specifieke economische knooppunten af en voert een diffe-
rentiatie door. Zij doet dat in samenwerking met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen. 

 
 

 Relatie met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Bree 
  

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Bree werd goedgekeurd bij besluit van de deputatie van 11 mei 
2006. 
 
 
4.8.1 Richtinggevend gedeelte 
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4.8.1.1 Algemeen 
 
De visie van de stad Bree op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het kleinstedelijk gebeid bestaat uit de 
volgende ontwikkelingsperspectieven: 

 Ontwikkeling van Bree-centrum als kleinstedelijk gebied voor de regio tussen de Kempische As, het Maas-
land en het regionaal stedelijk gebied Hasselt-Genk (in samenwerking met de provincie Limburg). 

 Verweving van stedelijke functies binnen het stedelijk gebied: 

 Woonkwaliteit nastreven, divers woningaanbod aan 25 woningen per ha, duurzame inrichting van het 
publiek domein; 

 Handelszones herwaarderen en opkrikken; 

 Nieuwe bestemming voor klooster Gerkenberg; 

 Bedrijventerreinen optimaliseren en inspelen op de behoefte maar ook een aanbodbeleid voeren. De 
attractiviteit van de ruimte verhogen en zorgen voor een goede ontsluiting en duurzame mobiliteit; 

 Hoogdynamische recreatieve en toeristische infrastructuren. 

 Een goede ontsluiting van Bree naar het hoofdwegennet (provinciaal en gewestelijk niveau) is onontbeerlijk 
voor de ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied (De gemeente zal dan ook een suggestie doen naar de 
hogere overheden). 

 
4.8.1.2 Gewenste Ruimtelijke structuur 
 

 
Figuur 4-7 gewenste ruimtelijke structuur, GRS Bree 

 
 
Volgende elementen zijn relevant voor het plangebied: 

 Het plangebied ligt op de rand van de deelruimte ‘verstedelijk gebied’. 
De bedrijvigheid voor het hele stedelijk gebied wordt geconcentreerd op het bedrijventerrein Kanaal-
Noord. De overgang tussen stedelijk gebied en het omgevende buitengebied moet met infrastructuurele-
menten, afzomingen en natuurlijke overgangen, een duidelijke vorm krijgen. In ruimere context wordt de 
groene contour van het kleinstedelijk gebied bepaald door de aaneengesloten open ruimte gebieden, met 
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voornamelijk een landbouwfunctie en gedeeltelijk door de steilrand en het kanaal. Het kanaal is een duide-
lijke grens voor de woonontwikkelingen. 
 

  
Figuur 4-8 deelruimte verstedelijk gebied 

 

 Het plangebied ligt op de rand van de deelruimte ‘open landbouwvlakte’. 
Het kanaal (Zuid-Willemsvaart) ligt ten zuiden van het plangebied en is een structurerend landschapsele-
ment met natuurwaarden. De Zuidwillemsvaart heeft, met haar beeldbepalende bomenrijen, in deze deel-
ruimte een belangrijke landschappelijke betekenis, maar ook een natuurverbindende rol, dwars op de 
beekvalleien. 

 
Figuur 4-9 deelruimte open landbouwvlakte 

 

 Het bedrijf Noliko maakt onderdeel uit van het lokaal bedrijventerrein Kanaal-Noord. Een uitbreiding in 
westelijke richting werd vooropgesteld met als uiterste grens de Hulsbosstraat. Voor het bedrijf Noliko 
wordt het volgende opgenomen wat betreft de gewenste economische structuur:  
Het historisch gegroeid conservenbedrijf Noliko krijgt uitbreidingsmogelijkheden op de bestaande locatie. 
Dit bedrijventerrein heeft ook, in aansluiting met Kanaal-Noord, een regionaal karakter. Ook hier moet on-
derzocht worden of in de hoogte bouwen een mogelijke oplossing is, om de nog resterende open ruimte 
maximaal te vrijwaren. Bovendien moet bij de uitbreiding van dit bedrijf zeer veel aandacht besteed worden 
aan de ruimtelijke inkleding en buffering naar de omliggende functies. 
De Hulsbosstraat vormt hier de uiterste grens. 
 

 
Figuur 4-10 Gewenste economische structuur 
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 Gewenste natuurlijke structuur 
Op provinciaal niveau is de Zuid-Willemsvaart geselecteerd als natte natuurverbinding. 
 

 
Figuur 4-11 Gewenste natuurlijke structuur 

 

 Gewenste agrarische structuur 
Het plangebied ligt aan de grens met het landbouwgebied en aan de rand van het agrarisch gebied.  
Om de vooropgestelde taakstelling voor het stedelijk gebied te kunnen realiseren, zullen op een aantal wel-
overwogen plaatsen ingesloten landbouwgebieden en/of randen van het bestaand landbouwgebied inge-
nomen worden voor de ontwikkeling van stedelijke functies. Zo wordt de rand rond het industriegebied Ka-
naal-Noord herbestemd van landbouwgebied naar gebied voor bijkomende ontwikkeling van regionale en 
lokale bedrijvigheid. 
 

  
Figuur 4-12 gewenste agrarische structuur 

 

 De N73 wordt vanaf het kanaal (brug inbegrepen) in oostelijke richting geselecteerd als lokale weg I.3 
Lokale weg type I heeft als hoofdfunctie het verbinden op lokaal en interlokaal niveau, ontsluiten en toe-
gang geven zijn aanvullende functies. De kwaliteit van doorstroming is ondergeschikt aan de verkeersleef-
baarheid. 
 

 
Figuur 4-13 Gewenste lijninfrastructuur 

 
 

                                                                                 
3  Bij de laatste herziening van het RSV werd het primair wegdeel van de N73 voorzien tot en met de begrenzing van Industrieter-

rein Kanaal-Noord en dus niet tot en met de brug over de Zuid-Willensvaart zoals hierboven op kaart is aangeduid.  
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4.8.2 Bindend gedeelte  
 
De volgende bindende bepalingen zijn van belang voor het plangebied: 

 Bepaling 1, selectie van de deelruimte: 
plangebied op de rand van het verstedelijkt gebied met de open landbouwvlakte. 

 Bepaling 15, selectie van kanaal-Noord als uit te breiden regionaal bedrijventerrein:  
Het bedrijventerrein Kanaal-Noord wordt geselecteerd als uit te breiden bedrijventerrein voor grote en klei-
nere bedrijven met een regionale uitstraling. 

 Bepaling 16, selectie van lokale wegen: 
N73 vanaf het kanaal (brug over het kanaal inbegrepen) in oostelijke richting als lokale weg type I. 
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 Kwetsbaarheid van het gebied 
 
De kwetsbaarheid van een gebied is in belangrijke mate bepalend voor de te verwachten milieueffecten (zie 
verder). De kwetsbaarheid van het gebied wordt in kaart gebracht aan de hand van de voorkomende zoge-
naamde bijzondere beschermde gebieden en bijzonder kwetsbare gebieden in het studiegebied.  
 
In het Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen 
aan milieueffectrapportage wordt aangegeven wat er verstaan wordt onder ‘bijzonder beschermde gebieden’. 
In onderstaande tabel wordt de ligging van het plan ten opzichte van de bijzonder beschermde gebieden weer-
gegeven. 
 

Bijzonder beschermde gebieden Situering t.a.v. plangebied 

De speciale beschermingszones overeenkomstig het decreet van 

21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 

milieu  

Plangebied ligt op ca. 120 m van Vogelrichtlijngebied ‘Hamonter-

heide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof’ 

(BE2221314) 

Plangebied ligt op ca. 1200 m van Habitatrichtlijngebied ‘Abeek 

met aangrenzende moerasgebieden’ (BE2200033) 

Een gebied aangeduid overeenkomstig de Conventie van Ramsar 

inzake watergebieden van internationale betekenis 

/ 

Een beschermd duingebied of voor het duingebied belangrijk land-

bouwgebied zoals aangegeven ter uitvoering van het decreet van 

14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kust-

duinen 

/ 

Natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde 

en de ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen op plannen van 

aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimte-

lijke ordening 

/ 

Bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, overstromingsge-

bieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of ecologische 

waarde en ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen op plannen 

van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de 

ruimtelijke ordening 

/ 

Een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht, monument of 

archeologische zone 

/ 

Het Vlaams Ecologisch Netwerk overeenkomstig het decreet van 

21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 

milieu  

/ 

Erfgoedlandschappen volgens BPA of RUP / 

 
De aanwezigheid van bijzonder beschermde gebieden geeft weliswaar een idee van belangrijke te beschermen 
waarden, maar geeft vaak onvoldoende de kwetsbaarheid van een gebied weer. De kwetsbaarheid van een ge-
bied is immers in belangrijke mate bepalend voor de te verwachten milieueffecten. De kwetsbaarheid van het 
gebied wordt beschreven aan de hand van de aanwezigheid van bijzonder kwetsbare gebieden. De bijzonder 
kwetsbare gebieden hebben geen juridische betekenis. De kwetsbaarheid wordt gekarakteriseerd aan de hand 
van beschikbaar kaartmateriaal (zie bijlage 1), dat een ruwe indicatie hiervan geeft. Gezien dit een eerder ruwe 
werkwijze is die de specifieke eigenheid van het gebied onvoldoende in rekening brengt, wordt er uitgegaan 
van het voorzorgsbeginsel op dit vlak. Dit betekent dat – als er twijfel is over de kwetsbaarheid – er wordt uit-
gegaan van een ‘worst case’ inschatting van de kwetsbaarheid. 
 
 
 
 
 
 
 

Bijzonder kwetsbare gebieden Situering t.a.v. plangebied 

Gebieden met slechte drainage (drainageklasse f, g of i) Lokaal komt er  
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Pfpt: Zeer natte licht zandleembodem zonder profiel, met draina-

geklasse f;  

voor binnen het plangebied. 

Gevoelige bodems (veengronden, kleigronden) / 

Recent overstroomde gebieden Binnen de uitbreidingzone zelf is geen recent overstroomd gebied 

gelegen. Een kleine zone rond de Hulsbosbeek, ter hoogte van het 

niet ingebuisde deel in het bestaande bedrijventerrein, is aange-

duid als recent overstroomd gebied. 

Gevoelige gebieden volgens de watertoetskaarten Een kleine zone rond de Hulsbosbeek, ter hoogte van het niet in-

gebuisde deel, is aangeduid als effectief overstromingsgevoelig. 

Deze zone valt buiten het plangebied.  

Ter hoogte van de monding van de Horstgaterbeek een strook 

langs het kanaal Zuid-Willemsvaart (buiten plangebied), en een 

kleine zone ten oosten van de waterbuffer ter hoogte van het 

plangebied zijn aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig. 

(open) gerangschikte waterlopen De waterloop Hulsbosbeek situeert doorkruist het huidige bedrij-

venterrein, en situeert zich ten westen van het plangebied. 

Het ingebuisde deel ter hoogte van het bedrijventerrein is afge-

schaft als waterloop. Het open liggende deel is aangeduid als 2de 

categorie. 

Waardevolle en zeer waardevolle gebieden op de biologische waar-

deringskaart (BWK) 

complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer 

waardevolle elementen ter hoogte van plangebied.  

Biologisch waardevolle zone langs kanaal.  

Stiltegebieden / 

Bouwkundig erfgoed / 

Gebieden aangeduid op de landschapsatlas Plangebied is gelegen ter hoogte van relictzone ‘Landbouwgebied 

Tongerlo’ (R70077) 

Puntrelict ‘Hulsboshof’ (P70685) is gelegen ter hoogte van plange-

bied 

Lijnrelict ‘Zuid-Willemsvaart’ (L70002) ligt ten zuiden het plange-

bied 

Archeologische site Gekende archeologische site ten noorden van N73 (CAI 208269) 

(buiten plangebied) 

Landbouwgronden met hoge of zeer hoge waardering volgens de 

landbouwwaarderingskaart 

Gelegen ter hoogte van landbouwgebieden met een hoge tot zeer 

hoge waardering 

Woongebieden volgens bestemmingsplan of woonconcentraties in 

nabijheid van plangebied  

Nabij het plangebied liggen enkele meer verspreide hoeves  

 
 

 Geplande ontwikkelingen 
 

 Herinrichting N73 Kessenich (Kinrooi) – Tessendero (A13) (2015) 
Op grondgebied van de stad Bree plannen het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad de herin-
richting van de N73. Binnen dit dossier wordt een aangepaste ontsluiting ontworpen voor het industrie-
terrein Kanaal Noord (module 13 en 14). Ter hoogte van de kruising van Het Hasseltkiezel met de Roer-
monderstraat wordt de aanleg van een rotonde gepland.  
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Figuur 4-14 voorstel rotonde Roermonderstraat met Het Hasseltkiezel 

 
 

 Informatie uit beschikbare studies 
 

 MOBER, januari 2006  
Naar aanleiding van uitbreiding in 2006 werd een MOBER opgesteld voor Noliko met uitbreiding.  

 Project-MER Hervergunning en uitbreiding van de productie en grondwaterwinning, oktober 2009  
In het kader van de milieuvergunningsaanvraag voor de hervergunning en uitbreiding van de productie 
en grondwaterwinning van het bedrijf Noliko, 2009.  
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 Overwogen, maar niet weerhouden alternatieven 

 Nulalternatief 
 
Het PRUP wordt opgemaakt om invulling te geven aan de toekomstige noden en behoeften van Noliko. Het vi-
gerende PRUP biedt hierbij niet voldoende ruimte. Het nulalternatief voldoet niet aan de doelstelling van het 
plan en is bijgevolg geen wenselijk alternatief.  
 
 

 Locatiealternatieven 
 
Gezien het een uitbreiding van een bestaand bedrijventerrein betreft en gezien de uitbreidingszone in het 
noorden aansluit op bestande bedrijvigheid zijn locatiealternatieven hier niet als wenselijk te beschouwen. Er 
worden bijgevolg geen locatiealternatieven onderzocht.  
 
 

 Inrichtingsalternatieven 
 
Het plan biedt een kader waarbinnen nog beperkte varianten op het vlak van inrichting mogelijk zijn.  
Evident zullen er steeds meerdere inrichtingsmogelijkheden zijn. Enkel de meest essentiële elementen waar-
mee een kwaliteitsvolle ontwikkeling gegarandeerd wordt, worden doorvertaald in de stedenbouwkundige 
voorschriften van het PRUP. Dit zijn onder meer bepalingen met betrekking tot perceelsoppervlaktes, terrein-
bezetting, bouwhoogte en architecturaal voorkomen en elementen om de gewenste ruimtelijke kwaliteit in-
zake groenvoorzieningen en waterhuishouding te realiseren. 
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 Beschrijving en beoordeling van de mogelijke milieueffec-
ten 

 Scoping 
 
Op basis van de kenmerken van het plan (cfr. hoofdstuk 2) enerzijds en de omgevingskenmerken (hoofdstuk 4) 
anderzijds kan een scoping van de relevante milieudisciplines worden opgemaakt. De scoping laat toe de rele-
vante en minder relevante milieudisciplines de detecteren voor de latere milieubeoordeling.  
 
6.1.1 Scoping op basis van omgevingskenmerken 
 
Onderstaande tabel geeft de relevantie weer van de diverse milieudisciplines voor voorliggend plan per type 
van bijzonder beschermde of kwetsbare gebieden (cfr. hoofdstuk 4 ). Voor de disciplines zonder X of (X) wordt 
– op basis van de eerste screening – verwacht dat een bespreking van deze disciplines beperkt tot niet relevant 
is in functie van mogelijke effecten ten aanzien van de bijzondere beschermde of kwetsbare gebieden.  

 Bodem 

en 

grond-

water  

Water F&F M&L Mobiliteit Geluid  Lucht Mens 

Bijzonder beschermd gebied         

Speciale beschermingszones, Ramsar-gebieden, VEN-gebie-

den, beschermde duingebieden, natuurgebieden, bosge-

bieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of eco-

logische waarde  

(X) (X) X   (X) (X)  

Valleigebieden, brongebieden         

Overstromingsgebieden  X       

Waterwingebieden          

Beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht, monument 

of archeologische zone, erfgoedlandschap 

        

Kwetsbare gebieden 

Overstromingsgevoelige gebieden, (open) gerangschikte 

waterlopen 

 X       

Drainageklasse f, g of I of poelgronden (bodemkaart) (X) X       

Waardevolle of zeer waardevolle gebieden (BWK)   X      

Relictzones en ankerplaatsen (landschapsatlas),  

inventaris bouwkundig erfgoed en CAI 

 (X)  X     

Stiltegebieden         

Woonconcentraties     (X) (X) (X) (X) 

Landbouwgronden met een hoge of zeer hoge waardering 

(landbouwwaarderingskaart)  

(X)       X 

Relevantie milieudisciplines  (X) X X X (X) (X) (X) X 

 

X:            bespreking discipline is direct en in belangrijke mate relevant in functie van mogelijke aanzienlijke effecten; 
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(X): bespreking discipline is mogelijk in belangrijke mate relevant in functie van mogelijke indirecte aanzienlijke effecten (bij-

voorbeeld de disciplines A en B in functie van de mogelijke impact op C). In dat geval kunnen ze summier worden uitge-

werkt – ondermeer in functie van de noodzaak voor andere disciplines (bvb discipline X in functie van de discipline X). 

 

 
Op basis van de aanwezige bijzonder beschermde en bijzonder kwetsbare gebieden vertonen de disciplines bo-
dem, water, fauna en flora, landschap en mens – ruimtelijke aspecten een verhoogde relevantie. De discipli-
nes mobiliteit, geluid en lucht zijn in beperkte mate relevant op basis van de bijzonder kwetsbare en be-
schermde gebieden. 
 
