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lrulerornc
Het betreft hier een bestaande installatie die zich op het gewestplan grotendeels situeert in gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorziening en deels

in agrarisch gebied en natuuneservaat. Er zijn op korte termijn geen uitbreidingen aan deze installatie voorzien.

Dit uitvoeringsplan heeft tot doel het juridisch statuut van het terrein in overeenstemming te brengen met het bestaande gebruik en daarmee de werking op lange

termijn te garanderen. De RWZI zuivert het rioolwater van Meeswijk, Leut, Eisden en Vucht.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgesteld door de provinciale overheid aangezien het zuiveringsgebied gedeeltelijk gelegen is in het kleinstedelijk gebied

Maasmechelen. ln maa¡t2004 werd de opdracht voor de afbakeningen van de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau toegekend door de bestendige de-

putatie. De finaliteit van deze opdracht bestaat uit het voeren van de voorbereidende fase van het afbakeningsproces. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

voor elke afbakening zal later worden toegekend. De finaliteit van de voorbereidende fase bestaat enezijds uit het trekken van een grens rond het gebied waar

een stedelijk gebiedbeleid gevoerd zal worden. Anderzijds is een actieprogramma voor het te voeren stedelijk gebiedbeleid uitgewerkt-

De voorstudie van het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau "Maasmechelen" werd goedgekeurd door de bestendige deputatie

op 26 mei 2005. Delen van Eisden, waarvan het afvalwater wordt gezuiverd in de installatie, behoren tot het kleinstedel'tjk gebied.

5Technum NV Afdeling Ruimtelijke Planning 63-35822
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BeSTnnNDE FEITELIJKE EN JURIDISCHE TOESTAND

Bestaande ru i mtelij ke stru ctu u r
De installatie is gelegen ten oosten van de kern Eisden, aan de voet van de winter-

dijk. De installatie wordt ontsloten via de Schietkuilenstraat. Het betrokken terrein,

kadastraal gekend sectie B, nr 1649b wordt omringd door agrarisch gebied, in

hoofdzaak bestaande uit weiland. Aan oostelijke zijde ligt het fietspad op de dijk en

aan zuidelijke zijde ligt de Schietkuilenstraat. Aan de overzijde van de straat ligt een

actief landbouwbedrijf .

Een gravitaire collector voert het huishoudelijk afualwater van de deelkernen Vucht,

Eisden, Leut en Meeswijk naar deze installatie. De RWZI werd in 1975 gebouwd

met een ontwerpcapaciteit van 5.400 lE.

Het dienstgebouw is ingeplant aansluitend bij de weg. De bufferzone aan westelijke

zijde bestaat uit ltaliaanse populieren en bevindt zich op eigen terrein. Aan de ande-

re zijden is geen beplanting aanwezig.

Deel lll:Toelichting
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Provinciaal RUP "RWZI Eisden"

Juridische toestand

Gewestplan

Het terrein is op het gewestplan grotendeels gelegen in gebied voor gemeenschappelijke en openbare nuts-

voozieningen en deels in agrarisch gebied. Deze bestemming strekt zich nog verder uit in noordelijke, westelij-

ke en zuidelijke richting. ln oostelijke richting vormt de dijk de grens met natuurreservaat en aansluitend ontgin-

ningsgebied met nabestemming natuurontwikkeling.

Stedenbouwkundige vergunningen

Bouwvergunning dd 201051 1992

Milieuvergunningen

750.711N98.166, dd 410311999, geldig tot 410312004

7 50.7 1 I N 0 1 .207, dd 1 3 I 09 I 200 1, gel di g tot 4 I 03 I 2004

750.711N03J71, dd 1311112003, getdig tot 1t01\2OOT

Milieu

Habitatrichtl ijngebied - Vogelrichtlijngebied

Het perceel is gelegen in de 700m beschermingszone van habitatrichtlijngebied. ln de passende beoordeling
werd de eventuele impact op het habitatrichtlijngebied onderzocht.

Het studiegebied is niet in de nabijheid van een vogelrichflijngebied getegen.

Uit de passende beoordeling blijkt dat er over de hele lijn geen significant negatieve effecten te verwachten zijn.

De passende beoordeling wordt als bijlage bij deze nota gevoegd.

Kaart 4 Gewestplan
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VEN-gebied

De oostelijke zijde van het terrein grenst aan VEN-gebied. B'tj de afbakening is duidelijk rekening gehouden met

de ligging van de installatie. Het VEN-gebied valt grotendeels samen met het habitatrichtlijn. Aangezien er

geen significant negatieve effecten te verwachten zijn op het habitatgebied, kan men er redelijkerwijs van uit-

gaan dat dit ook zo is voor het VEN-gebied.

Kaart 6 VENgebied

Watertoets

ln art.8 van het decreet lntegraal Waterbeheer wordt gesteld: "De overheid die over een vergunning, een plan of programma moef besÍssen, draagt er zorg voor,

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

passrngen aan het ptan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogeliik is, dat het schadeliik effect

wordt herstetd of, in de gevalten van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd".

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

1.

- De invloed van verharde oppervlakte door versnelde afstroming zal voorkomen worden

op het terrein zelf:

o door het maximaal gebruik van doorlatende materialen,

o buffering van het oppervlaKewater conform de machtigingsvoorwaarden van de

Bestendige Deputatie,

o opvang van dakwater conform de stedenbouwkundige verordening

- De realisatie van de RWZI zal geen verlies aan komberging tot gevolg hebben, aange-

zien er geen ophogingen van het terrein gebeuren. Het gaat hier in principe om de be-

stendiging van een bestaande toestand.

NOG-gebied - Overstroombaar vanuit de waterloop
- Recent overstroomde

Technum NV Afdeling Ruimtelijke Planning 11
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2. Opoervlaktewater

Momenteel wordt het effluent nog geloosd in de Langbroeksbeek. Aangezien deze niet afwatert naar de Maas, infiltreert het effluent ter plaatse. Door het
nieuwe bergingsbekken en de geplande effluentleiding naar de Maas, zal e¡ naar de toekomst toe geen interactie meer zijn tussen de RWZI en de bescher-
mrngszone.

3. Grondwater

Het permanent effect op de grondwaterstand wordt als venryaarloosbaar ingeschat. Aangezien ondergrondse werken enkel zullen uitgevoerd worden in pe-

riodes met lage grondwaterstand zal ook het tijdelijk effect gering tot verwaarloosbaar zijn.

4. Natuurliike ecoloqische structuur

De meandering van de waterloop wordt niet beperkt door de installatie aangezien zij niet direct aan de waterloop gelegen is.

P¡-aruru¡rucscoNTEXT
Ruimtelij k Structuurplan Vlaanderen

De gemeente Maasmechelen is gelegen in het Limburgs Mijngebied. Naast het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk en het kleinstedelijk gebied op provinci-

aal niveau Maasmechelen maken de gemeenten Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, As, Opglabbeek en Dilsen-Stokkem er deel van uit. Struc-
tuurbepalend zijn hier de mogelijkheden van de ruimtelijke reconversie in functie van het mijnpatrimonium, de economische structuur langs infrastructuurassen
en de versterking van de stedelijke structuur. De rol van dit gebied ligt vooral in de versterking van een stedelijke en economische structuur op Vlaams niveau.
Gelet op de ligging van het terrein in het stedelijk netwerk kan men ervan uit gaan dat voor het betrokken perceel een buitengebiedbeleid zal worden gevoerd.
Het buitengebied is op het niveau van Vlaanderen bekeken, het gebied waarin de open (onbebouwde ruimte) ovenrueegt en waar een buitengebiedbeleid wordt
gevoerd. Elementen van bebouwing en infrastructuur die in functionele samenhang zijn met de niet-bebouwde ruimte maken er onderdeel van uit en kunnen
plaatselijk overwegen. Buitengebied is aldus een beleidsmatig begrip.

De aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen worden geconcentreerd in de kernen van het buitengebied. Het niveau en de reikwijdte
van de voorzieningen wordt in overeenstemming gebracht met het belang van de kern. Er wordt gestreefd naar de verweving van de verschillende activiteiten

wordt door een locatie- en mobiliteitsbeleid gegarandeerd en versterkt.

De niet aan het wonen gekoppelde gemeenschappelijke en nutsvoorzieningen moeten voldoen aan de volgende ruimtelijke voorwaarden:
- de schaal van de voorziening sluit aan bij de schaal van het landschap

Technum NV Afdeling Ruimtelijke Planning 12 63-35822
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- de omvang van de voorziening tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies van het buitengebied niet aan.

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

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

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

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

kunnen worden verbrand zullen moeten worden gestort.

Nieuwe infrastructuur voor de zuivering van industrieel afualwater moet worden gelokaliseerd op het bedrijventerrein, gekoppeld aan het bedr'tjf of gegroepeerd.

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

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

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

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

fluent. Daarnaast kunnen een aantal ruimtelijke voorwaarden worden gesteld aan de locatiekeuze van nieuwe en de uitbreiding van bestaande RWZI's.

- de locatie van een RWZI gaat uit van het principe van de gedeconcentreerde bundeling waarbij de verenigbaarheid qua reuk-, lawaai- en visuele

hinder met de woonfunctie maximaal is ;

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

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

Provi n ciaal Ru i mtelij k Stru ctu u rplan Li mburg

De gemeente Maasmechelen maakt deel uit van de hoofdruimte Maasland. De hoofdruimte Maasland verenigt een belangrijke stedelijke rol met een belangrijke

open ruimte rol. De Maas en haar vallei zijn sterk bepalend voor het beeld van de provincie . Zry zln uitdrukking van een noord-zuid richting aan de rand van de

provincie. Enerzijds is de Maas drager van meer stedelijke ontwikkelingen, andezijds biedt zij grote kansen voor natuur, landbouw en toerisme en recreatie.

Op niveau van de deelruimten is de gemeente gelegen in de deelruimte 'Zuidelijk Maasland'. De rol van het Zuidelijk Maasland bestaat in het versterken van de

stedelijke structuur in het Maasland. B'rjkomende stedelijke ontwikkelingen zijn in deze deelruimte gewenst, z'rj het hoogwaardig en kwalitatief. Het stedelijk net-

werk Zuidelijk Maasland wordt beschouwd als ondersteunend voor meer grootschalige stedelijke concentraties in Nederland (Maastricht - Geleen - Sittard -

Heerlen). Dat vraagt om een gedifferentieerde, kleinschalige en kwalitatieve ontwikkeling met hoogwaardige functies (wonen, informatie- en communicatietech-

nologie, enz.).

Tot deze deelruimte behoren (delen van) de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken.

Technum NV Afdeling Ruimtelijke Planning 13 63-35822
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Volgende ruimtelijke principes worden voorgesteld.

- Het Zuidelijk Maasland wordt enkel op de linkeroever beschouwd. Ontwikkelingen in Nederland zijn grootschaliger. Daarom is sprake van een asymmetri-
sche structuur.

- De historische structuur van de Maasvallei op basis van het fysisch systeem met aan de Maas evenwijdige nederzettingen en infrastructuren vormt een uit-
gangspunt. Noord-zuid georiënteerde lineaire dragers voor het Zuidelijk Maasland zijn de steilrand van het Kempens Plateau, de Zuid-Willemsvaart, de N78
als aanhechtingslijn voor stedelijke ontwikkelingen en de Maas. Op het Nederlands grondgebied is er een analoge opbouw met als lineaire drager de
E25tM.

- De structuur, evenwijdig aan de Maas, blijft opgebouwd uit fysisch en historisch bepaalde stroken. Elke strook heeft haar eigen kenmerken: de beboste steil-
rand, het middenterras met meer stedelijke ontwikkelingen, het laagterras met zijn historische Maasdorpen en een nog vrij heldere agrarische structuur, de
uitenruaarden als overstromingsgebied. Nieuwe ontwikkelingen moeten aansluiten bij die structuur, in het bijzonder bij het middenterras.

- Het voormalig mijnterrein van Eisden is ingenomen door hoogdynamische functies (Merkendorp, cinema, hotel, enz.). Het openbaarvervoer op die as moet
sterk worden uitgebouwd.

- Maasmechelen is de belangrijkste gemeente van de deelruimte door haar ligging op het kruispunt van de oost-west gerichte E314 en de noord-zuid structuur
van de Maasvallei en van de N78. De gewenste ontwikkeling van Maasmechelen is evenwel lineair, evenwijdig met de Maas.

- Het Park Hoge Kempen begrenst het netwerk.

- Doorheen het lineair netwerk zijn diverse open ruimte verbindingen en/of natuurverbindingen noodzakelijk. Daardoor wordt het park Hoge Kempen verbon-
den met de Maasvallei en het gebied van de Geul tussen Geleen en Maastricht in Nederland.

Ruimtelijke ontwikkelingen bouwen voort op het duurzaam gebruik van de natuurlijke structuur en van het fysisch systeem. Zeer belangrijk daarbij is het behoud
van de Limburgse biodiversiteit en van Limburg als belangrijke Vlaamse genenpool en natuurlijke toegangspoort. Om dat mogelijk te maken moeten voldoende
grote aaneengesloten of met elkaar verbonden natuurlijke gebieden voorkomen. Voor de provincie Limburg is de natuurlijke structuur in samenhang met het fy-
sisch systeem ruimtelijk structurerend: het provinciaal ruimtelijk beleid en milieubeleid moeten op elkaar worden afgestemd. Het provinciaal ruimtelijk beleid ver-
taalt zijn streven naar een duurzame natuurlijke structuur in volgende S doelstellingen.

- De provincie wil de samenhang van de Limburgse natuurlijke structuur beschermen en ondersteunen tot een grensoverschrijdend netwerk. De kern daarvan
is een kwaliteitsvol Europees en Vlaams netwerk van belangrijke valleigebieden en grote, meer ontsnipperde bos- en heidecomplexen. Verbindingen tussen
die kerngebieden mogen niet langer worden doorgeknipt. De belangrijke valleigebieden worden gevrijwaard van verdere bebouwing en intensief grondge-
bruik. Er is meer aaneengesloten ruimte noodzakelijk voor natuurlijke habitats die beter gebufferd en onderling verbonden zijn dan heden het geval is.

- Het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg differentieert de natuurlijke structuur en werkt een specifiek beleid uit voor de verschillende sooften gebieden,
waar de natuur in verschillende gradaties aanwezig is.

Technum NV Afdeling Ru¡mtel¡jke PIann¡ng 14 63-35822
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De provincie wenst de ontwikkeling van een duuzaam medegebruik van de natuurlüke structuur te stimuleren door recreatie, houtproducerende bosbouw en

landbouw. De provincie wenst de ontwikkeling van een multifunctionele bosstructuur in elke Limburgse deelruimte te stimuleren. ln de nabijheid van stede-

lijke gebieden moeten de inrichting en het beheer van bossen worden afgestemd op de recreatieve noden, overeenkomstig hun draagkracht.

De provincie wenst de natuurlijke structuur ook te ontwikkelen en te beschermen afgestemd op integraal waterbeheer. De productiefunctie van het fysisch

systeem blijft belangrijk.

