
Gelet op het d'ecreet van L8 meÍ Lg"gg houdend.e de organisatievan de ruimtelijke ordening, inzonderheid artíkel ¿O SS f en 2;
Gelet op het decreet van 18 juli 2oo3 betreffende het integraalwaterbeleid, inzonderheid artík"I g,.

Gelet op het besluit van d.e vlaamse Regering van 23 september1997'houdende definirieve vasrsÈellín?.rå h¿J-RuimÈelijk
krachtigd bij het, d,ecreet van t7

bepalingen betreft, ên op hetvan L2 december 2003 houdende:n herziening van her n"i.*i"iilt
maarr 2004, T¡/êr de bindenae nepS;Îä:i f.'å.??: decreer' van Ls

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april LgTg houdendevaststelling van het gewestplan HasselÈ-Genk;

amse Executieve van i-9 oktoberale beschermingszones in de zin
79/409/EEe var. de Raad, van deri1 L979 inzake heÈ behoud van

Gelet op het besluit van de vlaamse Regering van Lg juli 2oo3houdende vasrsrelling van her vlaams B"o-r'og-i=="r, îäri"äri,

Vlaamse Regering

MTNTSTERTEEL BESLUTT HOUDEÀTDE DEFTNTTTEVE VASTSTELLÏNG VA}T }fETOlilI'WERP VAN PROVINCIÃå! RUIIvffELf,ïK UïTVOERINGSpL.AIü *RhrZI
ZOI¡ÐER" fN DE GEI4EET{TE HEUSÐEÀT-ZOLÐER, VåÀT DE pROVfNCfE LïMBURG

DE \¡LAAl4sE MrNrsrER vA¡T FrNÃxlcrËlN ExT BEcRoTrNc Elt RUTMTELï,II<n
ORÐEÀT]NG
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amse Regeríng van 4 mei 2OOL in
2/ 43 /EEG van d.e Raad van de2L mei 1_992 inzake de
e habitats en de wilde flora en

Geleü op het besluit van de _vlaamse Regering van 27 juli 2oo4tot bepaling' van d.e bevoegdheden ,r.r 1. leden van de vlaamseRegering;

Gelet op heË ministerieel besluit van !2 februari 2oo3 houdendegoedkeuring van het ruimtelíjk structuurplan van de provincieLimburg;

Gelet op het verslag vanvooronfwerp van provinciaal
Zolder";

Gelet op de begin- en eínddatum van het openbaar onderzoek, metnarne van 9 mei 2006 toÈ en met , juli 2006;

GeleÈ op het ministerieel besluit van 7 juli 2006 houdendeadvi-es over het ontwezlp van provincíaa1 ruimteli jkuitvoeringsplan "RI/üzr zo!der,, te Heusdeã-zolder;

Gelet oþ het advies
Ruimtelíjke Ordening
september 2006¡

van de provinciale Commissie voorvoor de provincie Limburg, gegeven op

Ovenøegende dat heÈ ontweryuitvoeringsplar:. "RVTIZI Zold.er,,vormvereisten van arÈikel 3g 51;

de plenaire
ruimtelijk

vergadering over het
ui-tvoeringsplan "RV\|ZI

2006 houdende
provínciaal

de gemeente

de
6

van provinciaal
voldoet aan de

ruimtelijk
decretale

tig het Ruimtelijk Structuur.planerheid toekomt een ruímteiijk
uåii r ill,u#i L"-:äili "' 3i

poort van vlaams niveau; d 
f grootstedelijk gebied of een

omschreven in het RuimtelijkStruc tuur¡plan Vlaanderen ;
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Overwegende daÈ voorliggend uitvoeringsplan word,E opgremaakt tenbehoeve van de bevestiging op het Lige' terrein van eenbesEaande vergrunde installatie voor afvalwaterzuj-vering,. aafdeze installatíe volgens heÈ gewestplan gelegen is in eengeisoleerd groengebied tussen de kern van viversel en heLå'lbertkanaal; dat het terrein gelegen is binnen d.e 7 oo mcontour rond een speciale beschermingszone aangeduid. ond.er devogelrichtli jn BE 3.12 'vijvercomplex van Mid.d.en--Limburg en eenspeciale beschermingszone aangemeld, onder de Habitat,richÈlijnBE 2200031 (t) 'vallei-en van d.e Laambeek , zond.eri-Jcbeek,slangebeek en Roosterbeelc met vijvergebieden en heiden,; ¿aiuit de passende beoordeli_ng gevolgd bi j dit uitvoeringsplanblijkt dat door de oçroitãtie van de installatie voorafvalwaterzuivering de impact op het habitat- envogelrichtlijngebied stroomopwaarts van het Rtüzï nihil zalzijn¡ daÈ de passend.e beãord.eling het akkoord van het.A'gentschap voor Natuur en Bos Limburg heeft verkregen; datzowel het akkoord van het Agentschap voor Natuur en BosLimburg als de passende beoordeling 2elf integraal onderdeeluítmaken van het provinciaal ruimtãtijk uitvoãringsplan; dathiermee ook is aangegeven dat de installatie d,e structuur en defunctie van de structuurbepalend,e funcEíes van het buitengebieãniet aantast,.

overraregende dat het dossier werd, aangernrld. en aangepast opbasis var. de adviezen geformuleerd naar aanleiding van deplenaire vergadering en op basis van het ministerieel besluitvan 7 juli 2006 houdende advies over heÈ ontwerp naaraanleiding van het openbaar onderzoek¡

overwegende daÈ de stedenbouwkr:ndige voorschrif ten bi jvoorliggend uitvoeringsplan grondig werden he:¡¡¡erkt voort,gaand.eop gelijkaardige bestemrningsnoorschríften voor gelijkaãraigeprovincj.ale ruimÈelijke uiÈvoeringsplar:nen; dat hierdoor meeréénvormigheid in de sted,enbo,r*Èrrtraig" voorschriften wordtverkregen die de leesbaarheid vêrbetert en deh¡¡a1 i tei tscontrol e voor de vergrunningwerlener vergemakkeli j kt ;
Ove::vregende heL decreet integraal waÈerbeleid inzond.erheid opartikel 8. over d.e watertoets,. dat het om een bestaand,einstallatie gaat; dat het_ perceel gelegen is in mogelijkoverstromingsgevoelig geþied; dat ín fr.t plan een waterÈoetswerd bijgevoegd waaruit'blijkt dat naar alle redelijkheidgeoordeeld kan worden dat er door dít plan geen schadelíjkeffect wordt veroorzaakt omdat de nodiõe beialingen inzakeint,egraal waterbeheer staan íngeschreven in destedenbouwkr:ndige voorschrif ten,. dat hierdoor het planverenigbaar is meÈ de doelsÈel1ingen van artikel 5 van vermelddecreet integraal waÈerbeheer;

Overwegende daÈ heÈ bestemmingsplan niet in conflíct komt rnetbepalingen uit bestaand.e of ltt opmaak zi jnde ruimteli jkãuitvoeringsplannen van gewestelijke niveau; dat voorliggend,
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bestemmingsplan de
ophefË en vervangt;

bestaande bestemmingen van heË gewestplan

BESLUTT:

Enig artíkel. Het provincíaal

Brussel,

De vlaamse mini-ster van Finan-ciën en Begroting en RuimEelijke. Ordening

Voor idend afs*rr¡ft

!.eus Maileen
assistent

VÃÀT l4EC¡TELEN

0 I B,,zl/t,lFE
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