6.1.2 Scoping op basis van plankenmerken 
 
De milieueffecten ingevolge van de realisatie van het plan (hoofdstuk 2) situeren zich voornamelijk op vlak van 
direct ruimtebeslag, wijziging ruimtelijke samenhang en verstoring. Onderstaande tabel geeft een synthese 
weer van de te verwachten milieueffecten van het plan. 
Voor de disciplines zonder X of (X) wordt – op basis van de eerste screening – verwacht dat een bespreking van 
deze disciplines beperkt tot niet relevant is in functie van mogelijke effecten ten gevolge van de kenmerken van 
het plan.  
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Planingreep   

Direct ruimtebeslag (X) X   X X X 

Wijziging ruimtelijke samenhang     X (X) (X) 

Verstoring   (X) X (X) (X) X 

Relevantie milieudiscipline (X) X (X) (X) X X X 

Relevantie discipline: mate waarin de realisatie van het plan (onderdeel) relevant is voor een specifieke discipline  

xx  = zeer relevant  

x  = relevant  

(x)  = beperkt relevant  

 
Op basis van de kenmerken van voorliggend plan vertonen de disciplines grond- en oppervlaktewater, fauna 
en flora, landschap en mens – ruimtelijke aspecten een verhoogde relevantie. De disciplines bodem, water, 
geluid en lucht zijn in beperkte mate relevant. 
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 Resulterende scoping 
 
Door de hoger beschreven omgevingskenmerken (6.1.1) te confronteren met de kenmerken van het plan 
(6.1.2) kan een verfijnde relevantie van de verschillende milieudisciplines voortvloeien. De relevantie van de 
verschillende milieudisciplines wordt weergegeven in onderstaande tabel.  
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Omgevingskenmerken (X) X (X) (X) X X X 

Planingreep   

Direct ruimtebeslag (X) X   X X X 

Wijziging ruimtelijke samenhang     X (X) X 

Verstoring   (X) X (X) (X) X 

Relevantie milieudiscipline (X) X (X) (X) X X X 

Relevantie discipline: op basis van de combinatie van omgevings- en plankenmerken  

xx  = zeer relevant  

x  = relevant  

(x)  = beperkt relevant  
 
Op basis van de confrontatie tussen de omgevingskenmerken en de plankenmerken vertonen volgende discipli-
nes een verhoogde relevantie: 

 Grond- en oppervlakte water 

 Landschap bouwkundig erfgoed en archeologie 

 Fauna en Flora 

 Mens ruimtelijke aspecten (incl. hinder en mobiliteit) 
 
De disciplines bodem, geluid en trillingen en lucht zijn in beperkte mate relevant wegens de beperkte aanwe-
zigheid van kwetsbaarheden in het gebied die onder invloed kunnen staan van de realisatie van het plan. In on-
derstaande milieubeoordeling worden de aspecten met betrekking tot bodem geïntegreerd binnen de disci-
pline grond- en oppervlaktewater. De aspecten met betrekking tot geluid en lucht worden geïntegreerd binnen 
discipline mens – ruimtelijke aspecten.  
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 Milieubeoordeling 
 
In onderstaande paragrafen worden voor de relevante milieudisciplines de elementen van de referentiesituatie 
beschreven (zowel feitelijke als planologische situatie). Op basis hiervan worden de mogelijke milieueffecten 
ingevolge het plan in beeld gebracht. Om aan te tonen dat de realisatie van het plan geen significante milieuef-
fecten genereert worden voor de relevante milieudisciplines een antwoord geformuleerd op volgende vragen: 

 In welke mate resulteert de wijziging van de juridisch planologische situatie in aanzienlijk negatieve ef-
fecten? 

 In welke mate resulteert de wijziging van de feitelijke situatie in aanzienlijke negatieve effecten? 
 
Voor de beoordeling ten opzichte van de juridisch planologische situatie zal wordt gekeken naar de uitbrei-
dingszone van 8ha (bedrijvigheid), waar een herbestemming gebeurt van agrarisch gebied naar zone voor regi-
onale bedrijvigheid, en de herbestemming binnen het vigerende PRUP van ‘reservegebied voor specifiek-regio-
naal bedrijventerrein: agro-industrie’ naar ‘zone voor regionale bedrijvigheid: agro-industrie’.  
 
Voor de beoordeling ten opzichte van het de feitelijke situatie zal voornamelijk gekeken worden naar deze zo-
nes en functies waar de vooropgestelde uitbreidingen volgens het masterplan 2020 voorzien worden (zie ho-
ger) binnen de uitbreidingszone. 
Een aantal van de vooropgestelde uitbreidingen volgens het masterplan 2020 situeren zich echter ook ter 
hoogte van het bestaande bedrijventerrein en vigerende PRUP. Deze uitbreidingen zijn immers nog niet volle-
dig uitgevoerd.  
Zoals hoger gesteld werd in 2009 een project-MER opgemaakt in functie van de hervergunning en uitbreiding 
van de productie en grondwaterwinning voor het bedrijf Noliko. De vooropgestelde uitbreidingen zoals voor-
zien in het masterplan 2020 en het vigerende PRUP werden hierbij ook beoordeeld. 
De bijkomende uitbreiding in functie van voorliggend plan voorziet enkel het uitoefenen van de activiteiten in 
de uitbreidingszone, dus op een grotere oppervlakte. Er worden ten opzichte van het project zoals beoordeling 
in de project-MER geen bijkomende activiteiten of installaties voorzien. De beoordeling zoals opgenomen in 
het project-MER blijft bijgevolg grotendeels gelden, zoals ook de voorgestelde maatregelen.  
 
 
6.3.1 Discipline bodem, grond- en oppervlaktewater 
 
6.3.1.1 Beschrijving van de referentiesituatie 
 

 Fysische bodemtoestand en bodemkwaliteit 
Het studiegebied is gelegen in de Roerdalslenk, op korte afstand van de Feldbissbreuk die de zuidelijke begren-
zing vormt van de slenk. Het ligt op een hoogte van 41m TAW.  
Het grootste deel van het gebied heeft een helling tot maximum 5 %. Ter hoogte van het bestaande bedrijven-
terrein komen enkele hellingen >10% voor (zoals randen buffervijvers, dijk langs kanaal, …).  
Een aantal zones ter hoogte van het bestaand bedrijventerrein zijn erosiegevoelig. Overigens is het plangebied 
voornamelijk aangeduid als niet erosiegevoelig.  
Volgens de bodemkaart van België wordt het studiegebied gedomineerd door natte zandleemgronden. De vol-
gende bodemseries kunnen onderscheiden worden:  

 T-Pec 3: Natte licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont  

 Pfpt: Zeer natte licht zandleembodem zonder profiel 

 t-Sdc3: Matig natte lemig zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont 

 t-Sdg: Matig natte lemig zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont 

 s-Pem: Natte licht zandleembodem met dikke antropogene humus A horizont 

 Sdmy: Matig natte lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 

 t-Scm: Matig droge lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 
 
Ter hoogte van het bedrijventerrein situeert zich een bekend oriënterend bodemonderzoek (OBO5070) (1997-
2001-2006-2010).  
In het kader van dit bodemonderzoek werd gebruik gemaakt van de bemonsteringsstrategieën 5A, 5C en 5E 
van de standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek. Er werden in totaal 5 boringen uitgevoerd 
waarvan 3 boorgaten werden afgewerkt met een peilbuis. Tien bestaande peilbuizen werden herbemonsterd. 
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Op verschillende locaties op het terrein wordt een verontreiniging met arseen in het grondwater aangetroffen. 
Ook tijdens het onderzoek van 2001 werden verhoogde waarden vastgesteld. De verontreiniging kan niet in 
verband worden gebracht met de huidige of voormalige activiteiten. Uit het onderzoek blijkt dat er geen ern-
stige aanwijzing is tot een ernstige bedreiging.  
Ter hoogte van de bovengrondse houders werd een verontreiniging aan minerale oliën aangetroffen in de op-
hooglaag. Gelet ook op de verhoogde waarden aan PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) die 
werden gemeten, lijkt de verontreiniging eigen te zijn aan de puinlaag.  
Ter hoogte van de voormalige schrootactiviteiten werd een verontreiniging aan minerale olie vastgesteld, af-
komstig van olieresten die zeer lokaal zijn vrijgekomen bij de opslag van schroot. Er is geen ernstige aanwijzing 
tot een ernstige bedreiging.  
 

 Grondwaterstromingsgevoeligheid en grondkwetsbaarheid 
Het gebied is grotendeels aangeduid als matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2), met uitzondering 
van de mogelijk overstromingsgevoelige zones (zie verder) die aangeduid zijn als zeer gevoelig voor grondwa-
terstroming (type 1). 
Volgens de kwetsbaarheidskaart van Limburg ligt het terrein in een gebied met kwetsbaarheidsgraad Ca1 (zeer 
kwetsbaar). Dit is te wijten aan de zandige deklaag, in combinatie met een onverzadigde zone van minder dan 
10 meter dikte. Er bevindt zich dus geen beschermende deklaag boven het bovenste Quartaire watervoerende 
pakket. 
 

 Grondwaterwinning 
Binnen het bestaande bedrijventerrein is een grondwaterwinning aanwezig, bestaande uit 9 putten op een res-
pectievelijke diepte van 18 - 28 m. De grondwaterwinning is vergund voor een debiet van 1.700.000 m³/jaar en 
8.300 m³/dag voor de verwerking en conservering van groenten en fruit. Het grondwater wordt opgepompt uit 
de watervoerende laag ‘afzettingen Maasvlakte’ code 0173. In 2012 werd deze vergunning voor grondwater-
winning uitgebreid van 1.500.000 naar 1.700.000 m³/jaar. Onder andere in functie van deze hervergunning 
werd een project-MER opgesteld (zie hoger).  
 

 Infiltratiegevoeligheid - overstromingsgevoeligheid – signaalgebieden 
Een deel van het plangebied, met name het oostelijke deel, is infiltratiegevoelig. Het overige deel van het plan-
gebied en het huidige bedrijventerrein is grotendeels niet infiltratiegevoelig. 
 
Een kleine zone rond de Hulsbosbeek, ter hoogte van het niet ingebuisde deel ter hoogte van het huidige be-
drijventerrein (buiten het eigenlijke plangebied), is aangeduid als effectief overstromingsgevoelig. Deze zone is 
momenteel deels ingevuld met half-doorlatende parking, verharde wegenis en deels niet verharde oppervlakte.  
Ter hoogte van de monding van de Horstgaterbeek, een strook langs het kanaal Zuid-Willemsvaart (buiten het 
plangebied) en een kleine zone ten oosten van de waterbuffer (binnen het plangebied) zijn aangeduid als mo-
gelijk overstromingsgevoelig. 
 

 Oppervlaktewater/ geklasseerde waterlopen 
Het studiegebied overlapt met het Maasbekken en is gelegen in het deelbekken Noordoost-Limburg. Meer spe-
cifiek ligt het plangebied in het stroomgebied van de Maas van de monding Bosbeek (incl.) tot monding Lozer-
broeksbeek (VHA-zone 922). 
Het bestaande bedrijventerrein wordt doorkruist door de waterloop Hulsbosbeek. Deze waterloop ontspringt 
ter hoogte van het kanaal Zuid-Willemsvaart en loopt vervolgens ingebuisd over het bedrijfsperceel. Het be-
treft hier een afgeschafte waterloop. Net voor de kruising met de Roermonderstraat betreft het een open wa-
terloop tot aan de kruising met de weg Het Hasseltkiezel (N73), waarna de waterloop terug ingebuisd ligt, om 
iets meer noordelijk uit te monden in de Horstgaterbeek (2de categorie). Het deel van de Hulsbosbeek vanaf de 
open ligging tot aan de monding in de Horstgaterbeek is geklasseerd als 2de categorie.  
 
 

 Zoneringsplan VMM 
Het bestaand bedrijventerrein werd niet opgenomen in het zoneringsplan. De enkele woningen in de omgeving 
zijn opgenomen als collectief te optimaliseren buitengebied. Het bedrijventerrein ten noorden de Rode Kruis-
laan bevindt zich in centraal gebied. 
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Het afvalwater afkomstig van het bestaand bedrijf wordt op vandaag gezuiverd op de site zelf. In het zuidelijke 
punt van het bedrijventerrein situeert zich een waterzuiveringsinstallatie. Het afvalwater (zowel bedrijfsafval-
water als sanitair afvalwater) alsook het koelwater wordt gezuiverd in de waterzuiveringsinstallatie op het ter-
rein en vervolgens geloosd in de Hulsbosbeek. 
 
De huidige bedrijfssite heeft een verharde oppervlakte van 145.006 m². Aan de oostzijde bevindt zich een wa-
terbufferbekken met een opvangcapaciteit van 4.004m³. Er is bijgevolg dus een buffercapaciteit aanwezig van 
ca. 267 m³/ha. Rekening houdende met de buffernorm van 200 m³/ha tot 2013, en de huidige buffernorm van 
250 m³/ha verharde oppervlakte, is er voor de bestaande hoeveelheid verharde oppervlakte een buffervolume 
nodig van ca. 2900 m³. In de huidige situatie is het bufferbekken bijgevolg ruim voldoende gedimensioneerd. 
Het niet-verontreinigd hemelwater wordt via deze regenwaterbuffer geloosd in de Hulsbosbeek. 
 
6.3.1.2 Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische situatie 
 
De fysische bodemtoestand in het plangebied zal wijzigen bij de herbestemming van ‘agrarisch gebied’ naar 
‘zone voor regionaal bedrijventerrein’ ter hoogte van de uitbreidingszone. 
Hier wordt immers de oprichting van bijkomende bebouwing en verhardingen mogelijk. De uitbreiding wordt 
zo compact mogelijk voorzien en aansluitend bij bestaande bebouwing, zodat geen grootschalige verharde op-
pervlakten kunnen worden voorzien. De oppervlakte van deze uitbreidingszone bedraagt ongeveer 8 ha (uit-
breiding bedrijvigheid), ten opzichte van de 40,5 ha van de bestaande bedrijfssite. De hoeveelheid bijkomende 
mogelijke verharding is dus beperkt ten opzichte van het bestaande bedrijventerrein. Overigens wordt er bin-
nen deze zone van uitbreiding ook een groenbuffer en buffervijver voorzien. 
De toename van de bebouwde en/ of verharde oppervlakte kan een impact hebben op de grond- en oppervlak-
tewaterhuishouding van het gebied. Gezien de compacte opstelling van de gebouwen aansluitend bij be-
staande bedrijfsgebouwen, en het voorzien van een buffervijver met voldoende capaciteit (zie verder) voor het 
bufferen van de bijkomende verharding worden de effecten ten aanzien van opper- en grondwater als te ver-
waarlozen beoordeeld.  
Voorliggend plan zal tevens geen aanleiding geven tot het relevant wijzigen van bodemtypes, de infiltratiege-
voeligheid, de fysische bodemgesteldheid of de gevoeligheid voor grondwaterstromingen. Het gebied is ter 
hoogte van de geplande uitbreiding grotendeels niet erosiegevoelig.  
 
Er kan redelijkerwijze gesteld worden dat de herbestemmingen geen aanzienlijke negatieve effecten voor de 
disciplines ‘bodem en water’ heeft. 
 
6.3.1.3 Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de feitelijke referentiesituatie 
 

 Bodem  
Het plan voorziet dat er meer gronden zullen verhard kunnen worden ten opzichte van de bestaande toestand: 
er zullen bijkomende gebouwen en verhardingen voorzien worden. 
Bij realisatie van de uitbreidingen binnen het plangebied zal bijkomend vergraven worden en zal de opper-
vlakte aan bebouwing of verharding toenemen in vergelijking met de bestaande toestand. Het betreffen ver-
hardingen en bebouwing aansluitend bij de bestaande bedrijvigheid. Binnen de uitbreidingszone wordt ook een 
groenbuffer en buffervijver voorzien waardoor niet de volledige zone verhard wordt. De vergravingen betref-
fen evenwel voornamelijk om de bovenste bodemlagen. Enkel ter hoogte van de te voorziene buffervijver zal 
lokaal dieper uitgegraven worden. Het betreft hier eigenlijk een verplaatsing van een bestaande buffervijver. Of 
de uitgegraven grond al dan niet herbruikt kan worden binnen het terrein zal in een latere fase op projectni-
veau bekeken moeten worden. Sowieso kan grondverzet enkel gebeuren mits het naleven van de wettelijke 
eisen volgens VLAREBO (meer bepaald dient een technisch verslag opgemaakt te worden door een erkend des-
kundige voor alle vergravingen van meer dan 250 m³ en voor alle vergravingen in verdachte gronden).  
Gezien de eerder beperkte afgravingen, de beperkte gevoeligheid voor erosie worden de effecten op verdich-
ting en profielwijziging als beperkt ingeschat.  
De zone van het huidige PRUP die binnen voorliggend PRUP herbestemd wordt is op vandaag reeds groten-
deels ingevuld en verhard waardoor de impact hier te verwaarlozen is. 
 
In de omgeving van het plangebied zijn een aantal gekende bodemonderzoeken aanwezig. Uit de resultaten 
van OVAM blijkt dat er voor deze onderzoeken geen risico op verontreinig meer aanwezig zou zijn. In het kader 
van de project-MER (2009) werd tevens de impact bekeken van de uitbreiding van de grondwaterwinning op 
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deze gekende bodemonderzoeken. Hieruit bleek dat er geen significante effecten te verwachten waren ten ge-
volge van deze grondwaterwinning op eventuele nog aanwezige grondwaterverontreinigingen in de omgeving. 
In het kader van het PRUP wordt geen uitbreiding van de grondwaterwinning voorzien, waardoor er ook geen 
bijkomende effecten hiervan te verwachten zijn.  
Het is weinig waarschijnlijk dat er tijdens bij de uitbreidingen van het bedrijventerrein zelf een kans is op 
nieuwe, bijkomende bodem- en grondwaterverontreiniging aangezien de activiteiten allemaal gebeuren op 
verharde oppervlakten.  
 