De provincie wenst de betekenis van de stedelijke elementen van de natuurlijke structuur te vergroten, ook voor een kwaliteitsvolle leefomgeving met hogere

recreatieve mogelijkheden. De uitbouw van randstedelijke groengebieden (bijvoorbeeld onder de vorm van stadsbossen) en van hoogwaardige rivierdoor-

gangen in de stedelijke gebieden zijn daarvoor belangrijke aanknopingspunten

De Maasvallei speelt een euregionaal verbindende rol. Zij vormt samen met de bos- en heidegordel de ruggengraat van de Limburgse natuurlijke structuur.

Grensoverschrijdend wordt de Maasvallei natuurlijk en landschappelijk ontwikkeld en verbonden met de omgevende natuurlijke systemen. Verweving met

recreatie en landbouw wordt geoptimaliseerd. De mogelijke nabestemming van groeven speelt een belangrijke rol in de natuurlijke, landschappelijke en toe-

ristische ontwikkeling.

Gemeentel ij k Ruimtelij k Structuurplan

De startnota werd goedgekeurd en momenteel wordt het voorontwerp van GRS verder uitgewerkt. De RWZI is gelegen in de Maasvallei, net buiten de winter-

bedding. Het agrarisch gebruik van deze zone wordt naar de toekomst toe bestendigd. De installatie dient door een aangepaste buffering geÏntegreerd te wor-

den in het landschap. Het gebied aan de binnenzijde van de winterdijk heeft de bestemming natuurgebied. B'tj de inrichting van de bufferzones dient hiermee

rekening gehouden te worden.

Toetsing van de locatie aan de planologische context

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

schaal van het omliggende landschap niet wordt geschaad. De omvang van de voorziening tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functie

landbouw van het buitengebied, in dit geval de landbouw, niet aan.

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

respecteerd te worden. De voorgestelde locatie voldoet hieraan.

ln het GRS wordt het agrarisch gebruik van deze zone naar de toekomst toe bestendigd. De installatie dient door een aangepaste buffering geÏntegreerd te

worden in het landschap. Het gebied aan de binnenzijde van de winterdijk heeft de bestemming natuurgebied. Bij de inrichting van de bufferzones dient hier-

mee rekening gehouden te worden. Op deze wtilze zal de installatie geen afbreuk doen aan de opties genomen in het GRS.

Technum NV Afdeling Ruimtelijke Planning 15 63-35822
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Kaart 8 Zuiveringsgebied Eisden

z
l¡Jo
U'
l¡l
o
l¡l
m
ut(,
U'
o

(t)
o)

E

II
I Þ.trr

€
t¡
!
å

I

¡
¡.Ë

IåEü

Í¡
åË¡

3 ¡úf
q lll

irl
li¿

Deel lll: Toelichtinq

Technum NV Afdeling Ruimtetijke Planning 16 63-35822



Provinciaal RUP "RWZI Eisden" Deel lll. Toelichting

ToexouSTIGE INRICHTING EN ONTWIKKELING VAN HET TERREIN
Het gaat hier om een bestaande installatie waaraan op korte termijn geen renovatie- of uitbreidingswerken worden gepland. De RWZI Eisden werd in 1975 ge-

bouwd voor een ontwerpcapaciteit van 5.400 lE. Het gaat hier om een onbemand station.

Beschriivinq van de installatie:

Waterlijn:

- Het afualwater (DWA+RWA) wordt met behulp van 1+1 vijzels opgepompt naar het staprooster.

- Het deel van het regenwater dat niet door de influentvijzels kan worden opgepompt, stort rechtstreeks over naar de Langbroekbeek.

- Via het staprooster stroomt het afualwater gravitair naar de zandvanger, gevolgd door een vetvanger. Het zand-water-mengsel wordt met behulp van

een airliftpomp naar een zandbak verpompt, waar het kan ontwateren.

- Na de mechanische zuivering stroomt het afualwater gravitair naar het beluchtingsbekken, voorzien van I puntbeluchter, die gestuurd wordt op zuurstof

(intermitterend).

- Er is I nabezinktank (Essenerbekken)

- Het effluent stroomt gravitair naar de Langbroekbeek.

- De slibrecirculatie gebeurt gravitair. Er wordt gespuid naar de indikker.

Sliblijn:

- Na indikking in de gravitaire indikker wordt het slib naar een buffer gepompt, waarna het vloeibaar slib naar de RWZI Houthalen wordt gevoerd.

Geplande acties naar orocesootimalisatie toe:

- Volledige reiniging, inspectie en zo nodig ook herstelling van de bouwkundige en mechanische constructies van de biologische zuivering. Hiertoe zullen

deze constructies tijdel ij k I eeg gezet worden.

- Uitbreiden van de automatische processturing: het spuien van slib - dat nu tijdsgestuurd verloopt - zal gebeuren in functie van een on-line meting van

het slibgehalte in de beluchtingstank en van de turbiditeit van het effluent.

- Optimalisatie van de sliblijn: het spuien van slib van de beluchtingstank naar de indikker zal niet meer gravitair verlopen maar via een pomp. Hierdoor

kan het spuien beter in de hand gehouden worden. De transfertpomp van indikker naar buffer zal vervangen worden door een kleiner exemplaar. Hier-

door zal het droge stof gehalte van het afgevoerde slib stijgen en zullen de transportkosten en verwerkingskosten dalen.

Geplande werken:

Om de belasting van het effluent op de Langbroekbeek op te vangen wordt op korte term'rjn de bouw van een bergingsbekken voorzien. Na de aanleg van dit

project zal het effluent niet meer in de Langbroeksbeek lozen maar wel in de Maas. Het doel van dit project is immers het effluentwater van de RWZI en het
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overstortwater van de riolering af te koppelen van de Langbroeksbeek.

Om dit te ven¡vezenlijken zal er een bergingsbekken gebouwd worden op de toekomende riolering van de RWZI en een persleiding worden aangelegd in combi-
natie met een collector om het effluentwater van de RWZI en het RWA-overstortwater van het bekken af te voeren naar de Maas.

BesreuMtNGSpLAN EN srEDENBouwKUNDtcE vooRScHRtFTEN

De installatie dient volledig ingeplant te worden binnen het gebied voor zuiveringsinfrastructuur voor afualwater. lndien in de toekomst nieuwe dienstgebouwen
dienen ingeplant te worden, zal ernaar gestreefd worden dezezo dicht mogelijk bij de Schietkuilenstraat in te planten, zodat de impact op de vrije ruimte mini-
maal wordt gehouden. Verhardingen worden tot een minimum beperkt en zoveel als mogelijk uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. Uitzondering hierop kan
gemaakt worden voor verhardingen die in functie van de exploitatie van de installatie gebruikt worden door zware voertuigen.
Langs de Schietkuilenstraat wordt een zone voor voorgebied voorzien met het oog op de integratie van de installatie in het straatbeeld. Deze zone dient beplant
te worden met uitzondering van de toegang tot de zone, deze toegang heeft een maximale breedte van 7 m. Naar het open landschap toe, in westelijke en noor-
delijke richting wordt een zone voor hoogstammen voozien, met het doel de installatie visueel optimaal te integreren in het omliggende landschap.
Naar de winterdijk toe wordt een visueel scherm voorzien, aangezien er onvoldoende ruimte is op het terrein van de RWZI om een volwaardige groenbuffer aan
te leggen. Parallel aan dit visueel scherm wordt een bomenrij voorzien, die geplant wordt in het gebied voor zuiveringsinfrastructuur voor afualwater. Deze bo-
menrij moet de installatie visueel inkleden ten opzichte van het fietspad op de winterdijk

Voor alle beplantingen dienen streekeigen soorten gebruikt te worden, ongeacht de zone waarin ze zich bevinden.

Het PRUP heeft een totale oppervlakte van 9122 mz,als volgt over de verschillende bestemmingen verdeeld:
- Gebied voor zuiveringsinfrastructuur voor afualwater 5.262 m2

- Voorgebied 336 m,
- Gebied voor hoogstammen 1.873 m2

- Agrarisch gebied 214 m"

- Gebied voor natuurreseryaat 1.437 m2
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Op Te HEFFEN VOORSCHRIFTEN

De voorschriften van het van toepassing zijnde gewestplan worden opgeheven.

Concreet worden de voorschriften van volgende gebieden opgeheven en vervangen door de voorschriften van onderhavig PRUP:

- Gebied voor gemeenschapsvoozieningen en openbare nutsvoorzieningen

- Agrarisch gebied

- Natuurreservaat

RUIUTegoEKHOUDING

De totale oppervlakte van het PRUP bedraagt 9122 m2.

Deel lll: Toelichting
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BI¡IECE 1 PNSSENDE BEOORDELING

Deel lll: Toelichting
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Datum:

Bevoegde nationale ¡nstantie: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Natuur

Adres: Koning Albert ll laan 20, bus 8
1000 - Brussel

Contactpersoon - algemeen: Koen de Smet
Afdelingshoofd, afdeling Natuur

Telefoon:
Telefax:
e-mail

-32 (O\2 553 76 84
-32 (0)2 553 76 85
koen.desmet@lin.vlaanderen.be

Documentat¡e overgemaaK: I ter informatie (añ 6, Iid 4, 1" alinea)

of:

! voor opinieverstrekking (art. 6, lid 4,2" alinea)

¡ndien negat¡eve ¡mpacl op pr¡orita¡r hab¡talype en plan/proiect niet van publ¡ek

belang ß inzake ve¡l¡ghe¡d, volksgezondhe id, milieumaatregele n

E een SBZ-V aangeduid onder de Vogelrichtlijn:
Naam en code betrokken
Natura 2000{ebied: T

BE
een SBZ-H aangemeld onder de Habitatr¡chtlijn:
2300037(8) Uiten¡raarden langs de Limburgse Maas met

Ov e r te nemen u ¡t w etenschappe l¡jk
Eppotl van de aanwüz¡ng van de
geb¡eden

Vijverbroek

I een gebied waar een prioritair habitat voorkomt

T¡tel en locatie betreffend
plan / project: Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan-RWZI Eisden

Lidstaat: België - Vlaams gewest

lnformatie aan de Europese Gommissie inzake plan/project ¡n
vogelrichtl¡¡ngebieden (SBZ-V) en hab¡tatrichtlijngebieden

Natura 2000
(sBz-H)

in navolging van art¡kel 6 van de Habitatrichtl'tjn (Richtlijn 92/43/EEG)

STAP 1. Passende beoordeling van de gevolgen van het plan of Project op de
sBz

1. Beschrijving van SBZ en planlproject

1.1. Beschrüving SBZ (referentiesituatie en huidige situatie)

B@!.:
. CD-ROM Habitat- en Vogetichtl¡jngeb¡eden ¡n Vlaanderen (Afdel¡ng Natuur - OC-GlS Vlaanderen, 2001) - net de digitale

kaaftbestanden, wetenschappeliik rappon van de aanwiiz¡ng van de geb¡eden);
. Geoloket N alura 2000: ww.gisv laandere n be/geo-vla a ndere n/natura2000
. Habitat- & Soottenf¡ches (lN -IBW- Afdefing Natuur, 2002)
. GNOP Maasñechelen (1997)
. Natuurcntw¡kkel¡ngsprcject'Levende Grensmaas'
. Landschapsallas (OC Glgvlaanderen, 2001)
. BWK 26/7
. Zoogdieren in Vlaandercn (Vetkern et al , 2003)
. Verspreid¡ng van amfìb¡eèn en rept¡elen ¡n Vlaanderen (Bauwens,D & K.CIaus, 1 996)
. Aths van de Vlaamse Beek<n R¡vievßsen (Vandelannoote et a1.,1998)
. Visbestandopnames op de Grensmaas (mei 2002)
. Bodemkaadkaaftblad 26/7 (NGI)
. Relevante webs¡tes omtrcnl hel slud¡egeb¡ed en zün ecologie

Refetenties¡tuatie:

De RWZI bev¡ndt zich ten westen van het HabitatrichtlÛngebied BE 2200037 (deelgebied 8)
Uiterwaarden langs de L¡mburgse Maas met Vijverbroek
Onderstaande lüst geeft de beschermde soorten en habitats weer voor het gehele gebied, voor
deelgebied I worden specifiek die habitats en soorten aangeduid die schuin gedrukt zÜn:

lHabitat!
6510

7140
91 E0 (+)

Overgangs- en trilveen
Alluviale bossen met Alnion glut¡nosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion ¡ncanae, Salicion albae)
Gemengde eiken-iepenbossen langs de oevers van grote rivieren91 F0

schraal hooiland (Alopecurus pratens/s, Sanguisorba

Vissõ¡l
1099
1134
1149

Laaggelegen,
officinalis)

Lampetra fluviatilis
Rhodeus sericeus amarus
Cobitis taen¡a

Rivierprik
Bittervoorn
Kleine modderkruiper

Kamsalamander

Otter

Amf i-b i eën e n rept rel el
1166 Triturus cr¡status

Eoog-dierenl
1355 Lutra lutra

Voor een ovezicht van de toestand van het Habitatrichtlijngebied bij het van kracht worden van de
betreffende Richtlijn, zie Bülage 1.

Een situering van het project tov de Speciale Beschermingszone, Biologische WaarderingsKaart en
stratenplan wordt gegeven in Bijlage 3

Huidiqe s¡tuat¡e: (zie Bijlage 3)
De zuìverings¡nstallatìe situeert zich ten noorden van het Habitatrichtlijngebied BE 2200037(8). Het
habìtatgeb¡ed thv de RWZI komt overeen met het gebied "Maaswinkel". Het beslaat zo'n 280 ha De
Maaswinkel is een uiterwaard, een natuurlijk overstromingsgebied langs de Maas. De Maasw¡nkel kan
worden ingedeeld in drie zones:
ln het zuiden een kleiontginning ten behoeve van de voormalige steenbakkerij Hìer wisselen



af n, en een
rd. ln h end staan heeft
rote on sen ecologischwgebie we bosjes en

In s regelm bedding gezocht. Getuigen hiervan zijn de veleve e beken, k en de inmiddels uitgedroogde Langbroekbeekvo ingen. O sen maken haegkanlen en knotbomèn duidelijkda nog een
r zeldzaam zijn of ontbreken.
danløij de Maas hier aan de
Dovenetel, Wilde Marjolein,
om brengt op haar beurt een

erde dijkhellingen trekken vanwege hun warm microklimaat heel wat
kikkers, padden en salamanders spreeK tot de verbeelding. ln de
dzame Boomkikker voor. Recentelijk wordt echler een achteruitgeng

Ook tal van vogels vinden hier een geschikt broedbiotoop o.a. Nachtegaal, Braamsluiper, Geelgors,
Wintertaling, Ransuil, Torenvalk, Buizerd, Wielewaal.
ln els als lJsvogel en Oeverzwaluw. Tal van stelflopers, watervogelsen en najaar voorbij. De aanwezigheid van Bunzing, Wezel, Hermèlijnen systeem'
Vooral de stroomdalgraslanden hebben door de invloed van het kalkhoudende Maaswater en de

de oostoever uilgroeien tot één grensoverschrijdend netuurlandschap.

Waterkwaliteit : zie verder

Ll.l. Cr¡ter¡a van de aanwijzing van de gebieden

Voor het Habitatrichtliingebied werden een aantal soorten en habitats als criteria aangeduid (zie
hoger). Volgende habitats/soorten komen voor in de buurt van de RWZI:

AIIuviale bossen met Aln¡on glut¡nosa en Frexinus excelsior (AIno-padion, Alnion incanae,
Selic¡on elbae), code 91EO (+)

- Verspreiding:

sbos):

..): oud-

. Carici laevigatae-Alnetum: oligotroof elzenbroek;
- Car¡ci elongatae-Alnetum: mesotroof elzenbroek: b.v. Coolhembos;
. Cirsio-Alnetum: eutroof kalk-elzenbroek: b.v. bossen in Moervaartdepressie;
'-Salicion albae: permanenl zachthoufooibossen langs getijde zone van de grote rivieren
(Benedenschelde).
Actueel zijn in Vlaanderen slechts zeer weinig goed ontwikkelde voorbeelden van de
verschillende vormen terug te vinden.

- Kenmerkende biotische en abiotische gegevens: Uit de beschrijving (European Commission
DG Environment, 1999) blüld dat dit type meer bostypes omvaidañ àe (vènnrarrende) naam

kan laten vermoeden. Het betreft Elzen-Essenbossen (44.3: Alno- padion) en wilgenbossen
langs waterlopen. ln Vlaanderen komen de volgende subtypes voor (overeenkomstig oude
CORINE:-code):
. elzen-essenbossen van bronnen en bronbeken (44.3'l: Caicr remotae-Frexinetum);. essen- en Elzenbossen langs traag stromende rivieren (44.33: Ulmo-Fraxinetum met het
44.331: Pruno-Fraxinetum (elzen-essenbos met vogelkers) en het 44.332: Macrophorbio-
Alnetum);
. Zachthout-ooibossen (44.13: Salicion albae). Dit2jn galerijbossen met boomvormende
Schietwilg, Kraakwilg en Zwarte populier. Opvallend is dat broekbossen, die niet steeds aan
beken gebonden zijn en ook niet behoren tot het Alno-Padion noch lot het Alnion incanae,

elzenbroekbossen wel degelijk mee opgenomen dienen te worden: UK: W5: Alnus glutinosa-
Cerex paniculâta woodland; W6: Alnus glutinosa-Urtica dioica woodland; D: 430403:

zijn
iden
oals

De types Kalk-Elzenbroek en
natuurtypen niet afzonderlijk
kensoorten van die typen niet
De kensoorten van het

tegenstelling tot habitat 91D0 waarbij de bodem nooit goed doorlucht is.
Kwetsbaarheid:. rwinning, inpoldering, drainage of ontwatering, watervervuiling,
a n de bodem met verruiging tot gevolg;

anderen door ontbossing en beperken van de rivierdynamiek met

. verlies aan soortenrijkdom door versnippering;

. gevoelig voor intensieve recreatie maar voor doorsnee recreant we¡nig aantrekkelijk;
' grootschalige en/of intensieve inplanting en explolatie van populier met grondbewerking,
grootschalige kappingen, dra¡nage en heraanplanten waardoor verdroging, erosie verdichting
en.verstoring van de bodem optreedt. Deze homogenisering leidt tevens tol een bostype met
weinig oude bomen, dood hout en een arme structuur.
Instandhoudingsdoelstelling:

in
an
tel
an

;"
omgev tot het
eutroo n, voor.
en gev

Bosdecreet van 13 juni 1990 (8.S., 28 september 1990), laatst gew¡jzigd bij decreet van



lTjuli 2000: verbod op ontbossing uitgezonderd voor
. (art..9Obis) ontboss¡ng in functie van werken vân algemeen belang of in zones met
beslemming woongebied en industriegebied in ruimte zin, in met voormelde gebieden gelijk te
stellen bestemming volgens de geldende plannen van aanleg of ruimtelijke
uitvoeringsplannen, of voor uifuoerbare delen in niet vervallen verkaveling. Voor andere
ontbossingen kan de Vlaamse Regering een ontheffing geven.
. (ar1..47) ontbossing in natuuneservaten in het kader van een goedgekeurd beheersplan.
. (4rt..87) rooiingen van aanplanten in agrarische gebieden.
Het Bosdecreet geeft nadere regels inzake de te volgen procedure en compensalies voor
ontbossing.
Vegetat¡ebesluit (BVR van 23 juli 1998 , B.S. l0 september 1998):
. Algemeen verbod op vegetatiewijziging voor vm, vc en vo;
. voor Va, Vf en Vn geldt een vergunningsplicht op wijziging binnen groen-, park-, buffeÈ, bos-

, valleF, bron-, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of
met bijzondere waarde, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden, beschermde
duingebieden, het IVON, binnen ramsargebied, binnen de perimeter van vogelrichilijngebied
of in habitatrichtlijngebied. De meldingsplicht geldt in alle andere gebieden, met uitzondering
van woon- en industriegebieden.
Decreet van 23 januari 1991 ¡nzake de bescherming van het leefmil¡eu tegen de
verontre¡niging door meststoffen (8.S. 28 februar¡ 1991): de opbrenging van dierlijke mest
op andere grond dan cultuurgrond is verboden behalve het opbrengen van stalmest in het
kader van de bemesting van de plantput bÜ aanplantingen langsheen wegen of bij

bosaanplanting. Het is eveneens verboden dierlijke mest, andere meststoffen en chemische
meststoffen te lozen of te storten in openbare rioleringen, in oppervlaktewateren alsmede op
openbare wegen, bermen en alle plaatsen andere dan cultuurgronden ( cfr. art.16)'

Kleine modderkruiper Cob¡tis taenia, code 1149
- Verspreiding: de soort is plaatselÜk zeer talrijk in de Antwerpse Kempen, met name in beken

uit het bekken van de Kleine Nete en iets minder talrük in de Molse en de Grote Nete tussen
Geel-Winkelom en Oosterlo. Daarnaast werd ze gedurende de voorbije jaren eenmalig
waargenomen in de bovenloop van de lJzer. Verder wordt de soort in Vlaanderen geregeld

opgemerkt in vijvers en poldersloten, al betreft het meestal slecht de waameming van 1 of
hooguit enkele exemplaren, o.a. in oude turfputten ¡n het Blaas/eldbroek, in enkele (venige)
polderwateren in de alluviale vlakte van de Boven-Zeeschelde, in de Kieldrechtse kreek, in
een ondiepe vijver nabij het Schulensmeer en in het Fort van Oelegem en de zandwinningsput
'De Melle' in de Antwerpse Kempen. Ook in de Oude Maas in Stockem werd de soort
eenmalig in de Grote Nete. Grotere aantallen werden gevonden in de v¡jvers van Hofstade (bij

Mechelen). Uit de stromende waleren van het stroomgebied van de Maas is de soort
vermoedelijk verdwenen. ln mei 2002 werd door het Rivo (Nederlands instituut voor visseriì
ondezoek) de soort oevanoen in de orensmaas (Maasmechelen).

- Ecologie: komt voor in beken en rivieren, maar ook in sloten en vijvers met een zandbodem.
Leeft overdag ingegraven in het substraat, waaruit enkel zijn kop steekt. Dit substraat mag
ook een modderpakket zijn, maar er moet dan wel een zandig of stenig substraat in de buurt
zijn als paaiplaats. Hij is vooral actief bij schemering en 's nachts en voedt zich door substraat
op te zuigen en er de voedseldeeltjes (vooral detritus, phyto- en zoöplanKon) uit te zeven.
Ook grotere ongewervelden (muggenlarven en wormen) worden gegeten.

- Kwetsbaarheid: Waterverontreiniging (ook periodieke verontre¡niging door overstorten).
- lnstandhoudingsdoelstelling: Bescherming van alle actuele vindplaatsen tegen

waterverontreiniging en riooloverstorten of wijlging van de beekbedding'
- Beschermingsstatus in Vlaanderen: Volledig beschermd door de Wet op de Riviervisserij.

Beschermd (bijlage lll) door de Conventie van Bern
Rivierprik en Bittervoorn werden tijdens de staelnamecampagne van het ibw in 2002 op de

Grensmaas niet gevangen. Ook de Atlas van de Vlaamse Beek-en Riviervissen maakt geen melding
van de soorten in de jaren '90 op de Grensmaas. Over de waterplas thv de RWZI zijn geen gegevens

terug te vinden.

Kamsalamandet Tritutu s ctisþtus,code 1 1 66
- Verspreiding: Wordt in alle Vlaamse provincies aangetroffen. De verspreiding is wel duidelijk

discontinu en gefÉgmenteerd, waarbij er toch enkele belangrijke concenlraties van

voorhanden.
Ecologie:De voortplantingsplaatsen zijn veedrinkpoelen, bomputten, afgesneden rivierarmen,
kleine vijvers en andere plassen met stilstaand, bij voorkeur vrij voedselrijk water. Geschikte
waterpart¡jen worden weinig of n¡et beschaduwd, zijn relat¡ef diep en/of bevatten permanent
water. Kamsalamanders worden vaak aangetroffen in groepen van dichl bij elkaar gelegen
poelen. Ze prefereren ook poelen gelegen in kleinschalige landschappen met een hoge
diversitelt aan biotoop-Çpen. Bossen, struwelen, boomgaarden, houtwallen, hagen en
heideterreinen worden vaak vemoemd als gunstige landbiotopen.
Kwetsbaarheid: Detailstudies tonen aen dat deze soort achteru¡tgaat, net als in de ons
omringende landen. De belangrijkste oorzaken zijn het verdwijnen of tijdelijk droogvallen van
de voortplantingspoelen en/of het verdwÜnen van geschikte landbiotopen. Positief is wel dat
deze soort zeer snel nieuw aangelegde waterpartijen kan koloniseren, althans wanneer nog
populaties in de nabije omgeving aanwezig zijn
lnstendhoudingsdoelstelling: Beheer van de bestaande voortplantingsplaatsen en behoud van
de omliggende landbiotopen, aanleg of heraanleg van nieuwe voorplantingswaters
Beschermingsstatus in Vlaanderen:

- Conventie van Bern
- Bijlage ll van de Hab¡tatrichtlün
- Beschermde soort in Vlaanderen

Offer Lutra lulf.e, code 1355
- Verspreiding: Werd in historische tüden (tot helft van 19a" eeuw) over vrijwel gans Vlaanderen

aangetroffen. Momenteel is de otter op populatieniveau wellicht (zo goed als) uitgestoNen In

Vlaanderen.

soort aanqetroffen (Grevenbicht. Nederland). Daarnaast zijn er sporadische meldingen (vaak
niet bevestigd) uit de lJzervallei, het Ooslvlaams krekengebied, de Noorderkempen en
Midden-Brabant.

- Ecologie: De otter bewoont een grote verscheidenheid aan waterrijke gebieden (rivier- en

beeksystemen, meren en vijvers, laagveengebieden, enz.) mel een goede visstand. Een
goede waterkwaliteit en een structuunijke oeverbegroeiing zijn noodzakelijk. De mannetjes
zijn tenitoriaal en gebruiken een zeer groot leefgebied (bv. tot 20 km oeverlengte).

- Kwetsbaarheid: De Otter is een van de meest bedreigde diersoorten in Europa. ln Vlaanderen
heefi de soort een erg spectaculaire achteruitgang gekend tijdens de l9¿" eeuw Tijdens de
laatste helft van de twlntigste eeuw is er een sterke daling van de populatie in grote delen van
Europa. Oozaken hiervan waren initieel een fanatieke uitroeiingscampagne, later gevolgd
door de toenemende watervervuiling en het verlies ean geschiKe biotopen, verstoring door
watergebonden recreatie.

- lnstandhoud¡ngsdoelstellingen: De Otter vereist uitgestrekte watenijke gebieden met een
goede waterkwaliteit en een variatie aan structuurrijke oevers en oeverzones. Het creëren
en/of herstellen van dergelijke gebieden is noodzakelijk om stabiele populaties te kunnen
opbouwen.

- Beschermingsstatus in Vlaanderen:
- Conventie van Bern: Bijlage ll
- B¡jlage ll en lV van de Habitatrichtlijn
- Bijlage lvan CITES
- Beschermde soort in Vlaanderen

1.1.2. Str¡K te beschermen soorten over hele grondgebied: soorten ¡n Bijlage lll Decreet
Natuurbehoud

. Soorten van Bijlage lll van Decreet Natuurbehoud (= soorten Bijlage lV van Habitatrichtlijn in

Vlaanderen) die in het betreffende SBZ (kunnen) voorkomen:

De u¡teuaarden zijn door de aanwezigheid van kleine landschapselementen en een extensief
landbouwbeheer rijk aan zoogdieren. Thv de RWZI is het landschap eerder open, waardoor het weinig
geschikt is voor vele zoogdieren (weinig dekking, beschutting). Het gebied Maaswinkel (centraal env¡ndplaatsen zijn n^ Y^-^^lÂ-^^^^. l,^ñ1 i^ h^+ ê



De Kamsalamander komt in het Grensmaasgebied regelmatig voor (zie hoger). ln het kader van het
natuurontwikkelingsprojecf 'Levende Grensmaas'werden in het natuurreseruaal'Maaswinkel'extra
amfibieënpoelen aangelegd om de aanwezige populalies van boomkikker en kamsalamander te
beschermen. Voor kamsalamander werd in 2003 reeds een positieve respons vastgesteld.
Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans)

- Verspreiding: Deze overuegend Zuid-Europese soort bereikt in vlaanderen de
noordwestelijke grens van haar verspreidingsgebied. ln V¡aanderen zijn de vindplaatsen
beperkt tot de grotere boscomplexen in het Brabants heuvelland, de Voerstreek en een

kste oozaak voor en van
de verbossing van van de
aanleg van talrijke rhindert
herkolonisatie van v

Convenfie van Bern
- Bijlage lV van de Habitatrichflün
- Beschermde soort ¡n Vlaanderen

Boom ki kker (Hyl a atbo rea)

populaties van Boomkikkers. De oude kleiputten ter hoogte van het reservaat bieden een
goede voortplantingsgelegenheid. Op enkele uitzonderingen na zijn de resterende populaties
erg klein en onderling geïsoleerd.

- Ecologie: Als voortplantingsplaatsen komen allerlei ondiepe en stilstaande zoetwaterplessen
in aanmerking.
Belangrijk is wel dat het waler goed en langdurig door de zon beschenen wordt en dat de plas
niet droogvalt voor het einde van de zomer. De landbiotopen van de boomkikker bestaan uit
zonbeschenen ruigtevegetaties, houtwallen en bosranden met zowel een dichte kruid- afs

- Conventie van Bern, Bijlage ll
- Habitatrichtlijn, Bijlage lV
- Beschermde soort in Vlaanderen

1.1.2. Beschrijving integriteit van het gebied

Structurele relaties: de samenhang van abiotische kenmerken zoals een goede waterkwaliteit en
goed ontwikkelde habitats (waaronder het prioritair habltat alluviale bossen) zorgUzal zorgen voor
een duuzaam behoud van de karakteristieke fauna en flora

Functionele relaties: de structuurvan de waterlopen of wateropvlakten samen met het omliggend
bodemgebruik bepalen het voorbestaan van watergebonden hebitattypen zoals de alluviale
bossen

Knelpunten instandhouding: Het natuur¡nr¡chtingsproject 'Levende Grensmaas, voorziet een
rivierbeheersvisie van ruimte voor de rivier, de natuurdoelstelling van het herstel van rivierbossen
dreigt hiermee in aanvaring te komen. SBZ(H) beschermt een bepaald biotoop op een bepaalde
plaats versus de keuze voor een meer dynamische natuur.