 Grond- en oppervlaktewater  
Bij realisatie van het plan wordt een toename van bebouwing en de verharde oppervlakte verwacht. Zoals aan-
gegeven bij de referentiesituatie heeft de huidige bedrijfssite ongeveer 14,5 ha verharde oppervlakte. Uit-
gaande van de geplande bijkomende activiteiten volgens het masterplan (zowel binnen de contouren van het 
vigerende PRUP als van de uitbreidingszone binnen voorliggend PRUP) wordt de hoeveelheid bijkomende ver-
harde oppervlakte geschat op 11 ha. Met de vereiste buffernorm van 250 m³/ha voor de nieuwe verhardingen 
en gebouwen vraagt dit een bijkomend buffervolume van 2.750 m³. 
Het benodigde volume voor het bufferen van de verharde oppervlakte binnen het volledige bedrijventerrein 
(dus zowel het bestaande bedrijventerrein als de uitbreidingszone) in de toekomstige situatie bedraagt bijge-
volg 5600 m³. Daarnaast dient echter ook de inname van effectief overstromingsgevoelig gebied binnen de 
contouren van het bestaande PRUP gecompenseerd te worden. Het gaat hierbij om het deel dat op vandaag 
nog niet verhard is, maar door de uitbreiding wel mogelijks verhard wordt. De omvang hiervan is ongeveer 0,5 
ha. Hiervoor geldt dezelfde buffernorm van 250 m³/ha. Het totale benodigde buffervolume bedraagt dan onge-
veer 5725 m³.  
In de geplande situatie wordt een bufferbekken voorzien met een volume van 6000 m³. Dit bufferbekken is bij-
gevolg voldoende voor de buffering van afstromend hemelwater van het volledige bedrijventerrein. Dit buffer-
bekken zal aangelegd worden volgens de principes van de natuurtechnische milieubouw, maar zonder dat het 
bufferend effect gehinderd wordt, en met flauwe hellingwanden, zodat bijkomende infiltratie mogelijk wordt.  
De afwatering van de landbouwpercelen ten oosten van het bedrijventerrein gebeurd via het terrein van Noliko 
in de Hulsbosbeek. Om dit ook in de geplande situatie te bewerkstelligen zal een afwateringsgracht voorzien 
worden binnen de groenbuffer aan de oostelijke rand van het plangebied. 
Het bedrijfsafvalwater en sanitair afvalwater zal zoals in de huidige situatie gezuiverd worden in de afvalwater-
zuiveringsinstallatie aanwezig op het bestaand bedrijventerrein. De productie-uitbreiding, en het daaraan ge-
koppelde geloosd bedrijfsafvalwater, die voorzien wordt met de geplande uitbreiding binnen dit PRUP valt nog 
binnen de vooropgestelde productie- uitbreiding (maximaal 180.000 ton/jaar) zoals beoordeeld in de project-
MER. Hieruit bleek dat de capaciteit van de waterzuiveringsinstallatie nog voldoende is ook na de uitbreiding.  
Het regenwater dient gravitair af te lopen naar de nieuwe buffervijver die slecht één uitlaat krijgt (via knijpgat 
of knijpleiding) met een noodoverloop. Deze uitlaat moet uitkomen – indien mogelijk – in een gezamenlijke 
gracht of put, waar ook het koelwater, de afwateringsgracht en het gezuiverd afvalwater eerst toekomen. Na-
dat al dit water is samengekomen mag er pas dan vanuit die gracht of put één doorsteek zijn, dus één doorbo-
ring in de talud van de Hulsbosbeek om de lozing naar de Hulsbosbeek te realiseren. 
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6.3.1.4 Conclusie 
 
Er kan gesteld worden dat de uitvoerig van het PRUP niet zal resulteren in aanzienlijke negatieve milieueffecten 
op de discipline bodem, grond- en oppervlaktewater. Er worden de nodige maatregelen genomen om aanzien-
lijke negatieve effecten op de bodem, grond- en oppervlaktewaterhuishouding op te vangen. Er worden geen 
aanzienlijk negatieve effecten verwacht ten aanzien van zowel de planologische en de feitelijke toestand.  
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6.3.2 Discipline Fauna & Flora 
 
6.3.2.1 Beschrijving van de referentiesituatie 
 

 Biologische waardering 
Het plangebied gelegen ten oosten van de Zuid-Willemsvaart en het bestaande bedrijventerrein (bedrijfsge-
bouwen, verharding, waterzuivering) bestaat uit landbouwgronden met enkele bomenrijen, houtkanten en 
kleine bosjes ten oosten hiervan. 
 
Volgens de Biologische Waarderingskaart (BWK) komen ter hoogte van het plangebied en directe omgeving 
enkele biologisch (zeer) waardevolle vegetaties voor.  
Biologisch waardevol zijn de dijken (kd) en bomenrijen (kb) langs weerzijden van het kanaal en een klein naald-
houtbosje (pa) ter hoogte van het plangebied. De verspreide bomenrijen, houtkanten op de rand van akkers en 
graslanden en een klein loofhoutbosje in het landbouwgebied ter hoogte van het voormalige Hulsboshof-Stra-
terhof-Patersburghof, ten oosten van bestaande bedrijvigheid, zijn aangeduid als complex van minder waarde-
volle met waardevolle of zeer waardevolle elementen. Binnen deze zone is intussen ook een buffervijver aan-
gelegd.  
Biologisch zeer waardevolle vegetaties zijn aanwezig ten westen van de Zuid-Willemsvaart en bestaan uit een 
populierenbos met rietondergroei (lhi/mr), verruigd grasland (hr) en houtkanten (kh) gedomineerd door zwarte 
els. Deze vallen echter buiten het plangebied.  
De overige gronden binnen het plangebied en omgeving zijn biologisch minder waardevol en worden ingeno-
men door akkers, graslanden, enkele woningen, hoeves en het industrieterrein Kanaal-Noord ten noorden van 
de N73.  
  
Het kleine bosperceel binnen het bestaande PRUP bestaat uit gemengd loofhout gedomineerd door zwarte els 
en berk. De ondergroei is verruigd met veel bramen, verder komen kleefkruid, klimop en riet voor. Het perceel 
is gelegen ter hoogte van de N73 en valt buiten het eigenlijke plangebied, de oppervlakte hiervan bedraagt ca. 
60 a.  
Een tweede bosje is gelegen aan de rand van het plangebied en bestaat uit een dichte sparrenaanplanting 
(BWK code pa). 
Kleine landschapselementen in het plangebied bestaan uit korte bomenrijen van vooral zomereik, plaatselijk is 
populier de dominante soort. De houtkanten zijn samengesteld uit zwarte es, zomereik, hazelaar en berk.  
 

 Natura 2000 en VEN-gebieden 
Het Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) ‘Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof’ 
(BE2221314) situeert zich op 120 m ten noorden van de bedrijfsgrens Noliko. Het habitatrichtlijngebied (SBZ-H) 
‘Abeek met aangrenzende moerasgebieden’ (BE2200033) en overlappend met het VEN-gebieden nr. 407 ‘Het 
Stamprooierbroek, St.-Maartensheide en omgeving (inclusief Lozerheide en Smeetshof)’ zijn gelegen op ca. 
1200 m ten noorden en noordoosten het plangebied.  
 
Het vogelrichtlijngebied ‘Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof’ betreft een 
niet-integraal beschermd vogelrichtlijngebied met een totale oppervlakte van 13.125 ha. De te beschermen 
habitats zijn gefixeerde landduinen, droge en vochtige heiden, moerassen en vijvers, houtwallen en loofbossen. 
Circa 50% van het afgebakende gebied is bebost, in het merendeel van deze bossen (80-90%) is houtteelt de 
belangrijkste functie.  
Binnen het ruimer studiegebied (1,5 km vanaf het plangebied) zijn enkele beschermde habitats gelegen (op ba-
sis van de BWK). Dit zijn loofhoutbossen (qs, qa) ter hoogte van Eppel en enkele houtkanten (kh) in het land-
bouwgebied. De andere beschermde habitats zijn hier niet aanwezig.  
De voorkomende soorten van bijlage IV (beschermde vogelsoorten) in dit vogelrichtlijngebied zijn: woudaap, 
zwarte specht, ijsvogel, blauwborst, wespendief, blauwe kiekendief, boomleeuwerik, bruine kiekendief, mid-
delste bonte specht, nachtzwaluw, roerdomp, grauwe klauwier, porseleinhoen.  
 
6.3.2.2 Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische situatie 
 
Het herbestemmen van agrarisch gebied naar zone voor regionale bedrijvigheid zal slechts een beperkte im-
pact hebben op fauna en flora. De bestemming agrarisch gebied biedt, gezien de aansluitendheid bij bestaande 
bedrijvigheid en de eerder beperkte oppervlakte, slechts een beperkte meerwaarde op vlak van fauna en flora. 



Beschrijving en beoordeling van de mogelijke milieueffecten 
 

 

 1772, Revisie d 

Pagina 48 van 83 

De groenbuffer zoals voorzien in het vigerende PRUP blijft behouden, maar wordt gedeeltelijk verplaatst naar 
de rand van het plangebied.  
Bijkomende verhardingen kunnen wel een impact hebben op de waterhuishouding in het gebied (cfr. water). 
Gezien in de nabijheid geen groene, zoals natuurgebied, bestemmingen gelegen zijn, worden er bijgevolg geen 
aanzienlijke milieueffecten verwacht ten aanzien van de planologische situatie 
 
6.3.2.3 Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de feitelijke referentiesituatie 
 

 Ecotoopverlies en –creatie 
Door de uitbreiding van het bedrijventerrein in het oosten zullen bepaalde natuurwaarden verloren gaan. Het 
betreffen volgens de BWK deels ecologisch minder waardevolle percelen en deels complex van biologisch min-
der waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen.  
Deze laatste omvat enkele verspreide bomenrijen, houtkanten op de rand van akkers en graslanden ter hoogte 
van het plangebied. Ter hoogte van het huidige PRUP omvatten deze ook nog en een klein bosperceel langs de 
N73, bestaande uit gemengd loofhout gedomineerd door zwarte els en berk. Binnen deze zone is intussen een 
buffervijver aangelegd.  
Het verdwijnen van dit bosfragment werd reeds beoordeeld in de project-MER (2009) en behoort niet tot de 
eigenlijke opzet van voorliggend PRUP. In de project-MER werd beoordeeld dat voor het rooien van dit bos, het 
bosdecreet van toepassing is (Decreet: 13 juni 1990, gewijzigd bij decreet 9 mei 2014 en 5 september 2014). 
Hierbij geldt de compensatiefactor 2 (te rooien bos bestaat voor meer dan 80% uit inheems loofhout). Door de 
initiatiefnemer werd gekozen voor een compensatie in natura ter hoogte ter hoogte van de landschapsbuffer. 
Deze landschapsbuffer blijft behouden, maar wordt ter hoogte van het plangebied verplaatst naar de oostelijke 
rand. Om als compensatie te fungeren dient de oppervlakte van deze buffer minstens 1,2 ha (2 x de opper-
vlakte van ontbossing van 60 a) te bedragen.  
Uit de huidige versie van het PRUP blijkt dat er een zone van ongeveer 1,5 ha wordt herbestemd als land-
schapsbuffer. Hiermee wordt voldoende ruimte voorzien om deze compensatie te realiseren.  
Een tweede bosje is gelegen aan de rand van het plangebied en bestaat uit een dichte sparrenaanplanting 
(BWK code pa). Het kleine sparrenbosje kan geïntegreerd worden in de landschapsbuffer.  
Ook worden de waardevolle bomenrijen, binnen het complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle 
en zeer waardevolle elementen, maximaal behouden. 
 
Binnen het plangebied wordt een buffervijver voorzien (verplaatsing en uitbreiding van bestaande buffervijver). 
Deze buffervijver wordt op landschappelijk verantwoorde wijze ingericht volgens de principes van de natuur-
technische milieubouw. Dit biedt bovendien de mogelijkheid tot ecotoopcreatie. 
 

 Versnippering en barrièrewerking 
De creatie van een landschapsbuffer langs de rand van het plangebied in verlengde van de bestaande land-
schapsbuffer langs het bedrijventerrein zorgt voor een verbinding met de biologisch waardevolle strook langs 
de Zuid-Willemsvaart in het zuiden en de aan te leggen buffervijver in het noorden. Het plan zorgt bijgevolg 
voor de creatie van een bijkomende verbinding voor fauna en flora.  
Gezien de bijkomende bedrijvigheid aansluit bij de bestaande bedrijvigheid wordt er verder geen versnippe-
rende impact verwacht ten gevolge van het plan. 
 

 Verstoring 
In de opgemaakte project-MER (2009) werd de impact bekeken van de ontwikkelingen, zoals grondwaterwin-
ning en impact van lucht- en geluidsemissies, op de kwetsbare gebieden en vegetaties in de omgeving van het 
plangebied. Het plan voorziet geen bijkomende activiteiten of installaties zoals beoordeeld in de project-MER. 
Voorliggend PRUP geeft wel de mogelijkheid tot grotere oppervlaktes voor de aanwezige en geplande functies 
en het uitoefenen van activiteiten in de uitbreidingszone. 
 
In het kader van de project-MER (2009) werd de impact bekeken van de uitbreiding van de grondwaterwinning 
op kwetsbare vegetaties en speciale beschermingszones en VEN-gebieden. Hieruit bleek dat er geen signifi-
cante effecten te verwachten waren ten gevolge van deze grondwaterwinning.  
Gezien het ontbreken van grondwaterafhankelijke vegetaties binnen een zone van 1500 m vanaf Noliko en ge-
zien de natuurlijke schommelingen zijn de verlagingen hier verwaarloosbaar en hebben ze geen significant ne-
gatieve invloed op de vegetaties in de speciale beschermingszone of VEN-gebieden.  
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In het kader van het PRUP wordt geen uitbreiding van de grondwaterwinning voorzien, waardoor er ook geen 
bijkomende effecten hiervan te verwachten zijn.  
 
Ook op vlak van lucht- of geluidkwaliteit blijkt het de mogelijke impact op de kwetsbare vegetaties in de omge-
ving van Noliko verwaarloosbaar. 
 
6.3.2.4 Conclusie 
 
Zowel ten opzichte van de planologische als de feitelijke situatie worden geen aanzienlijk negatieve milieuef-
fecten verwacht. 
 
 
6.3.3 Discipline landschap, bouwkundig erfgoed & archeologie 
 
6.3.3.1 Beschrijving van de referentiesituatie 
 

 Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten, monumenten  
Dichtstbijzijnde beschermingen liggen op een afstand van meer dan 1,5 km, ter hoogte van de omliggende ker-
nen van Bree, Tongerlo en Opitter.  
 

 Inventaris bouwkundig erfgoed 
Ten oosten van het plangebied situeren zich enkele gebouwen die zijn opgenomen in de inventaris bouwkundig 
erfgoed. Het gaat om: 

 ‘Parochiekerk Sint-Lutgardis’ op ca. 560 m ten oosten van plangebied, langs ’t Hasseltkiezel. 

 ‘Hoeve Straeterhof’ op ca. 540 m ten oosten van het plangebied, langs Stratenhofweg. 

 ‘Hoeve Patersburgerhof’ op ca. 680 m ten oosten van het plangebied, langs de Veldstraat.  
 

 Landschapsatlas 
Ten oosten van de bestaande bedrijvigheid is er in de landschapsatlas een relictzone terug te vinden. De relict-
zone ‘landbouwgebied Tongerlo’ grenst pal aan de huidige bedrijfsterreinen. Het plangebied bevindt zich in 
deze relictzone, dewelke bestaat uit een groot aaneengesloten open akkergebied op plaggen. Ook een deel van 
de reeds bestaande bedrijvigheid (bedrijfsgebouwen, verharding, …) valt binnen deze relictzone.  
Ten zuiden, grenzend aan de huidige bedrijfsterreinen, bevindt zich het lijnrelict ‘Zuid-Willemsvaart’.  
De dreef langsheen de Zuid-Willemsvaart bestaande uit rode beuk, populieren alsook gedeeltelijk kastanje en 
eik is een sterke landmark.  
Binnen het plangebied is een puntrelict aangeduid, zijnde ‘Hulsboshof’ (P70685). Deze hoeve is intussen echter 
reeds afgebroken.  
 

 landschappelijke structuur en perceptieve kenmerken en belevingswaarde 
Het huidige bedrijventerrein situeert zich ten oosten van het centrum van Bree, en wordt hiervan gescheiden 
door de Zuid-Willemsvaart. Deze zone wordt gekenmerkt door grootschalige industrie, zijnde het bedrijventer-
rein Kanaal. Ten oosten hiervan ligt een open landbouwlandschap, met enkele verspreide hoeves of kleinere 
kernen. Het plangebied valt voornamelijk, met uitzondering van het te herbestemmen deel van het vigerende 
PRUP, binnen dit open landschap.  
Dit open landschap wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van vele kleine landschapselementen. Het gaat 
om bomenrijen (zomereik, acacia, berk en zwarte els), hagen en houtkanten alsook naald- en loofhoutbosjes. 
Door deze kleine landschapselementen krijgt men een compartimentering van het landschap. Op sommige 
plaatsen kan men spreken van een gefragmenteerd coulisselandschap als overgang naar open agrarisch gebied.  
Momenteel is de beplanting in de groenbuffer nog onvoldoende groot richting het open landschap waardoor 
de bedrijvigheid vanuit dit open landschap grotendeels zichtbaar is.  
 