1.1.3. Andere gebledsgegevens (zie Bijlage 3)

Aanwezige natuur- of bosreservaten: De RWZI situeert zich ten noorden van het natuurreservaat
'de Maaswinkel' 45ha is eigendom van de natuurvereniging natuurpunt vzw (+1ha in huur).
34,5ha is erkend els natuurreservaat.

Natuurrichtplan, natuur- of bosbeheerplan: voor het gebied bestaat nog geen natuunichtplan. Het
natuurreservaat heeft een beheersplan.

lnrichtingsproject: geen natuurinrichtingsproject in de buurt van de ¡nstaltatie

Beschermd landschap, relicten of ankerplaats: De zulveringsinstallatie s¡tueert zich niet in de
onm¡ddellijke buurt van een beschermd landschap. De installelie ligt ten noorden van de rel¡c2one
R70050 'Maaswinkel' en de ankerplaats 470044 'Maasvaflei van Maasmechelen tot Stokkem met
kasteeldomein Vilain XIV'.

Opgenomen als overstromingsgebied: de installatie is gelegen in een risicozone voor
overstroming volgens hel Vlaams Gewest, maar geen overstromingsgebied.

VEN: De RWZI ligt ten noorden van het GEN/GENOgebied, Grensmaas zuid met code 416(2).

brcn:
n at uu ryeb i e de n d atab ank lN
resevate ndata ba n k AN, A Bc
databank inrichtingsprcjecte n AN, VLM
CD beschermde landschappen, geoloket beschemde landschappen b¡j g¡svtaanderen-be
C D oveßtrom in gsg eb¡e den AW
lan d scha psatlas g ß vlaa nde re n

specifieke locatie: De zuiveringsinstallatie is gelegen ten oosten ven de deelgemeente Eisden,
langsheen de Schietskuilstraat. Het betrokken lere¡n is kadastraal gekend sectie B, nr 164gb.
Volgens het gewestplan situeert de RWZI zich momenteel in zone voór openbaar nut en deels ¡n
agrarisch gebied.

Aard van het plan/project:
De RWZI Eisden werd in 1975 gebouwd voor een ontwerpcapacite¡t van 5.400 lE (60g/d).
De zuiveringsinstallatie zuivert de vuilvracht van een aantal deelgemeenten van Maãsmechelen
(Eisden-Vlucht en Leut en Meeswijk)

van het projec{ of plan dat een effec-t heeft oo het oeb¡6d:

1.2. Beschrijving plan of project



zuiveringsprcces : Actief slib -

Tijdsplanning: RWZI Eisden is een bestaande RWZI.

Elementen met mogelijke impact:
Exploitatie:

-Aanwezi gheid inf rastructuur
-Geluidsemissies van de ¡nstallat¡e
-Verspreiding van Aerosolen en risico op geuremissies
-Slibproduclie, verwerking en afzet

-Reductie van geêmitteerde zuurstofbindende stoffen en eutrof¡ëring naar de -
ontvangende waterloop toe.
-Calamiteiten

MER-plichtig:

Vereistevergunningen: bouwvergunning, m¡l¡euvergunning, lozingsvergunning

Andere projecten/plannen met mogelijk cumulatief effect:
Aquafinproject - Bergingsbekken en effluentleiding Eisden-Vucht. Het doel van het project is het

effluentwater van de rioolwaterzuivering en het overstortwater van de riolering af te koppelen van
de ertoe wordt een nde riolering van de RWZI
ge en andezijds binatie met een collector
àa uentwater van ter van het bekken af te

vo Tijdens het eer de persleiding de andere
zijde van het natuuçebied gekozen. Een MER (door Aminal, cel MER confom verklaard in 2002)
bracht een alternatief scenario aan het licht dat zowel ecologisch (en financieel) voordeliger was

tov het oorspronkelijke tracé. He aanleg van het leidinggedeelte langs de

andere zijde van het natuurgebi uur in bijlage 3)' Dit altematief scenario
werd weerhouden en verder ui werd ook gevraagd om een mogelijke
bevloeiing van de Langbroeksbeek te voorzien. Hiervoor wordt een kleinere buis voozien met

wandafsluiter die de beek kan voeden met effluentwater indien nodig. De start der werken is
voorzien in het voorjaar van 2006

1,2.2 Relat¡e tussen het plan/project en de SBZ inzake:

overlapp¡ng van ptan/prcject met SBZ naat ligging, uitvær¡ngsmethoden,

. Locatie, afstand: zie hoger

o Projectuitvoering: /

2.1. ldent¡f¡cat¡e elementen/fasen van plan/project met mogelijke impactr

Negatieve effecten
Geen of positieve etfecten

¡I
2 Etrecten

-Aanwezioheid van de l :

De zuiveringsinstallatie ligt niet in het Habitatrichtlijngebied.
-Geluidsemissies van de installatie:
De zuiveringsinstallatie dient te voldoen aan de vooropgestelde geluidsnormen (Vlarem ll). Er
worden heden geen klachten omtrent geluidshinder van de installatie gemeld. De bestaande
geluidsemissies hebben (voor zover reeds geweten) geen impact op de voorkomende soorten
van Bijlage lll van het Decreet Natuurbehoud/BÛlage lV van de HabitatrichtlÛn.
-Verspreiding van {9¡9ggþ¡ en risico op oeuremissies:
Voornamelijk thv de puntbeluchter, overstortputten en de vijzels kan aërosolvorming optreden.
De aërosolen hebben geen impact (voor zover reeds geweten).
Er worden tot op heden geen klaclten omtrent geurtrinder gemeld. De gebruikte biologische
zuivering levert gestabiliseerd slib op zodat eventuele geurontwikkeling zeer beperkt blijft. Het
beluchtingsysteem en de nabezinKanks geven weinig geurhinder omdat het hier over een
laagbelast systeem gaat waar het slib volledig gestabiliseerd wordt ¡n het beluchtingbekken.
Omwille van de slibstabilisatie in het beluchlingbekken zal ook de geurhinder van indikkers en

slibbuffertanks in principe beperkt zijn. Eventuele sporad¡sche hinder zal de soorten (voor zover
reeds geweten) niet beïnvloeden.
-Sliboroductie. veru :

Het slib wordt na indikking rechtstreeks, vloeibaar afgevoerd voor verdere ontwatering. Het
stat¡on wordt ongeveer I maal per week bezocht door een tankwagen/ vrachtwagen' Het
vrachtvervoer kan langs bestaande wegen het lerrein verìaten. Het vervoer brengt tijdelijke
geluidshinder met zich mee, dat een eventueel tijdelijke verstoring van de in de buurt
voorkomende soorten kan veroorzaken.

naar de ontvangende
waterloop toe :

Momenteel wordt het effluent geloosd in de Langbroeksbeek. De Langbroeksbeek watert niet af
naar de Maas. Het effluentwater infiltreert ter plaatse in een beschermingszone lll van hei
drinkwaterw¡nningsgebied Leut-MeeswÜk. Het effluentwater zal op termÜn afgekoppeld worden
van de beek en rechtstreeks in de Maas geloosd (zìe hoger Aquafinproject Bergingsbekken en
effluentleiding Eisden-Vucht). Op deze manier zal het effluentwater het SBZ(H) niet meer
doorstromen. Enkel indien geopteerd wordt om de Langbroeksbeek tijdelijk te voeden met
effluentwater zoals voorgesteld in het MER, is er interactie met het gebied. De Langbroeksbeek
heeft immers geen eigen voeding meer doordat de bovenloop afgesneden werd door de Zuid-
Willems/aart en het stroomgebied deels gelegen is in het mÜnvezakkingsgebied. ln het kader
van het naluurontwikkelingsproject 'Levende Grensmaas' wordt onder meer voorzien om de
mondìng van de Langbroeksbeek in de Maas te verlagen zodat ze beter ¡n contact kan komen
met de Maas.
Ter hoogte van de waterioop, in de onmiddellijke omgeving van de RWZI bevinden zich volgens
de BWK grote zeggenvegetaties (mc), ruigtes op voormalige vergraven tenein (ku), rietvegetaties
(mr) en vochtig en/of mesotroof wilgenstruweel (op voedselrijke bodem) (sf). Hier en daar zijn
populieren aangeplent op de oever. Ter hoogte van de RWZI valt de beek samen met een oude
nevengeul van de Maas, en heeft meer het karakter van een poel dan van een waterloop.
Het vochtìg en/of mesotroof wilgenstruweel wordt tot het door de HabitatrichtlÜn beschermde
habitat alluviale bossen met Alnius glutinosa en Fraxinus excelsior gerekend (code 91E0(+)).
Volgens de kwetsbaarheidskaart voor eutrofiëring is de zone rondom de waterloop in regel licht

1 
Beschrijf, ingeval van pæitieve effecten, welke büdrage het plan/projæt levert aan het behoud of heßtel van een gunst¡ge

staat van ¡nslandhoudlng- van de betrokken hab¡tat ofsoorten



Mitigerende of milderende maatregelen3 die meegenomen worden in plan/projecluitvoering:

EXPLOITATIE Rì'IZI

Er kunnen geen werken uitgevoerd worden die een daling van het grondweter tot gevolg
hebben. Dit.om effec'ten op de waterhuishouding van het Habitatrichflijngebied te vermijãen. 

'
De aanwezige vegeratie (bomengroepen, solitaire bomen en houtkañten) moet be'houden
blijven. De bomen en struiken die afsterven in de houtkanten zullen ingevãl ze afsterven of
omwaaien vervangen worden door streekeigen boomsoorten (bv. Meidoo,-m, Zwarte els, wilg).
Het gebruik van herbiciden is niet toegelaten langs de uitbatingswegen en in de houtkenten
Verhardingen tot een minimum oppervlakte beperken. waar mogeli¡k dienen waterdoorlatende
materialen gebruikt te worden.

gebouwen en verhardingen dienen esthetisch verantwoord te
Eventueel kan men van extensieve

De en in harmonie met de

2.2, Beoordeling van de significantie2 van de impact
(in r€latie tot de instandhoud¡ngsloelstellingen van het geb¡ed ofde ecologlscho vereisten van de hab¡tats en de
soorten in het gebied en tol de slructurele en functonele relatie ln Natura ,OOO netwerk)

is sf volgens De Baere (1990) weinig gevoeþ voor
aanwezigheid van hef effluent zal geen negatieve invloed

atrimonium van Aquafin. ln opdracht van
n door Aquafin n.v. in het Nojec.21.O44

Het overstortwater evenals het effluent
zal hierdoor in de Maas geloosd worden.

gezien het aantal geëvalueerde stalen toegestaan overeenkomstig de bepalingen van VLAREM
ll-bijlage 4.2.5.4.
De belasting van de insfallatie bedroeg in 2004: , 3.261 IE-CZV (i35g
CZVId), 1.870 IE-ZS (909 zsld), 5.203 lE-Ntot (2sN/d). Er staàn de
eerslkomendejaren geen nieuwe collectoren op ab uelalting drastisch
zou stijgen.
Op de meetpunten van de VMM (voornamelijk door deplaatsel iegebied had in 1999,2000 een niet veronireinigde tot
matig v iteit en een goede biologische lffalite;t. Recèntelijk
werden
-calernitcfen:.Regelmatig worden kleine preventieve werken uitgevoerd, ook het omz¡chtig
werken en voldoende onderhoud zorgen voor het voorkomen van calamiteilen.

gevoelig voor eutrofiëring. Specifiek
eutrofiëring en van nature eutroof. De
op hel habitat hebben.

moet omgeven worden door een waar
worden in opgenomen. Voor de versterking
streekeigen loofhoutsoorten te gebruiken (zie
worden in overieg met afdeling Natuur.

van de bestaande buffezone d¡ent men
hoger). Het groenscherm kan opgebouwd

- De specifieke geluidsproductie veroozaakt door de RWZI dient conform de bepalingen van
Vlarem ll voor gemeenschaps-en openbare nutsvoozieningen

- Voor eventuele aanpassingswerken dienen geluidsarme machines gebruikt te worden.
- Het huidige effect van loz¡ng van het effluent en het overstortwater zal opgelost worden dmv

projecl 21.044. Dit project vooziet in de bouw van een bergbezinkingsbekken én de aanleg
van een effluent- en overstortwaterleiding die rechtstreeks in de Maas uitrstroomt. Voor dit
project werd een MER opgesteld (CAl 410) dat conform werd verklaard op 9 januari 2003.
Een goedgekeurde passende beoordeling op bas¡s van d¡t MER kan eveneens voorgelegd
worden (advies afdeling Natuur dd 1 0 november 2004, zie bijlage). De effecten van de werken
en de resulterende toestand na de werken werden hierin opgesomd en waar mogelijk
gemilderd. Het MER voor het pro¡ect 2'l .044 besloot dat het toekomst¡ge gesaneerde overstort
een overstortdebiet van circa 0,3 0/o zel toevoegen aan de Grensmaas. wat een zeer kleine
fractie is van het totale debiet en aanleiding geeft tof minieme of niet significante effecten.
Dezelfde redenering geldt voor het effluent.

- Recent wordt vastgesteld dat een door de Habitatrichtlijn beschermde soort, Rivierdonderpad
jaarlijks steeds verder stroomopwaarts migreert. Wat een positief teken is. Afbakening en
bescherming van het SBZ (H) op Nederiands grondgebied in bülage. Het effluent,
overstortwater zal geen beteken¡svolle aantasting aan de natuurlijke kenmerken van de
SBZ(H) veroorzaken.

- Wat de historische verontreiniging door slibazetting in de Oude Maas betreft, werd ¡n het
bovenvermelde MER werd studie gemaakt van de huidige toestand van de Oude Maas in
relatie tot de Langbroeksbeek, het effluent van RWZI Eisden en het gemeentelijk overstort.
Hieruit volgt dat beide watersystemen niet rechtstreeks in verbinding staan zodat

lijk on Een zekere
entuee elijk overstort
en de in verbinding
rd ver 21.044. De

verantwoordelijkheid voor inziens gedeeld door de gemeente
Maasmechelen, de provinci ele rechtsvoorgengers) en Aquafin. De
problematiek dient in een ru orden.

Het effluent
soorten (zie
momenteel
betekenisvol
(Afbakening

Randvooflraarden die aan plan/project kunnen opgelegd worden in stedenbouwkundige
voorschriften (plan) of in vergunning (project)

Redenen waarom beoordeeld wordt dat met uitvoering van de milderende maatregelen en
randvooMaarden de mogelijke negatieve effecten niet signif¡cent zullen zijn:
overzicht overleg inzake bespreking plan/project en mogelijke negatieve impact, milderende
maatregelen:
- dienst(en)/personen die geconsulteerd werden
- referentie advies van afdeling Natuur
- waar kunnen volledige rapporten opgevraagd of geraadpleegd worden:
Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar

2 
lndien de impact niet kan worden ingeschat, dient dqe beoordeeld te worden ê¡s "mogelijke sign¡ficante impact, (in

achtneming'v@rzorgsbeginsel").
"Maatregelenomnegatieveeffælentereduceren,tevoorkomenofteheßtellen D¡tkanhetvolgendeomvatten:wijzjgingin
¡nplanting, uitvoering, w¡jziging in tijdsplanning van de u¡tvoering, maatregelen tegen aud¡ov¡suel; hinde¡ tüdens de
projætuitvoering, -



Enket bij aanwezigheid van hetekenisvotle aantasting van de natuuwaarden van de SBZen toch verder
zetten ian de procedure v@r mogelijke afwiiking op de beschermingsbepaling van aft. 36ter' S 4

2. Korte beschrijving van deze redenen:

a, aeooraeting dwingende redenen openbaar belang

Referentie van Nota Besrlss¡ng Vlaamse regering - kopie tævoegen in b¡ilage

STAP 3. Dwingende redenen van openbaar belang:
Redenen om ondanks de negatieve effec{en het plan of projec't toch uit te voeren:

1. Overzichtvan deze redenen:

! dwingende redenen van openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische
ae/d (indien in het gebied geen pioritaire habitats of sooften voorkomen\:

Bij aanwezigheid van æn prioritaire hab¡tat enlof soort:
! menselijke gezondheid:

! openbare veiligheid:
! voor het milieu wezenlijke gunstìge effecten:
n andere dwingende redenen van openbaar bela¡g: in dit geval d¡ent eerst een adv¡es aan EC gevraagd

Îe worden

2. Redenen waarom de bevoegde nationale autorite¡t beoordeeld heeft dat de alt€rnatieve
moqeliikheden qeen oÞlossing bieden:

Aangeven waarom andere alternat¡even met m¡nder of geen s¡gn¡f'rcante negatíeve ¡mpact op SÙZsooden n¡et in

aanmerking komen

3. Beoordel¡ng elternat¡even

SÍAP 2. Ondenoek naar attematiere oqlossingen

l. Samenvatting van de onderzochte alternat¡eve oplossinge¡¡-

Ovenichtvanondezochtealtemalieven-anderelocat:E,æhaa¿methode,uitvoering,..,inbegrepen'nuloptie',-
en de mogelijke effecten eNan op sBzsooden
Referent¡es van de ondetþouwende rappoften



Ovezicht overleg inzake bespreking compenserende maatregelen:

- dienst(en)/personen die geconsulteerd werden: data overleg + samenvatting standpunt:

- referentie advies van afdeling Natuur:

- waar kunnen volledige rapporten opgevraagd/geraadpleegd worden:

2. Beoordel¡ng van de compenserende maatregelen

Verhouding van compensaties tgo:

- negatieve impact op habitatlsoorten die door plan/project worden veroorzaakt

- coherentie van Nelura 2000 netwerk

aanwijzing van nieuw SBZ:
aankoop van gebied?
wijziging gewestplanbestemming van dit gebied?
Uitvoering van deze maatregelen: lijdsplan, verantwoordelijke, procedure

Uitvoeringsplan van de compenserende maatregelen
- tijdsplan
- verantwoordelijk(en)
- vere¡ste vergunningen voor de uitvoering ervan

Relatie mel instandhoudingsdoelstellingen van SBZ

ldentificatie mogelijke compenserende maatregelen

Indien compensatie buiten betreffend SBZ:

Monitoringsplan van genomen maatregelen

L Voorgestelde compenserende maatregelen en plan van u¡tvoering

STAP 4. Compenserende maatregelen Biilaee I
RefefentieSitUatie ceo-vlaânderen - NATURA 2000

Habitatrichtlíin

Gebiedscode: BE22O0O37

Oppervlakte: 645 ha

Lengtegraad: 5'46'0'E
Breedtegraad: 51'2'0'N

Hâbitats

6sl0 
:ã"anfl:li"t)""'schraalhoo¡land(Alopecuruspratens¡s,sanguisorba

Prioritair: nee

OppervlaKe: ca 1Oo/o

Rel. oppervlakte: '15o¡o >= p > 2%o

Behoud: matige tot slecht
Representativiteit: goed

Algemeen: goed

7140 Overgangs- en trilveen
Pr¡oritair: nee

Oppervlakte: ca 1o/o

Rel. oppervlaKe: 15o/o >= p > 2o/o

Behoud: zeer goed

Representetiviteit: zeer goed

Algemeen: zeer goed

91E0 overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glut¡noso-¡ncanae)
Prioritair: ja

OppervlaKe: ca 60/o

Rel. oppervlakte: 2o¡o >= p > Oo/o

Behoud: goed

Representativiteit: goed

Algemeen: goed

91F0 Gemengde eiken-¡epenbossen langs de oevers van grote r¡vieren
Prioritair: nee

Oppervlakte: ca<1lo
Rel. oppervlakte: 'lOO% >= p> 15%o

Behoud: zeer goed

Representativiteit: zeer goed

Algemeen: zeer goed

Vissen

1099

Populatie:

Behoud:

lsolatie:

Lampetra fluviatilis - Rivierprik
ca looyo >= p > .l 

S%

goed

populatie niet geïsoleerd
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Biilage 2

Fysisch-C h em ische en b iolo gische kwaliteit ncctpunten vMr\{ (r'mm. be)

Prati index volgens zuurslof (zie ook biilage 3)

F;"; i;,;. F";, li;;;i,;,, i,;;;Þ;F;"" Iin"ii""" i,'" i-";E*;lt1*2000 2001

0.48
t

lrssorl Maas -
Grensmaas

..-
iI'

prati-ind¡cesvan het

t'

I

I

IPI

nog nog analyserêsultaten aân

Legende

Het zoekresultaat levert telkens een tabet met ¡ntervalwaarden en een beoordeling van de kwaliteit in kleur:

Kleur Beoordeling

lo.1-1
>7-2

>2-4

>4-8

>8

a Iniet verontrein¡gd

n9d

a
¿
a
I
I

nvaardbaar

verontre¡n¡gd

verontrei

>16 zwaar verontreinigd



Rívier

19501) Haas -
Grensmaas

7l

Bíotische index (zie ook bijlage 3)

989 lieeo þssl Eee2 Eee3 liee4 Eess Fee6

6l 6l 6l sl EI 8l

7a 7a 7a

Legende

Het zoekresultaat levert telkens een tabel met Ìntervalwaarden en een beoordeling van de kwal¡teit ¡n kleur:

Kleur
I

kwaliteit

kwal¡teit

kwôl¡teit

slechtê kwaliteit

II
BI

109

a
t
a

Beoordeling
go€de kwal¡t€it

6

a

Biilaee 3
F¡guren

Habitâtrichilijngebied
Stretenplen
BWK
VEN
Netuuneservaten
Meetpunten VMM
L¡gg¡ng n¡euwe effl uentleiding
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Gelieve cc¡ aßchrift van dc scdqrbouwkundige vcrgmning op te sûrfen natr bovenst¡and adres en ons

r€fcrcnt¡cnummer st€eds tc veflnelddl

Boc¿ÈGrocrl

IESCSAIRI e Ò Àf,d.lilg AOfl - Li-ùu¡g

Bijlage I- Beschermde habitats, soorten en afbaken¡ng
Habitatrichtlijngebied Nederlandse z¡jde Grensmaas

Fiche: Grensmaas
Proyincie'. Limburg
Cemeente: Maasbracht, Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen, Stein, Susteren

Ko¡te lcaraberistiek:
Een (toekomstig) aaneengesloten gevarieerde natuurgebied mer voedselrijke plassen,
oevermoerassen, graslanden en rivierbossen.

Status

Ilabitatúchtl[i ngebied :
Natura 2000 nummer: NL9801O75, gebied29
Oppervlakte: 301 ha

Belangrij kste gebied voor:
Habitattyry:
o 3260 Submonlutrs sn lnagland rivieren met vegetâties behorend tot de Verbonden van
Vlottende waten-¿nonkel en/of Særrekroos-Waterranonkel (Ranunculion fluitantis ell
Callitricho-Batrachion)
o 3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties beho¡end tot de Rivierganzenvoet-associatie
en/of het Moerasandijvieverbond (Chenopodietum rubri p.p. ør Bidention p.p.)

Verder aangemeld voor:
. Habitattype 9lE0 *Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es (Fraxinus
excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Soorl:
¡ 1095 Zeeprik
o 1099 Rivierprik
. ll06Zalm
r ll34Bittervoom
o I149 Kleine modderkruiper
. l163 Rivierdonderpad

* Habitattypen en sooften die in de bijlngen van de Habitatrichtlijn als prioritair zijn
aangenærld
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Provinciaal RUP "RWZI Eisden"

Bu¡.aoe 2 VensIAG VAN DE PLENAIRE VERGADERING EN BUNDELING VAN DE ADVIEZEN

Enkel de adviezen die het PRUP "RWZI Eisden" behandelen zijn opgenomen in deze bijlage.

Deel lll. Toelichting

Technum NV Afdeling Ruimtelijke Planning ZJ 63-35822



Provinciaal RUP "RWZI E¡sden" Deel lll: Toelichting

Technum NV Afdeling Ru¡mtelijke Planning 24 63-35822
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3dê Dirêcl¡e lnfroslrucTuur. Ruimteliike Ordenino. M¡lieu en Notuur

sð.fô 3 2 2 Ruìmlelììke Ordeninq - Plonnìnq en Beleid

VERSLAG

onderwerp: verslog plenøîre vergodenng bt¡ de vooronlwerpen prov¡nciole ruimtel¡ike
uitvoerin gsplonne n' Rí o oolw ot ezuiverin gs¡nsf oiloiies'

Datun:
2004-11-23

lvo Polmers, Afdeling ROHM-L|mburg von hef M¡nislerie von de Vloomse Gemeenschop
Bertien Buntinx, Afdeling ROHM-Limburg von heI Ministerie von de Vloomse Gemeenschop
willy Vonnerem, dienst wolerlopen von de provincie Limburg
Donielle Slonen, diensl ruimtelijke ordening en hu¡svesl¡ng slod Tongeren
Hubert Bots, Afdel¡ng Monumenlen en Londschoppen von het Minisferie von de Vloomse
Gemeenschop
Rog Houben, techn¡sche diensl gemeente Moosmechelen
Donny Deneuker, schepen slod Borgloon
Tony Deboy, lechnische diensl slod Borgloon
Anloine Froidmonl, Afdeling Wegen en Verkeer von het Min¡slerie von de Vloomse
Gemeenschop
Jef Aerts. technische dienst gemeenle Heusden-Zolder
Kotio Nogels, Afdel¡ng Notuur von het Minislerie von de Vloomse Gemeenschop
Veerle Slroobont, Aquofin
Chrisïione De Decker, Aquof¡n
Kotrin Durinclc(, Aquofin
Vero Peeteß, Technum
Sigrid Jonssen, d¡enst ruimlel¡jke ordening von de prov¡ncie Limburg

Verontschuldigd met kennisgeving:
Afdeling Lond von het Ministerie von de Vloomse Gemeenschop
Afdel¡ng Bos en Groen von hel M¡nislerie von de Vloomse Gemeenschop
Toerisme Vloonderen

þ

Contoctpersoon: Si grid Jonssen
Telefoonnummer: 0l I 23 83 75
Kenmerk: O23.02.22
Dossier: PRUP's RWZI - verslog plenoire
vergodering
Bijlogen: /

o v in c i eLimburq

Provincie Limburg, LJniversileilsloon l, B-3500 Hosselt

rorcfoon 0l 1 23 83 47 ¡* 0l I 23 83 l0

ro@limburg.be www limburg be

3ij oôrwoôrd kc¡mcrk, doss'¿r ên dolum vo¡ñe dc¡

I

verslag van de ve.gadeting

Sigrid Jonssen, provinc¡e Limburg diensT ruimlelijke orden¡ng, z¡t de vergodering voor en
verwelkoml de leden. De vergodering belrefl de bespreking von de vooronlwerpen von
PRUP's v¡er besloonde RWZI's, zijnde Tongeren, zolder, Eisden en Houtholen-OosI en een nieuw
in le plonten RWZI in Hoeperlingen.

Er is een posiliei odvies ontvqngen von de Afdeling Lond von het Minislerie von de Vloomse
Gemeenschop omtrent de vooronlwerp PRUP's RWZI Hoepertingen, zolder en Eisden' Toerisme
Vloonderen heeft geen opmerkingen op het PRUP RWZI Houtholen-Oost. De Afdeling Bos en
Groen heefl zich verontschuldigd.

Vero Peeteß, studiebureou Technum, geeft een inhoudelijke loelichling von voorliggende
PRUP's oon de hond von een powerpoint-presenlotie. De voorontwerpen worden besproken
in de volgorde zools oongegeven op de uilnodiging von de plenoire vergodering.

ì. VoorontwerÞ PRUP RWZI HoeÞerlinoen

lnzoke de eigendomsslructuur von de inplonlingsplools in Hoepertingen meldl Aquofin dot er hel
perceel eigendom is von de VLM. Er zijn reeds overeenkomslen geslolen met de londbouwer die hel
perceel pochI. Aquofin is momenleel reeds bezig mel hel opmetingsplon. Hierdoorvervoll hel
onteigeningsplon in hel PRUP Hoepertingen.

AWV sfel dol de in Îe plonfen RWzl gelegen is longs de N79 (secundoire weg type 2) hetgeen
impliceert dol de onlworpen rooilijn lch silueert op I I meter uit de wegos. Noor evenluele
bebouwing toe dienl ochler de onniworpen rooili.in een zone von ochteruifbouw Ie worden
gerespecteerd von 8 meler. De bouwlijn is oldus gelegen op 19 meter vonuil de wegos. De

Ioegongsweg tof heï RWzl moet beperkt worden lol een breedle von 5 meler.

De gemeenlerood von de stod Borgloon zol opnieuw een principiele beslissing nemen ¡n diT dossier.
Borgloon vindt hel vreemd dot deze gronden eigendom zijn von VLM en peill noor de bedoelingen
von de VLM hiervon.