 Archeologisch erfgoed 
De databank CAI levert geen informatie op over archeologisch sites ter hoogte van het plangebied. 
Aan de overzijde van de N73, ter hoogte van de uitbreidingzone van het bedrijventerrein ‘Kanaal-Noord aan de 
noordelijke kant van de N73’ is er wel een archeologische site gesitueerd (CAI 208269). Deze site bestaat uit 
twee delen, één langs de N73 zelf tegenover de uitbreidingszone van het plangebied, en één ten noorden van 
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het bedrijventerrein op 900m afstand van het plangebied. Op basis van archeologische onderzoek in 2014 zijn 
hier vondsten gedaan van het neolithicum tot de nieuwste tijden. De meeste vondsten werden echter gedaan 
in het noordelijkste stuk.  
 
Ander vondsten in de ruimere omgeving betreffen voornamelijk losse vondsten op basis van metaaldetectie 
(Bronstijd, Romeins, 16de-17de eeuw).  
 
6.3.3.2 Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische situatie 
 
Door de uitbreiding van het bedrijventerrein wordt een kleine zone agrarisch gebied herbestemd naar zone 
voor regionale bedrijvigheid. Deze bedrijvigheid sluit aan op de bestaande bedrijvigheid, en betekent slechts 
een beperkte inname van het open landbouwgebied. De effecten ten aanzien van de versnippering van de 
landschappelijke structuur worden bijgevolg beperkt. Door het voorzien van een landschapsbuffer langs de 
oostelijke rand van het plangebied en lineaire kleine landschapselementen binnen het plangebied, wordt de 
landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein als geheel planologisch verankert. 
Globaal gezien kan worden gesteld dat de herbestemming geen aanzienlijk negatieve milieueffecten zal heb-
ben voor de discipline ‘landschap’. 
 
6.3.3.3 Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de feitelijke referentiesituatie 
 

 Wijziging landschappelijke structuur en relaties en perceptieve kenmerken en belevingswaarde 
Door de uitbreiding van het bedrijventerrein in het oosten worden de bestaande landschapsstructuren gewij-
zigd. De kleine landschapselementen die deel uitmaken van een gefragmenteerd coulisselandschap hier aan-
wezig zullen deels verdwijnen waarbij de overgang van bedrijventerrein naar open agrarisch gebied verstoord 
wordt. Het betreft echter een beperkte inname van open landbouwgebied ten gevolge van uitbreiding bedrij-
vigheid aansluitend bij bestaande bedrijvigheid. Overigens wordt er een landschapsbuffer voorzien langs de 
oostelijke rand van het bedrijventerrein. 
In het vigerende PRUP was deze groenbuffer ook voorzien, maar op terrein is deze nog niet volledig gereali-
seerd. De groenbuffer van dit PRUP wordt lokaal opgeheven ter hoogte van het plangebied en verplaatst naar 
de oostelijke rand van de uitbreidingszone. Dit zorgt voor een visuele afscherming van de bedrijvigheid en een 
optimale landschappelijke integratie in de omgeving. Deze groenbuffer zal aansluiten op de bestaande lineaire 
landschapselementen, waardoor hiermee een landschappelijke geheel wordt gecreëerd. 
 
Er kan dus gesteld worden dat bij de uitvoering van het plan de landschappelijke inbedding van het bedrijf zal 
verbeterd worden. 
 

 Wijziging erfgoedwaarde en archeologie 
Het plangebied is gelegen binnen de relictzone ‘landbouwgebied Tongerlo’. Het bestaande bedrijventerrein 
zorgt op vandaag reeds voor een verstoring van deze relictzone. Het voorzien van een landschapsbuffer langs 
de oostelijke rand van het bedrijventerrein, zal zorgen voor een betere afscherming en buffering van het ter-
rein ten aanzien van deze relictzone. Deze landschapsbuffer zal ook zorgen voor een verbetering ten aanzien 
van de omliggende erfgoedwaarden (bouwkundige relicten), gezien deze zorgt voor een visuele afscherming.  
Gezien het puntrelict ter hoogte van het plangebied, zijnde ‘Hulsboshof’ (P70685), reeds afgebroken is, is de 
impact hierop niet meer relevant.  Het plangebied sluit niet aan op de Zuid-Willemsvaart, waardoor ook de im-
pact op dit lijnrelict te verwaarlozen is.  
 
De verdere invulling van het plangebied zal vergraving met zich meebrengen. Hierdoor bestaat een potentiële 
kans op het vernietigen/ aantasten van archeologische waarden. Hoewel ter hoogte van het plangebied geen 
archeologische gekende vondsten aanwezig zijn, wijzen de gekende sites in de omgeving wel op enige archeo-
logische potentie van het plangebied. Daarom dient de mogelijkheid tot archeologische prospectie bij werken 
met impact op de bodem gevolgd door eventuele opgravingen gegarandeerd te worden.  
 
6.3.3.4 Conclusie 
 
Ten aanzien van discipline landschap worden geen aanzienlijke milieueffecten verwacht, zowel ten opzichte 
van de planologische als de feitelijke situatie.  
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6.3.4 Discipline mens ruimtelijke aspecten (inclusief hinder en mobiliteit) 
 
6.3.4.1 Beschrijving van de referentiesituatie 
 

 Ruimtegebruiksfuncties 
Het plangebied bestaat uit open landbouwgebied en een beperkte zone uit bedrijvigheid en deels gereali-
seerde landschapsbuffer (ter hoogte van het op te heven deel van het vigerende PRUP). Het plangebied sluit 
aan de een bestaande bedrijventerrein. Deze bedrijvigheid maakt deel uit van een grootschalig bedrijventerrein 
Kanaal-Noord. De bedrijvigheid is verder opgedeeld in 2 terreinen, zijnde het bedrijventerrein ten noorden van 
de N73 ’t Hasseltkiezel en bedrijventerrein ten zuiden van ’t Hasseltkiezel.  
Het bedrijventerrein ten noorden van de N73 is een is een gedifferentieerd bedrijventerrein, met grote en 
kleine bedrijven en uiteenlopende activiteiten. Het bedrijventerrein ten zuiden van ’t Hasseltkiezel is volledig 
ingenomen door het conservenbedrijf “Noliko”. 
Het terrein omvat verschillende gebouwen en verhardingen, alsook een eigen waterzuiveringsinstallatie en een 
waterbufferbekken. Het oostelijk deel van het vigerende PRUP is nog niet volledig ingevuld met bedrijvigheid, 
wel is hier een buffervijver aanwezig, maar is verder ingevuld met landbouwgebied en klein loofhoutbosje ter 
hoogte van het voormalige Hulsboshof-Straterhof-Patersburghof. Dit landbouwgebied is echter al bestemd 
naar bedrijvigheid (vigerende PRUP). 
Het eigenlijke plangebied ten oosten hiervan is eveneens ingevuld met landbouwgebied, enkele bomenrijen en 
een klein naaldhoutbosje. 
Het plangebied omvat (delen van) een 5-tal landbouwpercelen, voornamelijk akkerland (mais) en één weiland. 
Dit deel is volgens het gewestplan bestemd als landbouwgebied, en is tevens gelegen in herbevestigd agrarisch 
gebied (HAG) ‘regio Limburgse Kempen en Maasland’.  

De landbouwpercelen zijn al grotendeels in eigendom van Noliko. 

 

 Mobiliteit en bereikbaarheid 
 
Fiets- voetgangersverkeer 
In het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk is de N73 aangeduid als functionele route. De bestaande 
fietspaden zijn echter niet conform (smalle, gemarkeerde fietspaden zonder afscherming). Ter hoogte van het 
plangebied zouden in het kader van een module 13 en 14 (zie verder) vrijliggende fietspaden aangelegd wor-
den. 
 
Het oostelijke jaagpad van de Zuid-Willemsvaart is geselecteerd als alternatieve route. De kruising met de N73 
is ongelijkgronds. 
 



Beschrijving en beoordeling van de mogelijke milieueffecten 
 

 

 1772, Revisie d 

Pagina 52 van 83 

 

 
Figuur 6-1: Uitsnede bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (bron: provincie Limburg) 

 
Uit de onderstaande figuur blijkt dat er geen directe interferentie is met het recreatief fietsroutenetwerk. Er is 
een route ten westen van het kanaal. Deze kruist de N73 ongelijkgronds. Op enige afstand is er ook een route 
ten oosten van het kanaal (via knooppunt 10) die de N73 kruist. 
 

 
Figuur 6-2: Uitsnede recreatief fietsroutenetwerk (bron: fietsnet.be) 

 
Omwille van de ligging buiten de bebouwde kom is het niet verwonderlijk dat geen aparte voetpaden zijn voor-
zien. Het aantal werknemers dat te voet komt is omwille van de ligging, de aard van het werk en de afwezig-
heid van voetpaden verwaarloosbaar. Het fietsgebruik bedraagt ongeveer 10% bij werknemers. Dit aandeel 
blijkt in de laatste jaren toe te nemen. Het bedrijf neemt hiervoor maatregelen zoals het voorzien van fietspar-
keerplaatsen dicht bij de tikklok. 
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Openbaar vervoer 
De site is beperkt ontsloten met het openbaar vervoer. Het gaat om lijn 14b Bree – Molenbeersel en 16 Hasselt 
– Maaseik. De Lijn kent een beperkt aantal ritten voorzien in functie van schoolverkeer. Lijn 16 kent een uur 
frequentie. 
 
In de huidige toestand wordt het openbaar vervoer weinig gebruikt door de werknemers. Voor arbeiders blijkt 
dit niet haalbaar omwille van het shiftensysteem. Voor bedienden zou het kunnen, maar momenteel komt on-
geveer 1% van het personeel met het openbaar vervoer. 
 

 
Figuur 6-3: Uitsnede netplan (bron: De Lijn) 

 
Gemotoriseerd verkeer 
Uit het mobiliteitsplan van de gemeente Bree (2011) blijkt volgende relevante wegencategorisering (inclusief 
RSV en RSPL): 

 Primaire weg type II (verzamelen op Vlaams niveau) 

 N73-Rode Kruislaan ten westen van Industriezone Kanaal Noord 

 Lokale weg type I (verbinden op lokaal niveau) 

 N73-Het Hasseltkiezel ten oosten van Industriezone Kanaal Noord 

 Lokale weg type II (verzamelen op lokaal niveau) 

 Industrieterrein Kanaal-Noord 
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Figuur 6-4: Wegencategorisering (bron: mobiliteitsplan Bree) 

 
In het mobiliteitsplan wordt ook een ontsluitingsvisie voor het bedrijventerrein Kanaal Noord geponeerd. Dit 
wordt momenteel ontsloten door de weg Industrieterrein Kanaal Noord, die op twee plaatsen aansluit op de 
N73. Het bedrijventerrein ten zuiden van de N73 ontsluit rechtstreeks op de N73. Er is een uitbreiding voorzien 
tot aan de Jennenstraat in het noorden en de Kuilenstraat in het oosten. Vanuit het streefbeeld N73 wordt 
voorgesteld het kruispunt Roermondstraat – Industrieterrein Kanaal Noord als hoofdtoegang tot de bedrijven-
terreinen uit te bouwen. Hiertoe wordt het knooppunt heringericht met een grote rotonde. Ter hoogte van de 
tweede aansluiting van Industrieterrein Kanaal Noord wordt de middengeleider doorgetrokken, zodat hier 
geen conflicterende linksafslagbewegingen meer voorkomen. Deze tweede secundaire uitgang is noodzakelijk 
omwille van de grote piekintensiteiten als gevolg van manifestaties in de evenementenhal Expodroom. 
 
In het project ‘Ontsluiting industrieterrein Kanaal Noord Module 13 + Module 14’ wordt een heraanleg van het 
wegsegment ter hoogte van plangebied voorzien. Aan het oostelijke kruispunt (aansluiting Noliko) wordt een 
turborotonde voorzien. Het westelijke kruispunt met de Nulkensstraat wordt voorzien van een rechts-in – 
rechts-uitconstructie waarbij de middenberm gesloten wordt. De timing voor de realisatie hiervan is onduide-
lijk. 
 

 
Figuur 6-5: Ontwerpplan N73 ter hoogte van plangebied 
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Het huidig wegprofiel bestaat uit 2 x2 rijstroken afgescheiden door een middenberm. De N73 is een 
voorrangsweg. Ter hoogte van kruispunten zijn er linksvoorsorteerstroken. Het snelheidsregime is 90km/u. De 
fietspaden zijn gemarkeerd, smal en niet fysiek afgescheiden van de rijweg. 
 
Noliko takt in de huidige toestand aan op de N73 via de Roermonderstraat. Parkeren in functie van het bedrijf 
wordt volledig op eigen terrein opgevangen. 
 
Huidige verkeersgeneratie 
Op basis van de toegangsgegevens kan een gedetailleerd zicht verkregen worden op het huidige mobiliteitspro-
fiel van het bedrijventerrein Noliko. Gelet op de aard van de bedrijvigheid is dit variabel doorheen het jaar. Dit 
is goed te zien als de bewegingen van externen uitgezet worden per maand. Per maand fluctueert het aantal 
externe verkeersbewegingen tussen 3800 en 5300 per maand. September blijkt een piekmaand. 
 

 
Figuur 6-6: Fluctuatie verkeersbewegingen externen per maand (enkel ingaand) 

 
Ook doorheen de week fluctueert dit. Tijdens het weekend is er nauwelijks trafiek. Tijdens de piekmaand sep-
tember gaat het om 200 tot 250 verkeersbewegingen door externen per dag. 
 

 
Figuur 6-7: Fluctuatie verkeersbewegingen externen per dag in september (enkel ingaand) 

 
Naast bewegingen door externen is er natuurlijk ook een verkeersgeneratie door werknemers. Uit de gegevens 
van 17 september 2015 blijkt dat 653 voertuigen van werknemers aankomen (en weer vertrekken) per dag. 
Samen met 271 bewegingen door externen zijn er dus 924 ingaande bewegingen per dag. 
 
De werknemers komen hoofdzakelijk met de auto (als bestuurder). Het gaat om circa 80%. Carpooling (5%) en 
de (brom)fiets (14%) zijn ook relevante vervoermiddelen. Het openbaar vervoer wordt zeer weinig gebruikt 
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(1%). De verkeersbewegingen door externen gebeuren vooral met vrachtwagen (73%), de overige met bestel-
wagen (9%) en auto (18%). 
 
Omwille van het shiftensysteem komen niet alle werknemers tijdens de klassieke spitsuren aan. Ook de ver-
keersgeneratie van de externen is gespreid. Dit leidt tot volgend ingaand verkeerspatroon. 
 

 
Figuur 6-8: Patroon alle verplaatsingen 17 september 2015 

 
Omgerekend naar personenauto-equivalenten4 genereert Noliko in de huidige toestand 893 pae per dag (in-
gaand), dus in totaal 1786 pae per dag (in + uit).  
 
De voorgaande figuur kan omgerekend worden naar personenauto-equivalenten, waardoor de verkeersgenera-
tie van de huidige toestand duidelijk wordt. 
 

                                                                                 
4 Enkel gemotoriseerd verkeer, volgens omrekening Richtlijnenboek 
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Figuur 6-9: Alle verplaatsingen gemotoriseerd verkeer (in pae/u) 17 september 2015 

 
Gebruik van het netwerk 
 
Kruispunttellingen 
Op dinsdag 21 en donderdag 23 september 2010 werden kruispunttellingen uitgevoerd op de kruispunten N73 
x Roermonderstraat en N73 x Nulkensstraat. 
 

 
Figuur 6-10: Stroomdiagrammen N73 x Nulkensstraat (bron: Startnota module 14: Ontsluiting Kanaal Noord 
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Figuur 6-11: Stroomdiagrammen N73 x Roermonderstraat (bron: Startnota module 14: Ontsluiting Kanaal Noord 

 
Doorsnedetellingen 
In oktober 2010 voerde AWV doorsnedetellingen uit op hectometerpunt 13,1 (net ten oosten van het kanaal). 
Hieruit bleek dat de N73 maximum 750 voertuigen op een werkdag richting Bree te verwerken krijgt, richting 
Kinrooi is dit ongeveer 650. 
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Figuur 6-12: Intensiteiten N73 

 

 Leefomgeving 
Ten oosten van het plangebied zijn enkele meer verspreid liggende woningen (hoeves) gelegen. De dichtstbij-
zijnde liggen op een afstand van ca. 50 m afstand van het plangebied, zijnde twee hoeves in de Roermond-
straat, en één in de Hulsbosstraat. Momenteel is de beplanting van de huidige groenbuffer langs de oostelijke 
kant van vigerende PRUP nog onvoldoende groot richting deze woningen, waardoor het bedrijventerrein vanaf 
deze woningen grotendeels zichtbaar.  
 

 Geluid  
Het akoestisch klimaat in het studiegebied wordt gedurende de dag- en avondperiodes hoofdzakelijk bepaald 
door het drukke verkeer op de gewestweg ’t Hasseltkiezel ten noorden van het plangebied.  
Ook de activiteiten van Noliko en de naburige bedrijven hebben een invloed op het omgevingsgeluid. Gedu-
rende de nachtperiode valt het verkeerslawaai grotendeels weg en is voornamelijk het industriegeluid bepa-
lend voor het omgevingsgeluid. 
Geluidsbronnen op de site van Noliko zijn onder andere koeltorens, ventilatoren, was- en sorteerinstallaties, 
stookketels en activiteiten zoals het verhandelen (verplaatsen, ophalen en neerzetten) van container.  
 