De voorkeur von RHOM-Limburg voor de ¡nplonting von deze RWZI ging uit noor een ollemolieve
inplonlingsploots vonuit ruimlelijke overwegingen, moor bleek niet hqolboor wegens
u¡lvoertechnische redenen. Toch heeff ROHM-Limburg zich principieel okkoord verkloord meI
voorliggende inplonling in hoor schriiven von 2003-09-26. Er wordl gevroogd om een scenorioonolyse
f oe te voegen ler molivering von de gekozen inplontingsploots. ROHM-Limburg vindi dot er te we¡nig
insponning is gedoon om de inslollolies ruìmtelijk in hel londschop Ie integreren. De opdeling in
venchillende bestemmingsvoorschriflen von de lypes buffer biedf weinig meeMoorde. Men kon
beter een olgemeen voorschrifl opnemen oongevuld mel geb¡edsgerichte bepolingen. Er wordt
gevroogd om in de vooßchriften een bepoling op te nemen die het loevoegen von een
londschopsplon bij elke sledenbouwkundige vergunningsoonvroog verplìchl. Uit heI londschopsplon
moet don blijken op welke wijze de optimole integrot¡e von de instollolie ¡n hel londschqp zol
worden bereikt. {voor olle RWZI's londschopsplonnen op te moken.} Uil het prel¡minoir
inplonf¡ngsplon blijkt le weinig welke insponn¡ng zullen geleverd worden om le komen toI een
goede londschoppelijke inldeding. De ruimteboekhoud¡ng dient opnieuw te worden nogegoon.
Verder wordt er verwezen noor heT schriftelijk odvies

De slod Borgloon sluil zich oon b¡j de vroog om de RWZI londschoppeliik beter te inlegreren.

Afdeling Notuur sluil zlch oon bij het odvies von ROHM-Limburg belreffende de verschillende
voorschriften en pleil voor levens voor de opmook von londschopsplonnen. De zones longs de beken
moeten hun notuurverbindende funclie behouden. Inzoke ruimingen oon de beken is de code

2

Niet aanwezig:
Gemeente Houlholen-Helchleren
Afdeling Woler von heI Ministerie von de Vloomse Gemeenschop
Afdeling Milieuvergunningen von heT Ministerie von de Vloomse Gemeenschop

P¡ocoro:
De vooronlwerpen PRUP's RWZI werden toegelicht op de Procoro-vergodering d d. 2004/10/06-

Corcspo¡dcnlicod¡es



goede noluurproktijk von Toeposs¡ng. zone voor buffer: ondergrondse leidingen..????? Er wordl
gesteld dol hel Ioeloten von ondergrondse leidingen de reolisolie von een kwol¡lolieve buifer
ondergrooft.

De provinciole d¡ensl wolerlopen slell dol de zone von 5 meterd¡e moeÌ vrijgelolen worden voor
buffer Iongs een 2de colegor¡e woterloop geen ofbreuk moel vormen voor de noluurverbindende
funclie ervon. Nieuwe ondergronds leidingen moelen minslens op 4 meter von de Toludinsteek

woledoop u¡lmonden moken
Wil men oonplonf¡ngen voozien,

De mochtiging voor de
ongevroogd le worden olvorens
probleem is indien oon een oonlol

e moel rekening

post moelen

Aquofin slelt doI boven ondergrondse constructies meestol stru¡ken oongeplont worden en
dol hel toelolen von ondergrondse conslructies de reolisotie von een kwolilotieve buffer dus
niet ondermünt. Hel londschopsplon zol toegevoegd worden bü hel bouwdossier.

De ofdel¡ng Monumenlen en Londschoppen vroogl rekening fe houden bû olle pRUp's voor
RWZI of deze gelegen zijn in onkerploolsen om le ont¡c¡peren op evenlueel loekomslìge
wetgevingen.

2. Voorontwero PRUP RWZI Tonoeren

De provinciole dienst wolerlopen meldl dot longs de 3de cotegor¡e woterloop, de ofvoersloot
een zone non-oedificondi von minstens 5 meler breed voozien moel worden. ln deze zone

t

gerespecleerd 1e worden zodol ook ochlerliggende percelen mochinool bereikboor zijn).

ROHM-Lim
nome von n.
ROHM-LIm ie
honleren.
(bufferÍng

Afdeling Notuurvindl de te beperkt; ookde huidige effeclen
moelen de effeclen von en projeclen ook ondezocht worden. ln
Tongeren bûvoorbeeld z'j g op hel lenein woorneemboor. Erwordt in

De d von de provincie Limburg meldl dot de ruimleìijke
com von noluurgebied op Vlooms niveou gebeuren binnen deofbo siructuur (ARp).

De ofdel¡ng Monumenten en Londschoppen vroogT rekening te houden bij de bestoonde
fe¡telÛke en juridische loeslond te vemelden dol de instollot¡e zich bevindt in een beschermd
londschop en dot dil gebied oongeduid is ols onkerplooTs. Er wordt verwezen noor het
schriftelijk odvies.

3. Voorontwero PRUP RWZI Zolder

De gemeenle ZoldervroogT om hel perceel dol in eigendom is von Aquofin longs de
Kerktroot toch op le nemen in dil PRUP en om te vormen tol een groene zone {buffer).
Aquof¡n goot hiermee okkoord.

De provinciole d¡ensl wolerlopen heefl geen opmerkingen. Er wordl wel gevroogd geen
bijkomende beplonling in de zone non-oedificondi le voozien.

Noor onologie von hel vooronlwerp PRUP Tongeren vroogl Afdeling Notuur de hezien¡ng von
de possende beoordeling.

4. VoorontwerÞ PRUP RWZI E¡sden

ROHM-L|mburg vroogl ook hier de opmook von een londschopsplon. Er wordt gevroogd
hierbij reken¡ng le houden mei het fieTspod op de winlerdijk woordoor het wenselük is oon
deze zijde een bijkomende groenoonp¡ont¡ng te vooz¡en om olzo een v¡sueel scherm Te
reoliseren voor fiefsers. Er wordl gesuggereerd contoct op Ie nemen mel de Afdeling Moos en
Albertkonool om de opnome von (een deel von) de winterd¡jk in hel pRU p, d¡e kon fungeren
ols buffer, Ie bekijken. Men moet ernoor streven doT olle buffers een minimole breedte von
10m hebben, indien nodig dienen bi.lkomende gronden veruorven te worden.

De gemeente Moosmechelen wenst de blouwe zone zoveel ols mogelijk le behouden voor
de uilbreiding op longe lermijn von de RWzt. Aquof¡n lreedt dil bij moor kon geen inscholting
moken von evenluele uilbreidingsplonnen op longe lermijn. Moosmechelen is n¡el von
oordeel doï de RWZI volledig 'veßlopl' moet worden voor fielsers.

Afdeling Monumenten en Londschoppen vroogl om in het londschopsplon rekening le
houden mel de verlolen moosmeonders.

5. Vooronlwero PRUP RWZI Houtholen

RoHM-Limburg stelT dot de teneinbezeft¡ng ook hier enorm groot ¡s en pleit opnieuw voor een
oonposs¡ng von de perimeler von hel PRUP om te voozien ¡n voldoende buffer. Verderwordt
er geen melding gemookt von hel bestoonde BpA,,Toerislische weg Bokrijk-Hengelhoef-
Kelchterhoef" goedgekeurd bij KB von 1974-07-01,

De provinciole diensl woterlopen vroogl een zone non-oedificondi von minslens 5 meler
breed op het plon te voozien, ook ol is er vondoog een belonconslrucl¡e op 3 meter von de
beek voozien. zowel RoHM-L¡mburg ols Afdeling Notuur zijn niel von oordeel dol de seclorole
wetgeving geinlegreerd moel worden in RUP's. verder vroogt provinciole dienst wolerlopen
de zone non-oedificondi niet volledig of te sluilen moor een ofsluilboor hek le voozien in
funcl¡e het bereiken von ochlerliggende percelen longs de woferloop. De leid¡ng von de
besloonde lozing moet dieper oongelegd worden.

RoHM-Limburg vroogt de ruimlelijke somenhong meI de rest von het recreoiiepork opnieuw
fe beküken.
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Afdeling Bos en Groen brochl een looltüdig odvies uil op de voorontwerpen pRUp's.



De provincie L¡mburg mookt hel veßìog en neemt schrifielijke odviezen op in bijloge. Ten

lootsle no I4 dogen wordt het venlog oon olle genod¡gden bezorgd.

De genodigden die oonwelg woren op de vergodering kunnen binnen I 4 dogen no
onlvongsl von het veßlog opmerkingen formuleren bij het veßlog.

Schnfteiike odviezen in b¡iloge

Volgende schriftelijke odviezen werden voor of t¡jdens de plenoire vergodering bezorgd:
- Afdeling Lond von het Minislerie von de Vloomse Gemeenschop
- Afdeling Notuur von het Ministerie von de Vloomse Gemeenschop
- Afdeling ROHM-Limburg von het Minislerie von de Vloomse Gemeenschop
- Monumenlen en Londschoppen von het Minislerie von de Vloomse Gemeenschop
- Provinciole dienst wolerlopen
- Toerisme Vloonderen
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Voorortweq)en Provincieal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

'Riootwater¿uivedngsinsøItaties', Botglooq Tongeten, Heusden-Zolder'
Maasrnechelen en Houúaleo-Helchteten'
Pti:naire ve¡gadeing 23 novembet 20M

effectief aa.awezþ waren op de pleoaire vergaduing, eq mo€teû bi¡nÊn 14 dagen aa ortvangst
oan ¡s¡vsrsl¡g, bezotgd wotden aan de besteû.lige deputatie.

De procedue voo¡ de "RìIZI Hoepetingen" in Borgloon,'RSØZI Tongerea-'in Tooguen,
'RIflZI Zolded'in Heusder-Zoldet,'RVZI Eisden" in Ma¿smechelen eo'RWZI Houthaleo-
OosC' in Houth¡leo-Helchteten wotden gefijktiidig gevoed.

Aangezien deoe RIJP's alle op dezelfde mznier ziin opgebouwd wordea eea mnøl a.lgcmene

bemerkiogeo gebuadeld" Concreet wotdt ingegaan oP de vomvef,eisten waatzzrr het RUP
moet voldoen, op de decreøal vereiste iohoudeliike toebi¡g doo¡ de planologische ¡mbteoaa¡
en op de ovetþ inhouilelijke opmer-kingen. Indien relevant wotden ook eeo aantal specifieke

opmer-kingen geformuleetd.

A.rtikel 38 van het dedeet var 18 mei 1999 bepaalt de iohoud van een RUP.

FIet RUP hoet de volgende ele¡neoten bev¿tten:

- eeo grafisch plan dat aangeeft voot welk gebied het plan vao toepassing is;

- de erbii ho¡ende stedenbouwkundþ voorscbriften inzake ile bestemaning, de inrichting
en/of het beheer,

- eetr weerg¿ve v¿n de feitelijke ea iutidische toestao{

- de rel¿tie .met het tuimteliik structru¡plân of de ¡uimtetiike stuctuuqrb.onen waa¡van hét

¡¡p ¿. 
"ilyseting 

is;

- in voo¡komeod gwal, eeo zo mogeliik limiøtieve opgave vao de vootschriften die striidþ
ziin met het ruimteliik uitvoeriagsplan ea die opgeheven wotden;

- in voor-komend gwal, het ruihteliik veilþþeidsrapport, het pl¿DmilieueffecteútâPPort

en/of de passende beootdeling.

opçbouwd wetden voþns
zoels â?rgegf.ven io vermeld

oDhrEgk

2.11/73w/7O1.2
2.t3n3ci¡.3/7O7.2
2.73/77070/1O1.2
2131750t7/1o!2
273/7û39/7AL2

T.lcft@@æt

on/7a7@

Betteft:

,{an de Besteodþ Dqrutatig

het provinciad ruihtelii
goedgekeutd bii M.B. va¡73/2/2004
het decreet t 18 mei 1999 houdeade
latere de decreteo, ptovinciale ruimteliike uiwo (PRUP) opmaken'

orortwerp vao ptovinciaal ruimteliik uivoedogsplan
colleges van bügem,eester en schepen"l van de

instellingeo en afuinisttaties'

Ten roegste de eeoeotudnþte .l^g nz het verstu:en van het vootootverp doot de bestendþ

depoøti{ houdt de b*t"rdig" dçutatie een plenaire vergade'ing met bovenvermelde

instanties,

A-lleszins dient vold¿en aan de bepalinço van het besluit van de Vl¡¡mse regeting van 11 mei

2001 tot za¡.lgiizng van de instellinçn en administraties die advise¡en oveÍ voolontwetPen

van nrimtçliike uitvoedngsplanam.

Va¡
binn

fir.

Algemeen kan gestetd wordeo dat de verscùflende buqdels
eenzelfde stramien doch niet zlle veteiste elemeoteo bevatten
a¡tikel

Voor het PRUP van de.'RWZI Houthaleu-Oost'' ontbteekt de relatie met het oog best¿ande

BPA ."Toedstische weg Bokdik-Heogelhoef-Ketchæthoef' goedgekeüd bij KB van 1/7 /1974.

Voor wat de ¡elatie met het tüDteliik structuüpla.û of de ¡uimteliihe stnrcnrupløanea
vuiazrt het een uivoering is, wotdt eokel eeo oPsoomhg ægevet vsn de televante

bepalingeo; op çnedei wijze wotdt het bestemmingsplan, de locatie, de activiteit getoetst aan

deze b-patinge.tr. een ruimtai¡rc afuegirg op basis van de televa¡æ bepalioçn uit de

strucnru4ilø.onen ontbteekt deúalve.

In tweede otde is de weergave vao de besg¡¡de feitelijke eo juddische toestâûd niet steeds

dui.leliik. De io deel 1 wee¡gegeven plan besaande toestâtd is ir de meeste gevallen bijzonda
overlaáea wa¡¡doot ..o doi-d"li¡k ìnzicht in de iwidische toest¿nd oornogelilk is (relatie

besternmingeo çwesÞl,r). De scbaal bif de vetordeneode plaonm ontbreekt ovuþeos'

)

1- Vormvereisten



Iû deel 3 wordt ook de telatie az4gegeven met de ¿fþ¿[6ning VEN-çbiedea en
Habiøtichtlijogebieden. In deze plr¡lneo wordÊn twee kleuten goeo çbn:ikt waa¡yas het
yerschil ir betek€ûis oûs oûtgaaL

Daam¡¿st stelleo we ook vast dat de stedeobouwlnmdþ voorschiften erg sunmieJ ziin- Vaak
ottbrcekt een duidelijke iozicht ve¡ de iolichting die door de oartwerper wordt beoog¿ Hierop
wordtverdet io het advies diepa mgeg¿¡¡-

Om het gehect overzichtdijker te makeo stellen rvii voor o¡rD, co¡form eetder opgestelde
n¡imteli¡ke uiwoeringsplaonen, voot de vootscbrifteû eeo matixvoorstelling op te maken waarbii
in abelvotn eeu ove¿icht rvordt gqleeen vefl de volgende el-ç-t o:
- inhoudeliikdemmt
- eisen gpsteld aan inhoudeliike elemeoten

- verordenmde stedenbouwkuadþvootscbdften
- opteheffenvoorsù¡i.ften

2. Advies pla¡oloqrsch ambtenaet coaform. artikel,l4

A-ttikel 44 van het decteet bepaalt dat de plaaologische ambteaaar oaar aanlefuliog vao de
plenaire vergadeting advies uitbrengt ovet de verenþbaarheid tnet het ruimteliik structuûpleû
Vlaa¡deren, de gewestelijke mimteliike uitvoeingsplânfleo, of, in voorkomeod çval de
overænstemrriog rnet eerr ontwetp van nrimtelijk snuctuutplan Vla¿nderen e¡ een ontwetp of
ontwetpen van gewesteliik nrimteliik uitvoeringsplan.

2L vetenþbaatheid met het RSV

De opmaak van de PRUP's '?'WZ.Í'is o.a- een çvoþ vaa afspraken omteot subsidia¡iteit
tussen AROHM en het ptoyìûciebestuur.

Iozake subsidiariteit ziio io de respectievelijke bundels evelel weirig elehenter opgeûotuen
waanit bliikt dat het hie¡ baadelt over eeo tuimteliik plobleem dat het geneenteliik nive¿u
oversllrgt.

2.2. veræþbaatheíd met (oatsle4)gewesæIijk RIIFI

Et wotden çen stijdþhedea vasgesteld. E¡ wordt gerefeÌe€rd nzet de bçatingen
opgenome! in het RSV met betrekking tot 'de ontwilùelingsperspectieven voor

çmeenschaps- en nutsvoozieningeo in het buitengebied'en de 'stfüte voo¡q¡a¿¡deir voo¡ de
ontwikkeling en uiòteiding vao afralwaterzuiveringsinfiast¡uchrud.

3. Ovetþe inhoudeliike opmed<inqer

3.1. toetiag aan PRS

De relatie met het ruihteliik structuuçlan of de tuimtdiike structuurpla¡men waaraan het RUP
uitvoeting çeft is onderbelicht. De voorgelegde PRUP's voldoen weliswaar aan de afspraken
die va¡uit subsidiariteit zijn gemeakt voot de R\FZI's, inâar eeû inhoudelilke ondetbouwing
venuit het PRS ontbteek¿ Dit deel dient io de toelichtingsnota duiddijka zan bod, te komen

en hie¡uit moet blijkeu dat het RUP et helmaal mee overeeûstertrt en uitvoetiog geeft æn de
oPÍes ervan.

3.2 bespeking plaaiahoud æ de s tedûbottwkttúige voonchtiltea

Atcplm¡re neDENIG{oE¡.i:
- In een aanuf gevalteo ontgaât oris het ûut vaa de opm.zak var een PRUP, de

bestemmingsbevestig¡ng (regularisatie) oiet te û¿ gesprokeû. Zo worden oauweliiks
insp¡nningen gedaan om ds irs laries ruinteliik io het landschap te htegrereû þuffertie
van 5m! meesøl b$ft het bil wegstop¡rea achter een smalle buffer die weioþ of geen
meetwa¿¡de biedt voot de aaûrudiike omgeving, In het geval vao Houthalen wordt zelfs de
heLftvan het teEeir aiet of nauweliils ingepastvaûsrege "gm niatc worù oúwikkclingaat
eex masi{gncaschø22", "Oø bi¡r þcb æn ¿ædc htdrcbaþþþjfu ifiegratic in de ongdt¿ te beþ¡mcn
nnrdt uotytuld oa hngs ù bagcn et anúudel Hinop an h þlantm". Vraag is welke
natuudijke mee¡saa¡de dit þ. hebbenvoot de oogeving.
Aaogezien install-ties dikwiils ziio ingeplânt op locaties die heden niet meç¡ l¡ ¡qnmeil<ing
komen voo¡ inptanting dieot een RUP er in eerste insø¡tie ven uit te ga¿rû oú de
insalleties zo goed mogelijk ¡rsdsch¡Fpeliik in te passeo en ook eeû n¿tuudiike
meerweæde te bieden.-ar de omgeving.

- De voo¡schdften zijo nogùlazg nazt bepatiugen. OfueI geeft metr aan wat mogelijk s ln
6rnctie vas de instgll¿tie met evertuel€ éénduidþ beperkiogen naar bouwboogter¡
vetharde opperslâkte, bepaliog væ zo!.e voor gebouweû ofuel gæt meo ervan uit d¿t de
inst¿Ilaúe tet plekke moet ku¡nen blijven functioneren zonder beperkingen. FIoe moeten
voþende bepalingen woûdeû geihte4)reteetd in het k¿der van de bor¡wv
'þbouætr (.) qo kort alt no¿elijk bij ù ury'i "wrhardinga tot een mtuitntm oPþenl¿kt¿ beperken",

'þb*i&c nateriabn (...) estklisclt ver¿nttoord tc <ijtt en iz hømoñe mer de on¿atin¿"
- De opdeling in vetschillende bestedningwoorscbdfteo van de types buffer biedt we.inþ

meerwaa¡de. Tnnsr5 ds voorsch-dften van de verschillesde groerizoûes liiken heel eqg op
elkaar. Beter is uit te gean van een algemeen voorscbrift (mtenties van de ruimteliike en
ûatuwliike meetwaerde yqel i¡søllatiç et ohgesi¡g) eventueel âr-ogevuld rûet

çbiedsgerichte bep¡lingen. Ia dezelfde optiek oûeaat ons de opname vaû een biizondct
voorscb.dft'Zone voor vootgebied eo dao in eeßte instaûtie in çbieden waar dit \¡ânuir
tuimtelilk oopun¡ vseinig ruimteliike meerwa¿rde biedt voor de laudschappeliike inpas"i.g
vm de besøande of te bouwen insøll¿ties,
Ia de toeüchtiogsnot¿ woldt zeet veel aaûdâcht çschoaken aan de planningscontext De
deva¡tie van deze uitvoetþ omschriiving van bepdinçn ongmt oos els de locatie en het
bestemmingsplao hietaan niet worden getoeBt.

- Naast deze vereiste toetsing a¡n de relevaote sÈuctuuçrlenner4 komt het frrnctioneren v¿s
de insøll¿tie in het globzal kader van de afralwatezuivedog oauwelijks aan bod; de k¿a¡ties
bet het zuivetiogsçbied bieden e.ig soela¿s. Eeo duidelijk i¡zicht in de koppeling van
vtelke afralst¡omen (ven waat aftoostig hoe ze wotdeo geleid ozar de installatie) is er niet.
Een inzicht in de scenado-aoalyse vootafgaand aan de afbakeoiog van het zuivedagsçbied
ka¡ hier worde¡r iogebtacht

BEDENIo.IGEN PER RUIMTEI¡JK UITVoERINGSPI.AN

L RWZI Hoepettiogen te Borgloon

Voorliggend ruinteliik uiwoeringsplan wordt opçsteld om de bouw vau een nieuw
tioolwaterzuiveriagsinstall¿tie mogdiik te m¡ke¡- Zoals blijkt uit de biigevoegde
toelichtiogsnoø wetden et iazake voodþend dossier diverse altem¿tieven ofrderzocht voor
de rnplanting van de RWZI. Vanuit ruimtelijke overwegingeo ging onze voôrkeur uit raar een
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altem¿tieve inplaatingplzats, doch dit bleek omwille van uitvoettechnische ¡edesen niet
ha¿Ibaa¡.

In ons schtiþen v¡¡ 26.ß.200! hebbeo wij ons .{^. ook princþieel akkoord ve¡.klaa¡d met de

¡¡to5 veqrliggende inplaotiog. Hierbii werd echtei ge.steld dø9 geaen de ligiag van het

ptojecgebid - aIç otdetd¿el øt en opcrr rztirrrtr cvftidor laqtùeat ù uatuùoþ' læt sþcfuk diifuhoþ
øn ù ozzgning m de itphatiry biznet ecn Bê6nt Owrtmøtzd gtbied (ROG) - e¡ in het ontwetP exüa
aandacht çschookeo diende gschonkeo te wotdeo aan de laadscùappeliike inægtatie van het
RWZI.
rü?e stelle¡ vâst dat et ia het bestermiugsplan eo de sædenbouwhudþ voorscbiftm
rekeoing werd gehouden het deze nrimtelijke vootwaa¡den, doch het toegevoegd

inplanti.ff'lan þtaadaardontwetp) doet vemoedeo dat er geen exûa inspa¡ningen zullet
gelevetd worden om hie¡ eeo a¡chite¿arad eo laodscheppelijk gerntegteerd ontweq) oP te

stellen. Dit plan is overigens sttiidþ met de inteoties vao het bestemninçplen en komt et qua

wii voo¡ 
".o 

r."*-orrrr. a"
schdjvìlg gqeven va¡ de divetse

Tot slot vetwiizen we ûaâr de nrimteboekùoudiog (ae p"g¡e 8) waarbij gesteld wordt dat de

toøle oppervlakte va.s het PRUP 11.854 m2 bedtaagt. Dit in tegeostelling tot het

onteigeoinçplan (âe pagioa 5) dat voorziet in een onæigeoiag vafr een oppewlakte va¡ 2h?-

46a50c2.

Opmetkingen stedenbouwkr¡ndige voocchti-ften

Oss i¡ziens dieoen de stedenbouwkr¡ndige vootschriften mee¡ in detail omscbteveo te wordm
zodat de beoogde roimtelijke kq'aliteitwo¡dt bekomeo.

Ook dient o ãoiaan¡ker omscbtevea é wordm hoe de'zone voor vootgebied hiu ingevuld

dieat te vvordeo þoe integreten in het sttaatbeeld?).

2. RWZI ToagetenteTongeren

Dit Ptovinciaal installatie die

voþns het vþ d, een kleine

rn"ot l"og" aa tenovatie van

tichtiog sluit de insøll¡tie aan bii beboste percelea' aao oosteliike

zich weilaodeo met populieraanplaotingen.

Gezien de perceelsconfiguratie en te¡reinbezetting is et slechts een bepetkte ruimte (5 meter)

voorziea voor buffers en groenelementen.

fs¡ yervolls.liging dient het stahrut varl het Gemeenteliik Ruimteliik Structuuçlan vetmeld te

wotden.

Opme¡kingen stedenbouwkundige voorsch¡iften

Het nut van het voor¿ieo ven ees voo¡h¡issùook (zoae voot voorgebied) temidde¡ van em

nanrutgebied ofrtgaat ons. Zoals tee de opdeling in

vetscbiende bestJnmingsvootschriften meetwaarde'

3. RWZI Zolder te Heusde¡-Zoldet

Dit Ptovinciaal Ruimteliik Uiwoeriagsplan heeft becekking op een bestea.ade ins'allatie die
voþeos het vþeteode gweslplen gtotendeels gelegen is binnea oatuutgebied, de toegengsweg

ligt gtotendeels in woongebied en deels in agtatisch çbied.

De ins¡ll¡tie is gelegeo in de deelgemeenfe \lfi¡ersel Het bet¡okkeo tertein gtenst in
nootdelijke er westeliihe tichting aao {s f ¡-ñbssl in zuideliike richting a2n natur4gebied en

in oosteliike richting aan de achterzijde van de woningen gelegen l'.g" de Ketls$a¿t.

Het bestemrningsplan is in overeeûstebming tnet de die reeds bii de

vootbesprekingeo
inst-ll^ties

gegeveû wetden. E¡ werdeo tuime buffetstokeo vootzíeo roodom de

4. RWZI Eisden te Maasmechelen

Deze site is geleçn io een overwegend open løndbouwlandschap, oet buitea de winterdiik die
het uiterwarde¡laadscbap v¿.n de Maas begreast Met de uitbow van het toeristisch
fi.etsroutenetwerk I(empén en Maasland is de wintedijk in gebmik genomen als f,etspad.
Door het nive¿uvetscbil va¡r het fietspad bovenop de dilk ten opzichte vao het maaiveld, heeft

de Êeber een zicht ove¡ het RIØZI. Momeateel wotdt de site els storend wa¡en in het
¡r¡¿s"haF. De ruimtelijke lssaliteit valr de huidþ inrichtiog is ¡ihil Doo¡ het ontbreken van

een groenschetm en vizuele buffers zijn de insøIl,¡ties zichtbaat. Eokel aan de westelilke ziide

wordt het terrein afgescheæd doot ee¡ rii Iuliaanse populietea. Het tetein is volledþ
omsloteû door een dtaadafsluiting.
Bovendj.en stdlen we vast d¿t er tnomenteel eeo. gtote teÉeiûinnme is en d¿t een groot
gedeehe van het tetrein braak lþ Deze niet-gcbnrikte terreinen ziin ingezaaid met gras-

Uit het ontweç bliikt dat et langs de Schietluilstræt een zore voor voor,gebied wordt
vootzieo met het oog op ees integratie vaa de i¡stalletie in het sEeatbeel¿ Naa.t het open

landschap toe, in westelijke en nootdeliike richting; wotdt eeo zone voor hooçtammeo
voorzieo, met het doel de insqllafüs vizueel af te schermeo eo optima¿1 te integreten in het
landschap.
De huidþ inrichting van het terrein mæ[t het echter ûiet hogeliik een volwaatdige bufFet ean

te plantea aan de ooseiide, tegen de wintediik Hiet wo¡dt enkel een visueel schetm @aag of
draad met klimplanteo) voorzien.
Door her oivæuvetscbil v¡n de wintetdiik en de draadafsluiting zal dit niet voldoende zijn om
de visuele hiodet voor de fietsers tegen te gaan. Vij stellen daÍom voör om ofwel op het
tereio, tussen de draadafsluiting en de asfalwerìøding eeo rii hoogsømbomeo aan te planten,

ofuel om eeo aenplant van heesters en struiken te vootzien aan de buitenziide van de

winterdijL Dit dieat werrwel te gebeuten in samenspraak met de .A'fdeling Maæ en

Albutl<aoaal die instaa¡r voot het beheer van de wioterdijk.

Conclusis De voorçstelde bestemmiogszones bieden geeo gatantie voor een laadschappelilke

integratie. Het is wenselijk dat et ook aan de oostzijde een biikomend groeaaanplant wordt
woozien om aÞo een visueel sche¡:m te teliseren voor de 6.etse¡s.

Opmetkingen stedesbouqtkuûdige vooßd¡¡i-ften

.A,n¡rc¡. 1 : Zot tE vooR oPENB.AT\R NUT

Wii stellen voor om bij de 'Inrichtiog' vzn dee zone oçt te nemen dat er een landschapsplan moet

gemaakt worden. Dit landschapsplan dient oa. eeu oplossing te geven een aanvr¡llend

gtoenschem tegen de wintetdiik (op de wintetdiik ofbinnen het totein);
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ARTtrGL 2 ZoNE vooRBUFFER
Dit stedeobor¡wkuodþ voorscùdft dient te wotden geschrapt aaúgezien het hier niet van
toepas"ing is.

,\Irnc¿ 3: ZoNE vooR vooRGEBIED
H¡t liþ q'¡Eewezeî døe zo¡e aluideliikeÈ te obschdiveû. De huidþ iorichtiog is zeker geeo
refeæntiebeeld van hegeeo hiet vetrnacüt wordt

.A.RrrcL 4: ZoNE vooR HoocsT.{MMEN
rù7e stellen vcrct deze te v€duideliil@ Bliift de bestaa¡de bomeotii behouden? Is
dit het ¡eferentiebeeld? O¡s voostel is dat de besta¡nde bommtii $øIiaanse populieren) te
kappen en eeo houtwal arn te pl2tteo.