 
Figuur 6-13: Geluidskaart wegverkeer (Lden) 
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Figuur 6-14: Geluidskaart wegverkeer (Lnight) 

 

 Lucht 
In het opgemaakte project-MER werd een analyse gemaakt van de huidige (referentiesituatie 2009) luchtkwali-
teit en geuremissies afkomstig van de bedrijvigheid.  
Hieruit blijkt dat: 

 inzake NO2 : Rekening houdend met de gehanteerde aannames inzake achtergrondconcentratie 
kan men stellen dat de actuele NO2 bijdragen niet van die aard zijn dat de luchtkwaliteitsdoelstel-
lingen overschreden worden. 
Dit blijkt ook uit het geoloket Lucht van de VMM waar de luchtkwaliteit voor de periode 2010- 
2012 voor een aantal parameters wordt weergegeven: 

 jaargemiddelde NO2: 19 µg/m³ (2012) (Vlaremnorm: 40 µg/m³) 

 jaargemiddelde PM10: 21 µg/m³ (gemiddelde 2010-2012) (Vlaremnorm: 40 µg/m³) 

 aantal overschrijdingen van de dagnorm PM10: 14 tot 18 x/jaar (gemiddelde 2010-2012) 
(Vlaremnorm: 35x/jaar) 

Er werden over de periode 2010-2012 dus geen normoverschrijdingen waargenomen. De lucht-
kwaliteit ter hoogte van het plangebied kan als vrij goed beoordeeld worden. 

 De huidige bedrijfsactiviteiten zorgen voor geuremissies. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tus-
sen geur afkomstig van het productieproces zelf (enerzijds de kookgeur en anderzijds de geur van 
organische zure) en de geur van de waterzuivering. In functie van de project-MER (2009) werden 
geurwaarnemingsmetingen uitgevoerd:  

 Met betrekking tot de geurimpact rondom de waterzuivering wordt op basis van een IFDM be-
rekening, waarbij de totale geuremissies van de waterzuivering toegewezen wordt aan twee 
oppervlaktebronnen, slechts een beperkte impact berekend t.h.v. de woningen.  

 Wat betreft de geur van de procesinstallaties kan, gezien er geen klachten inzake hinder gefor-
muleerd worden, aangenomen worden dat de combinatie van blootstellingsconcentratie, fre-
quentie en aard van de geur dermate is dat in de omgeving geen overmatige hinder ondervon-
den wordt. 

 

 Externe mensveiligheid 
Er zijn geen Seveso-inrichting in of in de nabijheid van het plangebied gehuisvest. Er bevinden zich ook geen 
Seveso-inrichtingen in een straal van 2 km rond het plangebied.  
 

 Hoogspanningsleiding 
Het bedrijventerrein wordt doorkruist door een bovengrondse hoogspanningslijn ten zuiden van het plange-
bied, parallel aan de Zuid-Willemsvaart. 
 
6.3.4.2 Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische situatie 
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De herbestemming van agrarisch gebied naar gebied zone voor regionale bedrijvigheid betekent een verlies 
aan landbouwpercelen, maar een winst aan bedrijvigheid.  
Die uitbreidingzone is echter gelegen in herbevestigd agrarisch gebied (HAG). In functie hiervan zal door de 
stad Bree gezocht worden naar planologische compensatie van de inname van ongeveer 10 ha HAG (uitbrei-
ding bedrijvigheid inclusief landschapsbuffer en wegenis = inname agrarisch gebied volgens het gewestplan). 
Dit wordt geregeld in een ander gemeentelijk RUP.  
Voor de cultuurgronden die een bestemmingswijziging krijgen, gelden er ruime overgangsbepalingen vanuit 
het mestdecreet, garanties en vergoedingen.  
De uitbreidingszone van bedrijvigheid sluit ruimtelijk aan bij de bestaande bedrijvigheid zonder de ruimtelijk-
functionele samenhang van het agrarische gebied aan te tasten of te versnipperen.  
De invloed van het planvoorstel op het ruimtelijk functioneren van de agrarische structuur is bijgevolg beperkt. 
 
Op basis van deze elementen kan gesteld worden dat het plan geen aanzienlijke negatieve milieueffecten heeft 
voor de discipline mens ruimtelijke aspecten. 
 
 
6.3.4.3 Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de feitelijke referentiesituatie 
 

 Ruimtegebruiksfuncties 
Het plangebied is grotendeels gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. In de omzendbrief RO/2010/01 wordt 
gesteld dat “De Vlaamse Regering stelt dat binnen deze gebieden – gezien de herbevestiging van de agrarische 
gebieden deel uit maakt van de uitvoering van de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaan-
deren – gemeentelijke en provinciale planningsinitiatieven geen betekenisvolle afbreuk mogen doen aan de 
ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische macrostructuur. Bij de beoordeling van de aanvragen voor 
stedenbouwkundige vergunningen voor niet-agrarische functies in deze gebieden moet bij de advisering en be-
sluitvorming echter wel voldoende terughoudend opgetreden worden, teneinde een aantasting van de ruimte-
lijk-functionele samenhang van de agrarische structuur te vermijden. Om die reden zal, binnen de beoordelings-
gronden voorzien in artikel 4.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de functionele inpasbaarheid ten 
aanzien van de hoofdfunctie landbouw een bijzonder aandachtspunt zijn”. 
Als algemeen uitgangspunt geldt dat in de mate van het mogelijke en bij voorkeur binnen eenzelfde plannings-
initiatief (het PRUP), de nodige acties worden ondernomen om het planologisch evenwicht te herstellen. 
Gemeentelijke of provinciale dienen steeds getoetst worden aan de ruimtelijke doelstellingen voor de op 
Vlaams niveau herbevestigde agrarische gebieden. Elementen die in deze verantwoording minstens aan bod 
moeten komen zijn: 

 Onderzoek naar de alternatieve locaties: 
Het plan betreft een uitbreiding van een bestaand bedrijventerrein.  
Gezien het bestaande bedrijf reeds bestemd is als zone voor regionale bedrijvigheid (vigerende 
PRUP) en gezien het bedrijf reeds over de noodzakelijke hoogtechnologische infrastructuur en 
grondstoffen (o.a. aanwezigheid van geschikt water) beschikt om de geplande productie- en af-
vulcapaciteit te realiseren is een volledige herlocalisatie van het bedrijf geen optie. 
Overigens zijn de uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf beperkt tot de oostelijke richting. In 
het zuidwesten wordt het plangebied immers begrensd door de Zuid-Willemsvaart, en in het 
noorden door de weg N73 (’t Hasseltkiezel). Ten westen van de Zuid-Willemsvaart is overigens 
eveneens HAG gelegen, en ten noorden van de N73 is de ruimte overigens al ingenomen door 
bedrijvigheid.  
Gezien het bedrijventerrein langs de oostelijke kant volledig grenst aan HAG is een alternatieve 
locaties voor de uitbreiding zonder inname van HAG geen optie. 

 Onderzoek naar de impact: 
De impact op de landbouwfunctie wordt als beperkt ingeschat. De redenen hiervoor zijn dat de 
inname van landbouwpercelen eerder beperkt is, maximaal 10 ha, aansluitend bij bestaande be-
drijvigheid en de N73, waarbij dat deze gronden overigens reeds grotendeels in eigendom zijn 
van het bedrijf Noliko.  

 Onderzoek naar de mogelijke flankerende maatregelen 
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Afleidende uit voorgaande redenering levert het plangebied bijgevolg een beperkt bijdrage aan 
het functioneren van het landbouwgebied in het geheel, en het herbevestigd agrarisch gebied in 
het bijzonder.  
Deze compensatie zal op lokaal niveau worden georganiseerd.   

 
Gezien de eerder beperkte inname van landbouwgronden aansluitend bij de bestaande bedrijvigheid, gezien de 
landbouwgronden al grotendeels in eigendom zijn van het bedrijf, gezien er planologische compensatie voor-
zien wordt voor de inname van HAG, worden er geen aanzienlijke effecten verwacht ten gevolge van de in-
name van landbouwgrond. 
Verder betekent het plan een winst aan bedrijvigheid.  
 

 Mobiliteit en bereikbaarheid 
Het mobiliteitsprofiel van het plangebied, zijnde de uitbreidingszone van het bedrijventerrein Noliko, kan niet 
los gezien worden van dit bedrijventerrein. Om deze redenen wordt in onderstaande paragrafen een analyse 
en beoordeling gemaakt van de verkeersgeneratie voor de volledige site van Noliko (cfr. Masterplan 2020).  
 
Wijziging verkeersgeneratie 
Op basis van de verwachte toename van zowel het personeelsbestand als de productie (vrachtverkeer), kan 
een prognose van de toekomstige verkeersgeneratie opgesteld worden, eveneens voor de drukke september-
periode. Men verwacht op dagbasis 295 externen. Dit is een beperkte toename t.o.v. de huidige toestand (+24, 
+9%). Qua personeel verwacht men 723 verplaatsingen (enkel in). Dit is een toename met 70 verplaatsingen 
(+11%).  
 
Een gelijkaardige grafiek van het in- en uitgaand gemotoriseerd verkeer kan opgesteld worden voor de toekom-
stige situatie. 
 

 
Figuur 6-15: Alle verplaatsingen gemotoriseerd verkeer (in pae/u) prognose 

 
Doorstroming, ontsluiting en verkeersveiligheid 
Dergelijke weg als de N73 met 2x2 rijstroken met een beperkt aantal kruispunten en scheiding van de verkeers-
deelnemers heeft een capaciteit van ongeveer 2400 voertuigen per uur per richting5. Uit de tellingen blijkt dat 
de N73 in de huidige toestand maximaal 750 voertuigen per uur per richting draagt. Dit komt neer op een I/C-
verhouding van 31%. Er is dus nog een zeer ruime restcapaciteit. De toename van het verkeer omwille van de 
ontwikkelingen zijn beperkt. Het gaat om enkele tientallen voertuigen extra per uur, zodat gesteld kan worden 
dat dit een verwaarloosbare invloed heeft op de doorstroming op de N73.  

                                                                                 
5 Bron: Streefbeeldstudie N73 Bree-Kinrooi, startnota 
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Indien de N73 heraangelegd wordt, zal de turborotonde maatgevend worden. Uit de startnota van de module 
14 blijkt dat, op basis van berekeningen met de methode Bovy, een dubbelstrooksrotonde geen problemati-
sche wachttijden zal opleveren. De Rf-waarde per tak dient bij een dergelijke berekening hoger te zijn dan 1,5. 
In dat geval worden geen doorstromingsproblemen verwacht. Uit de berekeningen van de startnota volgt dat 
de laagste Rf-waarde (noordelijke tak in de avondspits) 2,48 bedraagt. Dit samen met het feit dat momenteel 
een turborotonde in plaats van een traditionele dubbelstrooksrotonde wordt voorgesteld en dat een turboro-
tonde een hogere capaciteit heeft, zorgt ervoor dat geen doorstromingsproblemen te verwachten zijn als ge-
volg van de ontwikkelingen. 
 
De ontsluiting via de Roermonderstraat is in de huidige toestand van een voorrangsregeling voorzien. Op ter-
mijn wordt dit een turborotonde. Dit zal steeds de hoofdontsluiting zijn. In functie van een vlotte bedrijfsvoe-
ring wordt de mogelijkheid opengelaten om een 2de secundaire ontsluiting te voorzien. De N73 is geselecteerd 
als primaire weg type II tot aan het kruispunt met de Roermonderstraat. In het RSV wordt bij de ontwikkelings-
perspectieven aangegeven dat op een dergelijke weg geen nieuwe rechtstreekse toegang tot particulier terrein 
(geen nieuwe kruispunten en dwarsverbindingen, afwikkeling gebeurt via ventwegen op bestaande kruispun-
ten) voorzien mag worden, kan een dergelijke 2de ontsluiting enkel ten oosten van de Roermonderstraat.  
 
De bestaande gesloten middenberm is ook voorzien in de herinrichtingsplannen voor de N73. Dit impliceert dat 
deze secundaire ontsluiting enkel via een rechts-in – rechts-uitconstructie kan aantakken. 
 
De toename van het verkeer ten gevolge van de ontwikkelingen is beperkt. Het gaat om een toename op kruis-
puntniveau van enkele tientallen pae/u ten opzichte van een huidige kruispuntbelasting van 1300 à 1400 
pae/u. Er is een verband tussen de hoeveelheid verkeer en het aantal en ernst van de ongevallen, maar dit is 
niet noodzakelijk lineair. In de huidige toestand is de N73 (en de kruispunten) niet optimaal aangepast aan de 
gewenste functie van de weg. Een heraanleg zoals voorzien in de module 14 is wenselijk. De effecten van de 
ontwikkelingen in het plangebied zijn niet de directe aanleiding tot een gewenste heraanleg, maar dragen er 
net als alle andere verkeersgeneratoren toe bij. 
 
In de huidige toestand gebruiken veel werknemers de auto. De aard van de bedrijvigheid en het shiftensysteem 
is daar niet vreemd aan, maar ook de beperkte bediening met het openbaar vervoer en de gebrekkige fiets-
voorzieningen langs de N73 zorgen voor een grotere autoafhankelijkheid. In de voorbije jaren merkt Noliko een 
stijging van het fietsgebruik op. Vandaar de verwachting dat het fietsgebruik de komende jaren nog zal stijgen 
met 1 à 2% ter vervanging van de auto. Een verbetering van de fietsvoorzieningen langs de N73 zal dit verder 
stimuleren. Deze te verwachten modal shift werd niet toegepast in de bovenstaande berekeningen, zodat hier 
van een worst-case werd uitgegaan. 
 
De ontsluiting met het openbaar vervoer is van lage kwaliteit. Voor Noliko is het openbaar vervoer sowieso 
minder interessant omwille van het shiftensysteem. 
 

 Leefomgeving - gezondheid 
Het plan voorziet een landschapsbuffer langs de oostelijke rand van het plangebied. Hierdoor wordt het be-
staande bedrijventerrein en de beoogde uitbreidingszone ter hoogte van het plangebied visueel gebufferd ten 
aanzien van de nabijgelegen woningen. In het vigerende PRUP is eveneens een buffer voorzien langs deze oos-
telijke rand, deze wordt in het voorliggende PRUP opgeheven en opgeschoven. In de huidige situatie is deze 
buffer nog niet volledig gerealiseerd. Wanneer deze buffer volledig is uitgebouwd zal dit een positief effect 
hebben op de leefomgeving.  
De gezondheids- en hinderaspecten komen hieronder aan bod. 
 

 Geluid  
 

Bedrijfsactiviteiten  
In de opgemaakte project-MER (2009) werd een modellering gedaan voor de geplande situatie en de impact op 
het omgevingsgeluid. In de geplande situatie (project-MER) komen er een aantal nieuwe geluidsbronnen bij, 
zijnde:  

 nieuwe logistieke hallen met bijhorende andere interne ontsluitingen  



Beschrijving en beoordeling van de mogelijke milieueffecten 
 

 

 1772, Revisie d 

Pagina 64 van 83 

 nieuwe uitbreiding bonen (bijkomende installatie voor de voorbereiding van de bonen) 

 nieuwe WKK in container ter hoogte van het stoomlokaal  

 voorbereiding erwten (een bijkomende installatie voor voorbereiding van de erwten) 

 extra koeltoren op het dak ter hoogte van het stoomlokaal 
Voor de ‘voorbereiding erwten’ en ‘uitbreiding bonen’ en de extra koeltoren worden ook dezelfde geluidsemis-
sies gehanteerd. De installaties die binnen in de productiehallen zijn voorzien zullen geen impact hebben op de 
geluidsemissie. Ook de nieuwe loodsen worden in rekening gebracht.  
 
Een aantal van deze nieuwe bronnen zijn intussen al gerealiseerd en andere worden nog voorzien. De uitbrei-
dingen (zijnde de voorziene functies en installaties) zoals voorzien in het masterplan 2020 (zie hoger), werden 
mee beoordeeld binnen de project-MER. Voorliggend PRUP geeft wel de mogelijkheid tot grotere oppervlaktes 
voor de aanwezige en geplande functies, maar voorziet bijgevolg geen nieuwe bronnen van geluidsproductie 
zoals beoordeeld in de project-MER. 
In het project-MER werd geconcludeerd dat er een te verwaarlozen effect op het omgevingsgeluid te verwach-
ten is ten gevolge van de bijkomende activiteiten en installaties. Op voorwaarde dat de geluidsemissie voor de 
nieuwe bronnen niet meer bedragen dan in de project-MER werd aangenomen. 
 
Impactbijdrage transport 
Om na te gaan of er ten gevolge van voorliggend plan belangrijke veranderingen inzake geluid (zijnde een toe-
name met meer dan 1dB(A), overeenkomstig met een toename van het verkeer met meer dan 25%) te ver-
wachten zijn en bijgevolg een meer diepgaand, modelmatig onderzoek nodig is, dient het plan getoetst te wor-
den aan volgende criteria: 

 verandering in vervoersbewegingen bedraagt meer dan 25% (komt overeen met 1 dB);  

 er wonen mensen in de buurt van de wegen waarop de verhoging van de verkeersintensiteit zich voor-
doet;  

 het geluidsniveau ter hoogte van de woningen is al relatief hoog6. 
 
Om dit na te gaan wordt gekeken naar het verschil in vervoerbewegingen tussen de referentiesituatie en de 
geplande situatie7. Deze gegevens kunnen worden afgeleid uit het onderdeel mobiliteit. Onderstaande tabel 
geeft het verschil in vervoersbewegingen per dag tussen de referentiesituatie en geplande situatie zowel in 
aantal als in percentage, en dit voor de relevant wegsegmenten.  
 
Tabel 6-1: bijdrage verkeersintensiteiten van de geplande ontwikkelingen op omliggend wegennet 

Wegsegment  Verschil in aantal 

vervoersbewegin-

gen per dag 

Verschil in % 

Rode Kruislaan ten westen van Nulkensstraat A 110 0,78 

t' Hasseltkiezel tussen Nulkensstraaat en Roermonderstraat B 110 0,84 

t' Hasseltkiezel ten oosten van Roermonderstraat C 50 0,45 

Roermonderstraat D 160 10,16 

 

                                                                                 
6 In de praktijk wordt Lden = 60 dB vaak gebruikt als maatgevend voor het optreden van hinder. Voor bepaalde (spoor)wegen en agglome-
raties bestaan er geluidskaarten (ook voor luchtvaartverkeer). Deze zijn raadpleegbaar op volgende website: http://www.lne.be/the-
mas/hinder-en-risicos/geluidshinder/Geluidskaarten en geven een indicatie van het geluidsklimaat. Indien deze kaarten niet beschikbaar 
zijn, kunnen klachten of eigen waarnemingen eventueel een indicatie geven. 
7 De geplande situatie betreft alle ontwikkelingen binnen het masterplan 2020 en is hier dus uitgebreider beschouwd dan enkel de ontwik-
kelingen binnen het plangebied zelf. Het mobiliteitsprofiel van het plangebied kan immers niet los gezien worden van het volledige bedrij-
venterrein Noliko.  
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Figuur 6-16: Weergave relevante wegsegmenten in het studiegebied 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de verkeerstoename ten gevolge van de geplande ontwikkelingen minder dan 
25% bedraagt tov de bestaande verkeersintensiteiten. Gezien de verkeerstoename eerder beperkt is en gezien 
bijgevolg niet aan alle criteria wordt voldaan, is uitgebreider onderzoek niet noodzakelijk en kan het effect van 
het gegenereerde verkeer op het geluidsklimaat als verwaarloosbaar beoordeeld worden.  
 

 Lucht 
 

Bedrijfsactiviteiten  
In de opgemaakte project-MER (2009) werd de impact van de gelande ontwikkelingen op de plaatselijke lucht-
kwaliteit in kaart gebracht aan de hand van IFDM-dispersiemodellering. 
Bij deze modellering werden naast de productie-uitbreiding en het hieruit resulterende intensievere gebruik 
van de installaties nog volgende ontwikkelingen en wijzigingen in rekening gebracht: 

 Het inzetten van een extra gasgestookte WKK  

 Aanzienlijk meerverbruik inzake aardgas bij de stoomketels  

 Langere effectieve werkingsduur  

 Bijplaatsen gravitaire indikker opslag slib 

 Als ontwikkelingsscenario wordt nog een vergistingsinstallatie met bijhorende WKK voorzien  
Een aantal van deze installaties en activiteiten zijn intussen al gerealiseerd en andere worden nog voorzien. De 
uitbreidingen (zijnde de voorziene functies en installaties) zoals voorzien in het masterplan 2020 (zie hoger), 
werden mee beoordeeld binnen de project-MER. Voorliggend PRUP geeft wel de mogelijkheid tot grotere op-
pervlaktes voor de aanwezige en geplande functies, maar voorziet bijgevolg geen bijkomende bronnen die een 
impact zullen hebben op de luchtkwaliteit zoals beoordeeld in de project-MER. 
In het project-MER werd het volgende geconcludeerd: 

 Rekening houdend met de gehanteerde aannames inzake achtergrondconcentratie kan men stellen 
dat de toekomstige bijdragen inzake NO2 niet van die aard zijn dat de luchtkwaliteitsdoelstellingen 
overschreden worden. 

 Ook de zure depositie t.h.v. groen, natuur- en buffergebieden, alhoewel licht toegenomen, blijft be-
perkt en kan op zich niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele overschrijding van de 
(toekomstige) doelstellingen. 

 Wat betreft de geurhinder afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie werd geconcludeerd dat, ge-
zien er nauwelijks wijzigingen zijn qua bepalende grootheden van de WZI, er nauwelijks een wijziging 
verwacht wordt van de geuremissie ervan. 

 De impact van het project situeert zich vnl. op de hogere geurimpact te wijten aan de bedrijfsproces-
sen omwille van de langere effectieve werkingsduur en de toename van de gemiddelde geuremissie 
per tijdseenheid. Door de uitbreiding wordt een toename van de geurbelasting verwacht, gezien de 
uitbreiding van het aantal effectieve productie uren. 
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Gezien er ten aanzien van de mogelijke toename van de geurimpact gesteld wordt dat er geen kwantitatieve 
impactvoorspelling kan uitgevoerd worden, kunnen er derhalve hieraan geen milderende maatregelen kunnen 
gekoppeld worden. Wel is het evident om bij de eventuele bouw van de vergistingsinstallatie de nodige BBT 
maatregelen toe te passen teneinde geurimpact te vermijden.  
In feite is enkel post-monitoring/opvolging van geurklachten in staat om tot een éénduidige conclusie te komen 
in hoever bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn. Post-monitoring zal hier dan ook uitsluitsel dienen te ge-
ven m.b.t. werkelijke impact na realisatie van het project. Indien hierbij (een te grote mate van) hinder vastge-
steld wordt zal op dat ogenblik een saneringsplan dienen opgesteld te worden.  
Deze geformuleerd maatregel blijft uiteraard gelden.  
 
Impactbijdrage transport 
Bijkomende luchtemissies ten gevolge van het plan kunnen ook afkomstig zijn van het bijkomende wegverkeer. 
Ook hier dient het plan getoetst te worden aan een aantal criteria, om na te gaan of een bijkomende modelle-
ring aan de hand van CAR of IFDM noodzakelijk is om zo de impact van het plan op de luchtkwaliteit te beoor-
delen: 
1)  

 Het plan genereert meer dan 250 bijkomende voertuigbewegingen per dag; 

 Aan beide zijden van de weg komt bebouwing voor en de breedte van de straat/straten waar dit verkeer 
rijdt, is kleiner dan 3 keer de hoogte van de aanpalende gebouwen (de zogenaamde streetcanyons); 

 De luchtkwaliteit ter hoogte van het plan is relatief slecht. 
2)  

 Het plan genereert meer dan 450 bijkomende voertuigbewegingen per dag: 

 Langs de straat/straten waar dit verkeer rijdt komt bebouwing voor; 

 De luchtkwaliteit ter hoogte van het plan is relatief slecht. 
3)  

 Het plan genereert meer dan 850 bijkomende voertuigbewegingen per dag: 

 Aan beide zijden van de weg komt bebouwing voor en de breedte van de straat/straten waar dit verkeer 
rijdt, is kleiner dan 3 keer de hoogte van de aanpalende gebouwen (de zogenaamde streetcanyons). 

4)  

 Het plan genereert meer dan 1.600 bijkomende voertuigbewegingen per dag; 

 Langs de straat/straten waar dit verkeer rijdt komt bebouwing voor. 
5)  

 Het project dat kadert in het plan leunt aan bij de drempels van bijlage II 10b) van het project-m.e.r.-
besluit 

 
Uit de tabel Tabel 6-1 blijkt dat er 160 bijkomende vervoerbewegingen per dag zijn ten gevolge van de ge-
plande situatie8 (segment D). Dit wil zeggen dat de bijdrage van de geplande ontwikkelingen, zijnde het gege-
nereerde aantal voertuigbewegingen/dag, onder de waarden van ‘situatie 1’ vallen. Bijgevolg is uitgebreider 
onderzoek niet noodzakelijk en is de impact ten gevolge van het gegenereerde verkeer op de luchtkwaliteit 
verwaarloosbaar.  
 
6.3.4.4 Conclusie 
 
Voor de discipline mens ruimtelijke aspecten, inclusief mobiliteit en hinder, worden geen aanzienlijk negatieve 
effecten verwacht ten opzichte van zowel de planologische situatie als de feitelijke situatie.  
 
 
  

                                                                                 
8 De geplande situatie betreft alle ontwikkelingen binnen het masterplan 2020 en is hier dus uitgebreider beschouwd dan enkel de ontwik-

kelingen binnen het plangebied zelf. Het mobiliteitsprofiel van het plangebied kan immers niet los gezien worden van het volledige bedrij-
venterrein Noliko.  
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 Cumulatieve effecten 
 
Er bestaan reeds plannen voor de heraanleg van de N73. Dit zou vooral de verkeersveiligheid ten goede komen. 
Een heraanleg is wenselijk vanuit de bestaande situatie. Deze wenselijkheid versterkt niet significant omwille 
van de ontwikkelingen. Hiervoor is de toename van het verkeer te beperkt. De optie van een 2de ontsluiting zo-
als voorzien in het plan zal opgenomen moeten worden in de plannen voor de heraanleg van de N73 en hier-
mee afgestemd. 
Er worden bijgevolg geen negatieve cumulatieve effecten verwacht.  
 
 

 Grensoverschrijdende effecten 
 
De Nederlandse grens is op ca. 5 km van het plangebied gelegen. Gezien de aard en de schaal van het plan kan 
besloten worden dat er geen grens- of gewestgrensoverschrijdende effecten te verwachten zijn. 
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 Algemene conclusie 

Het plan is plan-m.e.r-plichtig van rechtswege, gezien het plan kader vormt voor een project van bijlage I, II of III 
van het uitvoeringsbesluit. De opmaak van een plan-MER van rechtswege wordt niet noodzakelijk geacht gezien 
het RUP een klein gebied van lokaal niveau betreft. Het plan is derhalve screeningsgerechtigd. 
 
Uit de screening van de milieueffecten bij de ontwikkeling van het plan blijkt dat de activiteiten die binnen het 
gewenste planologisch kader kunnen worden gerealiseerd slechts een beperkte impact hebben op de milieuef-
fecten. De vooropgestelde uitbreidingen zoals voorzien in het masterplan 2020 van het bedrijf Noliko werden 
reeds beoordeeld in een project-MER (2009). De bijkomende uitbreiding in functie van voorliggend plan voor-
ziet enkel het uitoefenen van de activiteiten in de uitbreidingszone, dus op een grotere oppervlakte. Er worden 
ten opzichte van het project zoals beoordeeld in de project-MER geen bijkomende activiteiten of installaties 
voorzien. De beoordeling zoals opgenomen in het project-MER blijft bijgevolg grotendeels gelden, zoals ook de 
voorgestelde maatregelen.  
 
Rekening houdend met deze conclusies, de kenmerken van het plan, de omgeving en de bovenstaande analyse 
blijkt dat de mogelijke negatieve milieueffecten van het plan niet aanzienlijk zijn. Er moet bijgevolg geen plan-
MER worden opgemaakt. 
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 Bijlage 1: Kaartenbundel 
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PRUP "Uitbreiding regionaal bedrijventerrein Kanaal-Noord ten ZUIDEN van de N73" (2006)
PRUP "Uitbreiding regionaal bedrijventerrein Kanaal-Noord ten NOORDEN van de N73"
RUP "RWZI" (2008)
RUP "Kanaal-Noord" herziening (2008)
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gewestplan:
150c- bestaande hoofdverkeerswegen
1506- reservatiegebieden
1600- waterwinningsgebied
0200- gebied voor openbaar nut
0900- agrarische gebieden
0901- landschappelijk waardevolle gebieden
1002- milieubelastende industrieën
1504- bestaande waterwegen
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Abeek met aan gren zen de moerasgebieden
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De Wijshagerbeek-Itterbeek

De Ruiterskuilen -Oudsberg-Solterheide

De Abeek

De Bran d-Jagersborg

Hamon terheide, Hageven , Buiten heide, Stamprooierbroek en  Mariahof

De Ruiterskuilen -Oudsberg-Solterheide
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Habitatrichtlijngebieden
Vogelrichtlijngebieden
Ramsar

VEN/ IVON-gebied (aug 2013)
Grote Eenheden Natuur
Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling
Natuurverwevingsgebied
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BWK 2 - BWK-zone - Limburg
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biologisch waardevol
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Hoeve Straeterhof

Langgestrekte hoeve

Hoeve Patersburgerhof

Hoeve Stukkenheidehof

Hoeve met oude vestiging

Parochiekerk Sint-Lutgardis
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Bouwkundig Erfgoed - relicten (06/2015)
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208269

206884

projectzone
Centraal archeologische inventaris (maart 2015)
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Herbevestigd Agrarisch Gebied
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 Overzicht van de geraadpleegde instanties en adviezen 

De dienst Mer heeft in haar schrijven van 24 mei 2016 voorgesteld om advies te vragen aan volgende instanties  

 Stad Bree 

 Agentschap Natuur en Bos (ANB) – Limburg 

 Departement Landbouw en Visserij 

 Ruimte Vlaanderen – APL – Limburg 

 Onroerend Erfgoed Limburg 

 Agentschap Wegen en Verkeer 

 Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

 OVAM 
 

De screeningsnota werd verzonden naar de adviesinstanties op 31 mei 2016.  
Alle aangeschreven instanties hebben geantwoord op de adviesvraag. Het verzoek tot raadpleging is opgeno-
men in bijlage 11.1 en de adviezen in bijlage 11.2. 
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 Nota met aanvullingen op het onderzoek tot m.e.r. 

 Stad Bree 
 
Datum advies: 30 juni 2016 
 
Inhoud: 
Er wordt akkoord gegaan met de keuze van de relevant geachte te onderzoeken milieu-disciplines, en met de 
algemene conclusie inzake de beschrijving en beoordeling van de mogelijke milieueffecten, stellende dat een 
plan-MER niet dient opgemaakt. 
 
Verwerking: 
Niet van toepassing.  
 

 Agentschap Natuur en Bos (ANB) – Limburg 
 
Datum advies: 1 juli 2016 

 
Inhoud: 
Het Agentschap voor Natuur en Bos beschikt op basis van voorliggend dossier over onvoldoende informatie zo-
dat een betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone niet 
met zekerheid kan uitgesloten worden. Gelet op het voorzorgsbeginsel en artikel 36ter, §4 van het decreet be-
treffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu van 21.10.1997 kan de screeningsnota niet gunstig gead-
viseerd worden.  
Het Agentschap vraagt om enkele opmerkingen bijkomend te onderzoeken en te bespreking in de screenings-
nota: 

 De geplande uitbreiding van het bedrijf wordt voorzien in agrarisch gebied volgens het gewestplan, dat te-
vens gelegen is in herbevestigd agrarisch gebied (HAG). Teneinde het planologisch evenwicht te herstellen 
zal door de gemeente Bree gezocht worden naar planologische compensatie van de inname van ongeveer 
10 ha HAG. Dit omvat de uitbreidingszone voor bedrijvigheid, de landschapsbuffer en de wegenis. De vast-
legging van deze compensatie wordt voorzien in een ander gemeentelijk RUP. Om de effecten van dit RUP te 
kunnen vaststellen is echter duidelijkheid nodig over de locatie van deze planologische compensatie. De 
vastlegging zelf kan gebeuren via een ander RUP, maar de locatie moet wel hier al duidelijk zijn. 

 De uitbreidingszone bestaat volgens de BWK in het noordoosten uit biologisch minder waardevolle vegeta-
ties, maar wordt in het zuidwesten aangeduid als ‘complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle 
en zeer waardevolle elementen’. Deze laatste zone omvat enkele verspreide bomenrijen, houtkanten op de 
rand van akkers en graslanden ter hoogte van het plangebied. Op de locatie waar nu een buffervijver aan-
gelegd werd, bevond zich in deze zone ook een klein bosperceel langs de N73 bestaande uit gemengd loof-
hout, gedomineerd door zwarte els en berk. In de project-MER van 2009 werd het verdwijnen van dit bos-
fragment (ca. 60 are) reeds beoordeeld. Hierin werd vastgesteld dat het bosdecreet van toepassing is en dat 
er gecompenseerd dient te worden met compensatiefactor 2. Door de initiatiefnemer werd gekozen voor 
een compensatie in natura (1,2 ha) ter hoogte van de landschapsbuffer. Gezien de uitbreiding van het be-
drijventerrein wordt in voorliggend PRUP deze landschapsbuffer ter hoogte van het plangebied verplaatst 
naar de oostelijke rand. De verplaatsing van deze groenbuffer naar ander kadastrale percelen heeft tot ge-
volg dat het bos aanwezig in deze buffer gecompenseerd moet worden met factor 2. Er dient dus duidelijk-
heid gegeven te worden over hoeveel ha bosfragment ‘verplaatst’ zal worden naar de nieuwe landschaps-
buffer en waar de compensatie hiervan voorzien zal worden. 

 Voor de realisatie van het bufferbekken is verplaatsing van grond noodzakelijk. In de screening-MER wordt 
geen uitspraak gedaan over wat er met de vrijgekomen grond gaat gebeuren en of die al dan niet herbruikt 
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zal worden binnen het bedrijventerrein. Verder is het onduidelijk wat er zal gebeuren met de huidige buffer-
vijver. Zal deze aangevuld worden met grond en met welke grond zal dit gebeuren? Er dient duidelijkheid te 
komen over de grondverplaatsingen die plaats zullen vinden bij uitvoering van voorgenomen uitbreidings-
plan.  

 Uit voorliggende MER-screening is het onduidelijk of de problemen met de aanvoer van nutriënten, metalen 
en fosfor en de globale maximale thermische belasting op de Horstgaterbeek omwille van de lozing van be-
drijfsafvalwater en koelwater reeds opgelost werden. Op 8 maart 2012 werd hieromtrent door ANB een ad-
vies (kenmerk BL-MV/7022/12-01335) gegeven op de milieuvergunning. 

 
Verwerking: 

 Bij de beschrijving van het plan (2.2.6) alsook bij de beoordeling van de discipline mens – ruimtelijke aspec-
ten, bij het onderdeel ruimtegebruiksfuncties (6.3.4.3) kan het volgende worden aangevuld omtrent de 
compensatie van ingenomen HAG: 
De stad Bree bekrachtigt het initiatief dat zij zal nemen voor de opmaak van een gemeentelijk RUP onder 
meer ter compensatie van de inname van HAG door de opmaak van het PRUP ‘Uitbreiding regionaal bedrij-
venterrein Kanaal-Noord ten zuiden van de N73 en aanpassing kleinstedelijk gebied te Bree’ (beslist op 29 
juni 2016). De stad zal het woonuitbreidingsgebied WU4 aan de Kipdorpstraat herbestemmen tot agrarisch 
gebied. Dit initiatief wordt mee opgenomen in de toelichtingsnota van het PRUP. 