5, RWZI l{outhalen-Oost te llouthalen-Helchteren

De besaande i¡søllatie ir ætqlen la¡gsheeo de Dondetslegstra¿¿ Het tecein gtenst ia het
zuiden q". de N726, io het oosten "-n de Roostetbed in wesæliike en nootdeliike ticbting
aan naaldbos. De tereinbezetting is eoora gfoot zodat er biina çen ruimæ voouien is om
bufferzones te c¡eèren. Aan de oost en zuidziide wordt enkel een visueel scherm voorzien

þaag of dmad met klimplr.otetr). Doot de emliggeode n¡aldbossen is de visuele hinder van de
insullaties æo opzicbte van het omligend landsch^F beperkt Tegeo de Donddslagstraât werd
reeds eea groenaan¡rþ¡ting voorziea.
Weliswaar q¡o¡dt hiet voor eefl gernaÌùelii!ùeidoplossing çopteetd die çen garanties biedt
voor de toekomst

OÞmeddnqeû stedenbouwkr:ndiæ vootschdftm

A.RTUcBL 1: ZoNir vooR opENBrrAR Nur
In de vootschdften wordt vetwezefl nnr eer tisueel schetm'. Deze aanduiding oatbreekt
echtet op het bestemmingsplan.

De l¿lds.h"Ppeliike iaçgratie van de insøllaties werd onvoldoeode uigewetkr tve betteu¡eo het
feit da¡ op diverse plaaseo gmakeliiLheidoplosingeo .oo. ¡¡e¡s; werden geschoveo die
tuimteliik geen meetwaarde bieden.
De sted<rbouwh:odþ vootsch.dftenvoor de verschillende types briffers dieneo veteecvoudþd
te wotden (een algemeen vootscùtift met gebiedsgecichæ bçatingeû).

Het vooryestelde vooroatwery€û PRUFs zþ vanuit sædenbouwlundþ oog)unt slecüB
aa¡ee¡dbaat mits er rckening gehouden wordt met de bietöoveo çformuleerde þmedcingeo.

de ambtenesl de gewestelijk planologisch ambtætat

Ivo Palrners
Íigeoreuf

Luc De Belie
adimct van de directeur

afscbrif ter kc x n i sgating aa n de

AROHM -afdclkg Púinteþ'ke Phwitg Graal dc Fetøirycboxnt
RoniryAheø II- Løa 20, bss 7

1000 Bm¡¡el

4, besluit

7



Valere comells
Inspecteur-generaal
Provincie Linburg
3e directie Infrastnctuur, Ruimtelijke
Ordening, Milieu en tr[atuur

M¡isærie mdc Vlsmse Geæoscþ
afleling Natmr- Limburg

KooiaginAdtbus0 bu 5, 1500 IIASSELT
TeL 011-74 24 50 - Fù. 011-7 4 24 99
E-øÛ mJi@lirvh¡sdæúe

bllbsd

Ben ruimÈelijk uiÈvoeringsplÐ geeft met haar indeling in
bestemirgszones en de daaraæ gekoppelde voorscbriften aan wat de
bestenming is van een gebieit, welke fucties eE' activiteiten in heÈ
gebied Èoegelaten zijn en onder welke vooruaardeD. Eet kÐ tevens
vooruaarden. aÐgeven woor de íurichting en beheer væ het gebied- Het
ruimÈelijk uiËværingeplat]' geeft a.h.w. de margeE aæ marbiu¡en de
actiwiteiÈe¡ in een bepaald gebied kuÐer]' plaaÈsgrijpen,

Nlet heÈ huiËlig gebruik væ deze site noch de intenties væ de
eigenaar/gebruiker voor het toekomstig gebruik, mken bet voomerp uit
van d.e paeeende beoord.eling, doch wel heÈ ruinÈelijk uitvoeringsplæ.
HeE l-s dan ook wenselijk tlat hèt plan op zich. m.n. de gebiedsindeling,
de bestemingen en de vooffaarden voor fmcties en activiteiten, aÐ de
beoordelinE oD.derrcrpen wordt. Het huldlg gebrulk. met name de
geschikÈheid vaD de locatie v.ær afvalwaterzuivering, de
uiÈvoeringsmodaliteiten en de Lozing wan effluent zijn in dat geval
voorwerp wæ de passende beoordeliag.

voomen oassende beoordelínq

rcrden verschillende È14)en raDdzonea
beEchouwd, zoalÈ een zone voor buffer, woorgebied, overgægt boqzone, zone
voor gracht, zoneÊ voor hoogatambomeDt zo\eË non aedificandi, ''We
atellen voor om diÈ Eot een zone (zone woor buffer) tse besteme[' De

zoDes langs de beken dienen hun naÈuutrerbindende funcEÍe te behouden
en/of Ee bersEellen' Ruimingen aan de beken moeten bekeken worden in het
lichÈ van heÈ bermdecreeÈ, waarbij ook de code voor goed'e naÈuurPrakEijk
wu ÈoepaseJ-ng 1-s.

Uw ¡.nmcrk

o23.O2.22
oDl@tEL
DA/GìÍB 04,4410

Vntctr Er/ Fuil
IGtia lÍ¡agels
Katia.nagels

blÊfoouùDm
ou/742469

Betreft : VoorontverP prowinciaal RuimÈelijk ÌtitvoeringsPlæ
RiooLwaÈerzuiveringsiEBÈaIlat ies

ceachÈe,

Hierbij vindt u de opmerkingen vÐ de afdeling lilatuur oP heÈ voorontwerp
van de provinciale RuPÉ met þetrekkiqg Èot verEchillende
RÍoolwaterzuiveringsinstal].aties .

verechillende iÈBtallaties zijn gelegen in/na-bij eæ speciale

Een pasaeude beoordeling dient echter ook aandacht te bestedeE aan de

cmulatieve effecten. onlatÈende de voltooide plæen1'

Relatie tot passende becarqsl¡lg

vetÊchillend.e RltPs beEreffend.e de 'rregularíeatie" va een best.aande
insÈallaÈíe¡ de besËemmingswijziging betreft een admj-nletraÈieve
regularisatsie. Deze bestemingswijziging zal niet6 veraûderen aa'D de
gebruiksfunctie.

1 I{eÈ ka vøseluF zljn & naast de efFectú v4 de p7ã@4 4 Proiæt4 die àet
Þe1æ9ri jke te woryeÍP van de beoordeTínq uitma*en, in een rmeEa-bèooÌdelinq" ook

de effecÈÐ w ræds voltoolde PIæ4 en ecÈe¿ æe Êe n44. Itoeref reeds
voTEooide plæ4 ú prolecten ¡ieÈ order l¡eù vü artikel

vaTÌen, is l¡et nietÈ4ir be].egEiik daÈ zìj tot op zekere hoogte in
aaruetkíng @tc.s gnØq indìa ztJ cår@i scl¡e ot d.uwzÐe gewlgü voor het
qebied hebb4 4 er aewljzingü .besÈaæ rcor eq ¡ntrooÛ w ge]..ei¿telíike
Eel@rgùg vil de ¿aEuu¡lUke J.emerk@ eæ àec -beEcäude ge.bled.

De passende beoordeling moeÈ inzicht gçven in de effecten væ een
rioolwaterzuiveringsinstallatie op sBz op de betreffeEde locatle en op de
wijze waarop deze ef fectsen kmen geniÈigeerd worden. (b.v. door
voorzien van ruimÈe voor mzuiwering, door woo¡zien wæ 3d"
trapszuiverj-ng, afkoppeling regenwater' ...). Ilet miÈigeren van de
negatieve effecten is een essentiëIe voorwaarde voor de herbesteming'
Daar het ruimÈelijk uievoeringBPlan een passief lretru¡nent is (kaû
activlÈeitea ïergunbaar stellen, rÞar er niet toe velPlicbten) ls heE

nooclzaJcelijk een duideJ-iJk eugagement te hebben van de betrokken Partij
voor de noodzakelijke werkea (bw. bijkomende zuivering). IIet RI'P kæ dæ
bíjvoorbeeld voorzien in de ruimÈe nodig voor de uiÈbreiding' In de
passende beoordeling van het RI'P rcet dit engagements net ÈermijE en
budgetstaire afepraken oPgeuomen ziJn (bw. aIB brief,
uitvoeringsprogranma, eÈc) .

In bepaalde geval]-en zu-I].en niet alle uegaÈieve effeclea kllme[
gemitigeerd. worden. Hierbij gturen re dæ eil op een herlocaliEatie, een
uitdoofsceûario op Èermiju. DiÈ kÐ door in de voorechliften op ce nemen

¿tat enkel inetandhouèilgÀwerken mogelijk ziJn, rnaar geeu ultbreidlnjen of
nieuwbouw.

De pai:se[de beoordel
uitvoeringsplannen d lgnifica.ate
effecten te ventachÈ lijk ia, hoe
deze ruimÈe1ijk vert. gaÈie, welke
eldere aIÈematLeven ik zijn-

d¡hE
23 novenber 2oo4

6, tid 3,
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M¡i¡te¡iem dc Vlææ Gøas<ùep
AflcliûgI-"d

ChrystiÃ,Wetsh¡rt t+36, tÛ4o BRUSSF-T
Te¡- (0a 5$¿1.86 - Fu (02)553. 21.85

+ConcluEie

Ia eerBte lnstÐtie geveÃ
paseende beoordelingen door

wij ouguustig advÍea gezien d.e toegevocgde
de afdeliEg t¡aEuur LieÈ goedgekeEd ku¡l¡.enworden (confonr artikel 36Èet S 3 ND) en dringen tevens aan op een nieuweplæire vergadering. waarbj-J het doeeier net eeD rclledlge pasEendebeoordeLiDg, neÈ engagemeD.Èeu om de paEaende Þeeordelingvolled.ig te flþrdÈ værgelegd.

groeteE

ProvÍncie Lirburg,
30ê, directie, _Ruinteli j ke Ordening. pJ.anning
unrversiteitslaan I
35OO HÀSSELT
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Betreft:

Mevrouw de Gouverneur,

oo tro@k
LLS / 7 020 / 200 4s 90 /RLPP

lcLfrorMrq
(02)s53 21 9r

2CI0{ -1r- 0 4

blþS6

dffi
28 oktober 2004

uw adviesaanvraag van 21 oktober 2004, advies uit
l,andbouwkundig standpmt en uit het ægpunt van een goede
Iandinrichting

De afdeJ-ing Land heeft uw adviesaanvraag behandeld met betrekking tot:
Voorontwerpen p¡ovinciale Ruimtelijke UitvoeringsplanneirRiodLwaterzuj-verings j-nstallaties' Iplenaire vergadering,

Na een onderzoek verleent de afdeling Land de voJ-gende adviêzen:

1. rR9lZI l¡oêtrErtingrÐ' in Borgloon
De install-atie ilordt fngêplant in omiddellijke aansluiting op en naast
woongebied net landelijk ka¡akterr aan de rand van de dorpikein van
Iloepertingen en aan de rand van open agrarlsch gebied, Iangs de
gewestweg ,
De innæe van het agrarisch gebied bedraagt clrca t ha.
In de gegeven ruiltelijke omstandigheden sorden de agratische structuren
sieci.ts j-n bêperk'Le Eate aangetast.
Er wordt een gunstig advies verstrekt voot het voorstel.

3. 'RtüI Zotde¡' in Heudo-?oldc¡
Het betreft een bestmingswijziging in functie van een bestaande

Er wordt een qunstig advies verstrekt.
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Ministeric van de Vlaamse Gemeenscbap
Afdcling Wtter - buitendicnst Hasselt

Koningin Astridìaan 50, bus 5, 3500 Hasselt
Tel. (01 I )74 25 50 - Fax. (0ll)7425 79

4. 'RfiZI Eiad€$, ir ldaesrecheJ.æ
Itet betieft eeq uitbreiding/grenscoËectie van een bestaande
waterzuj-veringsinstatlatie, gelegen op een zone voor nutsvoorziêningen.
De bedoelde ingreep - de juridieche toesta¡rd in overeensteming brengen
met de bestaande toestand - heeft geen enkele i_EJ)act op de
Iandbouwstructuren. Er wordt een rylfC advies verstrekt.

GeÌieve de vertegenwoordiger van de afdeling Land te wlllen
verontschuldigen voor de aanstaande plenaire vergadering.

M

Hoogachtend,

Vrieze,
a.r

Studiebureau TECHNUM Hasselt
t.a.v. Vera Peeters
llgatlaan 23
35OO HASSELT
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tr
Bctrefl LANCBROEKSBEEK te MAASMECHELEN (Eisden): pRUp RWZI Eisden Aquafin.

Geachtc Mevrouw,

ln antwoord op uw bovenvermeld schrijvcn heb ik de ccru het volgcnde mede tc dclen:
- Dc pcrcelen waarvoor een aanvraag tot stcdenbouwkundige vergunning wordt ingediend

bevindcn zich in cen risicozone voor overstromingcn, zoals opgenom"n in de kaartcn dic
door het Vlaamsc Gewest in maa¡t 2003 werden opgcmaakt,

- Volgcns artikcl 8 $ I van het decreer betrcffendc he 2003
BS 14 nov 2003) dient de watertoets rocgepasr. Dit ofer
cen schadclijk cffcct ontstaat door de voorgesteldo zoveel
mogclijk beperkt.

- cezicn dc overstromingen voortkomen uir Maas dient advies ingervonnen bij de NV
Schccpsvaart van dc Administratic Watcnvegen en Zeewezcn.

- Uit het rapport van VMM omtrent "Waterkwaliteit - Lozingen in het ìvVatcr - 2003" blijkt dar
dc RWZI tc wcosen overlaat wat de basiskwaliteilsnormen betreft ondcr meer voor de
biologische kwaliteit-

- Vantlaar dat dc Afdeling water voorstelt om vooraleer het eflìucnt geloosd wordt in de
waterloop het nog eerst dicnt na tc bezinkcn (cx(ra natuurlijke zuivcríng) in een "natuurlijkc
vìjvcr".

Afdeling watcr staat positieften opzichtc van een aanpassing van het R\ùZl aan de huidigc
geldende normen.

Ir
lngenieur
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Geachte rn€ìrrouw,

Bjr¡esn

FE'¡aalE
lcnÈeghe@eñeepvaðr¿be

ôbh

27 êbru¿ri æ06

Geachte mevrorJw

Als antwoord op uw brief van 31.01.2006 kan k u nreedelen dat mijn vennootsclrap, ¡n het kader van
de watertoets, geen opmerk¡ngen en/of bedenkingen heeft m.b,t. bovenverrretd phûp.Mûn vennootschap neemt aan dat het huiiig \roorliggend dossþr pRUp Rwz Eisden uitsluitend tot

doel heefr om het juridisch statuut ì/an ¡et æne¡n in or¡ereenúernmiog Þ arengenmet-h;-uot uø"gebruik. De elernenten m.b.L djt RWZI die in de MER (2005) u,erdenóø".Àñi 
"rr*n'ge"n 

dol utt
van het huidþ voorliggend pRUp.

Mijn vennootsdrap heeft geen inhor.rdelijke opmerkingen b[ het huidþ voofliggend
ìroorontwerpdo6sier.
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