 Bij de beoordeling van de milieueffecten voor het aspect ecotoopverlies- en creatie (discipline fauna en 
flora) (6.3.2.3) dient volgende tekst  
 
Uit de huidige versie van het PRUP blijkt dat er een zone van ongeveer 1,5 ha wordt herbestemd als land-
schapsbuffer. Hiermee wordt voldoende ruimte voorzien om deze compensatie te realiseren. Een tweede 
bosje is gelegen aan de rand van het plangebied en bestaat uit een dichte sparrenaanplanting (BWK code 
pa). Het kleine sparrenbosje kan geïntegreerd worden in de landschapsbuffer.  
 
vervangen te worden door 
 
De verplaatsing van deze groenbuffer naar andere kadastrale percelen heeft tot gevolg dat het bos aanwe-
zig in deze buffer eveneens gecompenseerd moet worden met factor 2. De te verplaatsen landschapsbuffer 
(zoals bestemd binnen het vigerende PRUP) heeft een oppervlakte van 1,05 ha. Indien dit in natura gecom-
penseerd wordt dient 2,1 ha bijkomend bos te worden voorzien. In voorliggend PRUP wordt een deel hiervan 
gecompenseerd binnen de te verplaatsen landschapsbuffer. De zone die wordt herbestemd als landschaps-
buffer heeft een oppervlakte van 1,5 ha. Dit wil zeggen dat nog 0,6 ha bos zal gecompenseerd moeten wor-
den (bij effectieve inname op projectniveau). Deze compensatie dient te worden opgenomen in de steden-
bouwkundige vergunningsaanvra(a)g(en).  

 Op planniveau kan nog geen uitspraak worden gedaan wat er met de vergraven grond zal gebeuren. Zoals 
aangegeven bij de beoordeling binnen de discipline bodem (6.3.1.3) zal op projectniveau bekeken moeten 
worden of de uitgegraven grond al dan niet herbruikt kan worden binnen het terrein. Alleszins zal er ge-
streefd worden naar een gesloten grondbalans. De informatie rond grondverplaatsingen dient te worden 
opgenomen in de stedenbouwkundige vergunningsaanvra(a)g(en).  

 In artikel 4, §2.3 van het besluit van de milieuvergunning dossier 750.71/A/2012.018 daterende van 2012 
werd als bijzondere voorwaarde geformuleerd dat er een studie moet opgemaakt worden, waarin de ver-
dere reductie van de geloosde vracht P-totaal en orthofosfaat wordt uitgewerkt, rekening houdend met de 
geldende milieukwaliteitsnormen in de Horstgaterbeek en in de Lossing. In artikel 4 §2.8+9 van hetzelfde 
besluit tot verlening van de aangevraagde milieuvergunning werden de bijzondere voorwaarden i.v.m. de 
thermische impact omschreven. In functie hiervan werden volgende studies opgemaakt: 

 De verdere reductie van de geloosde vracht P-Totaal en orthofosfaat, rekening houdend met de gel-
dende milieukwaliteitsnormen in de Horstgaterbeek en de Lossing (Noliko, 2016). 

 Thermische impact van de bedrijfsafvalwaterlozing en koelwaterlozing van Noliko op de Horstgaterbeek 
(Noliko, 2016). 

Uit deze studies blijken de volgende resultaten: 

 Met betrekking tot thermische impact: door de geleverde inspanningen van Noliko N.V. enerzijds en de 
gewijzigde situatie van de Horstgaterbeek v óór het lozingspunt van Noliko N.V. anderzijds, de thermi-
sche impact significant is gedaald. Volgens het gehanteerde significantiekader is er nog maar sprake van 
een beperkte negatieve bijdrage ter hoogte van het lozingspunt.  
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De evaluatie van de thermische impact zal worden opgenomen in de jaarlijkse rapportering van het mili-
eumanagementsysteem ISO14001 om te waarborgen dat de impact onder controle blijft. 
Met betrekking tot het voorstel van ANB betreffende de inrichting van een effluentgracht, zoals tevens 
was opgenomen in hun advies van 2012 (kenmerk BL-MV/7022/12-01335), wordt in de studie het vol-
gende geconcludeerd 
In 2012 is er een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van het aanleggen van een effluentgracht 
om zo de temperatuur van het geloosde water te doen dalen. Rekening houdend met de verschillende 
niveaus van het bedrijventerrein kon er een gracht ingetekend worden met volgende specificatie: lengte 
+/- 950 m; bodembreedte 1 m; gemiddelde diepte gracht t.o.v. maaiveld is +/- 1 m; taluds onder 45 °; 
taluds bekleden tegen uitspoeling; debiet +/- 150 m ³/h; snelheid < 0,25 m/sec.  
Uit de voorcalculatie blijkt dat het aanleggen van dergelijke gracht geen significant resultaat zal geven 
op vlak temperatuur reductie. Mede doordat er onvoldoende verval kan gecreëerd worden in de gracht. 

 Met betrekking tot lozing van fosfor: om de reductie van de geloosde P-vracht te kunnen realiseren, en 
alzo gedurende 12 maanden per jaar te kunnen voldoen aan de verstrengde lozingsnormen van P-totaal, 
zijn er diverse maatregelen uitgevoerd:  

 Externe verwerking van primair slib, waardoor deze P-bron weg is gevallen  

 Verandering van waterbehandelingsproducten waarbij de fosforrijke producten vervangen werden 
door fosforloze of fosforarme producten  

 Optimalisatie van de ijzerchloride dosering waardoor de resterende P-vracht neergeslagen wordt en 
maximaal verwijderd wordt uit het effluent  

Deze verlaagde P-vracht uit het geloosde afvalwater heeft eveneens invloed op de immissiekwaliteit van 
het ontvangende oppervlaktewater. Zowel de milieukwaliteitsnorm (MKN) van de P-totaal als de ortho-P 
worden beïnvloed en dit in de Horstgaterbeek én in de Lossing.  
Bij de beoordeling van de immissieconcentratieverhoging en de procentuele bijdrage ten opzichte van de 
MKN van P-totaal en ortho-P, is er een evolutie vastgesteld in de laatste 5 jaar van een relevante nega-
tieve bijdrage naar een verwaarloosbare negatieve bijdrage in de Horstgaterbeek. Voor de Lossing is er 
een evolutie waar te nemen van een beperkte negatieve bijdrage naar een verwaarloosbare negatieve 
bijdrage.  
Vanuit de onderzochte studiemaatregelen is er één maatregel weerhouden, die nog in 2016 zal uitge-
voerd worden. De fosfaat die initieel geïmmobiliseerd werd bij de aangroei van het actief slib, zal niet 
langer meer opgeslagen worden als spuislib in vloeibare vorm in de lagune, maar zal middels een ontwa-
teringsunit behandeld worden onder vorming van slibkoeken. Het geïmmobiliseerde fosfaat zal achter b 
lijven in de slibkoeken. Op deze manier zal de secundaire fosfaataanvoer vanuit de sliblagune weg vallen. 
In de 2de studie ( 2018 ) zal de impact van deze maatregel op de fosfaatlozing geëvalueerd kunnen wor-
den. Het uitvoeren van deze weerhouden maatregel en van de 2de studie dient gegarandeerd te worden.  
 

 
Verder dient opgemerkt te worden dat voorliggend plan niet zorgt voor een extra verhoging van de produc-
tie en dus ook niet gaat zorgen voor een verhoging van de impact op het ontvangende oppervlaktewater, 
maar dat we nog volledig gaan vallen binnen de scope, zoals aangegeven in de milieuvergunning van 2012. 
 

 
 Departement Landbouw en Visserij 

 
Datum advies: 13 juli 2016 
 
Inhoud: 
De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling geeft een voorwaardelijk positief advies met betrekking tot de 
screening plan-MER. Het gaat er met ander woorden mee akkoord dat het voorgenomen plan in zijn huidige 
vorm geen aanzienlijke milieueffecten kan genereren indien bij de verdere verwerking rekening wordt gehouden 
met een aantal opmerkingen. 

 Volgens de screeningsnota zal de gemeente een eigen RUP opstellen om de inname van HAG in voorliggend 
provinciaal RUP en in een aantal andere lokale initiatieven te compenseren. Het Departement Landbouw en 
Visserij dringt er op aan dat dit initiatief al in de loop van de procedure van voorliggend provinciaal RUP 
wordt opgestart om te voorkomen dat het op de lange baan wordt geschoven of dode letter blijft. 
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 Het Departement Landbouw en Visserij gaat niet akkoord met de aanleg van de vereiste bufferbekkens voor 
de opvang en vertraagde afvoer van hemelwater volgens de principes van natuurtechnische milieubouw. De 
doelstelling van het provinciaal RUP is het creëren van ruimte voor de uitbreiding van de bedrijvigheid van 
de firma Noliko. De doelstelling van natuurtechnische milieubouw is natuurontwikkeling. Het is niet aan-
vaardbaar HAG in te nemen voor natuurontwikkeling onder het mom van creëren van ruimte voor bedrijvig-
heid. De waterbuffering moet dan ook gebeuren met de minimale ruimte-inname die de huidige technologie 
ter zake toelaat. 

 De groenbuffering moet beperkt blijven tot wat werkelijk nodig en wettelijk verplicht is. Ten noorden van 
het plangebied bevindt zich enkel bedrijvigheid, ten zuidoosten en ten zuidwesten agrarisch gebied met en-
kele verspreide landbouwbedrijven. Visuele buffering is enkel nodig aan de buitengrenzen van het bedrijven-
terrein waar het plangebied deel van uitmaakt. Enkel daar waar bewoning aanwezig is, is een ruimere buf-
fer dan louter visuele afscherming aanvaardbaar om het geluid van het bedrijventerrein te milderen. Er 
moet dan ook onderzocht worden of de buffering in de richting van het agrarisch gebied in het zuidoosten 
gerealiseerd kan worden met een ruimte-inname van minder dan 1,5 ha. Indien dat niet mogelijk zou blij-
ken, moeten de redenen daarvoor duidelijk onderbouwd worden.  

 
Verwerking: 

 Bij de beschrijving van het plan (2.2.6) alsook bij de beoordeling van de discipline mens – ruimtelijke aspec-
ten, bij het onderdeel ruimtegebruiksfuncties (6.3.4.3) kan het volgende worden aangevuld omtrent de 
compensatie van ingenomen HAG: 
De stad Bree bekrachtigt het initiatief dat zij zal nemen voor de opmaak van een gemeentelijk RUP onder 
meer ter compensatie van de inname van HAG door de opmaak van het PRUP ‘Uitbreiding regionaal bedrij-
venterrein Kanaal-Noord ten zuiden van de N73 en aanpassing kleinstedelijk gebied te Bree’. De stad zal het 
woonuitbreidingsgebied WU4 aan de Kipdorpstraat herbestemmen tot agrarisch gebied. Dit initiatief wordt 
mee opgenomen in de toelichtingsnota van het PRUP. 

 Landschappelijk en ook ecologisch is het van belang dat het waterbufferbekken volgens de principes van de 
natuurtechnische milieubouw wordt aangelegd. Overigens adviseert de dienst Water en Domeinen van de 
provincie de aanleg van een open waterbuffering.  

 Voor de groenbuffer is een breedte van 25 m noodzakelijk en ook gangbaar. In het geldende PRUP werd 
deze buffer eveneens voorzien met een breedte van 25 m. Overigens dient deze groenbuffer ter compensa-
tie van het ingenomen bosfragment (reeds beoordeel in de project-MER 2009) en ter compensatie van de 
landschapsbuffer (zie verwerking advies ANB). Een groenbuffer met kleinere oppervlakte is daarom niet 
aangewezen. 

 
 Ruimte Vlaanderen – APL – Limburg 

 
Datum advies: 3 juni 2016 
 
Inhoud: 
De screeningsnota maakt een voldoende inschatting van de milieueffecten voor de ruimtelijke ordening. 
 
Verwerking: 
Niet van toepassing.  
 

 Onroerend Erfgoed Limburg 
 
Datum advies: 22 juni 2016 
 
Inhoud: 
Voor de discipline archeologie zijn er de volgende bemerkingen: 
Het archeologisch onderzoek in Vlaanderen wordt momenteel gegarandeerd en geregeld door de bepalingen in 
Hoofdstuk 5 van het Onroerenderfgoeddecreet. In Art. 5.4.1 en 5.4.2 wordt vastgelegd wanneer er een archeo-
logienota dient opgesteld te worden.  
 
Verwerking: 
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Bij de beoordeling van discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie dient bij het onderdeel ‘Wijzi-
ging erfgoedwaarde en archeologie’ (6.3.3.3) volgende tekst te worden aangevuld: 
 
Met het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet zal bij de vergunningsaanvraag de toevoeging van een bekrachtigde 
archeologienota in bepaalde gevallen verplicht zijn. Deze verplichting is onder meer afhankelijk van de totale 
oppervlakte van de percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingrepen, de ruimtelijke bestemming van 
het terrein en de ligging binnen of buiten een archeologische zone uit de vastgestelde inventaris of binnen een 
beschermde archeologische site. De criteria en drempels voor stedenbouwkundige vergunningen zijn opgesomd 
in Art. 5.4.1. Het hoofdstuk archeologie van dit nieuwe onroerend erfgoeddecreet is vanaf 1 januari 2016 gefa-
seerd in werking getreden. De verplichting tot het toevoegen van een bekrachtigde archeologienota gaat ten 
vroegste in werking vanaf 1 juni 2016. Bij het aanvragen van een vergunning na deze datum voor voorliggend 
plan zal moeten worden nagegaan of het opmaken van een archeologienota noodzakelijk is.  
 

 Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
 
Datum advies: 20 juin 2016 
 
Inhoud: 
In het kader van de vroegere module 14 werd er met de stad Bree een visie ontwikkeld voor een vlotte en veilige 
ontsluiting van Kanaal-Noord en Kanaal-Zuid. Deze voorziet o.a. in de aanleg van een turborotonde op kruis-
punt van de N73 met de Roermonderstraat en de aanleg van vrij liggende fietspaden inclusief een fietstunnel. 
Bij de totstandkoming van het ontwerp werd reeds rekening gehouden met de mogelijke uitbreiding van Noliko. 
De aanleg van de nieuwe ontsluitingsinfrastructuur voor zowel Kanaal-Noord als Kanaal-Zuid zijn momenteel 
niet opgenomen in het investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het extra aandeel ver-
keer dat door de uitbreiding van Noliko gegenereerd zal worden, kan via de bestaande ontsluiting afgewikkeld 
worden. Om de vlotheid van afwikkeling en de veiligheid van de ontsluiting te garanderen is het gewenst dat 
het project Kanaal-Noord binnen een realistische timing wordt uitgevoerd. In de nota is sprake van een tweede 
secundaire ontsluiting van het bedrijventerrein naar de N73 toe. Deze ontsluiting strookt niet met de uitgangs-
punten van het RSV, het gemeentelijk structuurplan en het gemeentelijk mobiliteitsplan. Daarbij is de toename 
van het verkeer ten gevolge van de uitbreiding immers vrij beperkt en er werd met deze toename reeds rekening 
gehouden bij het ontwerp van de rotonde. Voor het departement MOW-afdeling Beleid kan er dan ook geen 
sprake zijn van een secundaire toegang van en naar de N73 toe. 
 
Verwerking: 
Recent, na de opstart van het RUP, is er door het bedrijf Noliko te Bree een overname gebeurd van een cham-
pignonverwerkend bedrijf te Venlo (Lutèce). De productie blijft echter in Nederland. Een aantal van de logis-
tieke activiteiten worden wel overgebracht naar Bree.  
Hierdoor is er een wijziging van de verkeerscijfers ten aanzien van de gegevens beschreven in voorliggende 
plan-m.e.r.-screening. Deze gegevens dienen dan ook te worden aangevuld bij het hoofdstuk 6.3.4.1. 
 
Onderstaande grafiek toont het aangepaste verkeerspatroon van het bedrijf Noliko. Hierbij werden de bijko-
mende verkeersbewegingen ten gevolge van de overname van de champignonverwerkende bedrijf (Lutèce) 
aangevuld, alsook de UIT bewegingen van externen. Tevens werden de verwachtte vervoersbewegingen na de 
uitbreiding van het bedrijventerrein aangevuld.  
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Figuur 10-1: Aangepast patroon verplaatsingen 17 september 2015  

 
Deze bijkomende verkeersbewegingen ten gevolge van de overname van de champignonverwerkende bedrijf 
hebben een verwaarloosbare impact op de verkeersdoorstroming zoals beoordeeld in de plan-mer-screening. 
Hierin werd geconcludeerd dat de toename van het verkeer omwille van de ontwikkelingen beperkt zijn. Op de 
N73 is nog een zeer ruime restcapaciteit (op basis van tellingen blijkt een I/C-verhouding van 31%). De enkele 
bijkomende verkeersbewegingen per uur zullen nog steeds een verwaarloosbare invloed hebben op de door-
stroming op de N73.  
 
Noliko wenst in functie van de uitbreiding van hun bedrijf een 2de ontsluitingspunt te organiseren ter hoogte 
van de uitbreidingszone. 
De geplande situatie met de bijkomende ontsluiting, met enkel rechts in en rechts uit, zal als volgt georgani-
seerd worden: 

 Ter hoogte van de nieuwe, 2de ontsluiting: 

 IN: alle vrachtwagens 

 UIT: de vrachtwagens met reststromen van de wasserij, de waterzuivering en de vergisting 

 Ter hoogte van de nieuwe rotonde: 

 IN: alle personeel en contractors 

 UIT: alle personeel en contractors en alle vrachtwagens 

 UIT: enkel de vrachtwagens met onze afgewerkte producten aardappelen, groenten, fruit, champignons 
en convenience food 

 Er wordt een tweede (geautomatiseerde weegbrug) voorzien  
Deze geplande situatie wordt weergegeven in Figuur 10-3. Dit plan toont de uitbreidingsvisie van Noliko, aan-
gevuld met de mobiliteits- en logistieke situatie voor personeel en vrachtwagens, de plaats van de huidige 
weegbrug en tweede geplande weegbrug, de geplande nieuwe rotonde en het voorstel tot inplanting van een 
2de ontsluitingspunt naar de N73. 
 
Deze bijkomende ontsluiting wordt wenselijk geacht om volgende redenen: 

 Door het bedrijf zelf wordt opgemerkt dat er regelmatig vrachtwagens staan aan te schuiven tot op de N73. 
Dit is het gevolg van de ligging van de weegbrug ter hoogte van de huidige in- en uitrit. Vrachtwagens en 
landbouwvoertuigen staan aan te schuiven voor deze weegbrug hetgeen voor terugslag op de N73 zorgt.  

 Dit geeft problemen naar verkeersveiligheid, zowel op de N73 als op het terrein van Noliko 

 Dit gebeurt voornamelijk op de pieken, wanneer er ploegenwisseling is (tussen 5.30u -6.30u en 13.30u-
14.30u ) 
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 Dit gebeurt ook wel bij de aanvang van de dagploeg ( tussen 7.00u-8.30u ). 
Deze situatie wordt weergegeven in Figuur 10-2. 
Het is niet gewenst om op het primair wegdeel van de N73 (tussen Zuid-Willemsvaart en nieuw aan te leg-
gen rotonde t.h.v. de bestaande toegang van Noliko) toe te laten dat er vrachtwagens staan aan te schuiven 
op de rijweg om het terrein van Noliko op te rijden. 
 
Tevens wordt vastgesteld dat er ook een verhoogde mobiliteitsdruk is van de bedrijven ten noorden van de 
N73, en dit voornamelijk tussen 5.30 uur en 8.30 uur. In deze tijdsspanne gaat het niet alleen over aanrij-
dende auto’s, busjes en fietsen van beginnende personeelsleden, maar ook over het af en aan rijden van 
vrachtwagens. 
Hier zijn immers gevestigd: 

 2 betoncentrales 

 Een 4-tal grondwerkers 

 Logistieke bedrijven 

 Enkele bedrijven die in shiften werken  
Verder over de dag is het vrachtverkeer vrij goed verspreid, maar tussen 13.30 uur en 14.30 uur en tussen 
16.00 uur en 17.30 uur is er opnieuw een piek van personenverkeer. 
 
Noliko wenst door de tweede in- en uitrit (rechts in) het verkeer op eigen terrein op te vangen en een 
wachtrij te maken, waardoor de druk en wachtrij op de N73 op de piekmomenten vermindert.  
Deze tweede toegang wordt bovendien voorzien op het lokaal wegdeel van de N73, niet op het primair 
wegdeel van de N73. 
 

 De logistieke activiteiten kunnen veel beter georganiseerd worden 

 De vrachtwagens kunnen eenvoudig naar de nieuwe wachtzone geleid worden, zonder de andere in-
terne logistieke activiteiten te verhinderen 

 De vrachtwagens voor de aanlevering van de landbouwgrondstoffen zullen de logistiek van de afge-
werkte producten niet meer moeten doorkruisen 

 De bewegingen van het personeel kunnen maximaal gescheiden worden van de vrachtwagens. De veilig-
heid van de werknemers verbetert hierdoor. Het zware verkeer wordt immers uit het centrum van het 
bedrijf gehaald (met name zone rond magazijn en koer hal C) waar heftrucks, werknemers te voet en 
vrachtwagens dan niet meer kruisen. 

 
De noodzaak voor een tweede ontsluitingsweg werd tevens doorgesproken met het Agentschap Wegen en Ver-
keer en een motiveringsnota werd ook aan hen bezorgd.  
 



 

 

 

1772, Revisie d 

Pagina 78 van 83 

 
Figuur 10-2: Bestaande logistieke situatie  
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Figuur 10-3: Uitbreidingsplan met de geplande situatie, met bijkomende ontsluiting en logistieke situatie 
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 Agentschap Wegen en Verkeer 

 
Datum advies: 28 juni 2016 
 
Inhoud: 
Het agentschap Wegen en Verkeer Limburg sluit zich aan bij de opmerkingen van het Departement Mobiliteit en 
Openbare werken.  
 
Verwerking: 
Zie advies en verwerking Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
 

 OVAM 
 
Datum advies: 12 juli 2016 
 
Inhoud:  
Het bodemdecreet, in voege sinds 1 juni 2008, voorziet niet dat er door de OVAM advies wordt verleend bij de 
opmaak van BPA’s en/of MER-studies. 
 
Verwerking: 
Niet van toepassing.  

  



Bijlagen 2 
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 Bijlagen 2 

 Verzoek tot raadpleging 
  



1

Vermetten, Silvie

Van: Vermetten, Silvie
Verzonden: dinsdag 31 mei 2016 14:05
Aan: 'Aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be'; 'adviesvraag.limburg@lv.vlaanderen.be';

'apl.lim@rwo.vlaanderen.be'; 'limburg@onroerenderfgoed.be'; 'merawv-
wl@mow.vlaanderen.be'; 'advies.departement@mow.vlaanderen.be';
'MERadvies@ovam.be'; 'tom.brusten@bree.be'

CC: 'Sonja.Jacobs@limburg.be'; Van Den Bergh, Katrien; Verlinden, Charlotte
Onderwerp: Provincie Limburg: PRUP uitbreiding regionaal bedrijventerrein Kanaal-Noord ten

zuiden van de N73 en aanpassing kleinstedelijk gebied te Bree (SCRPL16085)

Betreft: Verzoek tot raadpleging in het kader van een onderzoek tot milieueffectenrapportage van een plan of
programma

Beste,

De Provincie Limburg heeft beslist tot de opmaak van een PRUP uitbreiding regionaal bedrijventerrein Kanaal-Noord
ten zuiden van de N73 en aanpassing kleinstedelijk gebied te Bree en stelden Sweco aan als ontwerper van dit
PRUP.
Dit PRUP heeft als doel een uitbreiding van een bestaand regionaal bedrijf ‘Noliko’ mogelijk te maken.

Het plangebied situeert zich in op grondgebied van de stad Bree. Het bedrijf ‘Noliko’ ligt tussen het kanaal, de Zuid-
Willemsvaart en de N73, Het Hasseltkiezel, die de verbinding verzorgt tussen Bree en Kinrooi-Maaseik.



2

Krachtens art. 4.2.5 van het D.A.B.M. dient de initiatiefnemer van een plan/programma in het kader van het
onderzoek tot milieueffectenrapportage een aantal instanties te raadplegen aangaande de mogelijke aanzienlijke
milieueffecten die het plan of programma kan hebben.

Via Filetransfer bezorgen wij u dadelijk een link, via deze link kan u het verzoek tot raadpleging downloaden, met
daarin de elementen die krachtens artikel 4, §2 van het Plan-MER-besluit in dit verzoek moeten worden opgenomen
(o.a. een beschrijving van het plan/programma en onze eigen inschatting van de mogelijke aanzienlijke
milieueffecten).
Uit de kenmerken van het plan en uit de aard van de mogelijke milieugevolgen leidt de Dienst MER af dat het advies
van uw instantie relevant kan zijn. Mogen wij u daarom vriendelijk verzoeken om ons mee te delen of u vindt dat de
mogelijke gevolgen op het leefmilieu op een correcte wijze in ons verzoek tot raadpleging zijn beschreven, en indien
niet, welke uw inschatting zou zijn aangaande de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van onderhavig
plan/programma.

Gelieve, binnen de decretaal daartoe voorziene termijn van 30 dagen na de datum van ontvangst van deze mail, aan
Provincie Limburg, t.a.v. Sonja Jacobs, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt, uw advies te bezorgen door betekening of
tegen ontvangstbewijs.
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Indien mogelijk zouden wij bijkomend ook graag een afschrift van uw advies ontvangen (per post of via mail:
charlotte.verlinden@swecobelgium.be ).

Indien deze termijn praktisch niet haalbaar is voor u, gelieve ons of Sonja Jacobs (sonja.jacobs@limburg.be  - 011/23
83 76) te contacteren om onderling een alternatieve adviestermijn af te spreken.

Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Vriendelijke groetjes,

Silvie Vermetten
Projectassistente
Division Infrastructure
Telefoon +32 (0) 25886322
silvie.vermetten@swecobelgium.be

Sweco Belgium nv
Stationsstraat 51
2800 Mechelen
Telefoon  +32 (0) 15 45 13 00
www.swecobelgium.be

Please consider the environment before printing this e-mail.
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Vermetten, Silvie

Van: Vermetten, Silvie
Verzonden: dinsdag 31 mei 2016 14:06
Aan: aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be; adviesvraag.limburg@lv.vlaanderen.be;

apl.lim@rwo.vlaanderen.be; limburg@onroerenderfgoed.be; merawv-
wl@mow.vlaanderen.be; advies.departement@mow.vlaanderen.be;
meradvies@ovam.be; tom.brusten@bree.be

CC: Van Den Bergh, Katrien; Verlinden, Charlotte; sonja.jacobs@limburg.be
Onderwerp: Provincie Limburg: PRUP uitbreiding regionaal bedrijventerrein Kanaal-Noord ten

zuiden van de N73 en aanpassing kleinstedelijk gebied te Bree (SCRPL16085)

Files attached to this message

Filename Size

1772_0013_screening_c.pdf 17.5 MB

Please click on the following link to download the attachments:
https://filetransfer.grontmij.com/message/kaPBb8qfjLbbE1CAZpbvSM

The attachments are available until: Friday, 10 June.

Message ID: kaPBb8qf

Message:

Beste,

Naar aanleiding van mijn vorige mail, gelieve via bijgevoegde link de screeningsnota betreffende
bovenvermeld project te willen downloaden.

Wij wensen u een goede ontvangst.

Vriendelijke  groetjes,

Silvie Vermetten
Projectassistente

https://filetransfer.grontmij.com
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Het bodemdecreet, in voege sinds 1 juni 2008, voorziet niet dat er door de OVAM advies wordt verleend bij
de opmaak van BPA’s en/of MER-studies.

Concreet kan in dit dossier verwezen worden naar de bodemattesten die afgeleverd werden in het thans
geviseerde gebied.  Desgevallend kan u ook op de website www.ovam.be/webloket/ webtoepassingen en
publieke lijsten/Geoloket: bodemonderzoeken en -saneringen een kaart raadplegen met informatie
betreffende de locatie  waarvoor bij de OVAM reeds onderzoeksgegevens beschikbaar zijn, en de fase
waarin deze zich bevinden.

Als bijkomende informatiebron kan verwezen worden naar de bodemattesten die zijn afgeleverd geweest
aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten waar de gronden zijn gelegen. Deze
gegevens zijn aldaar raadpleegbaar.

Verder moet rekening gehouden worden met de volgende standaardopmerkingen:
indien er calamiteiten optreden die impact kunnen hebben op de bodem, dienen zo snel mogelijk de
nodige acties ondernomen te worden om de verontreiniging weg te nemen. De nodige controlestalen
dienen genomen te worden. Indien de calamiteit valt onder het toepassingsgebied van een
schadegeval, dienen deze specifieke bepalingen nageleefd te worden (artikel 74 ev van het
Bodemdecreet);
indien gronden worden overgedragen, dienen de bepalingen van het Bodemdecreet te worden gevolgd
(artikel 101 ev van het Bodemdecreet);
indien gronden dienen onteigend te worden, dienen de bepalingen van het Bodemdecreet te worden
gevolgd (artikel 119 en 119bis van het Bodemdecreet);
de nodige aandacht dient te worden geschonken aan de regels van het grondverzet
de nodige aandacht dient te worden geschonken aan de voorgenomen bestemming (wijziging) op reeds
vastgestelde bodemverontreiniging:.
– Artikel 38 van het Bodemdecreet: indien een beschrijvend bodemonderzoek werd uitgevoerd op

deze grond kan een mogelijk andere bestemming impact hebben op de ernst van de
bodemverontreiniging/saneringsnoodzaak en urgentie;

– artikel 64 van het Vlarebo: indien het bestemmingstype van de grond in die zin wijzigt dat een
lagere bodemsaneringsnorm van toepassing wordt, dient een nieuw oriënterend bodemonderzoek
te worden uitgevoerd bij overdracht van de risicogrond.

Tevens willen wij ook nog aangeven dat het voorstel tot opmaak van een plan van aanleg of MER geen
onderzoeksverplichting meebrengt in het kader van het Bodemdecreet.
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Verlinden, Charlotte

Van: Van Den Bergh, Katrien
Verzonden: donderdag 27 oktober 2016 9:02
Aan: Verlinden, Charlotte
Onderwerp: Fwd: PRUP Uitbreiding regionaal bedrijventerrein Kanaal-Noord ten zuiden van de N73

en aanpassing kleinstedelijk gebied te Bree: motivering 2° ontsluiting
Bijlagen: image001.jpg; image002.jpg

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "Moors, Gijs" <gijs.moors@mow.vlaanderen.be>
Datum: 26 oktober 2016 14:52:39 CEST
Aan: "Van Den Bergh, Katrien" <Katrien.VanDenBergh@swecobelgium.be>
Kopie: Jacobs Sonja <Sonja.Jacobs@limburg.be>, Tom Brusten <Tom.Brusten@bree.be>,
Corstjens Guido <Guido.Corstjens@noliko.be>
Onderwerp: Antw.: PRUP Uitbreiding regionaal bedrijventerrein Kanaal-Noord ten
zuiden van de N73 en aanpassing kleinstedelijk gebied te Bree: motivering 2°
ontsluiting

Beste

De situatie met een tweede toegang, enkel rechts in - rechts uit, is in onze ogen minder veilig
dan één toegang geconcentreerd op de rotonde.

Anderzijds spelen in het dossier een aantal elementen die in de onderliggende nota werden
toegelicht, waardoor ons advies iets genuanceerder kan zijn.  De overname van een
bedrijvengroep uit Nederland met bijkomend een aantal vrachtbewegingen, is daarbij één van
de belangrijkste.  Dit element is trouwens een nieuw gegeven dat bij de eerste adviezen over
het GRUP nog niet gekend was.

Indien er van een blanco blad zou vertrokken worden, dan zou de indeling van het terrein op
mobiliteitsvlak efficiënter kunnen aangepakt worden.  Vermits het PRUP echter een
uitbreiding mogelijk moet maken, geen volledig nieuwe vestiging of oriëntatie van huidige
bedrijfsvoering, is AWV bereid om de gevraagde toegang ook in die zin te bekijken.

Het inrijden via een tweede toegang lijkt ons dan ook een positief voorstel gezien de ligging
van de weegbrug en het feit dat hierdoor de kans op wachtrijen op de N73 vermindert.

Het uitrijden, zelfs beperkt, toelaten via een tweede toegang, lijkt ons geen veilige oplossing
omdat er dan verderop richting Kinrooi soms ook zal teruggekeerd worden en daar zijn de
mogelijkheden beperkter (geen ruime rotonde). Deze bekommernis, die we vorige keer ook
al geuit hebben, wordt niet weerlegd in onderliggende nota.

Als besluit kunnen wij het GRUP voorstel met een tweede toegang dus positief adviseren,
maar enkel als toegang, geen uitgang.

Vriendelijke groeten
gijs



Verlinden, Charlotte

Van: Poelmans, Lien <lien.poelmans@lne.vlaanderen.be>
Verzonden: vrijdag 28 oktober 2016 8:11
Aan: Verlinden, Charlotte
Onderwerp: RE: screening 'PRUP uitbreiding regionaal bedrijventerrein Kanaal-Noord ten zuiden van

de N73 en aanpassing kleinstedelijk gebied te Bree' kenmerk SCRPL16085

Beste Charlotte,

Wij gaan akkoord met de aanpassingen die in het MER werden doorgevoerd indien bijkomende informatie rond
compensatie bebossing én rond bestemming vrijgekomen gronden opgenomen wordt in de stedenbouwkundige
aanvra(a)g(en). Daarenboven moet gegarandeerd worden dat de maatregel die weerhouden werd vanuit de
onderzochte studiemaatregelen uitgevoerd zal worden in 2016 :

“De fosfaat die initieel geïmmobiliseerd werd bij de aangroei van het actief slib, zal niet langer meer opgeslagen
worden als spuislib in vloeibare vorm in de lagune, maar zal middels een ontwateringsunit behandeld worden onder
vorming van slibkoeken. Het geïmmobiliseerde fosfaat zal achter b lijven in de slibkoeken. Op deze manier zal de
secundaire fosfaataanvoer vanuit de sliblagune weg vallen.”

Én dat de 2sde studie (2018) uitgevoerd zal worden om de impact van die maatregelen op de fosfaatlozing te
evalueren.

Met vriendelijke groeten,

Lien Poelmans
Plan- en projectbegeleider
Adviezen, vergunningen, erkenningen en subsidies Limburg en Vlaams-Brabant

Vlaamse Overheid
AGENTSCHAP NATUUR & BOS
M 0492/15.24.98
T 011/74.24.79
E lien.poelmans@lne.vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

De inhoud van dit bericht en eventuele bijlage(n) verbinden het Agentschap voor Natuur en Bos niet, zolang niet bevestigd door een geldig ondertekend
document.


